
        
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 i 46/22), 

Povjerenstvo za stipendiranje učenika i studenata, na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2022. godine, utvrdilo je   

 

                                              PRIJEDLOG RANG-LISTE ZA STUDENTE KOJI SU SLABIJEG SOCIJALNOG STANJA 

                                                                                     U AKADEMSKOJ GODINI 2022./2023. 

 

R.b. Prezime i ime Fakultet                              Kriteriji Ukupno 

bodova Opći 

uspjeh 

Top 10 Mater.s. Domov. 

r. 

Soc.s. Zdrav.s. 

1. Balon Izabela 

 

 

Sveučilište u Zadru, preddiplomski 

sveučilišni dvopredmetni studij Ruski 

jezik i književnost (dvopredmetni) i 

Talijanski jezik i književnost 

(dvopredmetni) 

4 0 12 0 12 0 28 

2. Vrankić Matea 

 

 

Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, 

preddiplomski sveučilišni studij 

Socijalni rad 

5 0 8 

 

0 2 0 15 

 

Napomena:  

Uvidom u dokumentaciju prijave studentice Sare Mamula utvrđeno je da ne ispunjava uvjete iz točke V. OPĆI UVJETI Natječaja (točka 4. 

alineja 7.), kao ni uvjete članak 4. točke 7. Pravilnika. Ukoliko se stipendija dodjeljuje po osnovi slabijeg socijalnog stanja prosjek primanja po članu 

zajedničkog kućanstva ne smije prelaziti 2.500,00 kuna mjesečno za razdoblje od 01.01. do 30.09.2022. godine. 

Uvidom u dokumentaciju prijave studenta Saše Mamula utvrđeno je da ne ispunjava uvjete iz točke V. OPĆI UVJETI Natječaja (točka 4. 

alineja 7.), kao ni uvjete članak 4. točke 7. Pravilnika. Ukoliko se stipendija dodjeljuje po osnovi slabijeg socijalnog stanja prosjek primanja po članu 

zajedničkog kućanstva ne smije prelaziti 2.500,00 kuna mjesečno za razdoblje od 01.01. do 30.09.2022. godine. 



Uvidom u dokumentaciju prijave studentice Veronike Bartolović utvrđeno je da ne ispunjava uvjete iz točke V. OPĆI UVJETI Natječaja (točka 

4. alineja 7.), kao ni uvjete članak 4. točke 7. Pravilnika. Ukoliko se stipendija dodjeljuje po osnovi slabijeg socijalnog stanja prosjek primanja po članu 

zajedničkog kućanstva ne smije prelaziti 2.500,00 kuna mjesečno za razdoblje od 01.01. do 30.09.2022. godine. 

Uvidom u dokumentaciju prijave studentice Mateje Maravić utvrđeno je da ne ispunjava uvjete iz točke V. OPĆI UVJETI Natječaja (točka 4. 

alineja 7.), kao ni uvjete članak 4. točke 7. Pravilnika. Ukoliko se stipendija dodjeljuje po osnovi slabijeg socijalnog stanja prosjek primanja po članu 

zajedničkog kućanstva ne smije prelaziti 2.500,00 kuna mjesečno za razdoblje od 01.01. do 30.09.2022. godine. 

Studentica Sara Grgurić bila je stipendistica Grada Ogulina za školsku godinu 2021./2022. te nije ispunila ugovornu obvezu za prethodnu 

školsku godinu 2021./2022. prema članku 24. Pravilnika: „Kao dokaz o ispunjavanju ugovorne obveze korisnik stipendije dužan je najkasnije do 3l. 

listopada tekuće godine dostaviti potvrdu o redovnom upisu u narednu školsku/akademsku godinu ili potvrdu (svjedodžbu/uvjerenje/diplomu) o 

završenom školovanju. Ukoliko ne dostavi prethodno navedenu potvrdu ili ponovo upiše istu godinu školovanja (pad godine), gubi pravo kandidirati se 

na natječaj za dobivanje stipendije od strane Grada Ogulina za narednu školsku/akademsku godinu.“ 

Uvidom u dokumentaciju prijave studentice Nikoline Perić, temeljem članka 15. Pravilnika, utvrđeno je da je dokumentacija nepotpuna 

(potvrda obrazovne ustanove – skenirana je samo prva stranica). 

Uvidom u dokumentaciju prijave studentice Stele Zajc utvrđeno je da ne ispunjava uvjete iz točke V. OPĆI UVJETI Natječaja (točka 4. 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.“ Nadalje uvidom u dokumentaciju prijave studentice Stele Zajc utvrđeno je da ne ispunjava uvjete iz točke VI. POSEBNI UVJETI Natječaja 

(točka 4.), kao ni uvjete iz članka 6. točke 4. Pravilnika. Studenti druge i viših godina studija moraju imati opći uspjeh (prosjek ocjena) u prethodnoj 

akademskoj godini najmanje 3,00. 

Uvidom u dokumentaciju prijave studentice Natalie Županić utvrđeno je da ne ispunjava uvjete iz točke V. OPĆI UVJETI Natječaja (točka 4. 

alineja 7.), kao ni uvjete članak 4. točke 7. Pravilnika. Ukoliko se stipendija dodjeljuje po osnovi slabijeg socijalnog stanja prosjek primanja po članu 

zajedničkog kućanstva ne smije prelaziti 2.500,00 kuna mjesečno za razdoblje od 01.01. do 30.09.2022. godine. 

Uvidom u dokumentaciju prijave studenta Karla Lovničkog utvrđeno je da ne ispunjava uvjete iz točke V. OPĆI UVJETI Natječaja (točka 4. 

alineja 7.), kao ni uvjete članak 4. točke 7. Pravilnika. Ukoliko se stipendija dodjeljuje po osnovi slabijeg socijalnog stanja prosjek primanja po članu 

zajedničkog kućanstva ne smije prelaziti 2.500,00 kuna mjesečno za razdoblje od 01.01. do 30.09.2022. godine. 

Uvidom u dokumentaciju prijave Lane Kasunić, temeljem članka 15. Pravilnika, utvrđeno je da je Lana Kasunić učenica srednje škole, a ne 

studentica te se nije mogla prijaviti za dodjelu stipendija studentima po osnovi slabijeg socijalnog stanja.   

 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 2022./2023. objavljen je na oglasnoj ploči Grada Ogulina, 

B. Frankopana 11. i na web stranici Grada Ogulina dana 16. prosinca 2022. godine. 

 

                                                                                                                                                                             Predsjednica Povjerenstva                

KLASA:604-03/22-01/90  

URBROJ:2133-02-01-22 

Ogulin, 16.12.2022.                                                                                                                                             Ljiljana Gračanin, dipl. oec. 


