Na temelju Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci o raspoloživom iznosu financijskih sredstava za stipendije i
financijske pomoći iz programa „Solidarnost“ Fonda „Aleksandar Abramov“ u 2018./2019. ak. god.
(KLASA: 003-01/18-03/02, URBROJ: 2170-57-01-18-438) od 20. studenog 2018., sukladno članku 14.
stavku 1. Pravilnika o raspodjeli sredstava Sveučilišta u Rijeci iz Fonda „Aleksandar Abramov“, p. t. od 22.
prosinca 2017. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik), Sveučilište u Rijeci raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija i financijskih pomoći
studentima Sveučilišta u Rijeci iz programa „Solidarnost“ Fonda „Aleksandar Abramov“ u
2018./2019. ak. god.

Stipendije i financijske pomoći iz programa „Solidarnost“ Fonda „Aleksandar Abramov“ namijenjene su
redovitim i izvanrednim studentima Sveučilišta u Rijeci slabijeg socioekonomskog statusa upisanima
2018./2019. ak. godine na preddiplomski sveučilišni studij ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani
(preddiplomski i diplomski) sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij ili specijalistički diplomski
stručni studij i koji udovoljavaju kriterije utvrđene u točki 3. ovog Natječaja „KRITERIJI“.

1. IZNOS STIPENDIJA I FINANCIJSKIH POMOĆI
Iznos pojedine stipendije/financijske pomoći utvrđuje Povjerenstvo Fonda „Aleksandar Abramov“ (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo) nakon provedbe Natječaja, a sukladno ukupno raspoloživom iznosu
utvrđenog Odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci od 20. studenog 2018. godine i broju odobrenih
stipendija/financijskih pomoći.

2. KATEGORIJE STIPENDIJA I FINANCIJSKIH POMOĆI
Studenti mogu podnijeti prijavu na Natječaj na sljedeće kategorije stipendija/financijskih pomoći iz
programa „Solidarnost“ Fonda „Aleksandar Abramov“.
KATEGORIJA A - za pokriće participacije u troškovima studija (školarine) koju je student uplatio u
prethodnoj 2017./2018. ak. god. (ne ubraja se upisnina).
KATEGORIJA B - za stipendiju/financijsku pomoć studentu izrazito slabog socioekonomskog statusa,
lošeg zdravstvenog stanja, studentu s invaliditetom, studentu s djetetom i sl.
KATEGORIJA C - za financijsku pomoć za nabavu računalne opreme ili druge opreme neophodne za
studij ili invalidskih pomagala za studente s invaliditetom.
KATEGORIJA D * - za stipendiju/financijsku pomoć studentu kojeg tijekom 2018./2019. ak. god. zatekne
teška situacija kao što su smrt roditelja, gubitak posla roditelja, teška bolest i sl.
* Isključivo za stipendiju/financijsku pomoć kategorije D, student može podnijeti prijavu u natječajnom roku i
nakon natječajnog roka, ali najkasnije do 30. lipnja 2019. godine.

Zaštita osobnih podataka
Izrazi koji se koriste u ovome Natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u
muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Sveučilište u Rijeci dužno je, radi
upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na

internetskim stranicama. U skladu sa zakonom utvrđenom svrhom i u interesu javnosti, Sveučilište u Rijeci
objavljuje svoje akte na službenoj internetskoj stranici.
Prijavom na natječaj student potvrđuje da je upoznat da Sveučilište u Rijeci kao voditelj obrade osobnih
podataka prikuplja, koristi i obrađuje podatke iz prijave na natječaj u svrhu provođenja natječajne
procedure i izvršenja ugovora, što uključuje i objavu osobnih podataka na privremenim i konačnim rang
listama, uz primjenu najmanje invazivnih mjera opsega objave osobnih podataka, gdje god je to moguće
(primjerice objava identifikacijskog JMBAG broja umjesto objave imena i prezimena).
Sveučilište u Rijeci će s podacima iz prijave na natječaj postupati sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 o
zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podatka i slobodnom kretanju takvih podataka te Zakonom
o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018). Student je upoznat da njegove osobne
podatke dane u prijavi na natječaj, kao i sve druge podatke o njemu koje Sveučilište kao voditelj,
zajednički voditelj i/ili izvršitelj obrade prikuplja i obrađuje u gore navedenu svrhu, Sveučilište može
koristiti u svojim evidencijama, obrađivati ih i omogućiti njihovu obradu pravnim osobama u sustavu
znanosti i visokog obrazovanja te nadležnim javnopravnim tijelima u izvršavanju svojih dužnosti i ovlasti.

