OPĆINA SOKOLOVAC, OIB: 05607600712, Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac, koju
zastupa općinski načelnik Vlado Bakšaj, univ.spec.oec. (u daljnjem tekstu: Općina)
i
___________________________________________ (u daljnjem tekstu: Korisnik stipendije),
zaključili su
UGOVOR
o dodjeli stipendije za akademsku godinu 2019/20.
I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Odlukom o dodjeli studentskih stipendija studentima s područja Općine Sokolovac u
akademskoj godini 2019/2020., KLASA: 604-02/19-01/01; URBROJ: 2137/14-19-5 od 29.
listopada 2019. godine, Korisniku stipendije dodijeljena je studentska stipendija za akademsku
godinu 2019/20. (u daljnjem tekstu: stipendija).
Korisnik stipendije kao redovni student u akademskoj godini 2019/20. pohađa
preddiplomski sveučilišni studij _________________________________________________.
II.

IZNOS I ISPLATA STIPENDIJE

Članak 2.
Korisniku stipendije se za akademsku godinu 2019/20. dodjeljuje stipendija u ukupnom
iznosu od 10.000,00 kuna.
Stipendija će se isplaćivati u deset (10) jednakih mjesečnih obroka po 1.000,00 kuna na
žiro
račun
korisnika
stipendije
IBAN:_______________,
otvoren
kod
____________________, najkasnije do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.
Stipendija će se isplaćivati za razdoblje od 1. listopada 2019. godine do 30. lipnja
2020. godine i od 1. do 30. rujna 2020. godine.
III.

POTPUNO I DJELOMIČNO OSLOBOĐENJE OD VRAĆANJA
STIPENDIJE

Članak 3.
Ukoliko Korisnik stipendije završi studij kao redovni student u roku od jedne godine od
završetka zadnjeg semestra studija, oslobađa se u potpunosti od obveze vraćanja primljenog
iznosa stipendije.
Ukoliko Korisnik stipendije završi studij kao redovni student u roku od dvije godine od
završetka zadnjeg semestra studija, dužan je vratiti 50% od ukupno primljenog iznosa stipendije
uvećanog za kamatu po stopi od 6% godišnje, do povrata ukupnog iznosa.
Članak 4.
Radi ostvarivanja prava na oslobođenje od obveze vraćanja stipendije Općine, Korisnik
stipendije dužan je u roku od šezdeset dana od završetka obrazovanja Općini dostaviti pisani
zahtjev za potpuno ili djelomično oslobođenje od obveze vraćanja stipendije i potvrdu
obrazovne ustanove o datumu završetka studija.
Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se općinskom načelniku.
Po isteku roka iz stavka 1. ovoga članka i neodazivanja na pismenu obavijest Općine,
Općina će protiv Korisnika stipendije pokrenuti postupak naplate cijelog iznosa stipendije
uvećanog za kamate po stopi od 6% godišnje do povrata ukupnog iznosa.

IV.

VRAĆANJE STIPENDIJE

Članak 5.
Ukoliko Korisnik stipendije ne završi akademsku godinu za koju je primao stipendiju,
ne završi studij, prekine studij, završi studij u roku duljem od dvije godine od završetka
posljednjeg semestra studija, ili završi studij kao izvanredni student dužan je vratiti ukupno
primljeni iznos stipendije uvećan za kamatu po stopi od 6% godišnje, do povrata ukupnog
iznosa stipendije.
Članak 6.
Ukoliko je Korisnik stipendije dužan u cijelosti ili djelomično vratiti stipendiju,
započinje s otplatom kad se zaposli, a najkasnije u roku od jedne godine od datuma stjecanja
diplome ili gubitka statusa redovnog studenta.
Otplatni plan vraćanja stipendije utvrđuje Općina i priopćava ga na dokaziv način
Korisniku stipendije.
Broj obroka vraćanja stipendije ne može biti veći od broja obroka isplaćene stipendije
niti manji od polovice broja obroka isplaćene stipendije.
Korisnik stipendije s vraćanjem stipendije započinje u prvom sljedećem mjesecu nakon
primitka otplatnog plana iz stavka 2. ovog članka.
Korisnik stipendije dužan je stipendiju vraćati u obrocima i rokovima utvrđenim
otplatnim planom.
Ukoliko Korisnik stipendije nakon zaprimanja otplatnog plana ne postupi sukladno
stavku 4. i 5. ovog članka, Općina će protiv Korisnika stipendije pokrenuti postupak prisilne
naplate putem instrumenata osiguranja koji joj stoje na raspolaganju.
V.

