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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 1994/95. године, од 13. јула 1994. го-
дине] 

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

РС“, бр. 54/92 и 39/93), 
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 1994/95. Г. 

Члан 1. 

У Одлуци о броју студената за упис у прву годину основних студи-
ја на факултетима чији је оснивач Република, школске 1994/95. године 
(„Службени гласник РС“, број 29/94), у члану 1. у колони 3, у одељку I, 
ФАКУЛТЕТИ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ у тачки 1, Архитектонски 
факултет, Београд број: „20“ замењује се бројем: „60“. 

У тачки 2. Грађевински факултет, Београд, број: „100“ замењује се 
бројем: „120“. 

У тачки 4. Машински факултет, Београду број: „200“ замењује се 
бројем: „265“. 

У тачки 6. Саобраћајни факултет, Београд, број: „60“ замењује се 
бројем: „80“. 

У тачки 9. Факултет организационих наука, Београд број: „130“ 
замењује се бројем: „210“. 

У тачки 10. Економски факултет, Београд број: „650“ замењује се 
бројем „950“. 

У тачки 11. Правни факултет, Београд број: „600“ замењује се бро-
јем: „950“. 

У тачки 12. Филозофски факултет, Београд број: „280“ замењује се 
бројем: „500“. 
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У тачки 13. Филолошки факултет, Београд број: „350“ замењује се 
бројем: „510“. 

У тачки 14. Факултет физичке културе, Београд број: „20“ замењу-
је се бројем: „85“. 

У тачки 15. Факултет политичких наука, Београд број: „110“ заме-
њује се бројем: „145“. 

У тачки 16. Учитељски факултет, Београд број: „40“ замењује се 
бројем: „60“. 

У тачки 17. Ветеринарски факултет, Београд додаје се број: „80“. 
У тачки 18. Дефектолошки факултет, Београд број: „50“ замењује 

се бројем: „100“. 
У тачки 19. Медицински факултет, Београд број: „200“ замењује се 

бројем: „350“. 
У тачки 20. Стоматолошки факултет, Београд број: „60“ замењује 

се бројем: „100“. 
У тачки 21. Фармацеутски факултет, Београд, додаје се број: „120“. 
У тачки 22. Пољопривредни факултет, Земун број: „185“ замењује 

се бројем: „200“. 
У тачки 24. Природно-математички факултет, Београд број: „405“ 

замењује се бројем: „480“. У алинеји другој, Биолошки факултет број: „35“ 
замењује се бројем: „80“ и у алинеји трећој, Географски факултет број: 
„40“ замењује се бројем: „70“. 

После речи: „СВИ ФАКУЛТЕТИ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРА-
ДУ“ број: „3.741“ замењује се бројем: „5.636“. 

У Одељку II. ФАКУЛТЕТИ УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У 
БЕОГРАДУ, у тачки 1. Факултет ликовних уметности Београд, број: „6“ 
замењује се бројем: „9“. 

У тачки 2. Факултет музичке уметности, Београд додаје се број: 
„30“. 

У тачки 3. Факултет драмских уметности, Београд додаје се број: 
„2“. 

У тачки 4. Факултет примењених уметности и дизајна, Београд 
број: „15“ замењује се бројем: „34“. 

После речи: „СВИ ФАКУЛТЕТИ УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ 
У БЕОГРАДУ“ број: „21“ замењује се бројем: „75“. 
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У одељку III ФАКУЛТЕТИ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ, у 
тачки 1. Филозофски факултет, Нови Сад број: „85“ замењује се бројем: 
„220“. 

У тачки 4. Правни факултет, Нови Сад, број: „100“ замењује се 
бројем: „150“. 

У тачки 5. Економски факултет, Суботица, број: „280“ замењује се 
бројем: „400“. 

У тачки 6. Медицински факултет, Нови Сад, број: „100“ замењује 
се бројем: „145“. 

У тачки 7. Факултет техничких наука, Нови Сад број: „160“ заме-
њује се бројем: „175“. 

У тачки 8. Природно-математички факултет, Нови Сад, број: „65“ 
замењује се бројем: „75“. 

У тачки 10. Факултет физичке културе, Нови Сад, број: „60 “ за-
мењује се бројем: „80“. 

После речи: „СВИ ФАКУЛТЕТИ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ 
САДУ“ број: „1.270“ замењује се бројем: „1.665“. 

У одељку IV ФАКУЛТЕТИ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ, у тачки 2. 
Економски факултет, Ниш број: „200“ замењује се бројем: „300“. 

У тачки 5. Медицински факултет, Ниш, број: „80“ замењује се бро-
јем: „125“. 

У тачки 6. Правни факултет, Ниш, број: „250“ замењује се бројем: 
„300“. 

У тачки 9. Филозофски факултет, Ниш, број: „120“ замењује се 
бројем: „170“. 

После речи: „СВИ ФАКУЛТЕТИ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ“ 
број: „965“ замењује се бројем: „1.210“. 

У одељку V ФАКУЛТЕТИ УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ у 
тачки 2. Правни факултет, Приштина број: „150“ замењује се бројем: 
„200“. 

У тачки 4. Факултет физичке културе, Приштина број: „30“ заме-
њује се бројем: „60. 

После речи: „СВИ ФАКУЛТЕТИ УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИ-
НИ“ број: „1.100“ замењује се бројем: „1.180“. 

У одељку VI ФАКУЛТЕТИ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, у 
тачки 3. Правни факултет, Крагујевац број: „100“ замењује се бројем: 
„150“. 



 509 

У тачки 4. Економски факултет, Крагујевац, број: „150“ замењује 
се бројем: „250“. 

У тачки 7. Медицински факултет, Крагујевац број: „40“ замењује 
се бројем: „90“. 

После речи: „СВИ ФАКУЛТЕТИ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУ-
ЈЕВЦУ“ број: „680“ замењује се бројем: „880“. 

Члан 2. 

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

 
 

05 број 06-3158/21-11 
У Београду, 13. јула 1994. године 

 
Влада Републике Србије 

 
Потпредседник, 

проф. др Слободан Унковић, с. р. 
 
 

[Службени гласник Републике Србије, 50(1994), 47, стр. 1473-1474] 
 
 
 




