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[Закон о изменама и допунама Закона о Републичком позајмном 
фонду студената, од 27. марта 1965. године] 

 
На основу члана 197. став 2. Устава Социјалистичке Републике 

Србије издајем 
 

У К А З  

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКО-
НА О РЕПУБЛИЧКОМ ПОЗАЈМНОМ ФОНДУ СТУДЕНАТА 

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о Репуб-
личком позајмном фонду студената који је усвојила Скупштина Социјали-
стичке Републике Србије на седници Републичког већа од 26. марта 1965. 
године и на седници Просветно-културног већа од 17. марта 1965. године. 

 
РС број 44 
У Београду, 27. марта 1965. године 
 

Председник Скупштине, 
Душан Петровић, с. р. 

 
Сагласно члану 18. Уставног закона о спровођењу Устава Соција-

листичке Републике Србије, Закон о Републичком позајмном фонду сту-
дената ("Службени гласник НРС" бр. 48/61) усклађује се са Уставом и у 
њему се врше измене и допуне, тако да његов текст гласи: 

 
З А К О Н  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕПУБЛИЧКОМ ПО-
ЗАЈМНОМ ФОНДУ СТУДЕНАТА 

Члан 1. 

У Закону о Републичком позајмном фонду студената, у члану 1, 
после речи: "услова за" додају се речи: "студирање и", а речи: "факултета, 
академија, високих и виших школа" замењују речима: "високошколских 
установа". 

После става 1. додаје се нов став 2, који гласи: 
"Зајмови из фонда додељују се у складу са смерницама друштве-

них планова и потребама у кадровима." 
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Члан 2. 

У члану 2. брише се став  1, а став 2. постаје став 3. члана 1. 

Члан 3. 

Члан 3. мења се и гласи: 
"Послове администрације фонда врши радна организација којој 

Фонд повери вршење ових послова. 
Трошкови администрације Фонда покривају се из средстава Фонда 

а њихова се висина утврђује уговором између Фонда и радне организаци-
је." 

Члан 4. 

Члан 4. мења се и гласи: 
"Извори прихода Фонда су: 
1. средства из буџета Републике; 
2. дотације других друштвено-правних лица; 
3. камате на дате зајмове; 
4. камате на средства Фонда уложена код банке; 
5. завештања и поклони. 
Средства Фонда држе се на посебном рачуну код Привредне банке 

Социјалистичке Републике Србије." 

Члан 5. 

Брише се члан 5. 

Члан 6. 

После члана 5. додаје се нови члан, који гласи: 

"Члан 5-а 

Средства Фонда користе се за давање зајмова студентима високо-
школских установа. 

Зајмови се дају уз камату. 
Статутом Фонда одређују се услови и поступак за додељивање, 

враћање и отписивање зајмова (висина камате, рокови враћања и др.). 
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Услови из претходног става утврђују се тако да подстичу корисни-
ке зајмова на постизање што бољих резултата на студијама." 

Члан 7. 

Члан 6. мења се и гласи: 
"Фонд има резерву која се образује из одређеног дела прихода 

Фонда. 
Висина резерве износи 10% годишњих прихода Фонда остварених 

за последње две године. 
У резерву фонда распоређује се сваке године најмање 1% од укуп-

ног годишњег прихода Фонда. 
Обавеза улагања у резерву престаје кад средства резерве буду ос-

тварена у износу утврђеном по ставу 2. овог члана, а поново настаје кад се 
средства резерве смање испод тог износа." 

Члан 8. 

Члан 7. мења се и гласи: 
"Фондом управља управни одбор. 
Управни одбор Фонда сачињавају: 
1. чланови које именује Републичко извршно веће из реда научних, 

стручних и других јавних радника; 
2. чланови које делегирају универзитет, уметничке академије, фа-

култети, високе и више школе из реда наставног особља; и 
3. чланови које делегирају организације Савеза студената Универ-

зитета, факултета, високих, виших школа и академија уметности. 
Статутом Фонда може се предвидети да своје представнике деле-

гирају у управни одбор Фонда и други заинтересовани органи и организа-
ције. 

Статутом Фонда одређује се број чланова управног одбора. 
Чланови управног одбора Фонда именују се, односно делегирају на 

две године. Половина чланова управног одбора именује се односно деле-
гира сваке године. 

Нико не може бити именован односно делегиран двапут узастопно 
за члана управног одбора Фонда. 

Председника управног одбора бира управни одбор из своје средине." 
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Члан 9. 

Члан 9. мења се и гласи: 
"Управни одбор Фонда: 
1. доноси статут Фонда; 
2. утврђује програм Фонда; 
3. доноси финансијски план и завршни рачун Фонда; 
4. одлучује о употреби средстава Фонда; 
5. одобрава зајмове Фонда; 
6. утврђује извештај о раду и стању Фонда; и 
7. врши друге послове одређене законом и статутом Фонда". 

Члан 10. 

Чланови 10, 11. и 13. бришу се. 

Члан 11. 

У члану 12. став 1. речи: "Извршно веће" замењују се речима: "Ре-
публичко извршно веће". 

Ставови 2. и 3. бришу се. 

Члан 12. 

Овлашћује се Законодавно-правна комисија Скупштине Социјали-
стичке Републике Србије да изда пречишћен текст Закона о Републичком 
позајмном фонду студената. 

Члан 13. 

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
"Службеном гласнику Социјалистичке Републике Србије". 

 
 

[Службени гласник СР Србије, 21(1965), 14, стр. 290-291] 

 
 




