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[Одлука о изменама и допунама Одлуке о висини школарине за 
1993/94 годину за основне студије на факултетима чији је осни-
вач Република, од 6. јануара 1994. године] 

 
На основу члана 128. 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 ВИСИНИ ШКОЛАРИНЕ 
ЗА 1993/94. ГОДИНУ ЗА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ НА ФАКУЛТЕТИМА 

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА 

Члан 1. 

У Одлуци о висини школарине за 1993/94. годину за основне сту-
дије на факултетима чији је оснивач Република („Службени гласник РС“, 
број 50/93), у члану 2. став 2. брише се, 

Став 3. постаје став 2. 

Члан 2. 

После члана 2. додаје се нов члан који гласи: 

„Члан 2а 

Ако се студент држављанин СР Југославије определи за уплату 
школарине у два дела, школарина за упис у летњи семестар плаћа се у ди-
нарском износу који се добија множењем износа минималне нето зараде (у 
даљем тексту: МНЗ) одговарајућим коефицијентом. 

Висина школарине за факултете из члана 1. Одлуке је: 
1) за факултете под редним бројем 1 – 5,5 МНЗ 
2) за факултете под редним бројем 2. и 5 – 8 МНЗ 
3) за факултете под редним бројем 3 – 9,5 МНЗ 
4) за факултете под редним бројем 4 – 11,5 МНЗ 
5) за факултете под редним бројем 6 – 12,5 МНЗ 
6) за факултете под редним бројем 7 – 16,5 МНЗ 
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Обрачун висине школарине из става 2. овог члана врши се на дан 
уплате школарине према минималној нето заради за месец у коме се врши 
уплате, објављеној у „Службеном гласнику Републике Србије“, а која ва-
жи на дан уплате. 

Школарина се уплаћује на рачун из члана 2. став 2. ове одлуке.“ 

Члан 3. 

У члану 3. став 2. мења се и гласи: 
„Школарина се уплаћује наменски на жиро рачун буџета Републи-

ке број: 60801-840-018-62296.“ 
После ставе 2. додају се три нова става који гласе: 
„Студент странац школарину уплаћује у ефективном страном нов-

цу на девизни рачун Републике Србије, који у име и за рачун Републике 
отвара код пословне банке Министарство финансија Републике Србије. 

Ефективни страни новац користиће се за намене које утврди Влада 
Републике Србије, с тим да приоритет има Министарство просвете. 

Пословна банка код које је отворен девизни рачун достављаће се-
дмично податке о износу извршених уплата по факултетима, по врстама 
ефективног страног новца прерачунато у УСА доларима.“ 

Члан 4. 

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

 
 

05 број 612-5600/85 
У Београду, 6. јануара 1994. године 

 

Влада Републике Србије 

Потпредседник, 
др Данило Ж. Марковић, с. р. 

 
 

[Службени гласник Републике Србије, 50(1994), 2, стр. 21] 