3. KRITERIJI
Pravo prijave na natječaj imaju studenti:
hrvatski državljani i državljani Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj i
državljani trećih zemalja kojima je izdano rješenje o stalnom boravku u RH i u 2018./2019. ak.
god. imaju status redovitog ili izvanrednog studenta preddiplomskog sveučilišnog studija ili
diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog (preddiplomskog i diplomskog) sveučilišnog studija ili
preddiplomskog stručnog studija ili specijalističkog diplomskog stručnog studija Sveučilišta u Rijeci
ili njegovih sastavnica te zadovoljavaju sljedeća 2 kriterija:
1) socijalni kriterij, što znači da ukupni prosječni mjesečni prihodi1 svih članova zajedničkog
kućanstva2 u 2017. i 2018. godini ne smiju prelaziti prihodovni mjesečni cenzus utvrđen člankom
8., stavak 2. Pravilnika o raspodjeli sredstava Sveučilišta u Rijeci iz Fonda „Aleksandar Abramov“,
p. t. od 22. 12. 2017. (Pravilnik je objavljen na mrežnim stranicama Sveučilišta.)
Broj članova kućanstva

Prihodovni mjesečni cenzus

za 1 člana

2.625,00 kn neto

za 2 člana

3.500,00 kn neto

za 3 člana

4.250,00 kn neto

za 4 člana

5.000,00 kn neto

za 5 članova

5.600,00 kn neto

za svakog dodatnog člana

600,00 kn neto

2) ostvarili su najmanje 18 ECTS-a u 2017./2018. ak. god. (od 1. listopada 2017. do 30. rujna 2018.)

(ovaj kriterij odnosi se na studente viših godina studija, a ne odnosi se na studente koji su
2018./2019. po prvi put upisali I. godinu studija).
Pravo prijave na Javni poziv nemaju:
- studenti koji su u ak. god. 2018./2019. upisali mirovanje studentskih obveza
- studenti koji studiraju na visokom učilištu koje nije sastavnica Sveučilišta u Rijeci
- koji su na „razlikovnoj godini studija“.
Pravo prijave za studente koji primaju stipendiju
Student koji već koristi stipendiju financiranu iz javnog izvora (npr. državne stipendije Ministarstva
znanosti i obrazovanja, stipendije općina, županija, javnih fondova i sl.) može se prijaviti na Natječaj za
1

U mjesečne prihode zajedničkog kućanstva ubrajaju se prihodi i primitci iz potvrde nadležne porezne uprave o visini dohotka i primitaka svih
članova zajedničkog kućanstva, osim primitaka koji se primaju po različitim osnovama za poboljšanje socioekonomskog statusa (primjerice,
naknade i pomoći kao prava iz socijalne skrbi, doplatci za djecu i sl.)
2
Zajedničko kućanstvo podrazumijeva obiteljsku ili drugu zajednicu osoba, bez obzira na srodstvo, koje žive na istoj adresi prebivališta na kojoj
je prijavljen student i zajednički podmiruju troškove života.
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dodjelu stipendija i financijskih pomoći iz programa „Solidarnost“ Fonda „Aleksandar Abramov“, ali ako
dobije stipendiju/financijsku pomoć Fonda, morat će se odreći prve stipendije i izvršiti povrat sredstava.
Ovo se ne odnosi na korisnike stipendija za razdoblje obavljanja stručne prakse i/ili sudjelovanja u
programu mobilnosti i međunarodne razmjene studenata (Erasmus, CEEPUS).
Ako student koristi stipendiju financiranu iz drugih izvora (ne javnih), može uz primanje
stipendije/financijske pomoći Sveučilišta u Rijeci nastaviti primati drugu stipendiju, ali mu svi primici ulaze
u izračun dohodovnog cenzusa.
Obveza je studenta voditi brigu o poreznim obvezama koje proizlaze iz dohodaka, stipendija i drugih
primitaka koje je ostvario u kalendarskoj godini.

