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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/20-04/122-72
URBROJ: 2170/01-15-00-20-15
Rijeka, 14. 12. 2020.

Gradonačelnik je 14. prosinca 2020. 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 2020./2021. 
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 2020./2021. godini

1. U akademskoj 2020./2021. godini dodjeljuje se:
dvije (2) stipendije Grada Rijeke studenticama preddiplomskog sveučilišnog studija ranog i 
predškolskog odgoja i obrazovanja i to Lei Šešelja i Tereziji Petrić.

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo da sa studenticama 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 Sušanj i Petre Matković
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X



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

GRAD RIJEKA

U Rijeci, 8. prosinac 2020. 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 2020./2021. GODINI

MAGISTAR/A RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

REDNI 

BROJ

PREZIME I IME ADRESA OBRAZOVNA USTANOVA BROJ 

BODOVA

1. LEA ŠEŠELJA Stari put 1 Učiteljski fakultet u Rijeci 20

2. TEREZIJA PETRIĆ Antuna Mihića 66 Učiteljski fakultet u Rijeci 18
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Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo
KLASA: 600-01/20-05/69
URBROJ: 2170/01-04-00-20-1
Rijeka, 9.12.2020.

GRADONAČELNIKU GRADA RIJEKE
       mr. sc. Vojku Obersnelu

Predmet:

I. Prijedlog konačne rang-liste studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za 
potrebe ustanova na području grada Rijeke u akademskoj 2020./2021. godini

II. Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna 
zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke u akademskoj 2020./2021. 
godini 

   Pročelnica
Sanda Sušanj

#potpis#

Materijal izradila:
Petra Matković



Obrazloženje

Povjerenstvo za stipendiranje studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe 
ustanova na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), sukladno odredbi članka 13. 
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) - u daljnjem tekstu: 
Odluka, na sjednici održanoj dana 24. studenoga 2020. 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 
2020./2021. godinu (u daljnjem tekstu: Natječaj):

- rang-lista 4 studenata visokih učilišta.

Prijedlog rang-liste pristupnika objavljen je dana 25. studenoga 2020. 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 3. prosinca 2020. 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. 

Na objavljivane privremene rang-liste, nije bilo prigovora. Studentica Valentina Bendra, u 

propisanom roku, podnijela je podnesak koji se ne može smatrati prigovorom (sama ga nazvala 

žalbom). Naime, imenovana nije udovoljila uvjetu prava sudjelovanja na natječaj, dakle, nije 

ispunila uvjete iz članka 5. Odluke (nije postigla traženi opći uspjeh u prethodnoj godini 

obrazovanja – najmanje 55 ECTS bodova. Iz navedenog se razloga ona ne smatra pristupnikom 

na natječaj, a njezin podnesak prigovorom.

Članak 12. stavak 1. Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za 

potrebe ustanova na području grada Rijeke propisuje:

„Podnositelj prijave koji nije podnio pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz članka 5. 

Odluke ne smatra se pristupnikom na natječaj.

Podnositelju prijave iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se pisana obavijest putem elektroničke 

pošte u kojoj se navode razlozi neprihvaćanja njegove prijave za dodjelu stipendije.

Podnositelj prijave iz stavka 1. ovoga članka nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv 

obavijesti iz stavka 2”.

S obzirom na iznijeto, Povjerenstvo je zauzelo stav da je žalba nedopuštena te će je o tome, kao i 

o razlozima neprihvaćanja njezine prijave pisano obavijestiti .

I. Prijedlog konačne rang-liste studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za 
potrebe ustanova na području grada Rijeke u akademskoj 2020./2021. 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 2020./2021. godini.
Prema pristiglim prijavama te ostvarenim bodovima, trebalo je dodijeliti ukupno tri stipendije i to: 
dvije stipendije za magistra/u ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te jednu stipendiju za 
magistra/u logopedije, no budući je, po objavi privremenih rang-lista, studentica logopedije, 
odustala od stipendije, dodijelit će se dvije stipendije za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.



Naime, studentica logopedije, Marija Maduna, obavijestila je Povjerenstvo o odustanku od 
stipendije, budući je ostvarila pravo i odlučila se za drugu, a prema članku 24. Odluke, student u 
vrijeme sklapanja ugovora niti za vrijeme njegova trajanja, ne može primati niti jednu drugu 
stipendiju.

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 2020./2021. 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 2020./2021. godini

1. U akademskoj 2020./2021. godini dodjeljuje se:
- dvije (2) stipendije Grada Rijeke studenticama preddiplomskog sveučilišnog studija 

ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja:
Šešelja Lea i Petrić Terezija.

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, 8. prosinac 2020. 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 2020./2021. GODINI

MAGISTAR/A RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

REDNI 

BROJ

PREZIME I IME ADRESA OBRAZOVNA USTANOVA BROJ 

BODOVA

1. LEA ŠEŠELJA Stari put 1 Učiteljski fakultet u Rijeci 20

2. TEREZIJA PETRIĆ Antuna Mihića 

66

Učiteljski fakultet u Rijeci 18
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