Na temelju članka 20. i 21. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Križevaca
(»Službeni vjesnik Grada Križevaca« br. 3/99), Gradsko poglavarstvo Grada Križevaca na 41.
sjednici, održanoj 22. kolovoza 2007. godine, donosi

PRAVILNIK
o načinu i uvjetima vraćanja studentskih kredita ostvarenih
temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji između Grada Križevaca
i HVB Splitske banke (Societe Generale – Splitska banka d. d.)
Točka 1.
Grad Križevci i HVB Splitska banka d. d. zaključili su Ugovor o poslovnoj suradnji
dana 04. listopada 2005. godine, a 29. prosinca 2006. godine Aneks br. 1 Ugovora o
poslovnoj suradnji sa Societe Generale – Splitska banka d. d. (u daljnjem tekstu: Banka),
Ugovor o namjenskom depozitu br. 10081/06. od 23. siječnja 2006. godine te Ugovor o
poslovnoj suradnji za bančino preuzimanje postojećih kredita za studente od Grada Križevci i
daljnje kreditiranje studenata Grada Križevaca. od 29. prosinca 2006. godine.
Na temelju zaključenih ugovora iz stavka 1. ove točke studenti su, a na osnovi pisanog
prijedloga Grada, sukladno Uvjetima kredita za studente vezanim uz paket »Student plus«,
zaključili ugovore o studentskom kreditu s Bankom.
Točka 2.
Studenti (redovni studenti bez plaćanja, redovni studenti uz plaćanje, izvanredni
studenti i studenti na poslijediplomskim studijima) – u daljnjem tekstu: korisnici studentskih
kredita; koji imaju prijavljeno prebivalište na području grada Križevaca, ostvaruju pravo
kreditiranja temeljem Ugovora između Grada i Banke.
Korisnici studentskih kredita ostvaruju pravo na poček od godinu dana za vraćanje
kredita po završetku studija.
Točka 3.
Korisnici studentskih kredita koji su zaključili ugovor o studentskom kreditu s
Bankom, daje se mogućnost da, ukoliko tijekom studiranja ponavljaju jednu godinu studija, za
koje vrijeme ne primaju kredit, nakon te godine nastave s korištenjem kredita. Ovu mogućnost
studenti imaju samo jednom tijekom studiranja.
Točka 4.
Nakon završetka studija (preddiplomski, diplomski ili poslijediplomski studij) u
redovnom roku (student polaže godinu za godinu) i eventualnog počeka od godinu dana,
student započinje s otplatom kredita, a Grad sa 100%-tnom otplatu iznosa kamate na kredit
predviđen uz paket »Student plus« (do 100 € - protuvrijednost u kunama), sukladno točki 2.
Ugovora i Aneksa br. 1. Ugovora o poslovnoj suradnji iz točke 1. ovog Pravilnika.

Ukoliko po završetku kalendarske godine korisnik studentskog kredita iz prethodnog
stavka ove točke priloži dokaz (potvrdu Policijske postaje Križevci) u Upravni odjel za
društvene djelatnosti Grada Križevaca da mu je mjesto prebivališta tijekom cijele prethodne
godine bilo na području grada Križevaca i kopiju porezne kartice, odnosno potvrdu Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti u toj godini, može Gradu podnijeti zahtjev za povrat
do tada otplaćenih anuiteta, uz predočenje potvrde Banke o otplaćenim anuitetima (samo za
visinu kredita iz stavka 1. ove točke).
Korisnik studentskog kredita ima mogućnost za podnošenje zahtjeva iz stavka 2. ove
točke sve do konačne otplate kredita.
Zahtjev za vraćanje otplaćenih anuiteta, na prijedlog Upravnog odjela za društvene
djelatnosti, odobrava gradonačelnik Grada Križevaca, a u odobrenju za povrat točno se navodi
ukupan broj anuiteta, kao i broj anuiteta i razdoblje na koje se povrat odnosi. Povrat
otplaćenih anuiteta vrši se na žiro(tekući)-račun korisnika studentskog kredita, a tereti
sredstva Proračuna Grada Križevaca za tekuću godinu.
Točka 5.
Svi ostali korisnici studentskih kredita vraćaju studentske kredite prema uvjetima
Ugovora o studentskom kreditu s Bankom.
Točka 6.
Način i uvjeti vraćanja opisani u točki 4. ovog Pravilnika primjenjivat će se samo za
one korisnike studentskih kredita koji ugovor o studentskom kreditu imaju zaključen s
Bankom.
Točka 7.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe Odluke o kreditiranju
studenata i učenika s područja Grada Križevaca (»Službeni vjesnik Grada Križevaca« br.
5/01), kao i Pravilnika o kreditiranju studenata i učenika s područja Grada Križevaca
(»Službeni vjesnik Grada Križevaca« br. 6/01), osim u dijelu koji se odnosi na ostvarivanja
prava temeljem ranije zaključenih Ugovora o studentskom kreditu između Grada i studenata.
Točka 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, primjenjivat će se od 01. siječnja
2008. godine te će se objaviti u »Službenom vjesniku Grada Križevaca«.
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