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[Уредба о изменама и допунама Опште уредбе о стипендијама, 
од 12. марта 1948. године] 

 
На основу члана 40, тачка в) Закона о петогодишњем плану разви-

тка народне привреде Федеративне Народне Републике Југославије у го-
динама 1947-1951, Влада ФНРЈ, на предлог Комитета за школе и науку 
Владе ФНРЈ, доноси 

 
У Р Е Д Б У  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОПШТЕ УРЕДБЕ  
О СТИПЕНДИЈАМА 

Члан 1 

У члану 1 Опште уредбе о стипендијама, иза речи "заводима", 
текст до краја реченице мења се и гласи: 

"за више нaучно и стручно усавршавање у земљи и иностранству, 
као и за издржавање слушалаца средњих стручних школа по одредбама 
члана 3 и 4". 

Члан 2 

Члан 2 уредбе укида се. 

Члан 3 

Члан 4 мења се и гласи: 
"У циљу попуњавања оружаних снага ФНРЈ стручним кадровима 

додељиваће се стипендије за школовање у стручним школама, за редовне 
студије на универзитету, високим школама, институтима и заводима као и 
за научно и стручно усавршавање у земљи и иностранству. 

Прописи ове уредбе не односе се на питомце војних училишта и на 
војна лица упућена у војне школе ради усавршавања у војним или војно-
стручним знањима у земљи или иностранству". 

Члан 4 

У ст. 2 чл. 7 уредбе речи "и специјализације" замењују се речима 
"студија или усавршавања". 
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Члан 5 

У ст. 2 чл. 9 иза речи "служби" текст до краја реченице мења се и 
гласи: 

"осим војних лица и лица из чл. 3 ове уредбе". 

Члан 6 

У чл. 10 иза ст. 2 додаје се нов став 3 који гласи: 
"Стипендије војних лица не могу бити мање од износа новчаних 

принадлежности њиховог последњег положаја". 

Члан 7 

У ст. 2 и ст. 4 члана 14 иза речи "школе" ставља се запета и додају 
се речи "Комитет за стручне школе". 

Члан 8 

У чл. 17 иза речи "Владе ФНРЈ", додају се речи "Министарство на-
родне одбране". 

Члан 9 

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу 
Федеративне Народне Републике Југославије". 

 
 

12 марта 1948 године 
Београд  

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар без ресора, 
Милован Ђилас, с. р. 
 

[Службени лист ФНРЈ, 4(1948), 25, стр. 279-280] 




