УГОВОР О СТИПЕНДИЈИ БРОЈ:___________
Закључен између:
1. ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА, трг Милентија Поповића бр. 61, Црна Трава, коју
заступа председник општине Славољуб Благојевић, (у даљем тексту: Давалац
стипендије),
2. УЧЕНИКА ________________________________________________који похађа
(име, име једног родитеља и презиме)
________________________________________________________________________ у _____________________,
(назив школе)

кога заступа ____________________________________________________________
(име и презиме родитеља, односно старатеља)

из _____________________________________________________________________.
(место сталног боравка, улица и број)

Члан 1.
Овим уговором о стипендији, давалац стипендије обавезује се да ученику
____________________________________(у даљем тексту: корисник стипендије)
обезбеди исплату стипендије за школску 2014/2015. годину, у складу са одлуком
даваоца стипендије о додели стипендија за текућу школску годину, а корисник
стипендије се обавезује да одобрену стипендију користи како је овим уговором
утврђено.
Члан 2.
Стипендија из члана 1. овог уговора исплаћује се за време трајања редовног
школовања и становања у дому ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава у износу
од 5.400,00 динара у највише 9 месечних рата, почев од септембра текуће школске
године.
Утврђени износ стипендије из става 1. овог члана исплаћује давалац стипендије, а
преко финансијске службе Општинске управе општине Црна Трава.
За месец јануар и јун 2015. године исплаћује се по ½ износа стипендије из става 1.
овог уговора.
Стипендија се не исплаћује за јул и август 2015. године.
Члан 3.
Корисник стипендије губи право на стипендију ако се утврди да није редован
станар дома ученика и ако не врши благовремену уплату накнаде трошкова за
становање на текући рачун школе.
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Финансијска служба Општинске управе општине Црна Трава вршиће месечну
проверу наведених података на основу достављених података средње техничке
школе са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава.
У случајевима предвиђеним у предходним ставовима, корисник стипендије је
дужан да врати средства примљена на име стипендије одједном у целости, а
најкасније у року од три месеца.
Члан 4.
У случају спора по овом уговору надлежан је Основни суд у Лесковцу, судска
јединица Власотинце.
Члан 5.
Овај уговор сачињен је у три истоветан примерка, од који се два налазе код
даваоца стипендије, а један код корисника стипендије.
Дана, ____________. 2014. године
ЗА КОРИСНИКА СТИПЕНДИЈЕ
родитељ или старатељ

ЗА ДАВАОЦА
СТИПЕНДИЈЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

______________________________

________________________

(пуно име и презиме, писаним словима)

Славољуб Благојевић
Регистарски број Л.К. ____________
Место издавања_________________
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