
Zaklada Ivan Bulić, Zagreb, Bani 100, OIB: 93635393694, zastupana po Upravitelju Zaklade, 

Vladimiru Buliću, ( u daljnjem tekstu Zaklada ) 

i 

ime i prezime studenta, iz ___________(adresa studenta), OIB 00000000000, 

student Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu, (u daljnjem tekstu: Student), 

zaključili su __. __. ____. godine 

 

UGOVOR O DODJELI STIPENDIJE 

 

Članak 1 . 

Ugovorne strane utvrđuju: 

 da je odlukom Zakladne uprave Zaklade od __. __. ____. godine, sukladno čl. 30., 31. i 

33. Statuta i čl. 14. Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele nagrada, priznanja, 

potpora i stipendija Zaklade Ivan Bulić ( u daljnjem tekstu Pravilnik ), donijeta Odluka 

o izvanrednoj dodjeli stipendija, priznanja, nagrada i potpora najboljim studentima, 

njihovim projektima i radovima te da se pri dodjeli primjenjuju sve propozicije i uvjeti 

iz Statuta Zaklade i Pravilnika,  

 da je Stručno povjerenstvo, suglasno odredbama Statuta i Pravilnika, a temeljem 

dosadašnjih rezultata rada i radova studenata, pripremilo prijedlog mogućih 

kandidata, 

 da  je nakon razmatranja svih kandidata Stručno povjerenstvo u sastavu: 

prof. dr. sc. Damir Ježek, predsjednik 

prof. dr. sc. Duška Ćurić, potpredsjednica 

prof. dr. sc. Damir Stanzer,  

dr. sc. Marija Carić,  

dipl. ing. Ivan Parać,  

predložilo Zakladnoj upravi da dodijeli stipendiju studentu __________________. 

 

Članak 2 . 

Prijedlog Stručnog povjerenstva razmatran je na sjednici Zakladne uprave Zaklade od __. __. 

____. godine.  

Zakladna uprava je prihvatila prijedlog Stručnog povjerenstva i donijela odluku da se dodijeli 

stipendija studentu ______________. 

 

Članak 3 . 



Ugovorne strane su suglasne da će temeljem ovog ugovora Student primiti od Zaklade 

novčanu stipendiju u ukupnom iznosu od 15.000 kuna ( petnaesttisućakuna ) i to raspoređeno 

u rate od  1.250 kn (tisućudvjestopedesetkuna) u trajanju najdulje 12 mjeseci, odnosno do 

trenutka prekida ili završetka studija. 

Student slobodno raspolaže dobivenom stipendijom, a istu će dobivati mjesečno na broj žiro 

računa IBAN                                                              kod                                         banke. 

 

Članak 4 . 

Dobivena stipendija iz članka 3. ovog Ugovora predstavlja potporu za školovanje i osobno 

usavršavanje u struci, a odnosi se na razdoblje akademske godine ____./____.  

 

Ako u navedenom razdoblju Student prekine ili završi studij, obvezuje se o tome pismenom 

izjavom obavijestiti Zakladu. 

 

Članak 5 . 

Ako se zbog bilo kojeg razloga utvrdi obveza plaćanja poreza na ovu stipendiju, Student 

neopozivo prihvaća obvezu plaćanja tog poreza. 

 

Članak 6 . 

Student prihvaća obvezu da nakon završetka studija prihvati zaposlenje kod jednog ili više 

zainteresiranih Zakladnika ili Ugovornih podupiratelja Zaklade na razdoblje u ukupnom 

trajanju od najmanje onoliko mjeseci koliko je dobivao stipendiju od Zaklade. 

 

O interesu Zakladnika ili Ugovornih podupiratelja za njegovim zaposlenjem, Studenta 

obavještava Zaklada pismenom izjavom koju šalje na prijavljenu adresu Studenta. 

Zaklada može i prije završetka njegovog školovanja Studenta obavijestiti o interesu Zakladnika 

ili Ugovornih podupiratelja za njegovo zaposlenje. 

 

Članak 7 . 

Ispunjenjem stavka 1. članka 6. ovog Ugovora, Student se oslobađa obveze povrata stipendije 

Zakladi. 

 

Članak 8 . 

Student se nakon dobivanja bilo kojeg vida potpore Zaklade obvezuje aktivno sudjelovati u 

Vijeću izvrsnosti Zaklade i svojim znanjem i iskustvima doprinositi realizaciji ideja, svrhe i 

ciljeva Zaklade.  



Članak 9 . 

Budući da je već samim ostvarivanjem prava na stipendiju dokazao svoju izvrsnost, Student 

ima pravo odbiti ponuđeno zaposlenje kod Zakladnika ili Ugovornog podupiratelja ako 

ponuđeni uvjeti rada i iznosi prosječnih mjesečnih primanja nisu iznad prosjeka primanja 

stručnjaka - početnika u prehrambenoj industriji za pekarstvo, slastičarstvo i konditorstvo.  

 

Članak 10 . 

Ako Student dobije ponudu za zaposlenje od više Zakladnika ili Ugovornih podupiratelja, ima 

pravo sam odlučiti o izboru poslodavca i o svome izboru obavijestiti Zakladu. 

Zaklada pismeno obavještava Zakladnike i Ugovorne podupiratelje o izboru i odluci Studenta 

o zaposlenju. 

 

Članak 11 . 

Ako u roku od tri mjeseca od pismene obavijesti Zakladi o završetku svoga školovanja ne dobije 

pismenu obavijest Zaklade o interesu nekog od Zakladnika ili Ugovornih podupiratelja za 

njegovim zaposlenjem, Student se oslobađa obveze rada kod Zakladnika ili Ugovornih 

podupiratelja kao i povrata stipendije.  

 

Članak 12 . 

Ako Student bez ikakvog opravdanog razloga i obrazloženja odbije ponuđeno zaposlenje kod 

Zakladnika ili Ugovornog podupiratelja i neopravdano ne izvrši obvezu iz st. 1. čl. 6. ovog 

Ugovora, dužan je na poziv Zaklade vratiti stipendiju na račun Zaklade i to u istim iznosima i 

razdobljima kako ju je i primao. 

 

Članak 13 . 

Student ima pravo opetovano se prijaviti na natječaj Zaklade, ravnopravno sa svim ostalim 

kandidatima, za svaku sljedeću akademsku godinu i kandidirati za stipendiju sukladno 

natječaju i svojim ostvarenim rezultatima. 

          

Članak 14 . 

Ugovorne strane se obvezuju sve nesporazume prvo pokušati riješiti mirnim putem, a u slučaju 

nemogućnosti rješenja spora na takav način, ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u 

Zagrebu. 

 

Članak 15 . 

Ugovorne strane su suglasne da Ugovor stupa na snagu danom potpisa obje ugovorne strane. 



Članak 16 . 

Ovaj Ugovor je sastavljen u dva jednaka primjerka od kojih jedan dobija Student, a drugi 

primjerak ostaje Zakladi. 

 

 

U Zagrebu, __. __. ____. godine 

 

UPRAVITELJ ZAKLADE 

  

________________________________ 

Vladimir Bulić 

STUDENT 

 

________________________________ 

Ime i prezime 

 


