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[Општа уредба о стипендијама, од 4. новембра 1947. године] 
 
На основу чл. 40 тач. в) Закона о петогодишњем плану развитка 

народне привреде Федеративне Народне Републике Југославије у година-
ма 1947-1951. Влада ФНРЈ, на предлог Комитета за школе и науку Владе 
ФНРЈ, доноси 

 

ОПШТУ УРЕДБУ О СТИПЕНДИЈАМА 

Члан 1 

У циљу изградње и усавршавања високо квалификованих кадрова 
додељиваће се стипендије за редовне студије на универзитетима, високим 
школама, институтима и заводима, као и за више научно и стручно усавр-
шавање у земљи и иностранству. 

Члан 2 

Средњи стручни кадрови, који се као ванредни слушаоци уписују 
на универзитет високе школе, институте и заводе могу, уколико буду де-
лимично ослобођени од радног времена у производњи, добијати стипенди-
ју највише до висине зараде коју услед смањеног радног времена у произ-
водњи изгубе. 

Члан 3 

За издржавање слушалаца у средњим стручним школама могу при-
вредна предузећа код којих су ти слушаоци запослени, додељивати сти-
пендије највише до висине зараде коју слушаоци услед смањеног радног 
времена у производњи изгубе. 

Члан 4 

Ради усавршавања у војним знањима и ради војно-стручне специ-
јализације додељиваће се стипендија и за редовно школовање у војним 
школама, војним институтима и заводима у земљи и иностранству. 

Прописи ове уредбе не односе се на питомце војних училишта. 

Члан 5 

Стипендије додељују државни органи, државне установе и привре-
дна предузећа. 
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Стипендије могу додељивати и друштвене организације сходно 
прописима ове уредбе. 

Члан 6 

Савезни државни органи установе односно предузећа додељиваће 
стипендије према упутствима Комитета за школе и науку Владе ФНРЈ, а 
државни органи, установе и предузећа републиканског и локалног значаја 
према упутствима комитета за научне установе, универзитет и високе 
школе владе народне републике односно министарства просвете народне 
републике. 

За додељивање стипендија ради студија и усавршавања у инос-
транству потребно је одобрење Комитета за школе и науку Владе ФНРЈ. 

Члан 7 

Стипендије из чл. 4 ове уредбе додељују се према упутствима Ми-
нистра народне одбране. 

За додељивање стипендија из чл. 4 ове уредбе ради школовања и 
специјализације у иностранству потребно је одобрење Министра народне 
одбране. 

Члан 8 

Стипендије се додељују лицима која због свог имовинског стања 
нису у могућности да се сама редовно школују. 

Стипендија ће се првенствено додељивати носиоцима "Партизан-
ске споменице 1941", борцима народноослободилачког рата, лицима која 
активно учествују у изградњи земље, као и одличним и врло добрим уче-
ницима. 

Стипендије из чл. 4 ове уредбе могу се додељивати како војним 
лицима тако и лицима из грађанства. 

Члан 9 

Једно лице може примати само једну стипендију. 
Студенти универзитета или високе школе, који примају стипенди-

ју, не могу бити државни службеници нити могу бити запослени у каквој 
другој служби, осим лица из чл. 2 и 3 ове уредбе. 
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Члан 10 

Стипендија за студије у земљи износи 1.500 до 3.500 динара месечно. 
У изузетним случајевима, а нарочито када су у питању корисници 

стипендије са породицом који непосредно долазе из државне службе или 
предузећа и чије су редовне принадлежности износиле више од 3.500 ди-
нара месечно може се износ стипендије повећати до износа њихових рани-
јих редовних принадлежности. 

Износ стипендије за студије у иностранству одређује Комитет за 
школе и науку владе ФНРЈ у сваком поједином случају, а износ стипендије 
из чл. 4 ове уредбе Министар народне одбране. 

Члан 11 

Државни органи, установе и предузећа могу у циљу додељивања 
стипендија расписивати конкурсе. 

Члан 12 

Државни органи установе и предузећа закључују са лицем коме се 
додељује стипендија уговор о стипендији. 

Сваки уговор о стипендији мора садржавати одредбе о правима и 
дужностима корисника стипендије, о времену трајања стипендије, о стру-
ци и месту школовања или усавршавања, о износу стипендије и начину ис-
плате, о евентуалној накнади у случају неоправданог прекида уговора и о 
обавезној служби по завршетку студија, која мора трајати најмање толико 
времена колико је времена корисник примао стипендију. 

Та обавезна служба може бити вршена или код самог даваоца сти-
пендије или код оног предузећа или организације које одреди виши орган 
даваоца стипендије, или код оног предузећа или организације са којима се 
давалац стипендије споразуме. 

Члан 13 

Стипендија се може одузети ако се корисник стипендије не придр-
жава уговора, а нарочито ако не постигне потребан успех на студијама или 
се покаже недостојним додељене му стипендије. 

Члан 14 

Комитет за школе и науку Владе ФНРЈ води евиденцију и општи 
надзор над корисницима стипендија којима су исте додељене од стране 
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савезних државних органа, установа и предузећа као и о свим корисници-
ма стипендија који се школују или усавршавају у иностранству. 

Комитет за научне установе универзитета и високе школе владе на-
родне републике односно министарство просвете народне републике воде 
евиденцију и општи надзор над корисницима стипендија којим су исте до-
дељене од стране државних органа, установа и предузећа републиканског 
или локалног значаја. 

У томе циљу сви даваоци стипендија (државни органи, установе, 
предузећа и друштвене организације) дужни су државним органима из ст. 
1 и 2 овог члана достављати извештаје о додељеним стипендијама, као и о 
свим променама које наступе у току студија. 

Комитет за научне установе, универзитет и високе школе владе на-
родне републике односно министарство просвете народне републике дос-
тављаће Комитету за школе и науку Владе ФНРЈ на почетку сваке школ-
ске године прегледе о броју свих корисника стипендија. 

 Члан 15  

Потребна средства за додељивање стипендија дужни су државни 
органи и установе предвидети у својим предрачунима прихода и расхода, а 
државна привредна предузећа у својим финансијским плановима. 

Члан 16 

На основу и у оквиру начела ове уредбе влада народне републике 
може донети своје прописе о стипендијама. 

Члан 17 

Комитет за школе и науку Владе ФНРЈ, комитет за научне устано-
ве универзитет и високе школе владе народне републике односно минис-
тарство просвете народне републике стараће се о правилној примени про-
писа ове уредбе. 

Члан 18 

Све стипендије додељене пре ступања на снагу ове уредбе саобра-
зиће се прописима ове уредбе. 
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Члан 19 

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

 
 

4 новембра 1947 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, 3(1947), 96, стр. 1346-1347] 
 
 
 


