
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

Na temelju članka 32.stavka 1. točke 17. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni
glasnik Grada bjelovara", broj 8/09 i 11/09) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 5.
sjednici održanoj 10. prosinca 2009. godine, donijelo je

PRAVILNIK
o pravima i obvezama korisnika povlaštenih studentskih kredita

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se prava i obveze korisnika studentskih kredita,
zaključivanje ugovora o dodjeli, isplati, nastavku, mirovanju, prestanku prava i ostala
pitanja koja se odnose na prava i obveze korisnika kredita s područja Grada
Bjelovara.

Članak 2.

Gradonačelnik Grada Bjelovara na prijedlog Povjerenstva za provođenje

postupka dodjele povlaštenih kredita (u daljnjem tekstu Povjerenstvo), sukladno
natječaju, donosi odluku o dodjeli kredita studentima preddiplomskih, diplomskih i
poslije diplomskih studija.

Krediti se dodjeljuju studentima koji imaju prebivalište na području Grada
Bjelovara najmanje dvije godine prije objave natječaja. Krediti se odobravaju
studentima hrvatskih ili europskih visokoškolskih javnih ustanova ili ustanova s
pravom javnosti.

Članak 3.

U slučaju prijave većeg broja kandidata, pri dodjeli kredita prednost imaju
studenti koji su na višim godinama studija i postižu viši prosjek ocjena.

Članak 4.

Natječaj iz članka 2. sadrži:
opće uvjete i kriterije za dodjelu kredita
naziv tijela kome se molbe podnose
rok u kojem će biti objavljeni rezultati natječaja

popis potrebitih dokumenata.



Članak 5.

Gradonačelnik Grada Bjelovara, na temelju Proračuna i ranije potpisanih
ugovora, donosi odluku o broju studentskih kredita i visini subvencije kamata. Prijave
se podnose Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Bjelovara.

Članak 6.

Dokumenti potrebiti za sudjelovanje u natječaja iz članka 4. su:

1. prijava na natječaj,

2. potvrda o upisu na studij s naznakom smjera i studijske grupe,
3. preslika sve četiri svjedodžbe završene srednje škole za studente 1. godine ili

prijepis ocjena položenih ispita za studente viših godina,
4. preslika osobne iskaznice studenta ili roditelja,
5. uvjerenje o prebivalištu studenta ili roditelja.

Članak 7.

Utvrdi li se tijekom natječajnog postupka ili tijekom korištenja kredita da je neki od
priloženih dokumenata neistinit, postupak dodjele kredita ili sklapanja ugovora se
prekida. Ukoliko je ugovor već sklopljen, Povjerenstvo ima pravo odlučiti o prekidu
ugovora, a student je dužan primljeni iznos vratiti odmah, uz zakonsku zateznu
kamatu.

Članak 8.

Protiv odluka Povjerenstva može se izjaviti prigovor Gradonačelniku Grada
Bjelovara u roku 8 dana po primitku odluke Povjerenstva.

Članak 9.

Nakon odobrenja kredita, korisnik kredita
kreditiranju koji sadrži:

banka zaključuju ugovor o

naziv ugovornih strana,
ukupnu visinu odobrenog kredita, dinamiku i način isplate te kamatu,
naziv studija,
obrazovni profil za koji je odobren kredit,
datum početka i završetka isplate kredita,
obveze studenta nakon završenog studija,
način, vrijeme i rok vračanja glavnice i kamata nakon završetka studija, kao i u
slučaju prekida ili nepravodobnog završetka studija,
ostale kriterije, obaveze i prava ugovornih strana, kao i sve ostale uvjete koje
odredi banka.



Članak 10.

Korisnici kredita stječu pravo na podmirenje kamata za slijedeću godinu,
prema zaključenom ugovoru, ako do 31.listopada dostave Upravnom odjelu za
društvene djelatnosti uvjerenja ili potvrde o upisu na višu godinu studija.

Članak 11.

Povjerenstvo može, na pisani zahtjev korisnika kredita i uz priloženu
vjerodostojnu dokumentaciju, odobriti mirovanje isplate za tekuću akademsku godinu
studentu koji nije upisao narednu godinu.

Mirovanje se može odobriti najviše dva puta tijekom razdoblja za koje je
sklopljen ugovor. Za vrijeme mirovanja isplate student sam snosi troškove kamata.

Članak 12.

