
Задужбина Љубице М. Здравковић 

Београд, Студентски трг 1 

03-04 број: _________________     

Датум: _____________. године      

 

                                                                               

УГОВОР О СТУДЕНТСКОЈ СТИПЕНДИЈИ 

 

Закључен између уговорних страна: 

  

1. ЗАДУЖБИНE ЉУБИЦЕ М. ЗДРАВКОВИЋ, Студентски трг бр. 1, Београд, ПИБ: 101885118, 

матични број: 17247719 (у даљем  тексту: Давалац стипендије) и 

 

2. СТУДЕНТА ________________________________________________________________________ 

(име, име једног од родитеља и презиме) 

 

   из  __________________________________________________________________________________                    

                                      (место сталног боравка, улица и кућни број) 

 

    __________________________________________ (у  даљем  тексту: Корисник стипендије) 

                                        (ЈМБГ) 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Стипендирање студента у току школске 2022/2023. године  

 

 

Члан 1. 

Давалац стипендије обавезује се да Кориснику стипендије обезбеди исплату стипендије за 

одговарајућу годину студија, у складу са Одлуком Одбора Задужбине Љубице М. Здравковић, а 

Корисник стипендије обавезује се да стипендију користи у складу са овим уговором.  

 

Члан 2. 

Стипендија за школску 2022/2023. годину по овом уговору ће се исплаћивати за период од 10 

(десет) месеци, у месечном износу од 12.000,00 (словима: дванаестхиљада) динара. 

Давалац стипендије обавезује се да стипендију у износу из става 1 овог члана исплаћује на 

студентски текући рачун Корисника стипендије, који је дужан да уколико добије стипендију, исти 

отвори у року од 15 дана од дана објављивања одлуке о додели стипендија и затим достави Даваоцу 

стипендије фотокопију уговора о текућем рачуну или фотокопију картице текућег рачуна из које се 

чита број рачуна.  

 

Члан 3. 

Давалац стипендије има право да овај уговор раскине и обустави исплату стипендије у случају 

да: Корисник стипендије напусти редовне студије, нетачно прикаже податке, истовремено прима 

стипендије или други облик давања по другом основу из буџета Републике Србије (изузев кредита) 

или из средстава универзитетских задужбина и фондација. 

 

Члан 4. 

У случају неиспуњења и непоштовања уговорених обавеза, Корисник стипендије обавезан је 

да врати Даваоцу стипендије све примљене износе стипендија у року од 30 дана од наступања разлога 

наведених у члану 3. Уговора. 

 

Члан 5. 

У случају спора надлежан је Први основни суд у Београду. 

 

Члан 6. 

Овај Уговор је сачињен у 3 (три) истоветна примерка, 1 (један) за  Корисника стипендије и 2 

(два) за Даваоца стипендије. 

 

 КОРИСНИК СТИПЕНДИЈЕ ДАВАЛАЦ СТИПЕНДИЈЕ 

    

 

 __________________________________  _____________________________                          
 (пуно име и презиме писаним словима) (печат и потпис овлашћеног лица) 