4. UPUTE ZA PRIJAVU
Prijave za sve kategorije stipendija i financijskih pomoći u natječajnom roku podnose se isključivo
elektronički na SharePoint portalu Sveučilišta, odabirom kategorije stipendije/financijske pomoći i
ispunjavanjem online prijavnog obrasca. SharePoint portalu se pristupa klikom na sljedeću POVEZNICU i
upisivanjem korisničkih podataka u sustavu AAI@EduHr (e-adresa povezana s uniri korisničkim imenom
npr. peric.pero@uniri.hr). Korisničko ime mora imati nastavak „uniri“, a ne „student.uniri“.
U slučaju da student nije u mogućnosti pristupiti SharePoint portalu upisivanjem svojih korisničkih
podataka AAI@EduHr, mora se javiti LDAP administratoru. Popis i kontakti LDAP administratora
objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta i SP portalu.
Prijava na natječaj pokreće se klikom na riječ "PRIJAVA" zatim „nova stavka“.
Preporučujemo studentima da nakon otvaranja "nove stavke" isprintaju prazan obrazac što će im
omogućiti lakše praćenje uputa i popunjavanje pojedinih stavki online obrasca.
Studenti su obavezni sve dokumente prije učitavanja na SharePoint portal skenirati u PDF format, a ne
fotografirati te imenovati na sljedeći način (npr.: „Peric_Pero_izjava_clanovi_kucanstva“,
„Peric_Pero_potvrda_porezne“). Dokumente koji imaju više stranica potrebno je skenirati kao jedan PDF
dokument.
Dokumenti se prilažu odabirom opcija "Uređivanje"/"Priloži datoteku"/"Odaberi datoteku"/“U redu“. Svi
priloženi dokumenti studentu moraju biti vidljivi na dnu prijavnog obrasca pod naslovom "Privitci".
Najkasnije do isteka roka za podnošenje prijava, student je obvezan sam provjeriti na SPP portalu je li mu
prijava vidljiva, odnosno jesu li svi podaci u prijavnom obrascu ispravno popunjeni i dokumentacija
uspješno priložena/učitana.
Detaljne upute o načinu popunjavanja prijave nalaze se na SharePoint portalu pa molimo studente da ih
obvezno pročitaju.
Prijave s nepotpunom dokumentacijom, neovjerenim obrascima od strane matičnog visokog učilišta, kao
i one koje ne budu podnesene do utvrđenog roka, neće se razmatrati.
Povjerenstvo od studenta može zatražiti dodatno pojašnjenje priloženih dokumenata i dodatne
dokumente.
Kontakt adresa za nejasnoće i dodatne informacije u vezi natječaja je studiji@uniri.hr.

5. ROKOVI ZA PRIJAVU
Rokovi za podnošenje prijava
1. Krajnji rok za podnošenje elektroničkih prijava na Natječaj za sve kategorije stipendija i financijskih
pomoći je ponedjeljak, 18. veljače 2019. godine do 12:00 sati.
Isključivo za stipendije/financijske pomoći kategorije D, prijave će se moći podnijeti i nakon
natječajnog roka, a krajnji datum podnošenja prijave je 30. lipnja 2019. godine do 12:00 sati.
Uputa o načinu prijave izvan natječajnog roka (naknadne prijave za kategoriju D) bit će objavljena na mrežnim
stranicama Sveučilišta u Rijeci.
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6. DOKUMENTI ZA PRIJAVU
I. Osnovni (obvezni) dokumenti
U online prijavi na SharePoint portalu student je obvezan priložiti osnovne (obvezne) dokumente za sve
kategorije stipendija/financijskih pomoći:
1. Obrazac P (prijavni obrazac - popunjen i vlastoručno potpisan) u kojem je obvezno odabrati jednu
od kategorija stipendija/financijskih pomoći i obrazložiti razloge prijave na Natječaj. Obrazac
preuzeti s mrežnih stranica Sveučilišta ili SharePoint portala.
2. Obrazac IZK, Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (popunjen i vlastoručno potpisan).
Zajedničko kućanstvo podrazumijeva obiteljsku ili drugu zajednicu osoba, bez obzira na srodstvo,
koje žive na istoj adresi prebivališta na kojoj je prijavljen student i podmiruju zajedničke troškove
života. Obrazac IZK preuzeti s mrežnih stranica Sveučilišta ili SharePoint portala.
3. Uvjerenje MUP-a o prebivalištu studenta i svih članova zajedničkog kućanstva koji žive na istoj
adresi na kojoj je prebivalište studenta. Moguće priložiti elektroničke zapise iz sustava e-Građani.
4. Potvrdu o visini dohotka i primitaka za 2017. i 2018. godinu koju izdaje područni ured Porezne
uprave Ministarstva financija za svakog punoljetnog člana zajedničkog kućanstva, uključujući i
studenta, podnositelja zahtjeva.
5. Presliku važeće osobne iskaznice studenta (obostrano).
6. Potvrdu o statusu studenta. Student 1. godine studija prilaže potvrdu visokog učilišta o upisu u
2018./2019. ak. god. (moguće priložiti elektronički zapis iz sustava e-Građani).
Student više godine studija obvezan je pored potvrde o upisu priložiti prijepis ocjena s brojem
stečenih ECTS-a u prethodnoj 2017./2018. akademskoj godini (od 1. listopada 2017. do 30. rujna
2018. god.).
7. Obrazac I (izjava), popunjen i vlastoručno potpisan obrazac izjave da u trenutku podnošenja
prijave na Natječaj student je ili nije korisnik stipendije po drugoj osnovi. Obrazac preuzeti s
mrežnih stranica Sveučilišta ili SharePoint portala.

