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[Закон о стипендирању и кредитирању студената и ученика, од 
5. јануара 1968. године] 

 
На основу члана 197. став 2. Устава Социјалистичке Републике 

Србије издајем 
 

У К А З  

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О СТИПЕНДИРАЊУ И  
КРЕДИТИРАЊУ СТУДЕНАТА И УЧЕНИКА 

 
Проглашава се Закон о стипендирању и кредитирању студената и 

ученика који је усвојила Скупштина Социјалистичке Републике Србије на 
седници Републичког већа од 29. децембра 1967. године и на седници 
Просветно-културног већа од 21 децембра 1967. године. 

 
РС бр. 1 
У Београду, 5. јануара 1968. године 
 

Председник Скупштине, 
Милош Минић, с. р. 

 
З А К О Н   

О СТИПЕНДИРАЊУ И КРЕДИТИРАЊУ СТУДЕНАТА  
И УЧЕНИКА 

Члан 1. 

Друштвено-политичке заједнице, државни органи, радне и друге 
организације (даље: даваоци стипендија односно кредита) додељују редо-
вним студентима високошколских установа, редовним ученицима сред-
њих школа и лицима која се научно усавршавају путем редовних облика 
студија (даље: корисници стипендија односно кредита) стипендије однос-
но кредите у циљу стварања што повољнијих услова за благовремено за-
вршавање студија, школовања или научног усавршавања. 

Одредбе овог закона не примењују се на стипендије и кредите које 
радне и друге организације односно органи додељују члановима својих 
радних заједница у циљу завршавања средњег образовања, студија на ви-
сокошколским установама и стручног и научног усавршавања. 
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Члан 2. 

Стипендије односно кредити могу се додељивати редовним сту-
дентима и ученицима који почињу студије или школовање односно који 
благовремено и успешно испуњавају школске обавезе прописане законом, 
другим прописима и статутом школе (полагање испита, завршавање раз-
реда, обављање праксе односно производног рада, и сл.). 

Члан 3. 

Стипендије  и кредити додељују се на основу конкурса. 
Конкурсом се утврђују услови које треба да испуњавају лица који-

ма се стипендија односно кредит додељује, висина стипендије или кредита 
и време за које се даје, врста школе или усавршавања, као и други услови 
од значаја за доделу стипендије односно кредита. 

Конкурс се објављује, по правилу, у дневној штампи или на други 
начин приступачан јавности, најмање 30 дана пре избора корисника сти-
пендије односно кредита. 

Члан 4. 

Избор корисника стипендије односно кредитa врши надлежан ор-
ган даваоца стипендије односно кредита. 

Када стипендију односно кредит додељује високошколска устано-
ва, универзитет, уметничка академија или средња школа, орган који од-
лучује о избору корисника стипендије или кредита прибавља мишљење о 
томе од одговарајуће организације Савеза студената односно Савеза омла-
дине. 

Члан 5. 

Приликом избора кандидата првенство имају студенти односно 
ученици који су стекли диплому за изузетан успех у школском учењу и 
владању на основу Закона о дипломама за изузетан успех у школском 
учењу и владању ("Службени гласник СРС" број 14/66) у претходно завр-
шеној школи односно који постижу бољи успех у току школовања и лица 
која су се истакла изузетним резултатима у току усавршавања односно 
научног рада. 

Уколико студенти односно ученици подједнако испуњавају услове 
из претходног става првенство имају кандидати са нижим личним прихо-
дима односно приходима по члану домаћинства. 
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Конкурсом се ближе одређују услови из става 1. и 2. овог члана. 

Члан 6. 

Орган надлежан за избор корисника стипендије односно кредита 
обавезно обавештава учесника на конкурсу о резултатима конкурса. Оба-
вештење о резултатима конкурса садржи поуку о приговору. 

Учесник на конкурсу може уложити приговор против одлуке о из-
бору корисника стипендије односно кредите ако сматра да конкурс није 
спроведен по прописаном поступку или да изабрано лице не испуњава ус-
лове утврђене конкурсом. Општим актом даваоца стипендије односно кре-
дита одређује се орган коме се може уложити приговор. 

Члан 7. 

Стипендија односно кредит припада студенту и ученику, као и ли-
цу на усавршавању, до истека времена које је прописима и статутом школе 
одређено за редовно завршавање студија, школовања или усавршавања из 
члана 1. овог закона уколико та лица испуњавају и друге обавезе из угово-
ра о стипендији или кредиту. 

Члан 8. 

