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[Правилник о изменама и допунама Правилника о кредитирању 
студената, од 30. јуна 1987. године] 

 
На основу члана 28. Закона о самоуправним интересним заједни-

цама образовања и васпитања ("Службени гласник СР Србије", бр. 48/74, 
44/75, 53/75, 21/77, 19/78 и 25/82), у вези чл. 2, 4, 6. и 13. Закона о креди-
тирању и стипендирању студената и ученика ("Службени гласник СРС", 
бр. 1/68 и 25/75) и члана 30. Статута Републичке заједнице усмереног об-
разовања. 

Скупштина Републичке заједнице усмереног образовања на седни-
ци од 30. јуна 1987. године, донела је 

 
П Р А В И Л Н И К  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О КРЕДИТИРАЊУ 
СТУДЕНАТА 

Члан 1. 

У Правилнику о кредитирању студената ("Службени гласник СР 
Србије", број 30/84), у члану 1. уместо: "Заједница усмереног образовања 
за територију Републике" треба да стоји: "Републичка заједница усмереног 
образовања". 

Члан 2. 

У члану 2. став 1. алинеја 3. се брише. 

Члан 3. 

У члану 3. став 1. мења се и гласи: 
Постоје две врсте кредита: 
- основни 
- кадровски." 
Став 3. се мења и гласи: 
"кадровски кредит је бескаматни зајам који се не враћа, ако студент 

заврши студије у предвиђеном року и изврши уговорну радну обавезу." 
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Члан 4. 

У члану 4. додаје се став 2. који гласи: 
"Под пребивалиштем студената у смислу одредаба овог правилни-

ка подразумева се место пребивалишта његових родитеља, односно стара-
теља." 

У члану 5. став 3. се брише. 

Члан 5. 

После члана 6. додаје се поглавље: "II Услови за доделу кредита". 
У члану 7. став 3. мења се и гласи: 
"Школски услов за доделу основног и кадровског кредита испуња-

вају и студенти који су из објективних разлога изгубили више од једне го-
дине и то: 

- ако је због болести био спречен, у школској години дуже од 3 
месеца непрекидно; 

- због дослужења редовног војног рока у ЈНА." 

Члан 6. 

У члану 8. после речи: "кредита" уместо тачке ставља се зарез и 
додаје: "или одлуком саудруживача у средствима". 

Члан 7. 

У члану 10. став 2. се брише. 

Члан 8. 

Поглавље II. постаје поглавље III. 
У члану 11. додаје се став два који гласи:  
"конкурс за доделу кредита расписује се и објављује на почетку 

школске године, уз претходно мишљење саудруживача у средствима за 
доделу кредита." 

Члан 9. 

Члан 13. се брише. 
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Члан 10. 

У члану 15. став (1) после речи: "кредита" уместо тачке ставља се 
зарез и додаје: "на основу следећих критеријума: 

- године студија, 
- просечне оцене на студијама 
- материјалног стања." 

Члан 11. 

У члану 17. став (1) алинеја 3. речи: "пребивалиште и скупштину 
општине" бришу се. 

После алинеје 6. додаје се алинеја 7. која гласи: 
"Дужина трајања наставе у семестрима." 

Члан 12. 

У члану 23. у другом реду уместо речи: "одлазак у ЈНА" треба да 
стоји: "повратак из ЈНА." 

Члан 13. 

Члан 25. мења се и гласи: 
"По пријавама студената за доделу односно наставак кредитирања 

по основама из чл. 7. и 23. овог правилника одлуку доноси Одбор за уче-
нички и студентски стандард на основу предлога комисије. Комисију име-
нује Одбор за ученички и студентски стандард на основу предлога коми-
сије. Комисију именује Одбор за ученички и студентски стандард Скупш-
тине Заједнице. 

У комисију из претходног става именују се два члана Одбора за 
ученички и студентски стандард, вештак – лекар и два радника Стручне 
службе Заједнице." 

Члан 14. 

Члан 26. мења се и гласи: 
"О одлукама из члана 25. става (1) сваки студент мора бити писме-

но обавештен са поуком да у року од 15 дана од пријема обавештења може 
изјавити приговор Извршном одбору Скупштине Заједнице уз достављање 
одговарајућих доказа. 
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По приговору из става (1) овог члана Извршни одбор скупштине 
Заједнице доноси коначну одлуку, по претходно прибављеном мишљењу 
Одбора за ученички и студентски стандард. Студенту се доставља решење 
о коначном исходу са образложењем. 

