Sveučilište u Rijeci
STUDENTSKI CENTAR RIJEKA
Radmile Matejčić 5, Rijeka
Broj: 06-29-227/DB
Rijeka, 03.08.2018.
Na temelju odredaba Pravilnika o ostvarivanju i korištenju prava na smještaj i potpore za smještaj Studentskog centra Rijeka, u skladu sa odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja („Narodne novine“
broj: 53/17) nakon provedenog Natječaja za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano
stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2018./2019. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja Studentskog centra
Rijeka na svojoj sjednici održanoj dana 03.08.2018. godine donijelo je sljedeću
ODLUKU
Utvrđuje se PRIVREMENA RANG LISTA ZA OSTVARIVANJE PRAVA REDOVITIH
STUDENATA NA SUBVENCIONIRANO STANOVANJE U OBJEKTIMA SMJEŠTAJA
STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA I SLOBODNIM KAPACITETIMA UČENIČKIH
DOMOVA U AKADEMSKOJ GODINI 2018./2019.
Privremena rang lista nalazi se u prilogu I. ove Odluke te čini njezin sastavni dio.
Popis studenata koji nisu ispunili elektronsku molbu (e-molbu) te stoga nisu uvršteni u privremenu
rang listu nalazi se u prilogu II. ove Odluke te čini njezin sastavni dio.
Obrazloženje
Dana 29.06.2018. godine, na temelju odredaba Pravilnika o ostvarivanju i korištenju prava na smještaj
i potpore za smještaj Studentskog centra Rijeka, Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava
redovitih studenata na subvencionirano stanovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja („Narodne
novine“ broj: 53/17) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja Studentskog centra Rijeka raspisalo je
Natječaj za ostvarivanje prava redovitih studenata za subvencionirano stanovanje u objektima smještaja
Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskog godini
2018./2019. Tekst natječaja objavljen je na oglasnim pločama i na internetskoj stranici Studentskog
centra Rijeka. Natječaj je bio otvoren do 24.07.2018. godine. Na natječaj se prijavilo ukupno 2157
studenata, dok je 10 studenata predalo natječajnu dokumentaciju, a nije ispunilo elektronsku molbu (emolbu). Nakon isteka roka za podnošenje prijave na javni natječaj za dodjelu prava na subvencionirano
stanovanje te razmatranja svih potpunih i pravodobnih prijava, Povjerenstvo za provedbu javnog
natječaja na temelju kriterija natječaja izvršilo je bodovanje kako je utvrđeno u ovoj Odluci te je s
obzirom na utvrđeno činjenično stanje i kapacitet smještaja utvrđena Privremena rang lista.
Uputa o pravnom sredstvu:
Protiv ove Odluke student ima pravo podnijeti pismeni prigovor Povjerenstvu za rješavanje prigovora
Studentskog centra Rijeka u roku od osam dana od dana objavljivanja prijedloga rang-liste (Privremene
rang liste) i to isključivo poštom preporučeno na adresu:
STUDENTSKI CENTAR RIJEKA
Povjerenstvo za rješavanje prigovora
Radmile Matejčić 5, 51000 Rijeka
s naznakom "PRIGOVOR NA REZULTATE NATJEČAJA"
Okončanjem postupka po prigovorima studenata rang lista postaje konačna.
PREDSJEDNIK POVJERENSTVA ZA
PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA
STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA

