
                          
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/19-04/155-56
URBROJ: 2170/01-15-00-19-84
Rijeka, 9. 12. 2019.

Gradonačelnik je 9. prosinca 2019. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

I
Utvrđuje se konačna rang-lista za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju za 

deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke u akademskoj 2019./2020. 
godini, a koje čine sastavni dio ovog zaključka (Privitak 1.).

II
Na temelju članka 20. Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna 

zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke" broj 
10/16 i 9/18), Gradonačelnik Grada Rijeke donosi 

O D L U K U
o dodjeli stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe 
ustanova na području Grada Rijeke u akademskoj 2019./2020. godini

1. U akademskoj 2019./2020. godini dodjeljuje se:
- dvije (2) stipendije Grada Rijeke studenticama preddiplomskog i diplomskog studija 

ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja:
Mandarić Lucija i Macakanja Helena.

- jedna (1) stipendija Grada Rijeke studentu preddiplomskog studija edukacije 
matematike:
Zoroja Stefan.

- jedna (1) stipendija Grada Rijeke studentici preddiplomskog studija edukacijske 
rehabilitacije:
Šešelja Karla.
2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo da sa studentima iz točke 1. ove 

Odluke sklopi Ugovore o stipendiranju.

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo,
n/r Sande Sušanje i Mirsade Alije
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X



Privitak 1. 

                         
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

U Rijeci, 6. 12. 2019. 

KONAČNA RANG-LISTE PRISTUPNIKA
NATJEČAJU ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA KOJI SE OBRAZUJU ZA 

DEFICITARNA ZANIMANJA ZA POTREBE USTANOVA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE U 
AKADEMSKOJ GODINI 2019./2020.

RANG IME I PREZIME ADRESA NAZIV STUDIJA BODOVI
STUDIJ RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

1. MANDARIĆ LUCIJA Blažićevo C/2, 
Rijeka

Učiteljski fakultet u Rijeci – rani i 
predškolski odgoj i obrazovanje

26

2. MACAKANJA 
HELENA

Grbaste 85, Rijeka Učiteljski fakultet u Zagrebu –
rani i predškolski odgoj i 

obrazovanje

24

STUDIJ EDUKACIJE MATEMATIKE
1. ZOROJA STEFAN Tići 20, Rijeka Sveučilište u Rijeci, Odjel za 

matematiku
13

STUDIJ EDUKACIJSKE REHABILITACIJE
1. ŠEŠELJA KARLA Stari put 1, Rijeka Edukacijsko-rehabilitacijski 

fakultet u Zagrebu –
rehabilitacija

10
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R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo
KLASA: 600-01/19-05/68
URBROJ: 2170/01-04-00-19-1
Rijeka, 6.12.2019.

GRADONAČELNIKU GRADA RIJEKE
             mr. sc. Vojku Obersnelu

Predmet:

I. Prijedlog konačne rang-liste studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, 
magistar/magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, magistar/magistra 
edukacije matematike i magistar/magistra edukacijske rehabilitacije za potrebe 
ustanova na području grada Rijeke u akademskoj 2019./2020. godini

II. Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna 
zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke u akademskoj 2019./2020. 
godini 

   Pročelnica
Sanda Sušanj

#potpis#

Materijal izradila:
Mirsada Alija



Obrazloženje

Povjerenstvo za stipendiranje studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe 
ustanova na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za stipendiranje) na sjednici 
održanoj dana 12. studenoga 2019. godine utvrdilo je prijedlog rang-liste pristupnika koji su 
udovoljili uvjetima Natječaja za dodjelu stipendija za studente koji se obrazuju za deficitarna 
zanimanja za potrebe ustanova na području  grada Rijeke za akademsku godinu 2019./2020. (u 
daljnjem tekstu: Natječaj):

- rang-lista 3 studenata visokih učilišta.

Prijedlog rang-liste pristupnika objavljen je dana 21. studenoga 2019. godine na oglasnoj ploči 
Grada Rijeke, Titov trg 3 i na web stranicama Grada, www.rijeka.hr. Krajnji rok za pravovremeno 
podnošenje prigovora na rang-liste bio je 29. studeni 2019. godine. Svi pristupnici Natječaju 
obaviješteni su putem elektroničke pošte o tome udovoljava li njihova prijava postavljenim uvjetima 
Natječaja te o postignutom rangu. Pristupnici su također obaviješteni o pravu na podnošenje 
pisanog prigovora u roku od osam dana od dana objave rang-liste, sukladno članku 16. Odluke. 

Gradonačelnik Grada Rijeke, sukladno članku 20. Odluke, a nakon proteka roka za podnošenje 
prigovora, odnosno donošenja odluka po prigovorima, donosi Odluku o dodjeli stipendija 
studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada 
Rijeke. 

Nakon objavljivanja prijedloga rang - liste pristigla je jedna pisana zamolba koju je podnijela K.Š. iz 
Rijeke.