Решење из става (2) овог члана потписује секретар Заједнице или 
овлашћени радник Стручне службе Заједнице." 

Члан 15. 

Члан 27. мења се и гласи: 
"Основни кредит се исплаћује за десет месеци у току године (за ју-

ли и август се не исплаћује), а кадровски кредит се исплаћује за 12 месеци, 
почев од новембра месеца. 

Исплата кредита се врши преко банке, по правилу у првој полови-
ни месеца, за текући месец." 

Члан 16. 

Члан 28. се брише. 
Поглавље V.постаје поглавље VI. 

Члан 17. 

У члану 29. став 1. се мења и гласи: 
"Кориснику кредита у току коришћења кредита може престати 

право на даље коришћење кредита." 

Члан 18. 

У члану 30. у ставу 1. речи: "у потпуности" замењују се са: "потпу-
но" а реч "за" се брише. После речи: "ослобађање" додаје за реч: "од." 

Став 2 алинеја 1. истог члана гласи: 
"Најкасније у року од 18 месеци од истека рока предвиђеног стату-

том високошколске организације за редовно трајање наставе, односно од 
наредног месеца по заснивању радног односа, с тим да укупно време тра-
јања отплате кредита не може бити дуже од двоструког времена коришће-
ња кредита." 

Став 2. алинеја 2. истог члана гласи: 
"У случајевима из члана 29. ал. 1. и 2. овог правилника обавеза от-

плате настаје у року од 60 дана од дана сазнања за околности од утицаја за 
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престанак права на даље коришћење кредита, с тим да укупно време от-
плате кредита не може бити дуже од времена коришћења кредита са кама-
том од 15%, а за случајеве из ал. 3. и 4. одмах по сазнању са каматом по 
стопи која се у месту испуњења плаћа на штедне улоге орочене без ут-
врђене намене преко годину дана." 

Алинеја 3. у ставу 2. члана 30. брише се. 

Члан 19. 

У члану 33. рок од "6 месеци" замењује се са "12 месеци." 

Члан 20. 

Члан 34. мења се и гласи: 
"За неуредну и неблаговремену отплату зарачунаваће се камата по 

стопи која се у месту испуњења плаћа на штедне улоге орочене без ут-
врђене намене преко годину дана. 

Ако се не отпочне са отплатом у року од годину дана од пред-
виђеног рока за враћање, или се направи прекид у отплати дужи од једне 
године целокупни износ неотплаћеног кредита доспева за наплату одмах." 

Члан 21. 

У члану 36. брише се други ред: "ако кредит не испуни своју основ-
ну намену и то: "У првом реду после речи: "се" стављају се две тачке. 

Члан 22. 

У члану 38. у ставу 1. после речи: "у току студија" додаје се: "и да-
тума дипломирања". 

Члан 23. 

У чл. 39. и 40. речи: "изнад 6,50" замењују се са: "испод 7,50." 

Члан 24. 

У члану 43. став 1. речи: "да кориснику кредита обезбеди заснива-
ње радног односа" замењују се са: "да корисника кредита прими у радни 
однос". 
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Члан 25. 

У члану 53. став 1. мења се и гласи: 
"На предлог Комисије одлуку о ослобађању од обавезе враћања 

искоришћеног кредита доноси Одбор за ученички и студентски стандард 
Скупштине Републичке заједнице усмереног образовања." 

У ставу 2. уместо: "Извршног одбора" треба да стоји: "Одбора за 
ученички и студентски стандард Скупштине Републичке заједнице усме-
реног образовања." 

Став 4. истог члана мења се и гласи: 
"Коначну одлуку по приговору корисника кредита на решење зас-

новано на одлуци Одбора за ученички и студентски стандард, доноси Из-
вршни одбор Скупштине Републичке заједнице усмереног образовања." 

Члан 26. 

Овај правилник о изменама и допунама Правилника о кредитирању 
студената ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
гласнику СР Србије." 

 
 

01 – број 06-1184/7 
У Београду, 30. јуна 1987. године 
 

Скупштина Републичке заједнице усмереног образовања 
 

Председник 
проф. др Илија Росић, с.р. 

 
 

[Службени гласник СР Србије, 43(1987), 39, стр. 2024-2025] 
 




