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UGOVOR o stipendiranju

Закључен у _____________, дана _________ између:
1. Фондација „Никола Којовић“ из Београда, ул. Омладинских бригада бр. 16А, мат.
број: 28830874, ПИБ: 110885174, коју заступа управитељ Немања Којовић (у даљем
тексту Фондација)
и
2.
__________________________________________________________(име
и
презиме)
са
пребивалиштем у ___________________________________________________(град и држава)
___________________________________________________(адреса),
ЈМБГ
______________________________; (у даљем тексту: Стипендиста)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Овим уговором уговорне стране регулишу међусобна права и обавезе у вези са
стипендијом која је Стипендисти додељена од стране Фондације, a ради школовања на
територији Републике Србије.
Уговорне стране сагласно констатују да је Прималац стипендије у време закључења
овог Уговора , редован ________ ученик) _________ разреда Основне школе ______________ у
Беогрду.
ОБАВЕЗЕ ФОНДАЦИЈЕ
Члан 2.
Фондација се обавезује да ће исплаћивати стипендију Стипендисти у износу од
11.511,00 динара и то директном уплатом износа стипендије на динарски банковни
рачун Стипендисте број ___________________ отворен код __________ банке.
Члан 3.
Фондација се обавезује да исплату стипендије врши месечно, у трајању школске
_________/__________ године.
Уплате ће се вршити најкасније до 10. сваког месеца за текући месец, почевши од
01.09.__________. године, па до краја школске године ________/__________.

ОБАВЕЗЕ СТИПЕНДИСТЕ
Члан 4.
Стипендиста се обавезује да редовно похађа школску установу __________________ и да
заврши школовање у року и са успехом.
Стипендиста је дужан да похађа наставу према наставном плану и програму.
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Стипендиста се обавезује да на позив представника Фондације достави потврду
школе коју похађа да има статус редовног ученика и изјаву да не прима ниједну другу
стипендију.
ПРЕСТАНАК УГОВОРА
Члан 5.
Ако Стипендиста промени школу без сагласности Фондације или ступи у уговорни
однос са другим даваоцем стипендија или поступи супротно обавезама из члана 4. овог
Уговора, сматра се да је овај Уговор раскинут кривицом Стипендисте који је дужан да
врати Фондацији целокупан износ примљених стипендија и других примања која су му
била исплаћена са припадајућом законском каматом до момента повраћаја.
Члан 6
За случај да Стипендиста из било којег разлога напусти или прекине школовање пре
завршетка текуће школске године дужан је да о томе у року од месец дана обавести
Фондацију, чиме овај уговор престаје.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7.
За све што није изричито регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе
законских прописа о облигационим односима и други актуелни законски прописи.
Члан 8.
Уговорне стране су сагласне да се измене овог уговора врше њиховом сагласношћу
воља , у писменој форми Анексом.
Члан 9.
Евентуалне спорове из овог уговора решаваће Трећи основни суд у Београду.
Члан 10.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања.
Уговор је сачињен у три (3) истоветнa примерка од којих два (2) примерка задржава
Фондација, а један (1) Стипендиста.

Фондација „Никола Којовић“
___________________________
Немања Којовић
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