SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU, OIB: 01338491514, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, koje
zastupa rektor prof. dr. sc. Nikša Burum (u daljnjem tekstu: Sveučilište)
i
XY, sklopili su
UGOVOR
O DODJELI DRŽAVNE STIPENDIJE „A“ KATEGORIJE
Osnove ugovaranja
Sukladno Ugovoru o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta u
Dubrovniku u akademskim godinama 2018./2019., 2019. /2020., 2020. /2021. i 2021. /2022. sklopljenog između
Sveučilišta u Dubrovniku i Ministarstva znanosti i obrazovanja, a kojim su, između ostaloga osigurana sredstva
za dodjelu stipendija najboljim studentima Sveučilišta, Senat Sveučilišta u Dubrovniku, na svojoj 154. sjednici
održanoj 11. siječnja 2019. donio je odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu 16 stipendija najboljim redovitim
studentima preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta za akademsku 2018./2019. godinu.
Nakon provedenog postupka javnog natječaja, objavljenog na službenim internetskim stranicama Sveučilišta u
Dubrovniku, 27. svibnja 2019., Senat Sveučilišta u Dubrovniku, na svojoj XX sjednici održanoj XX , utvrdio je
konačnu rang listu dobitnika „A“ državnih stipendija. Na temelju konačne rang liste rektor Sveučilišta u
Dubrovniku, prof. dr. sc. Nikša Burum, donio je Odluku o dodjeli „A“ državnih stipendija za akademsku
2018./2019. godinu.
Predmet ugovora
Članak 1.
Ugovorom o dodjeli državne stipendije „A“ kategorije redovitim studentima Sveučilišta u Dubrovniku (u
daljnjem tekstu: Ugovor o dodjeli stipendije) Sveučilište, temeljem Odluke o dodjeli „A“ državnih stipendija za
akademsku 2018./2019. godinu, dodjeljuje studentu državnu stipendiju kategorije „A“ (u daljnjem tekstu:
stipendija) u mjesečnom iznosu od 1.100,00 kuna (slovima: tisućusto kuna).
Trajanje ugovora
Članak 2.
Ovim Ugovorom Sveučilište se obvezuje mjesečni iznos stipendije iz članka 1. isplaćivati studentu tijekom devet
(9) mjeseci, to jest za razdoblje siječanj-rujan 2019.
Prava i obveze ugovaratelja
Članak 3.
Student je obvezan poštovati studijski program i izvedbeni plan studija, opće akte Sveučilišta i uredno izvršavati
svoje nastavne i druge obveze, a posebice redovito pohađati predavanja, seminare i vježbe prema nastavnoj
satnici i ispuniti sve obveze utvrđene studijskim programom.
Student je dužan ponašati se kako to dolikuje dostojanstvu studenta Sveučilišta.
Članak 4.
Pored obveza utvrđenih u članku 3. student se obvezuje na upisanom studiju, tijekom akademske 2018./2019.
godine, steći najmanje 55 ECTS bodova upisane studijske godine.
Po završetku akademske godine Sveučilište provjerava ispunjavanje uvjeta iz prednjega članka.
Članak 5.

Tijekom trajanja ovoga Ugovora o dodjeli stipendije Sveučilište se obvezuje isplaćivati studentu stipendiju u
mjesečnom iznosu od 1.100,00 kuna (slovima: tisućusto kuna).
Sveučilište isplaćuje stipendiju uplatom mjesečnoga iznosa stipendije u korist računa studenta broj
HRXX.
Ostala prava i obveze ugovaratelja
Članak 6.
Ako tijekom trajanja Ugovora o dodijeli stipendije student, u sklopu ugovorene međusveučilišne razmjene
(mobilnosti) provodi određeno razdoblje na drugom visokom učilištu i na istoj razini studija u inozemstvu
zadržava pravo na stipendiju.
Ako tijekom trajanja Ugovora o dodijeli stipendije student prima materijalnu potporu po drugoj osnovi ne gubi
pravo primanja stipendije.
Za vrijeme mirovanja obveza studenta, sukladno odredbi članka 88. stavka 1. podstavka 12. Zakona o
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07UsRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13. i 101/14. – Odluka UsRH i 60./15 - Odluka UsRH) stipendija se ne
isplaćuje.
Prestanak isplate stipendije
Članak 7.
Sveučilište će prestati isplaćivati stipendiju, ako tijekom trajanja Ugovora o dodijeli stipendije, student
-

iz bilo kojeg razloga prestane izvršavati obveze iz članka 3. Ugovora,
izgubi status redovitog studenta Sveučilišta u Dubrovniku,
bude isključen sa studija po postupku i uz uvjete utvrđene Statutom ili dugim općim aktom Sveučilišta,
postane korisnik neke druge stipendije (stipendije po drugoj osnovi).
Povrat isplaćenih iznosa stipendije
Članak 8.

Student je dužan Sveučilištu vratiti isplaćene iznose stipendije ako:
-

u akademskoj godini u kojoj prima stipendiju, ne stekne najmanje 55 ECTS bodova upisane studijske
godine,
tijekom trajanja Ugovora o dodijeli stipendije, svojom krivnjom, izgubi status redovitog studenta
Sveučilišta,
tijekom trajanja Ugovora o dodijeli stipendije postane korisnik neke druge stipendije (stipendije po drugoj
osnovi).

U slučaju iz prednjega stavka, student je dužan Sveučilištu vratiti isplaćene iznose stipendije u cijelosti,
jednokratno i bez odgode, osim ako se ugovaratelji ne dogovore drugačije.
Prijelazne i završne odredbe
Članak 9.
Student je dužan, u pisanom obliku, izvijestiti Sveučilište o svim promijenjenim okolnostima koje utječu na
primjenu odredbi ovog Ugovora o dodijeli stipendije najkasnije u roku od 7 dana od dana nastanka tih okolnosti,
a posebice o:
-

promjeni osobnih podataka,
mirovanju obveza studenta,
prelasku s jednog visokog učilišta na drugo visoko učilište na istoj razini studija,
promjeni prebivališta ili vrste smještaja,

-

gubitku statusa studenta,
ostvarivanju prava na neku drugu stipendiju (stipendiju po drugoj osnovi).
Članak 10.

Ugovaratelji su suglasni da Sveučilište može jednostranim aktom promijeniti visinu i način isplate stipendije bez
potrebe izmjene ovog Ugovora o dodijeli stipendije.
Članak 11.
Ugovaratelji će primjenjivati odredbe Ugovora o dodijeli stipendije onako kako glase.
Ugovaratelji su suglasni da će na njihova prava i obveze koja nisu posebno uređena ovim Ugovorom o dodijeli
stipendije smisleno i na odgovarajući način primijeniti odredbe Pravilnika o dodjeljivanju kategorije „A“
državnih stipendija redovitim studentima Sveučilišta, a na sva pitanja koja nisu uređena tim Pravilnikom,
primijenit će odredbe zakona kojima se uređuju obvezni odnosi.
Možebitne sporove koje proistječu iz ovoga ugovora, uključujući i sporove koji se odnose na pitanje njegova
valjanog nastanka, povreda ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu ugovaratelji će rješavati
sporazumno, mirnim putem, a ako sporazum ne postignu, rješenje spora povjerit će stvarno nadležnom sudu u
Dubrovniku.
Članak 12.
Ovaj Ugovor sastavljen je u dva (2) jednako vrijedna primjerka, od kojih po jedan (1) primjerak za svakog
ugovaratelja.
U Dubrovniku, XX
Student

Rektor

XY

prof. dr. sc. Nikša Burum
Broj:

