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Temeljem Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 003-01/16-03/02, URBROJ: 2170-57-03-16-440) od 
22. studenoga 2016. Sveučilište u Rijeci raspisuje 
 

Natječaj 
za dodjelu 20 stipendija redovitim studentima Sveučilišta u Rijeci namijenjenih promicanju socijalne 

dimenzije visokog obrazovanja za pokriće troškova života u 2016./2017. ak. god. 
 
Uvod 
Sveučilište u Rijeci iz sredstava doznačenih za ak. god. 2015./2016. temeljem članka 8. Ugovora o 
sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta u akademskim 
godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. od 3. studenoga 2015. godine iznos od 100.000,00 kn 
namijenilo je promicanju socijalne dimenzije visokog obrazovanja stipendiranjem redovitih studenata prve 
i druge razine  studija Sveučilišta u Rijeci.  
Svrha stipendije u mjesečnom iznosu od 500,00 kn je pokriće troškova života u 2016./2017. ak. god. 
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. 
 
Pravo prijave 
Za dodjelu stipendije mogu se natjecati studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima: 

 hrvatski su državljani 

 redoviti su studenti preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih 
sveučilišnih studija, preddiplomskih stručnih i diplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta u Rijeci 

 
Za dodjelu stipendije nemaju se pravo natjecati: 

 redoviti studenti koji imaju upisano mirovanje studija u 2016./2017. ak. god. 

 studenti koji su korisnici drugih stipendija, osim korisnika sredstava iz programa Solidarnost Fonda 
Aleksandar Abramov Sveučilišta u Rijeci. 

 
Uvjeti za dodjelu stipendije 
Studenti stječu pravo na stipendiju ako su: 

 studenti prvih godina preddiplomskih studija koji su ušli u 40 % najbolje rangiranih studenata na 
konačnim listama za upis na studijski program u 2016./2017. ak. god. (studentima koji su upisali prvu 
godinu dvopredmetnog studija uzima se u obzir studijski program na kojem su ostvarili bolji rezultat 
na konačnoj listi za upis) 

 studenti prvih godina diplomskih studija koji su na prethodnoj razini studija ostvarili prosjek 3,0 i viši 
(tj. 60 % i više ocjenskih bodova) 

 studenti viših godina koji su u 2015./2016. ak. god. (zaključno s 30. rujna 2016.) ostvarili najmanje 18 
ECTS bodova 

te zadovoljavaju jedan ili više navedenih kriterija: 
 
Kriterij A –  studenti slabijeg socijalno-ekonomskog statusa 
 
Studenti čiji prosječni mjesečni prihod1 po članu kućanstva2 u 2015. godini ne prelazi: 

- za jednočlano kućanstvo - 2.000,00 kn 
- za dvočlano kućanstvo - 2.900,00 kn 

                                                           
1 Ukupni prihod kućanstva je zbroj oporezivih dohodaka prema propisima o porezu na dohodak i drugih primitaka koje 

ostvaruju članovi kućanstva (ukupni iznos na Potvrdi o visini dohotka i primitaka koju izdaje Područni ured Porezne uprave). 
2 Zajedničko kućanstvo podrazumijeva obiteljsku ili drugu zajednicu osoba koje žive na istoj adresi prebivališta na kojoj je 

prijavljen student i podmiruje zajedničke troškove života. 
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- za tročlano kućanstvo - 3.900,00 kn 
- za četveročlano kućanstvo - 5.000,00 kn.  

Ako kućanstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog sljedećeg člana povećava se za 700,00 kn. 
 
Kriterij B – studenti bez jednog ili oba roditelja  
 
Kriterij C – student čiji roditelji imaju srednju ili nižu stručnu spremu, pod uvjetom da su roditelji članovi 
zajedničkog kućanstva 
 
Kriterij D – studenti roditelji 
 
Kriterij E – studenti s invaliditetom  
 
Kriterij F – studenti iz sustava alternativne skrbi  
 
Studenti posebno ranjivih skupina (kriteriji B – F) moraju zadovoljavati uvjet prema kojemu prosječni 
mjesečni prihodi po članu njihova kućanstva ne prelaze 100 % proračunske osnovice koja se utvrđuje svake 
godine odgovarajućim propisom (za 2015. godinu: 3.326,00 kn). 
Prednost pri dodjeli stipendije imat će studenti koji zadovoljavaju više kategorija i studenti koji su u 2015. 
godini imali niži prihod po članu zajedničkog kućanstva. Ako potrebe za stipendijama sukladno zaprimljenim 
važećim prijavama budu veće od ukupnog raspoloživog iznosa namijenjenog promicanju socijalne dimenzije 
visokog obrazovanja u ak. god. 2016./2017., Evaluacijski odbor primijenit će kriterij uspješnosti. 
 
Način prijave 
Prijava se vrši elektroničkim putem, ispunjavanjem obrasca koji se nalazi na SharePoint portalu Sveučilišta 
https://spp.uniri.hr/stipendije/podzastupljeni/SitePages/Po%C4%8Detna%20stranica.aspx . 
Potpuna prijava, uz ispunjeni prijavni obrazac, mora sadržavati i sve propisane priloge (priloge je potrebno 
skenirati te podignuti na SharePoint portal Sveučilišta). 
 
Popis obaveznih priloga: 

1. Obrazloženje zahtjeva (dopis Evaluacijskom odboru) u kojem student navodi razlog prijave na 
Natječaj i kriterije koje zadovoljava  

2. Dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice - obostrano) 
3. Obrazac s podacima o studiju (ispunjava i ovjerava sastavnica) 
4. Prijepis ocjena ostvarenih u ak. god. 2015./2016. (za studente viših godina) ili na prethodnoj razini 

studija (studenti prvih godina diplomskog studija) 
5. Potvrda o visini dohotka i primanja za sve punoljetne članove zajedničkog kućanstva (uključujući 

studenta) za 2015. godinu izdana od strane Područnog ureda Porezne uprave u svrhu „ostvarivanja 
prava na dodjelu stipendije“ 

6. Popunjeni i potpisani Obrazac izjave o sastavu zajedničkog kućanstva (ne mora biti ovjerena od 
strane javnog bilježnika) 

7. Uvjerenje o prebivalištu za  sve članove obitelji u zajedničkom kućanstvu (MUP) 
8. Potpisan Obrazac izjave kojom student potvrđuje da nije korisnik druge stipendije te kojom jamči 

za istinitost podataka. 
Uz gore navedene priloge student za kriterije B – F prilaže i sljedeće dokumente: 
Kriterij B: 

 za preminule roditelje, preslika smrtnog lista roditelja popunjeni i potpisani Obrazac izjave o sastavu 
zajedničkog kućanstva (ne mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika) 

Kriterij C: 

 potvrda o stručnoj spremi roditelja kandidata (ispis HZMO-a) 
Kriterij D: 

 preslika rodnog lista djeteta kandidata 
Kriterij E: 

 dokaz o utvrđenom stupnju invaliditeta koji izdaje nadležna ustanova za mirovinsko osiguranje 

https://spp.uniri.hr/stipendije/podzastupljeni/SitePages/Po%C4%8Detna%20stranica.aspx
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Kriterij F: 

 preslika rješenja/potvrda Centra za socijalnu skrb ili nadležne ustanove za studente koji su do 
punoljetnosti bili smješteni u dom socijalne skrbi ili udomiteljsku obitelj 

 
Rok za podnošenje prijava: 23. prosinca 2016. god. u 10:00 sati. 
 
Napomene 

 Prijave s nepotpunom dokumentacijom, neovjerenim obrascem od strane matičnog visokog učilišta, 
kao i one koje ne budu podnesene (učitane na SharePoint portal) do utvrđenog roka, neće biti 
razmatrane. 

 Sveučilište od studenta može zatražiti pojašnjenje ili nadopunu priloženih dokumenata. 

 Studenti koji ostvare pravo na stipendiju obvezuju se tijekom i nakon korištenja stipendije u 
životopisu istaknuti da su stipendisti Sveučilišta u Rijeci. 

 
Zaštita osobnih podataka 
Prijavom na natječaj studenti su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka 
može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno 
odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst). 
 
Postupak evaluacije zaprimljenih prijava i isplata stipendija 
Članove Evaluacijskog odbora imenuje rektor na prijedlog Stručnog vijeća Centra za studije. Evaluacijski 
odbor procjenjuje pristigle zahtjeve za stipendiju sukladno propisanim kriterijima Natječaja te donosi 
privremenu rang-listu. 
Studenti imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od objave privremene rang-liste. Obrazloženi prigovori 
dostavljaju se skenirani uz vlastoručni potpis na e-adresu: studiji@uniri.hr. Po okončanju žalbenog postupka 
i evaluacije prigovora na mrežnoj stranici Sveučilišta (www.uniri.hr) bit će objavljena konačna rang-lista 
studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju.  
 
Ukupna stipendija u iznosu od 5.000,00 kn bit će isplaćivana prema dinamici isplate propisanoj Ugovorom 
o stipendiranju kojeg student sklapa sa Sveučilištem.  
 
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. 
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