
 506

[Закон о Републичком позајмном фонду студената, од 27. октоб-
ра 1961. године] 

 
У К А З  

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О РЕПУБЛИЧКОМ ПОЗАЈМНОМ 
ФОНДУ СТУДЕНАТА 

 
На основу члана 71. тачка 14. Уставног закона о основама друш-

твеног и политичког уређења и о органима власти Народне Републике Ср-
бије, проглашава се закон о Републичком позајмном фонду студената, који 
је усвојила Народна скупштина народне Републике Србије на седници Ре-
публичког већа од 27. октобра 1961. године и Већа произвођача од 27. ок-
тобра 1961. године. 

 
 

ИВ бр. 518 
У Београду, 27. октобра 1961. године 
 

Председник Председник 
Народне скупштине Извршног већа, 

Јован Веселинов, с. р. Милош Минић, с.р. 
 

 
З А К О Н  

О РЕПУБЛИЧКОМ ПОЗАЈМНОМ ФОНДУ СТУДЕНАТА 

Члан 1. 

У циљу стварања што повољнијих услова за завршавање високош-
колских студија оснива се Републички позајмни фонд студената (у даљем 
тексту: фонд) са задатком да обезбеђује стална средства и употребљава их 
за давање зајмова студентима факултета, академија, високих и виших 
школа. 

Члан 2. 

Фонд има својство правног лица. 
Седиште фонда је у Београду. 
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Члан 3. 

Фонд има правила. 
Правила садрже ближе одредбе о организацији и начину рада 

Фонда. 
Правила Фонда доноси Извршно веће Народне скупштине Народне 

Републике Србије (даље: Извршно веће), а измене и допуне правила може 
вршити и Управни одбор Фонда уз потврду Извршног већа. 

Члан 4. 

Извори прихода фонда јесу: 
1. дотације, завештања и поклони; 
2. камате на средства фонда уложена код банке; 
3. камате на дате зајмове. 
Средства фонда држе се на посебном рачуну код банке коју одреди 

Управни одбор фонда. 

Члан 5. 

Средства фонда користе се на основу финансијског плана фонда. 
Средства фонда користе се искључиво за давање зајмова студен-

тима факултета, академија, високих и виших школа. 
Зајмови се дају уз камату коју утврђује Управни одбор Фонда уз 

сагласност Извршног већа. 
Остали услови и поступак за давање зајмова из фонда прописују се 

правилима Фонда. 

Члан 6. 

Фонд има резерву. 
Висину укупне резерве, годишње улагање и рок  до кога се мора 

достићи утврђена висина резерве одређује Извршно веће на предлог Упра-
вног одбора Фонда. 

Члан 7. 

Фондом управља Управни одбор и директор. 
Управни одбор се састоји од председника и 12 чланова. 
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Председника и два члана Управног одбора Фонда именује Изврш-
но веће из реда просветних,  научних, културних и јавних радника; по јед-
ног члана Управног одбора бирају универзитетски савети универзитета у 
Београду и Новом Саду из реда наставног особља и републички Савет за 
просвету из реда наставног особља виших школа; четири члана делегира 
Савез студената Универзитета у Београду, а два члана делегира Савез сту-
дената Универзитета у Новом Саду. 

Директор Фонда је члан Управног одбора по положају. 
Мандат чланова Управног одбора траје две године. 

Члан 8. 

Управни одбор Фонда решава у седници. 
Седнице Управног одбора сазива и председава им председник. 
За пуноважан рад Управног одбора потребно је да седници присус-

твује већина чланова. Закључци Управног одбора доносе се већином гла-
сова присутних чланова. 

Члан 9. 

Управни одбор Фонда: 
1. утврђује програм рада и финансијски план Фонда; 
2. доноси завршни рачун Фонда; 
3. утврђује годишњи извештај о раду Фонда; 
4. врши друге послове одређене законом и правилима Фонда. 
Управни одбор може образовати комисију из реда својих чланова 

са задатком да решава о додељивању зајмова из фонда. 

Члан 10. 

Директора Фонда поставља Извршно веће на предлог Управног 
одбора. 

Директор представља Фонд и заступа га пред трећим лицима, вр-
ши права наредбодавца за извршење финансијског плана Фонда, стара се о 
извршењу закључака Управног одбора и врши друга права и дужности од-
ређена правилима Фонда. 

Члан 11. 

Фонд ради по одредбама овог закона, Закона о буџетима и финан-
сирању самосталних установа, правилима Фонда и другим прописима. 



 509 

Члан 12. 

Надзор над законитошћу рада Фонда врши Извршно веће. 
У вршењу надзора Извршно веће може поништити или укинути 

акт Управног одбора Фонда противан законским и другим прописима и 
правилима Фонда. 

Одредба претходног става не односи се на акта донета у управном 
поступку. 

Члан 13. 

Даном ступања на снагу овог закона укида се досадашњи Студент-
ски позајмни фонд Универзитета у Београду, а његова неутрошена средс-
тва, као и права и обавезе, преносе се на фонд. 

Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Решење Савета за 
просвету, науку и културу Владе НР Србије бр. 30890/51 о оснивању Сту-
дентског позајмног фонда и Правила о организацији и раду Студентског 
позајмног фонда Универзитета у Београду бр. 4380/2-58. 

Члан 14. 

Овај закон ступа на снагу даном објављивања у "Службеном глас-
нику народне Републике Србије". 

 
 

[Службени гласник НР Србије, 17(1961), 48, стр. 741-742] 




