
                 
REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

       
GRAD OGULIN

 
     GRADONAČELNIK 

KLASA:604-01/21-01/05 

URBROJ:2133/02-01/1-21-1 

Ogulin, 27.01.2021. 

 Urbroj: 2133/02-02-04- 

 Na temelju članka 19. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada Ogulina 

(„Glasnik Karlovačke županije“  br. 64/20), Gradonačelnik Grada Ogulina, dana 27. siječnja 

2021. godine, donosi 

K  O  N  A  Č  N  U 

RANG-LISTU ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA KOJI SE OBRAZUJU ZA 

ZANIMANJA IZ STEM PODRUČJA U AKADEMSKOJ GODINI 2020./2021. 

 

R.b. Prezime i ime Fakultet 
Ukupno 

bodova 

1. Petrušić Loren 

Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-

biokemijski fakultet, studij Iintegrirani 

preddiplomski i diplomski sveučilišni 

studij Medicinska biokemija 

18 

2. Grdić Mateo 

Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-

biokemijski fakultet, studij Iintegrirani 

preddiplomski i diplomski sveučilišni 

studij Farmacija 

18 

3. 
Ivošević 

Aleksandar 

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, 

studij Diplomski sveučilišni studij 

elektrotehnike 

18 

4. Ranogajec Josip 

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, 

studij Integrirani preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij Medicina 

16 

5. 
Puškarić 

Gabrijela 
Sveučilište u Rijeci, Odjel za matematiku 12 

6. Blašković Matej 

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, 

studij Preddiplomski sveučilišni studij 

elektrotehnike 

6 

 

Napomena: Nakon utvrđenog prijedloga rang-liste za studente koji se obrazuju za zanimanja 

iz STEM područja u akademskoj godini 2020./2021.  student Cindrić Dino ostvario je pravo 

na državnu stipendiju te odustao od natjecanja za stipendiju Grada Ogulina. 

  Temeljem Odluke o raspodjeli neiskorištenih stipendija u školskoj/akademskoj godini 

2020./2021., KLASA:022-01/21-01/01; URBROJ:2133/02-01/1-21-1, od 25. siječnja 2021. 

godine, utvrđeno je da se dvije neiskorištene stipendije iz kategorije „studenti koji se obrazuju 

za zanimanja iz STEM područja“ po utvrđenom prioritetu kategorija temeljem članka 2. 

Pravilnika preraspodjeljuju u kategoriju „stipendije za studente koji se obrazuju za deficitarna 



zanimanja“, jedna neiskorištena stipendija iz kategorije „studenti koji se obrazuju za 

zanimanja iz STEM područja“ po utvrđenom prioritetu kategorija temeljem članka 2. 

Pravilnika preraspodjeljuje u kategoriju „daroviti studenti“ te 5 neiskorištenih stipendija iz 

kategorije „studenti koji su slabijeg socijalnog stanja“ po utvrđenom prioritetu kategorija 

temeljem članka 2. Pravilnika preraspodjeljuju u kategoriju „daroviti studenti“.  

Obzirom da je na Prijedlog Rang-liste za studente koji se obrazuju za zanimanja iz 

STEM područja u akademskoj godini 2020./2021. zaprimljen jedan prigovor, kojeg je 

Gradonačelnik odbio kao neosnovan, to se temeljem članka 19. Pravilnika utvrđuje Konačna 

rang-lista za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju za zanimanja iz STEM područja u 

akademskoj godini 2020./2021. 

Na temelju Konačne rang-liste za dodjelu stipendija  studentima koji se obrazuju za 

zanimanja iz STEM područja u akademskoj godini 2020./2021. Gradonačelnik donosi 

pojedinačne odluke o dodjeli stipendija. 
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