
         
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 STUDENTE KOJI SE OBRAZUJU ZA DEFICITARNA ZANIMANJA  

U AKADEMSKOJ GODINI 2021./2022. 

 

 

 

R.b. 

 

Prezime i ime 

 

Fakultet 

Kriteriji Ukupno 

bodova Opći 

uspjeh 

Top 10 Mat. st. Dom. r.     Soc.st.                           Zdrav. st. 

1. 

 

 

Grgurić Iva Sveučilište u Rijeci, 

Građevinski fakultet, 

Diplomski sveuč. studij 

Građevinarstvo, modul 

Urbano inženjerstvo 

20 0 3 6 8 0 37 

2. 

 

 

Mioč Ante Sveučilište u Rijeci, 

Tehnički fakultet, 

Diplomski sveuč. studij 

elektrotehnike, modul 

Elektroenergetika 

14 0 4 7 10 0 35 

3. 

 

 

Palalić Vid Sveučilište u Zagrebu, 

Fakultet šumarstva i 

drvne tehnologije, dipl. 

sveuč. studij Oblikovanje 

proizv. od drva 

22 0 2 4 5 0 33 

 



 

R.b. 

 

Prezime i ime 

 

Fakultet 

Kriteriji Ukupno 

bodova Opći 

uspjeh 

Top 10 Mat. st. Dom. r.     Soc.st.                           Zdrav. st. 

4. 

 

 

Brčić Luka Sveučilište u Rijeci, 

Medicinski fakultet, 

Integr. predd. i dipl. 

sveuč. studij Medicina 

22 0 1 2 8 0 33 

5. 

 

 

Cindrić Andrej Sveučilište u Rijeci, 

Medicinski fakultet, 

Integrirani predd. i dipl. 

sveuč. studij Medicina 

20 0 2 2 8 0 32 

6. 

 

 

Žagrović Doroteja Tehničko veleučilište u 

Zagrebu, preddipl. stručni 

studij Stručni studij 

strojarstva 

10 0 5 7 10 0 32 

7. 

 

 

Vukelja Ljubica Sveučilište u Zagrebu, 

Učiteljski fakultet, predd. 

sveuč. studij Preddipl. 

sveuč. studij ranoga i 

predškolskog odgoja i 

obrazovanja 

16 0 2 6 6 0 30 

8. Mlinac Mihael Veleučilište u Rijeci, 

preddipl. str. Studij 

Stručni studij Informatika 

 

16 0 2 6 6 0 30 

9. Balon Roberta 

 

 

 

 

 

 

Sveučilište u Zadru, 

predd. sveuč. studij Rani 

i predšk. Odgoj i 

obrazovanje 

(jednopredm.) 

 

 

14 0 5 0 8 0 27 



 

R.b. 

 

Prezime i ime 

 

Fakultet 

Kriteriji Ukupno 

bodova Opći 

uspjeh 

Top 10 Mat. st. Dom. r.     Soc.st.                           Zdrav. st. 

10. 

 

 

Salopek Franjo Sveučilište u Rijeci, 

Medicinski fakultet, 

Integrirani predd. i dipl. 

sveučilišni studij 

Medicina 

14 0 5 5 2 0 26 

11. 

 

 

Kramarić Tin Tehničko veleučilište u 

Zagrebu, preddipl. stručni 

studij Stručni studij 

strojarstva 

16 0 3 5 2 0 26 

12. 

 

 

Sudarić Ante Sveučilište u Zagrebu, 

Fakultet elektrotehnike i 

računarstva, dipl. sveuč. 

studij Elektrotehnika i 

inform. Tehnologija, 

profil Elektrotehnički 

sustavi i tehnologija 

8 0 4 4 2 0 18 

13. 

 

 

Piškur Antonio Sveučilište u Rijeci, 

Tehnički fakultet, Predd, 

sveuč. studij 

elektrotehnike 

4 0 2 5 2 0 13 

 

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. TURKOVIĆ LUKA 

- uvidom u dokumentaciju prijave studenta Turković Luke utvrđeno je da je dokumentacija nepotpuna: 

1. Potvrda obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena za prethodnu godinu studija dostavljena je preslika, a prema Pravilniku o 

stipendiranju učenika i studenata Grada Ogulina, članak 15.C), alineja 6. te prema Natječaju za dodjelu stipendija učenicima i studentima 

Grada Ogulina za školsku/akademsku godinu 2021./2022., članak VII. C), 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)“. 