INSTRUMENTI OSIGURANJA VRAĆANJA STIPENDIJE

Članak 7.
Vraćanje stipendije Općini za slučajeve određene člankom 3. stavkom 2., člankom 4.
stavkom 3., člankom 5. i člankom 6. ovog Ugovora osigurava se u korist Općine kod javnog
bilježnika solemniziranom bjanko zadužnicom na iznos do 20.000,00 kuna.
Instrument osiguranja iz stavka 1. ovog članka Korisnik stipendije predao je Općini.
VI.

OTPIS STIPENDIJE

Članak 8.
U slučaju trajnog gubitka radne sposobnosti Korisnika stipendije ili u slučaju njegove
smrti, primljeni iznos stipendije se otpisuje o čemu odluku donosi Općinsko vijeće Općine
Sokolovac.
VII.

RASKID UGOVORA

Članak 9.
Ukoliko se tijekom korištenja stipendije utvrdi da su priloženi dokumenti neistiniti,
Općina će jednostrano raskinuti ovaj Ugovor, a Korisnik stipendije je dužan primljeni iznos
stipendije uz zakonsku zateznu kamatu u cijelosti vratiti u roku mjesec dana od zaprimanja
obavijesti o raskidu Ugovora.

VIII. OSTALE OBVEZE KORISNIKA STIPENDIJE
Članak 10.
Korisnik stipendije dužan je u roku trideset (30) dana od nastanka obavijestiti Općinu o
okolnostima (promjena adrese, promjena imena ili prezimena i sl.) koje bi mogle utjecati na
prava i obveze stranaka iz ovog Ugovora.
Članak 11.
U slučaju da tijekom trajanja ovog Ugovora Korisnik stipendije promjeni prebivalište
na način da isto više nije na području Općine Sokolovac, Korisnik stipendije od dana promjene
prebivališta gubi pravo na isplatu stipendije, a na do tada isplaćenu stipendiju i dalje se
primjenjuju sve ostale odredbe ovog Ugovora.
IX.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.
Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza te svemu ostalom što nije
određeno odredbama ovog Ugovora, primjenjuju se odredbe Pravilnika o stipendiranju
studenata s područja Općine Sokolovac (KLASA: 604-01/18-01/01; URBROJ: 2137/14-18-1
od 23. listopada 2018. i KLASA: 604-01/19-01/01; URBROJ: 2137/14-19-1 od 6. kolovoza
2019.) i Zakona o obveznim odnosima.
Članak 13.
Ugovorne strane se obvezuju da će eventualne sporove koji mogu proizaći iz ovoga
Ugovora sporazumno riješiti. U slučaju nemogućnosti sporazumnog rješavanja, za sve sporove
iz ovoga Ugovora ugovorne strane ugovaraju nadležnost Općinskog suda u Koprivnici.
Članak 14.
Ugovorne strane razumiju sva prava i obveze koje proizlaze iz ovog Ugovora te ih
potpisom istog prihvaćaju.
Članak 15.
Ovaj Ugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih Općina zadržava 3
(tri) primjerka, a Korisnik stipendije 1 (jedan) primjerak.
KLASA: 604-02/19-01/
URBROJ: 2137/14-19Sokolovac, _____________ 2019.
ZA OPĆINU
OPĆINSKI NAČELNIK
Vlado Bakšaj, univ.spec.oec.

KORISNIK STIPENDIJE

_________________________

___________________________

