Povjerenstvo za
dodjelu stipendija
Vojnić, 16.11.2018.
Na temelju članka 13. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja općine Vojnić (Glasnik
Karlovačke županije 31/14). Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Vojnić, dana 16.
studenog 2018. godine donosi
PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA
ZA DODJELU STIPENDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2018./2019.
Članak 1.
Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2018./2019. objavljen je na internetskoj
stranici Općine Vojnić i na oglasnoj ploči.
Članak 2.
Na natječaj se prijavilo pet (5) kandidata koji su ostvarili sljedeće bodove:
1. Kandidat – Renata Blažan, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Preddiplomski stručni
studij Javna uprava, 1. godina studija
-

ne zadovoljava uvjete natječaja

2. Kandidat – Sara Mikić, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Integrirani
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina, 4. godina studija
Kriterij izvrsnosti
Prosjek ocjena
Upisana godina
UKUPNO

Bodovi
70
20
90

3. Kandidat – Dragana Gvozdenović, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet,
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, 3. godina studija
Kriterij potreba tržišta rada
Upisan preddiplomski studij
Upisan diplomski studij
UKUPNO

Bodovi
30
/
30

4. Kandidat – Dragana Gvozdenović, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet,
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo, 3. godina studija
-

prijava nije potpuna, nedostaju potvrde o visini dohodaka i primitaka za sve
članove kućanstva

5. Kandidat – Ajla Šabić, Libertas sveučilište, Preddiplomski sveučilišni studij
Međunarodno poslovanje, 3. godina studija
Kriterij izvrsnosti
Prosjek ocjena
Upisana godina
UKUPNO

Bodovi
80
15
95

Povjerenstvo predlaže da se dodijele tri stipendije i to dvije prema kriteriju izvrsnosti za Saru
Mikić i Ajlu Šabić te jedna prema kriteriju potreba tržišta rada za Draganu Gvozdenović.
Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Vojnić i na
službenoj web stranici Općine Vojnić, www.vojnic.hr dana 16. studenog 2018. godine.
Temeljem članka 13. stavak 3. Pravilnika, nezadovoljni kandidat u roku od 8 dana od dana
objavljivanja prijedloga Liste, može podnijeti prigovor općinskom načelniku Općine Vojnić.
Prigovori se dostavljaju u pisanom obliku na adresu:
OPĆINA VOJNIĆ
Trg Stjepana Radića 1, 47220 Vojnić
s naznakom: „Prigovor na prijedlog liste za dodjelu stipendija Općine Vojnić“
O prigovoru odlučuje općinski načelnik u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje
prigovora. Odluka načelnika o prigovoru je konačna.
Nakon isteka roka za prigovor, Povjerenstvo utvrđuje konačnu listu kandidata koje prosljeđuje
općinskom načelniku koji donosi odluku od dodjeli stipendija.
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