
         
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 SU SLABIJEG SOCIJALNOG STANJA  

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 Sara Sveučilište Jurja Dobrile u 

Puli, integr. predd. i dipl. 

sveuč. studij Učiteljski 

studij 

2 0 30 6 5 0 43 

2. 

 

 

Šuša Natali Sveučilište u Rijeci, Pravni 

fakultet, studij Pravo 

2 0 30 0 2 4 38 

3. 

 

 

Bartolović Veronika Sveučilište u Rijeci, 

Ekonomski fakultet u 

Rijeci, studij Poslovna 

ekonomija, smjer 

Financije i računovodstvo 

8 0 10 2 12 0 32 

 

 

4. Cindrić Marin Veleučilište u Karlovcu, 

studij Sigurnost i zaštita 

4 2 10 6 10 0 32 



 

 

R.b. 

 

Prezime i ime 

 

Fakultet 

Kriteriji Ukupno 

bodova 

Opći 

uspjeh 

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

5. 

 

 

Požega Daria Sveučilište u Zagrebu, 

Farmaceutsko-biokemijski 

fakultet, integrirani pred. i 

dipl. sveuč. studij 

Medicinska biokemija 

8 0 8 6 10 0 32 

6. 

 

 

Bartolović Andreja Sveučilište u Rijeci, 

Ekonomski fakultet u 

Rijeci, studij Poslovna 

ekonomija, smjer 

Poduzetništvo 

5 0 10 2 12 0 29 

7. 

 

 

Rajak Danijela Sveučilište u Rijeci, 

Fakultet zdravstvenih 

studija u Rijeci, Stručni 

studij sestrinstvo 

10 0 10 0 2 0 22 

 

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. DUJMIĆ MARIJA 

- uvidom u dokumentaciju prijave studentice Dujmić Marije 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.D), alineja 6. te prema Natječaju za dodjelu stipendija učenicima i studentima 

Grada Ogulina za školsku/akademsku godinu 2021./2022., članak VII. D), 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 potvrda za roditelja koji nije naveden u Izjavi o zajedničkim članovima kućanstva, a prema Pravilniku o stipendiranju učenika i 

studenata Grada Ogulina, članak 15.D), alineja 10. te prema Natječaju za dodjelu stipendija učenicima i studentima Grada Ogulina za 

školsku/akademsku godinu 2021./2022., članak VII. D), alineja 10. 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. MARAVIĆ MATEJA 

- uvidom u dokumentaciju prijave studentice Maravić Mateje utvrđeno je da je dokumentacija nepotpuna: 

1. Izjava o članovima zajedničkog kućanstva nije popunjena, a prema Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata Grada Ogulina, članak 

15.D), alineja 9. te prema Natječaju za dodjelu stipendija učenicima i studentima Grada Ogulina za školsku/akademsku godinu 2021./2022., 

članak VII. D), alineja 9. stoji: „Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (sastavni dio zahtjeva)“ 

 

 

 

 



3. ĆIĆAK ENA 

- uvidom u dokumentaciju prijave studentice Ćićak Ene 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.D), alineja 3. te prema 

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

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

2. Potvrda obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena dostavljena je preslika, a prema Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata 

Grada Ogulina, članak 15.D), alineja 6. te prema Natječaju za dodjelu stipendija učenicima i studentima Grada Ogulina za 

školsku/akademsku godinu 2021./2022., članak VII. D), 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.D), alineja 10. te prema Natječaju za dodjelu stipendija učenicima i studentima Grada Ogulina za 

školsku/akademsku godinu 2021./2022., članak VII. D), alineja 10. 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“. 

 

4. MAZOR ZLATAN 

- uvidom u dokumentaciju prijave studenta Mazor Zlatana utvrđeno je da ne ispunjava uvjete: 

1. 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“. 

 

 

 



5. ŽUPANIĆ NATALIA 

- uvidom u dokumentaciju prijave studentice Županić Natalie utvrđeno je da ne ispunjava uvjete: 

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

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

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

2. Nedostaje potvrda o prebivalištu za prijavljenu kandidatkinju, a prema Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata Grada Ogulina, članak 

15.D), alineja 1. te prema Natječaju za dodjelu stipendija učenicima i studentima Grada Ogulina za školsku/akademsku godinu 2021./2022., 

članak VII. D), alineja 1. stoji: „Uvjerenje o prebivalištu kandidata (ne starije od jednog mjeseca), (original)“ 

3. 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.)“. 

 

 

6. MIHALIĆ ANITA 

- uvidom u dokumentaciju prijave studentice Mihalić Anite utvrđeno je da ne ispunjava uvjete:  

1. Prihodi po članu kućanstva prelaze 2.500 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.“ 

2. Nije dostavljena potvrda obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena, a prema Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata Grada 

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

godinu 2021./2022., članak VII. D), 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)“. 

 

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 studente koji su slabijeg socijalnog stanja 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:2133/02-01-22-17 

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