Korisnik kredita gubi pravo na podmirenje kamata ako:
sklopi ugovor o kreditiranju ili stipendiranju koji ga obvezuje na zapošljavanje
izvan područja Grada Bjelovara,
izgubi status studenta na studiju za koji je dodijeljen kredit ili bez suglasnosti
Povjerenstva promijeni fakultet i mjesto studiranja,
ne upiše slijedeću godinu studija, a ne dobije suglasnost Povjerenstva za
mirovanje isplate kredita.

Članak 13.

Korisnik kredita dužan je javiti se Upravnom odjelu za društvene djelatnosti
Grada Bjelovara u roku mjesec dana od dana završetka školovanja i predati
uvjerenje - potvrdu o završetku studija za koji je primao kredit.

Korisnik kredita dužan je raditi nakon završetka studija na području Grada
Bjelovara ili Bjelovarsko-bilogorske županije, te dostaviti o tome dokaze Upravnom
odjelu za društvene djelatnosti.

Ukoliko se korisnik ne može zaposliti na području Grada Bjelovara ili
Bjelovarsko-bilogorske županije dužan je prijaviti se Zavodu za zapošljavanje
Bjelovarsko-bilogorske županije i potvrdu o tome dostaviti Upravnom odjelu za
društvene djelatnosti. Obveza prijave Zavodu traje najmanje 6 mjeseci.

Ne ispuni li sve svoje obveze utvrđene ovim Pravilnikom i Ugovorom (ne završi
upisani studij ili se ne zaposli u Gradu Bjelovaru ili Bjelovarsko-bilogorskoj županiji ili
ne ispuni ostale obveze utvrđene Ugovorom) dužan je u roku mjesec dana vratiti
cjelokupni ukamaćeni iznos koji je na ime pokrivanja kamata Grad Bjelovar uplatio
Banci.

Ne ispuni li svoju obavezu rada na području Grada Bjelovara ili Bjelovarsko
bilogorske županije u potpunosti zbog opravdanih razloga, na njegovu zamolbu,
Gradonačelnik Grada Bjelovara može donijeti odluku o oslobađanju obveze vračanja

uplaćenih kamata.



Članak 14.

Grad Bjelovar preuzima obvezu podmirenja kamata odobrenog kredita za
vrijeme dok student redovito upisuje narednu godinu, sukladno članku 10. ovog
Pravilnika, kao i godinu dana nakon zadnjeg semestra. Obvezu vraćanja glavnice,
kao i kamata obračunatih tijekom mirovanja kredita preuzima student, odnosno
sudužnik. Tijekom isplate kredita Grad Bjelovar subvencionira 4,5% kamata i snosi
troškove obrade kredita.

Članak 15.

U slučaju prekida studija, smrti studenta ili nastanka invaliditeta, na zahtjev
jamca za vraćanje kredita, Gradonačelnik grada Bjelovara može donijeti odluku o
preuzimanju otplate do tada dobivenog kredita.

Odluku iz prethodnog stavka Gradonačelnik Grada Bjelovara može donijeti na
temelju socijalno opravdanih razloga.

Članak 16.

Na prijedlog Povjerenstva, GradonačelnikGrada Bjelovara će donijeti odluku o
preuzimanju otplate kredita za one studente koji su studij završili na vrijeme i
diplomirali u roku dvanaest mjeseci nakon zadnjeg semestra s prosjekom ocjena
4,00 ili višim i koji su se zaposlili na području Grada Bjelovara ili Bjelovarsko
bilogorske županije.

Članak 17.

Povjerenstvo može u okviru raspoloživih proračunskih sredstava
obrazloženog zahtjeva, predložiti da Gad Bjelovar preuzme sve ili dio kreditnih
obveza koje proizlaze iz kredita na temelju posebno opravdanih socijalnih razloga i
prikupljene dokumentacije. Odluku o tome donosi GradonačelnikGrada Bjelovara.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
"Službenom glasniku Grada Bjelovara".

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o pravima i
obvezama korisnika povlaštenih učeničkih i studentskih kredita ("Službeni glasnik
Grada Bjelovara" broj 12/07) te izmjene i dopune Pravilnika ("Službeni glasnik Grada
Bjelovara" broj 4/07, 12/07 i 7/08).

KLASA: 604-02/09-01/6
URBROJ: 2103/01-02 09-8
Bjelovar, 10. prosinca 2009.

PREDSJEDNIK
Željko Maietić, dipLing.-
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