
                                                                                                             
 

 
Na temelju Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci od 28. siječnja 2021. godine, KLASA: 003-01/21-03/02, 
URBROJ: 2170-57-01-21-15 o osnivanju Fonda za pružanje pomoći studentima Sveučilišta u Rijeci iz 
područja pogođenih potresima (u daljnjem tekstu: Fond), Sveučilište u Rijeci raspisuje  
 

 
DRUGI  

J A V N I   P O Z I V   
za dodjelu jednokratne financijske pomoći studentima Sveučilišta u Rijeci iz područja pogođenih 

potresima  
 
 

1.  PREDMET JAVNOG POZIVA 

Predmet Javnog poziva je dodjela jednokratnih financijskih pomoći studentima Sveučilišta u Rijeci iz 
područja pogođenih potresom Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije sukladno Odluci 
Vlade o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom (KLASA: 002-03/21-04/02, URBROJ: 
50301-29/09-21-1, N.N. 1/2021., od 4. siječnja 2021. godine) u pojedinačnom iznosu do 3.500,00 kn.  

POREZNI STATUS POMOĆI: Pomoći su neoporezive i ne utječu na porezni status pri ostvarivanju prava 
roditelja/staratelja na osobni odbitak za studente uzdržavane članove. 

Izrazi koji se koriste u ovome Javnom pozivu, 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.  

 

2.  GLAVNI UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTPORU  

Kako bi ostvarili pravo na pomoć, potrebno je da studenti Sveučilišta u Rijeci ispunjavaju sljedeće uvjete: 
 

a) da u akademskoj godini 2020./2021. imaju status redovitog ili izvanrednog studenta 
preddiplomskog ili diplomskog ili integriranog sveučilišnog studija ili preddiplomskog stručnog ili 
specijalističkog diplomskog stručnog studija Sveučilišta u Rijeci ili njegove sastavnice; 

 
b) da su na dan 29. prosinca 2020. godine imali prebivalište na područjima na kojima je Odlukom 

Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 022-03/21-04/02, URBROJ: 50301-29/09-21-1, NN 1/2021., od 
4. siječnja 2021.) proglašena katastrofa, a odnosi se na županije: Sisačko-moslavačku, Zagrebačku 
i Karlovačku županiju; 

 
c) da je objekt u kojem imaju prebivalište ocijenjen s oznakama N1/N2 ili PN1/PN2 (N1 – 

Neuporabljivo zbog vanjskog utjecaja, N2 – Neuporabljivo zbog oštećenja, PN1 Privremeno 
neuporabljivo, u potpunosti ili djelomično, PN2 – Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere 
hitne intervencije) sukladno ocjeni građevinskog stručnjaka koji je proveo preliminarnu procjenu 
oštećenja građevine u potresu prema metodologiji Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo;  
ili 

d) da je objekt u kojem imaju prebivalište ocijenjen kao upotrebljiv (U1 i U2) uz obrazloženje 
oštećenja ili pretrpljene štete. 

 
Prioritet su objekti označeni naljepnicama N1/N2 ili PN1/PN2. 
 

3.  POTREBNA DOKUMENTACIJA  

U online prijavi studenti su obvezni ispuniti polja traženih podataka i priložiti sljedeće dokumente:   

1) Potvrdu o statusu studenta Sveučilišta u Rijeci (potvrda o upisu u ak. god. 2020./2021.). 

Moguće je priložiti elektronički zapis iz sustava e-Građani.   
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2) Uvjerenje MUP-a ili elektronički zapis iz sustava e-Građani o prebivalištu studenta na dan 29. 
prosinca 2020. godine. 
 

3) Dokaz o oštećenju objekta N1/N2, PN1/PN2 i U1/U2. 
 
Dokazi koji se prilažu mogu biti sljedeći: zapisnik s očevida oštećenja ovjeren od ovlaštenog 
inženjera; potvrda o oštećenju; fotodokumentacija (primjerice fotografije na kojima je jasno 
vidljiv kućni broj i naljepnica na nekretnini koja dokazuje da je nekretnina oštećena u potresu i 
označena kategorijom N1/N2 ili PN1/PN2); snimka zatečenog stanja izrađena od strane ovlaštene 
osobe – ovlaštenog inženjera građevinarstva ili strojarstva, ili sudskog vještaka ili drugi službeni 
dokazi koje je obavio nadležni stožer, jedinica lokalne samouprave ili neko drugo tijelo, a kojim 
se utvrđuje da je pri potresnom događaju došlo do oštećenja zgrade.  
 