Давалац стипендије односно кредита закључује са корисником сти-
пендије или кредита уговор о стипендији односно уговор о кредиту у пи-
саном облику (даље: уговор). 

Примерак уговора давалац стипендије односно кредита дужан је да 
достави школи или радној и другој организацији у којој се корисник сти-
пендије односно кредита школује или усавршава. 

Члан 9. 

Уговором се утврђују: 
- висина стипендије односно кредита; 
- трајање стипендије односно кредита и начин исплате (месечно 

или за дужи период, исплата унапред или по истеку периода, почетак ис-
плате, да ли ће се исплата вршити преко школе или радне и друге органи-
зације у којој се прималац стипендије односно кредита школује или уса-
вршава или на други начин и др.); 
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- школске обавезе корисника (уредно испуњавање школских оба-
веза у погледу полагања испита, завршавања разреда, обављања праксе 
односно производног рада); 

- последице у случају неизвршавања уговорених обавеза (раскид 
уговора, обустава исплате стипендије односно кредита, повраћај исплаће-
них износа стипендија односно кредита и др.); 

- посебне награде и погодности у случају да корисник постигне 
изузетне резултате у току школовања односно усавршавања и 

- друга права и обавезе уговорених страна у вези са стипендијом 
односно кредитом. 

Члан 10. 

Корисник стипендије односно кредита, ако уговором није друкчије 
одређено, нема право даље да прима стипендију или кредит и дужан је да 
врати примљене износе: 

1. ако изгуби право на даље школовање у школи коју је по уговору 
био дужан да заврши; 

2. ако изгуби право уписа у наредни семестар због неположених 
испита односно слабог успеха понавља разред; 

3. ако самовољно промени школу, смер, одсек или област студија 
односно усавршавања. 

Члан 11. 

Уговором о стипендији давалац стипендије може обавезати корис-
ника стипендије да по завршеном школовању односно усавршавањu про-
веде на раду у одређеној радној заједници извесно време које не може би-
ти дуже од двоструког трајања времена за које је примао стипендију и то 
на радном месту које одговара школској спреми корисника стипендије и у 
месту одређеном уговором. 

Члан 12. 

Корисник кредита, уколико уговором није друкчије одређено, ду-
жан је да отплати кредит у периоду чије је трајање једнако дужини време-
на за које му је био кредит додељен и да отпочне са отплатом кредита по 
истеку једне године од момента када је био дужан да редовно заврши сре-
дње образовање по прописима о том образовању односно студије као ре-
дован студент по одредбама статута високошколске установе. 
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Члан 13. 

Корисник кредита који се истакне у учењу односно студирању и 
који школовање односно усавршавање заврши у прописаном року или ра-
није може се ослободити делимично или у целости обавезе враћања креди-
та и то зависно од степена постигнутог успеха. 

Члан 14. 

Школе односно друге организације обавештавају даваоце стипен-
дије или кредита, који то затражи, о полагању испита и испуњавању дру-
гих школских обавеза од стране корисника стипендија односно кредита 
који се у њима школују или усавршавају. 

Члан 15. 

Ради обезбеђивања средстава за стипендирање и кредитирање сту-
дената, ученика и лица на усавршавању, друштвено-политичке заједнице 
могу оснивати самостално или заједнички фондове за стипендирање одно-
сно кредитирање или средства за ове измене обезбедити у својим буџети-
ма. 

Заједнице образовања могу користити своја средства за намене из 
претходног става. 

Члан 16. 

Радне и друге организације и органи могу улагати своја средства у 
фондове органа и организација из претходног члана и споразумевати се о 
условима под којима ће се из тих средстава давати стипендије односно 
кредити лицима ван својих радних заједница у складу са одредбама овог 
закона и својих општих аката. 

Члан 17. 

Ако радна или друга организација односно орган додељује средс-
тва за стипендије или кредите преко фонда друштвено-политичке заједни-
це или преко заједнице образовања, надлежни орган управљања такве ор-
ганизације односно радне заједнице органа одређује ближу намену и усло-
ве коришћења средстава додељених фонду односно заједници образовања 
за стипендирање односно кредитирање студената и ученика у складу са 
одредбама овог закона. 
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Односи између фондова односно заједница образовања и давалаца 
стипендија или кредита у погледу обeзбеђивања интереса давалаца регу-
лишу се уговором. 

Члан 18. 

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи одредба чла-
на 4. став 2. закона о Републичком позајмном фонду студената ("Службе-
ни гласник СРС" број 24/65). 

Члан 19. 

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

 
 

[Службени гласник СР Србије, 24(1968), 1, стр. 1-2] 
 




