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[Закон о изменама и допунама Закона о стипендирању и креди-
тирању студената и ученика, од 12. јуна 1975. године] 

 
На основу члана 359. тачке 9. Устава Социјалистичке Републике 

Србије, 
Председништво Социјалистичке Републике Србије донело је 

 
У К А З  

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  
ЗАКОНА О СТИПЕНДИРАЊУ И КРЕДИТИРАЊУ СТУДЕНАТА И 

УЧЕНИКА 

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о стипенди-
рању и кредитирању студената и ученика, који је усвојила Скупштина Со-
цијалистичке Републике Србије, на седници Већа удруженог рада од 15. 
маја 1975. године, на седници Друштвено-политичког већа од 27. маја 
1975. године и на седници Заједничке скупштине републичких заједница 
основног образовања и физичке културе и заједнице усмереног образова-
ња за привреду и друштвене делатности од 30. маја 1975. године. 

 
ПР број 120 
У Београду, 12. јуна 1975. године 
 

Председник Председник 
Републичке скупштине, Председништва, 
Живан Васиљевић, с. р. Драгослав Марковић, с. р. 

 
 

З А К О Н  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СТИПЕНДИРАЊУ И 
КРЕДИТИРАЊУ СТУДЕНАТА И УЧЕНИКА 

Члан 1. 

Назив Закона о стипендирању и кредитирању студената и ученика 
("Службени гласник СРС" бр. 1/68) мења се и гласи: 

"Закон о кредитирању и стипендирању студената и ученика". 
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Члан 2. 

У члану 1. став 1. мења се и гласи: 
"Организација удруженог рада, самоуправне интересне заједнице, 

друге самоуправне организације и заједнице, друштвено-политичке зајед-
нице и друга друштвено-правна лица (даље: даваоци кредита и стипенди-
ја) додељују редовним студентима, редовним ученицима и лицима која се 
налазе на стручном и научном усавршавању (даље: корисници кредита 
односно стипендија) кредите односно стипендије у циљу отклањања пос-
ледица социјалних разлика, ефикаснијег школовања и решавања кадров-
ских потреба." 

У ставу 2. речи: "радне и друге организације односно органи", за-
мењују се речима: "даваоци кредита и стипендија". 

Члан 3. 

Члан 2. мења се и гласи: 
"Даваоци кредита и стипендија додељују кредите, односно стипен-

дије корисницима под условима предвиђеним овим законом, друштвеним 
договором самоуправним споразумом и својим општим актом." 

Члан 4. 

После члана 2. додају се чланови 2а и 2б, који гласе: 

"Члан 2а 

Даваоци кредита и стипендија могу додељивати корисницима кре-
дите односно стипендије непосредно, преко самоуправних интересних за-
једница или организација удруженог рада у области образовања. 

Члан 2б 

Кредити се додељују корисницима, без камате. 
Изузетно од претходног става овог члана општим актом даваоца 

кредита може се предвидети плаћање камате за случај да корисник креди-
та не изврши уговорену радну обавезу." 

Члан 5. 

У члану 3. на крају става 2. брише се тачка и додају речи: "а који се 
утврђују општим актом даваоца кредита односно стипендије". 
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Члан 6. 

Члан 4. мења се и гласи: 
"Начин избора корисника кредита односно стипендије уређују се 

општим актом даваоца кредита односно стипендије." 

Члан 7. 

У члану 5. став 1. почиње речима: "Ако услови за избор кандидата 
нису уређени посебним друштвеним договором", с тим што се реч "прили-
ком" пише малим словом. 

Члан 8. 
Члан 7. брише се. 

Члан 9. 

Члан 8. мења се и гласи: 
"Односи између даваоца и корисника кредита односно стипендије 

регулишу се уговором." 

Члан 10. 

Члан 9. брише се. 
Члан 11. 

Члан 10. брише се. 

Члан 12. 

Члан 11. мења се и гласи: 
"Уговором из члана 8. овог закона може се корисник кредита одно-

сно стипендије обавезати да по завршеном школовању односно стручном 
и научном усавршавању проведе на раду у одређеној организацији удру-
женог рада односно радној заједници извесно време које не може бити ду-
же од двоструког трајања времена за које је примао кредит, односно сти-
пендију и то на радном месту које одговара његовој школској спреми и у 
месту одређеном уговором." 

Члан 13. 

Члан 13. мења се и гласи: 
"Корисник кредита који се истакне у учењу односно студирању и 

који школовање односно усавршавање заврши у прописаном року трајања 



 547 

наставе у одговарајућој врсти школе или раније као и под условима пред-
виђеним друштвеним договором, може се ослободити делимично или у 
целости обавезе враћања кредита и то зависно од степена постигнутог ус-
пеха и извршавања уговором предвиђених обавеза корисника кредита." 

Члан 14. 

Члан 15. мења се и гласи: 
"Давалац кредита односно стипендије дужан је да најкасније месец 

дана по закључењу уговора са корисником достави организацији удруже-
ног рада у којој се корисник кредита односно стипендије налази на школо-
вању односно стручном или научном усавршавању, и у скупштини опш-
тине на чијој територији корисник кредита односно стипендије има преби-
валиште, податке о кориснику и то: презиме, очево име и име, место ста-
лног боравка, висину месечног износа кредита односно стипендије и време 
за које је уговорен кредит односно стипендија. 

Организација удруженог рада из става 1. овог члана дужна је да 
води евиденцију корисника кредита односно стипендија и да на захтев за-
интересованих заједница, органа и организација достави податке о корис-
ницима или им евиденцију стави на увид. 

Скупштина општине дужна је да податке о кориснику кредита од-
носно стипендије објави на начин доступан јавности." 

Члан 15. 

Члан 16. мења се и гласи: 
"Новчаном казном до 20.000 дин. казниће се за прекршај давалац 

кредита, односно стипендије, као и организација удруженог рада у којој се 
корисник кредита односно стипендије налази на школовању односно на 
стручном или научном усавршавању ако не поступи по одредбама члана 
15. ст. 1. и 2. овог закона, а одговорно лице казниће се за прекршај новча-
ном казном до 2.000 динара." 

Члан 16. 

Члан 17. брише се. 

Члан 17. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Слу-
жбеном гласнику Социјалистичке Републике Србије". 

 
[Службени гласник СР Србије, 31(1975), 25, стр. 459-460] 