II. Dodatni dokumenti za:
KATEGORIJU A
Student koji zadovoljava socijalni kriterij, odnosno prihodovni mjesečni cenzus i prijavljuje se za pokriće
participacije u troškovima studija (kategorija A), pored osnovnih dokumenata, obvezan je priložiti:
1. Odgovarajuću potvrdu/račun visokog učilišta o iznosu participacije u troškovima studija
(školarine) koju je uplatio u prethodnoj 2017./2018. ak. godini. Napominjemo da potvrda/račun
o uplaćenoj participaciji u troškovima studija u 2018./2019. ak. god. neće biti prihvaćena.

KATEGORIJU B
Student koji zadovoljava socijalni kriterij, odnosno prihodovni mjesečni cenzus i prijavljuje se za
stipendiju/financijsku pomoć zbog izrazito slabog socioekonomskog statusa, lošeg zdravstvenog stanja,
invaliditeta ili dr. razloga (kategorija B), pored osnovnih dokumenata, obvezan je priložiti sljedeće:
1. Student bez jednog ili oba roditelja – prilaže presliku smrtnog lista ili izvadak iz matice umrlih.
2. Student iz sustava alternativne skrbi (student koji je do punoljetnosti bio smješten u domu za
djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi ili u udomiteljskim obiteljima) – prilaže presliku rješenja
ili potvrdu Centra za socijalnu skrb i/ili potvrdu odgovarajuće nadležne ustanove da je bio
smješten u udomiteljskim obiteljima, dječjim domovima ili odgojnim institucijama.
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3. Student s invaliditetom – prilaže presliku rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o
utvrđenom postotku tjelesnog oštećenja.
4. Student koji ima dijagnosticirane specifične teškoće u učenju, npr. disleksiju ili disgrafiju - prilaže
odgovarajuću dokumentaciju.
5. Student lošeg zdravstvenog stanja – prilaže odgovarajuću medicinsku dokumentaciju
6. Student roditelj – prilaže presliku rodnog lista djeteta.
7. Student koji je korisnik socijalne pomoći ili je drugi član zajedničkog kućanstva korisnik socijalne
pomoći – prilaže potvrdu/rješenje Centra za socijalnu skrb (moguće priložiti elektronički zapis iz
sustava e-Građani).
8. Student čiji su roditelji nezaposleni – prilaže potvrdu o nezaposlenosti jednog ili oba roditelja koju
izdaje nadležna ustanova za zapošljavanje.
9. Student može priložiti i druge valjane dokumente kojima dokazuje socioekonomsko stanje.

