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[Одлука о оснивању Републичког фонда за стипендије, од 22. ју-
на 1956. године] 

 
На основу чл. 16 Основног закона о стипендијама ("Службени лист 

ФНРЈ" бр. 32/55) Извршно веће Народне скупштине Народне Републике 
Србије доноси 

 
О Д Л У К У  

О ОСНИВАЊУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА СТИПЕНДИЈЕ 

Члан 1 

Ради обезбеђења средстава за стипендије лицима којима се могу 
давати стипендије по Основном закону о стипендијама оснива се Репуб-
лички фонд за стипендије (у даљем тексту: фонд). 

Члан 2 

Задатак је фонда да додељивањем стипендија помаже подизање 
висококвалификованих кадрова који студирају на факултетима, умет-
ничким академијама и вишим школама, да помаже стручно и научно уса-
вршавање ових кадрова у земљи и у иностранству, и да помаже у школо-
вању ученике средњих и стручних школа. 

Члан 3 

Средства фонда су: 
- дотације из републичког буџета; 
- средства која фонду дају привредне и друштвене организације; 
- поклони привредних, задружних и друштвених организација као 

и других правних лица и појединаца; 
- износи наплаћени од лица која су примала стипендије из фонда а 

по завршеном школовању нису ступила у одређену службу или су из ове 
пре времена иступила; 

- камате на уложена средства фонда и 
- други приходи. 
Средства фонда држе се на одвојеном рачуну код Народне банке. 
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Члан 4 

Фондом управља Комисија за стипендије (у даљем тексту: комиси-
ја) у свему према одредбама Основног закона о стипендијама и другим 
савезним и републичким прописима. 

Чланове комисије именују споразумно Републички савет за култу-
ру. Једног члана комисије бира Централни комитет народне омладине Ср-
бије (члан 20 Основног закона о стипендијама). 

Члан 5 

Комисија врши послове одређене Основним законом о стипенди-
јама и другим прописима. 

Уговоре о стипендијама потписује лице које овласти комисија. 
Исплату стипендија комисија може пренети на поједине установе. 

Члан 6 

У сагласности са другим даваоцима стипендија Комисија може 
преузети давање стипендија лицима која су раније примала стипендије од 
ових давалаца. У овим случајевима права и дужности ранијих давалаца 
преносе се на фонд. 

Члан 7 

Фонд има свој предрачун прихода и расхода који је прилог репуб-
личког буџета. 

Наредбодавац за извршење предрачуна фонда је секретар Репуб-
личког савета за школство. Закључци комисије обавезни су за наредбодав-
ца. 

Неутрошена средства фонда у једној години, преносе се у наредну 
годину. 

Члан 8 

Стручне и административне послове комисије врши секретаријат 
Републичког савета за школство. 
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Члан 9 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном глас-
нику Народне Републике Србије" 

 
 

ИВ бр. 393 
У Београду, 22 јуна 1956 год. 
       

Претседник 
Извршног већа, 

Јован Веселинов, с.р. 
 
 

[Службени гласник НР Србије, 12(1956), 30, стр. 461] 
 
 
 