2. Nedostaje dokaz o OIB-u za sve članove kućanstva navedene u Izjavi o članovima zajedničkog kućanstva, a prema Izmjenama i dopunama 

natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima Grada Ogulina za školsku/akademsku godinu 2021./2022., članak 2. stoji: „Dokaz o 

OIB-u za sve članove zajedničkog kućanstva navedene u Izjavi o članovima zajedničkog kućanstva (preslika osobne iskaznice, rodnog lista 

i sl.)“. 

 

2. MEDVED TEA 

- uvidom u dokumentaciju prijave studentice Medved Tee utvrđeno je da je dokumentacija nepotpuna: 

1. Potvrda obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena za prethodnu godinu studija dostavljena je preslika, a prema Pravilniku o 

stipendiranju učenika i studenata Grada Ogulina, članak 15.C), alineja 6. te prema Natječaju za dodjelu stipendija učenicima i studentima 

Grada Ogulina za školsku/akademsku godinu 2021./2022., članak VII. C), alineja 6. stoji: „za studente viših godina studija potvrda 

obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena za prethodnu godinu studija (original)“.  

2. Potvrda obrazovne ustanove o upisu na redovno obrazovanje dostavljena je preslika, a prema Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata 

Grada Ogulina, članak 15.C), alineja 4. te prema Natječaju za dodjelu stipendija učenicima i studentima Grada Ogulina za 

školsku/akademsku godinu 2021./2022., članak VII. C), alineja 4. stoji: „Potvrda obrazovne ustanove o upisu na redovno obrazovanje 

(smjer, godina) (original)“. 

 

 



3. GAŠPAROVIĆ DAVID 

- uvidom u dokumentaciju prijave studenta Gašparović Davida utvrđeno je da ne ispunjava uvjete: 

1. Kandidat je student mehatronike što ne spada u deficitarno zanimanje studenata, a prema Natječaju točka V. OPĆI UVJETI Natječaja (točka 

3., alineja 7.) i prema točki III. Natječaja stoji: „Deficitarna zanimanja za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2021./2022. 

su: stručni studij: drvna tehnologija, građevinarstvo, informatika, strojarstvo; sveučilišni studij: medicina, strojarstvo, elektrotehnika, 

računarstvo, građevinarstvo, informatika, matematika – smjer nastavnički, farmacija, fizika – smjer nastavnički, kemija – smjer nastavnički, 

biologija – smjer nastavnički, logopedija, rehabilitacija, njemački jezik i književnost – smjer nastavnički, rani i predškolski odgoj i 

obrazovanje, drvna tehnologija.   

2. Kanidat ima manje od 55 ECTS bodova te ne ispunjava uvjete iz točke V. OPĆI UVJETI Natječaja (točka 3., alineja 6.) ) i članka 4. točke 

6. Pravilnika: „ - da student druge i viših godina studija u prethodnoj akademskoj godini ima ostvarenih najmanje 55 ECTS bodova, što se 

dokazuje potvrdom obrazovne ustanove“. 

3. Student je nepropisno popunio prijavni obrazac odnosno u stavci „Podaci o studentu“ upisano je samo ime roditelja bez imena i prezimena 

kandidata, a prema Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata Grada Ogulina, članak 15. te prema Natječaju za dodjelu stipendija 

učenicima i studentima Grada Ogulina za školsku/akademsku godinu 2021./2022., članak VII. stoji: „Na temelju javnog natječaja kandidati 

podnose zahtjev za dodjelu stipendija na propisanim obrascima.“ 

4. DUBIĆ ANDREJ 

- uvidom u dokumentaciju prijave studenta Dubić Andreja utvrđeno je da je dokumentacija nepotpuna: 

1. Potvrda obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena za prethodnu godinu studija dostavljena je preslika, a prema Pravilniku o 

stipendiranju učenika i studenata Grada Ogulina, članak 15.C), alineja 6. te prema Natječaju za dodjelu stipendija učenicima i studentima 

Grada Ogulina za školsku/akademsku godinu 2021./2022., članak VII. C), 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)“. 

