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[Одлука о изменама и допунама Одлуке о броју студената за 
упис у прву годину основних студија на факултетима чији је ос-
нивач Република, школске 1993/94. године, од 9. јула 1993. годи-
не] 

 
На основу члана 31. Закона о универзитету („Службени гласник 

РС“, бр. 54/92 и 39/93), а у вези члана 14. Закона о оснивању учитељских 
факултета и о укидању и промени делатности пегадошких академија и 
виших школа („Службени гласник РС“, број 49/93), 

Влада Републике Србије, донела је 
 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БРОЈУ СТУДЕНАТА ЗА 
УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕ-
ТИМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА, ШКОЛСКЕ 1993/94. Г. 

Члан 1. 

У Одлуци о броју студената за упис у прву годину основних студи-
ја на факултетима чији је оснивач Република, школске 1993/94. године 
(„Службени гласник РС“, бр. 37/93 и 50/93) у члану 1. врше се следеће из-
мене и допуне: 

У одељку Факултети Универзитета у Београду после тачке 24. до-
даје се нова тачка која гласи: 

После речи: „Укупно факултети Универзитета у Београду“ број: 
„8.341“ замењује се бројем: „8.391“ а број: „4.589“ замењује се бројем: 
„4.619“. 

У одељку Факултети Универзитета у Новом Саду после тачке 12. 
додаје се нова тачка која гласи: 

„13 Учитељски факултет у Сомбору 50 30“. 
После речи: „Укупно факултети Универзитета у Новом Саду“ број: 

„4230“ замењује се бројем: „4280“, а број: „1710“ бројем: „1740“. 
У одељку Факултети универзитета у Нишу, после тачке 9. додаје 

се нова тачка која гласи: 
„10. Учитељски факултет у Врању 50 30“. 
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После речи: „Укупно факултети Универзитета у Нишу“ број: 
„1985“ замењује се бројем: „2035“ а број: „1070“ замењује се бројем: 
„1100“. 

У одељку Факултети Универзитета у Приштини после тачке 13. 
додаје се нова тачка која гласи: 

„14 Учитељски факултет у Призрену 50 30.“ 
После речи: „Укупно факултети Универзитета у Приштини“ број: 

„2360“ замењује се бројем: „2410“ а број: „1.175“ замењује се бројем: 
„1205“. 

У одељку Факултети Универзитета у Крагујевцу после тачке 8. до-
дају се нове тачке које гласе: 

„9. Учитељски факултет у Ужицу 50 30.“ 
„10. Учитељски факултет у Јагодини 50 30“. 
После речи: „Укупно факултети Универзитета у Крагујевцу“ број: 

„1.530“ замењује се бројем: „1.630“, а број: „640“ замењује се бројем: 
„700“. 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије“. 

 
 

05 број 06-2870/31-3 
У Београду, 9. јула 1993. године 

 
Влада Републике Србије 

 
Потпредседник, 

др Данило Ж. Марковић, с. р. 
 
 

[Службени гласник Републике Србије, 49(1993), 51, стр. 2375-2376] 
 
 
 