Kod objekata s dodijeljenom oznakom U1 i U2 potrebno je dostaviti obrazloženje oštećenja ili 
nastale štete. 
 

4) Izjavu o istinitosti podataka. 

 

4.  ROK ZA PRIJAVU   

Krajnji rok za podnošenje elektroničkih prijava na Javni poziv je 3. svibnja 2021. godine do 12 sati. 

 
5.  UPUTE ZA PRIJAVU   

Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem, ispunjavanjem SharePoint online prijavnog obrasca 
(Microsoft Office 365) zaključno do 3. svibnja 2021. godine u 12,00 sati. Obrascu se pristupa putem 
sljedeće POVEZNICE (DRUGI Javni poziv za dodjelu jednokratne financijske pomoći studentima Sveučilišta 
u Rijeci iz područja pogođenih potresima) i upisivanjem korisničkih podataka u sustavu AAI@EduHr (e-
adresa povezana s uniri korisničkim imenom npr. peric.pero@student.uniri.hr). Korisničko ime mora 
imati nastavak „student.uniri“. 

U slučaju da student nije u mogućnosti pristupiti prijavi upisivanjem svojih korisničkih AAI@EduHr 
podataka ili nema potrebne korisničke podatke, mora se javiti LDAP administratoru na svojoj sastavnici.  
Popis svih LDAP administratora i njihovih kontakata nalazi se OVDJE.   

 

Nepotpune i nepravodobne prijave, kao i prijave koje ne zadovoljavaju uvjete iz Javnog poziva neće se 
razmatrati. 

Sveučilište u Rijeci zadržava pravo od prijavitelja tražiti naknadno dopunjavanje, odnosno ispravljanje 
prijave potrebnim podacima ili prilozima (postupajući prema načelu jednakog tretmana, ne dovodeći 
prijavitelje u nepovoljniji položaj). 

Studenti koji su ostvarili pravo na dodjelu jednokratne financijske pomoći po prethodnom Javnom 
pozivu (KLASA:  604-02/21-01/04, URBROJ: 2170-57-03-21-1 od 4. ožujka 2021. godine) nemaju pravo 
prijave na ovaj Javni poziv. 

Kontakt adresa za nejasnoće i dodatne informacije u vezi Javnog poziva je studiji@uniri.hr. 

Sveučilište u Rijeci će po potrebi kontaktirati prijavitelje putem e-adrese ili broja koji je naveden prilikom 
prijave na Javni poziv, a u svrhu informiranja i dodatnih pojašnjenja vezano za dodjelu jednokratne 
financijske pomoći.  

Dokumentacija koja je dostavljena temeljem Javnog poziva podložna je provjeri. 

Prijavom na Javni poziv prijavitelj prihvaća sve navedene uvjete. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NpSqlFMmTEO9RxEkQyy31_Wb1BQiRmtMjCuM14qco4dUQ0xOTEhBS0w3VDg4VDVFV1U0WTY3RlNBRC4u
https://www.aaiedu.hr/statistika-i-stanje-sustava/maticne-ustanove/popis/kontakti/uniri.hr
mailto:studiji@uniri.hr
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6. PROVJERA ZAPRIMLJENIH PRIJAVA    

Po završetku Javnog poziva, utvrdit će se lista studenata koji ostvaruju pravo na dodjelu jednokratne 
financijske pomoći te će se ista objaviti na mrežnim stranicama Sveučilišta.  

 

 

7. OBRADA OSOBNIH PODATAKA    

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 Javni poziv student potvrđuje da je upoznat da Sveučilište u Rijeci kao voditelj obrade osobnih podataka 
prikuplja, koristi i obrađuje podatke iz prijave na Javni poziv u svrhu provođenja procedure Javnog poziva, što 
uključuje i objavu osobnih podataka na 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 Javni poziv 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 
Javni poziv, 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.  

 
                                                
KLASA: 604-02/21-01/04 
URBROJ: 2170-57-03-21-34 
 
Rijeka, 7. travnja 2021. 