 

 



5. DOMITROVIĆ LEO 

- uvidom u dokumentaciju prijave studenta Domitrović Lea utvrđeno je da ne ispunjava uvjete: 

1. Prihodi po članu kućanstva prelaze 5.000 kn mjesečno, a prema Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata Grada Ogulina članak 4. 

alineja 7. te prema Natječaju o stipendiranju učenika i studenata Grada Ogulina, točka V. OPĆI UVJETI, točka 2. alineja 8. stoji: „da 

prosjek primanja po članu zajedničkog kućanstva ne prelazi 2.500,00 kn mjesečno ukoliko se natječu za stipendiju koja se dodjeljuje po 

osnovi slabijeg socijalnog stanja te 5.000,00 kn ukoliko se natječu za stipendije koje se dodjeljuju po osnovi darovitosti, zanimanja iz 

STEM područja i deficitarnosti zanimanja, što se dokazuje potvrdama o visini dohotka i primitaka za sve članove kućanstva izdane od 

nadležne Porezne uprave.“ 

 

6. 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“. 

 

7. CINDRIĆ HELENA 

- uvidom u dokumentaciju prijave studentice Cindrić Helene utvrđeno je da ne ispunjava uvjete: 

1. Prihodi po članu kućanstva prelaze 5.000 kn mjesečno, a prema Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata Grada Ogulina članak 4. 

alineja 7. te prema Natječaju o stipendiranju učenika i studenata Grada Ogulina, točka V. OPĆI UVJETI, točka 2. alineja 8. stoji: „da 

prosjek primanja po članu zajedničkog kućanstva ne prelazi 2.500,00 kn mjesečno ukoliko se natječu za stipendiju koja se dodjeljuje po 

osnovi slabijeg socijalnog stanja te 5.000,00 kn ukoliko se natječu za stipendije koje se dodjeljuju po osnovi darovitosti, zanimanja iz 

STEM područja i deficitarnosti zanimanja, što se dokazuje potvrdama o visini dohotka i primitaka za sve članove kućanstva izdane od 

nadležne Porezne uprave.“ 

 



8. SALOPEK BORNA 

- uvidom u dokumentaciju prijave studenta Salopek Borne utvrđeno je da ne ispunjava uvjete: 

1. Kandidat je student telematike što ne spada u deficitarno zanimanje studenata, a prema Natječaju točka V. OPĆI UVJETI Natječaja (točka 

3., alineja 7.) i prema točki III. Natječaja stoji: „Deficitarna zanimanja za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2021./2022. 

su: stručni studij: drvna tehnologija, građevinarstvo, informatika, strojarstvo; sveučilišni studij: medicina, strojarstvo, elektrotehnika, 

računarstvo, građevinarstvo, informatika, matematika – smjer nastavnički, farmacija, fizika – smjer nastavnički, kemija – smjer nastavnički, 

biologija – smjer nastavnički, logopedija, rehabilitacija, njemački jezik i književnost – smjer nastavnički, rani i predškolski odgoj i 

obrazovanje, drvna tehnologija.   

 

9. BROZOVIĆ VIKTORIA 

- uvidom u dokumentaciju prijave studentice Brozović Viktorie utvrđeno je da ne ispunjava uvjete: 

1. Kanidatkinja ima manje od 55 ECTS bodova te ne ispunjava uvjete iz točke V. OPĆI UVJETI Natječaja (točka 3., alineja 6.) ) i članka 4. 

točke 6. Pravilnika: „ - da student druge i viših godina studija u prethodnoj akademskoj godini ima ostvarenih najmanje 55 ECTS bodova, 

što se dokazuje potvrdom obrazovne ustanove“. 

 

Napomena: Student Renato Prebeg ostvario je pravo na državnu stipendiju te odustao od natjecanja za stipendiju Grada Ogulina. 

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 studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja 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:2133/02-01-22-14 

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