KATEGORIJU C
Student koji zadovoljava socijalni kriterij, odnosno prihodovni mjesečni cenzus i podnosi zahtjev za
financijsku pomoć za nabavu računalne ili druge opreme (kategorija C), pored osnovnih dokumenata
obvezan je priložiti sljedeće dokumente:
1. Predračun s prikazom visine troškova računalne ili dr. opreme neophodne za studij ili invalidskih
pomagala. U prijavnom obrascu P potrebno je obrazložiti nužnost nabave određene opreme.
2. Student koji ostvari pravo na financijsku pomoć za nabavu opreme obvezan je u roku koji će biti
utvrđen ugovorom o stipendiranju, Centru za studije na e-mail adresu: studiji@uniri.hr dostaviti
račun.

KATEGORIJU D
Student koji zadovoljava socijalni kriterij, odnosno prihodovni mjesečni cenzus i podnosi zahtjev za
stipendiju/financijsku pomoć kategorije D, pored osnovnih dokumenata obvezan je priložiti:
3. Sve one dodatne dokumente navedene za kategoriju B, a kojima potkrjepljuje iznenadnu tešku
situaciju u kojoj se zatekao tijekom 2018./2019. ak. god.
Važna napomena:
Svi dokumenti priloženi uz prijavu moraju biti na latiničnom pismu i hrvatskom jeziku. Za dokumente koji
nisu izdani na latiničnom pismu i hrvatskom jeziku student je obvezan priložiti prijevod na hrvatski jezik
od strane ovlaštenog sudskog tumača. Dokumente izdane na engleskom, bosanskom, srpskom i
crnogorskom jeziku, ako su na latinici, nije potrebno prevoditi.

7. EVALUACIJSKI POSTUPAK I PRAVO NA PRIGOVOR
Povjerenstvo procjenjuje prijave dostavljene u propisanom roku te utvrđuje privremenu listu kandidata
koji su ostvarili pravo na stipendiju/financijsku pomoć te je objavljuje na mrežnim stranicama Sveučilišta.
Ako potrebe za stipendijama/financijskim pomoćima, sukladno zaprimljenim važećim prijavama, budu
veće od ukupnog raspoloživog iznosa sredstava u 2018./2019. ak. godini, Povjerenstvo će prednost pri
dodjeli stipendija/financijskih pomoći dati studentima koji su imali niži mjesečni prihod zajedničkog
kućanstva.
Kandidati koji nisu ostvarili pravo na stipendiju/financijsku pomoć mogu u roku od 8 (osam) dana od
objave privremene liste, elektroničkim putem poslati pisani prigovor Povjerenstvu na adresu:
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studiji@uniri.hr. U obzir će se uzimati vlastoručno potpisan prigovor (skeniran). Odluka Povjerenstva u
odgovoru na prigovor je konačna.
Na temelju prihvaćenih prigovora, Povjerenstvo utvrđuje konačnu listu dobitnika stipendija/financijskih
pomoći te je upućuje Senatu Sveučilišta u Rijeci koji donosi konačnu odluku. Konačna odluka Senata o
dodjeli stipendija/financijskih pomoći objavljuje se na mrežnim stranicama Sveučilišta.
Odluke Povjerenstva o dodjeli sredstava do ukupnog iznosa 70.000,00 kn potvrđuje rektorica.
Studenti dobitnici stipendija/financijskih pomoći dužni su potpisati ugovor sa Sveučilištem u Rijeci kojim
će se regulirati način isplate: u vidu mjesečnih obroka ili jednokratno.

8. SUKOB INTERESA
Članovi Evaluacijskog odbora i članovi njihove uže obitelji ne mogu se natjecati za novčana sredstva
temeljem ovog Natječaja zbog mogućeg sukoba interesa i vjerodostojnosti rada.
Svaki član Evaluacijskog odbora potpisat će izjavu o povjerljivosti i nepostojanju sukoba interesa prije
nego što započne postupak evaluacije.

9. DODATNE NAPOMENE
Student je dužan izvršiti povrat cjelokupnog iznosa isplaćene stipendije/financijske pomoći ako prekine
studij ili se utvrdi da je pravo na stipendiju/financijsku pomoć ostvario temeljem neistinitih podataka ili
je počeo primati drugu stipendiju financiranu iz javnih izvora ili primljena sredstva za financijsku pomoć
kategorije C nije namjenski utrošio.
KLASA: 604-02/19-01/01
URBROJ: 2170-57-03-19-1
Rijeka, 21. siječnja 2019.
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