
         
GRAD OGULIN

 
      GRADONAČELNIK 

  Povjerenstvo za stipendiranje 

        učenika i studenata 
   

 Na temelju članka 17. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada Ogulina („Glasnik Karlovačke županije“ br. 49/21), Povjerenstvo za 

stipendiranje učenika i studenata, na sjednici održanoj dana 4. veljače 2022. godine, utvrdilo je   

 

                                              PRIJEDLOG RANG-LISTE ZA DAROVITE STUDENTE I. GODINE STUDIJA  

U AKADEMSKOJ GODINI 2021./2022. 

 

 

 

R.b. 

 

Prezime i ime 

 

Fakultet 

Kriteriji Ukupno 

bodova Opći 

uspjeh 

Deficit. 

zanim. 

                                 Natjecanja 

Žup.n. Drž.n. Nagrade HŠSS

-reg.n. 

HŠSS

-drž.n. 

 

1. 

 

 

Salopek Franjo Sveučilište u Rijeci, 

Medicinski fakultet, 

Integrirani predd. i diplomski 

sveuč. studij Medicina 

18 5 0 0 0 0 0 23 

 

VAŽNA NAPOMENA: Kandidati koji se se natjecali u više kategorija i ostvarili pravo na stipendije u VIŠE KATEGORIJA dužni su ispuniti 

i potpisati Izjavu o prihvaćanju stipendije te istu dostaviti osobno u Stručnu službu Grada Ogulina - I. kat, poštom ili mailom (skenirano i 

potpisano na sljedeću mail adresu: grad-ogulin@ogulin.hr) u roku 8 dana od dana objave rang-liste, zaključno sa 14. veljače 2022. u 00:00 

sati. 

 

 

 

 



Prijavljeni kandidati koji nisu zadovoljili propisanim uvjetima Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima Grada Ogulina za 

školsku/akademsku godinu 2021./2022. i Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada Ogulina: 

 

1. ĆIĆAK ELA 

- uvidom u dokumentaciju prijave studentice Ćićak Ele utvrđeno je da je dokumentacija nepotpuna: 

1. Rodni list stariji je od 6 mjeseci, a prema Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata Grada Ogulina, članak 15.A), alineja 3. te prema 

Natječaju za dodjelu stipendija učenicima i studentima Grada Ogulina za školsku/akademsku godinu 2021./2022., članak VII. A), alineja 3. 

stoji: „Rodni list (preslika ne starija od 6 mjeseci)“. 

2. Svjedožba zadnjeg razreda srednje škole dostavljena je preslika, a prema Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata Grada Ogulina, 

članak 15.A), alineja 6. te prema Natječaju za dodjelu stipendija učenicima i studentima Grada Ogulina za školsku/akademsku godinu 

2021./2022., članak VII. A), alineja 6. stoji: „Svjedodžba 8. razreda osnovne škole (ovjerena preslika) za učenike 1. razreda, za učenike 2. 

do 5. razreda svjedodžba prethodnog razreda srednje škole (ovjerena preslika), za studente 1. godine svjedodžba zadnjeg razreda srednje 

škole (ovjerena preslika), za studente viših godina studija potvrda obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena za prethodnu godinu 

studija (original)“ 

3. Nedostaje potvrda za roditelja koji nije naveden u Izjavi o zajedničkim članovima kućanstva, a prema Pravilniku o stipendiranju učenika i 

studenata Grada Ogulina, članak 15.A), alineja 13. te prema Natječaju za dodjelu stipendija učenicima i studentima Grada Ogulina za 

školsku/akademsku godinu 2021./2022., članak VII. A), alineja 13. stoji: „Potvrda o nestalom roditelju, preslika smrtnog lista ili izvatka iz 

matice umrlih za roditelja ili drugi dokaz da drugi roditelj ne doprinosi uzdržavanju djeteta - izjava roditelja da drugi roditelj ne doprinosi 

uzdržavanju djeteta ovjerena kod javnog bilježnika, presuda nadležnog suda o razvodu braka i dužnosti uzdržavanja ili preslika rješenja 

Centra za socijalnu skrb o pravu na privremeno uzdržavanje djeteta ukoliko kandidat u izjavi o članovima kućanstva ne navede jednog 

roditelja“. 

 

2. GRDIĆ MATEO 

- uvidom u dokumentaciju prijave studenta Grdić Matea utvrđeno je da je dokumentacija nepotpuna: 

1. Nedostaje potvrda za roditelja koji nije naveden u Izjavi o zajedničkim članovima kućanstva, a prema Pravilniku o stipendiranju učenika i 

studenata Grada Ogulina, članak 15.A), alineja 13. te prema Natječaju za dodjelu stipendija učenicima i studentima Grada Ogulina za 

školsku/akademsku godinu 2021./2022., članak VII. A), alineja 13. stoji: „Potvrda o nestalom roditelju, preslika smrtnog lista ili izvatka iz 

matice umrlih za roditelja ili drugi dokaz da drugi roditelj ne doprinosi uzdržavanju djeteta - izjava roditelja da drugi roditelj ne doprinosi 



uzdržavanju djeteta ovjerena kod javnog bilježnika, presuda nadležnog suda o razvodu braka i dužnosti uzdržavanja ili preslika rješenja 

Centra za socijalnu skrb o pravu na privremeno uzdržavanje djeteta ukoliko kandidat u izjavi o članovima kućanstva ne navede jednog 

roditelja“. 

 

 

 

 

 

Napomena:  

Svaki pristupnik natječaju može na rang-listu podnijeti pisani prigovor Gradonačelniku u roku osam dana od dana objave rang-liste. Prigovor se 

podnosi putem pošte ili se predaje u pisarnicu Grada Ogulina. Odluka Gradonačelnika o prigovoru je konačna. Konačne liste utvrđuje Gradonačelnik i 

donosi pojedinačne odluke o dodjeli stipendije. 

 Prijedlog rang-liste za darovite studente prve godine studija u akademskoj godini 2021./2022. objavljen je na oglasnoj ploči Grada Ogulina, 

B.Frankopana 11. i na web stranici Grada Ogulina dana 4. veljače 2022. godine. 

 

                                                                                                                                                                       Predsjednica Povjerenstva                

KLASA:029-01/22-01/01 

URBROJ:2133/02-01-22-12 

 Ogulin, 4. veljače 2022.                                                                                                                            Ljiljana Gračanin, dipl. oec., v.r. 