Pristupnica K.Š. obratila se Povjerenstvu za stipendiranje zamolbom da se njezina prijava na 
Natječaj ponovno razmotri, naglašavajući da, unatoč navedenom obrazloženju Povjerenstva za 
stipendiranje, udovoljava formalnim uvjetima natječaja.

Povjerenstvo za stipendiranje je prilikom prvotnog razmatranja pristigle dokumentacije koju je 
dostavila pristupnica K.Š., utvrdilo da iz navedenog nije bilo razvidno da se radi o godini 
pauziranja, a što je pristupnica naknadno dostavljenom zamolbom obrazložila. 

Sukladno članku. 5. stavku 1. točki 5. Odluke jedan od uvjeta prijave na Natječaj jest ostvareni 
opći uspjeh u prethodna dva razreda srednje škole sa srednjom ocjenom najmanje 3,5. Naime, 
studentica K.Š. je u akademskoj 2019./2020. godini upisala prvu godinu preddiplomskog 
sveučilišnog studija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu, smjer Rehabilitacija. 
Činjenicu da je prethodnu akademsku 2018./2019. godinu pauzirala pojasnila je željom za upisom 
na željeni fakultet te Povjerenstvo istu smatra opravdanom. 

Nakon ponovnog razmatranja predmetne dokumentacije koja je nadopunjena obrazloženjem 
pristupnice K.Š. Povjerenstvo za stipendiranje je utvrdilo da pristupnica udovoljava uvjetima i  
stoga predlaže Gradonačelniku Grada Rijeke da prihvati zamolbu studentice K.Š. za dodjelu 
stipendije obzirom na to da formalno zadovoljava uvjete natječaja, te da se ista uvrsti na konačnu 
rang – listu za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe 
ustanova na području grada Rijeke za akademsku 2019./2020. godinu. 

I. Prijedlog konačne rang-liste studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, 
magistar/magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, magistar/magistra 
edukacije matematike i magistar/magistra edukacijske rehabilitacije za potrebe 
ustanova na području grada Rijeke u akademskoj 2019./2020. godini



Povjerenstvo za stipendiranje predlaže Gradonačelniku Grada Rijeke utvrđivanje konačne 
rang-liste za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe 
ustanova na području grada Rijeke u akademskoj 2019./2020. godini.

Slijedom navedenog, predlažemo Gradonačelniku Grada Rijeke da donese sljedeći

Z A K L J U Č A K

I.
Utvrđuje se konačna rang-lista za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna 
zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke u akademskoj 2019./2020. godini, a koje 
čine sastavni dio ovog zaključka (Privitak 1.).

II.
Na temelju članka 20. Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja 
za potrebe ustanova na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke" broj 10/16 i 9/18), 
Gradonačelnik Grada Rijeke donosi 

O D L U K U

o dodjeli stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe 
ustanova na području Grada Rijeke u akademskoj 2019./2020. godini

1. U akademskoj 2019./2020. godini dodjeljuje se:
- dvije (2) stipendije Grada Rijeke studenticama preddiplomskog i diplomskog studija 

ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja:
Mandarić Lucija i Macakanja Helena.

- jedna (1) stipendija Grada Rijeke studentu preddiplomskog studija edukacije 
matematike:
Zoroja Stefan.

- jedna (1) stipendija Grada Rijeke studentici preddiplomskog studija edukacijske 
rehabilitacije:
Šešelja Karla.

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo da sa studentima iz točke 1. ove Odluke 
sklopi Ugovore o stipendiranju.



Privitak 1. 

                         
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

U Rijeci, 6. prosinac 2019. godine

KONAČNA RANG-LISTE PRISTUPNIKA
NATJEČAJU ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA KOJI SE OBRAZUJU ZA 

DEFICITARNA ZANIMANJA ZA POTREBE USTANOVA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE U 
AKADEMSKOJ GODINI 2019./2020.

RANG IME I 

PREZIME

ADRESA NAZIV STUDIJA BODOVI

STUDIJ RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

1. MANDARIĆ 

LUCIJA

Blažićevo C/2, 

Rijeka

Učiteljski fakultet u Rijeci –

rani i predškolski odgoj i 

obrazovanje

26

2. MACAKANJA 

HELENA

Grbaste 85, Rijeka Učiteljski fakultet u Zagrebu 

– rani i predškolski odgoj i 

obrazovanje

24

STUDIJ EDUKACIJE MATEMATIKE

1. ZOROJA 

STEFAN

Tići 20, Rijeka Sveučilište u Rijeci, Odjel 

za matematiku

13

STUDIJ EDUKACIJSKE REHABILITACIJE

1. ŠEŠELJA 

KARLA

Stari put 1, Rijeka Edukacijsko-rehabilitacijski 

fakultet u Zagrebu –

rehabilitacija

10
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