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Naziv i mesto {kole   
Закон о званичној статистици 

„Службени гласник РС“, број 104/09. 
 

 

 

IZVE[TAJ 
O UPISANIM STUDENTIMA U 2013/2014. GODINI 

-zimski semestar- 
За студенте уписане у времену 

 

од ______________ до ________________ 
 

Обавеза давања података темељи се на члану 26. а казнене одредбе за одбијање давања података или давањe непотпуних  
и нетачних података на члану 52. Закона о званичној статистици („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009).  

Подаци ће бити коришћени искључиво у статистичке сврхе и неће бити објављивани као појединачни.  
Сви подаци имају карактер пословне тајне. 
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A. UPISANI STUDENTI I, I I  I I I I STEPENA NASTAVE  (наставак) 
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Напомена: 

 
 

 

Датум  ________________ 201___. године   Obrazac popunio Sekretar {kole 

  

Kontakt telefon:     /         
  

                                                                                          (обавезно унети и позивни број)  (ime i prezime) 

(M.P.) 

(ime i prezime) 
 

Штампано у Републичком заводу за статистику * www.stat.gov.rs 


