
Na temelju članka 13. Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna 
zanimanja za potrebe ustanova na području Grada Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik Grada 
Rovinj - Rovigno, broj 12/19 – dalje u tekstu Odluka), Povjerenstvo za stipendiranje studenata 
koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, utvrđuje 

 

PRIJEDLOG RANG LISTE ZA DODJELU NOVČANIH POTPORA ZA DEFICITARNA 
ZANIMANJA U AKADEMSKOJ GODINI 2020/2021 

I. 

Za usmjerenje: Preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij matematike, informatike, fizike ili 
kemije – nastavnički smjer dodjeljuje se jedna (1) novčana potpora: 

Rb. IME I PREZIME OCJENE 
GODINA 
STUDIJA 

POSEBNE 
OKOLNOSTI 

UKUPNO 

1 2 3 4 6 7 

1 
CAFOLLA 
ALESSANDRO 

100 10    110 

Za usmjerenje: Preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij rani i predškolski odgoj i 
obrazovanje na hrvatskom i/ili talijanskom jeziku dodjeljuje se jedna (1) novčana potpora: 

Rb. IME I PREZIME OCJENE 
GODINA 
STUDIJA 

POSEBNE 
OKOLNOSTI 

UKUPNO 

1 2 3 4 6 7 

1 RADIĆ VALENTINA 100 10  10  120 

Za usmjerenje: Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji medicine – 1 novčana 
potpora:  

- nije bilo prijava 

II. 

Temeljem objavljenog mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka od 7. lipnja 2019., na 
bodovnoj listi studenata objavljuju se podaci o imenu i prezimenu studenata, broj bodova po 
pojedinom kriteriju te ukupan zbroj bodova.                                                                                                                                                                                

III. 

Temeljem Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu novčanih potpora za studente koji se 
obrazuju za deficitarna zanimanja u akademskoj godini 2020./2021. godini, dodjeljuju se 
ukupno 2 stipendije za deficitarne zanimanja.  

Pristupnik koji želi povući svoju prijavu na natječaj može to učiniti najkasnije do isteka roka 
za prigovor. 

IV. 

Na ovako utvrđen prijedlog rang liste, može se uložiti prigovor u roku od 8 dana od dana 
objave ove liste na web stranici Grada Rovinja 

-Rovigno. Prigovor se podnosi Povjerenstvu putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti.  

Prigovor rješava Gradonačelnik Grada Rovinja - Rovigno, koji po isteku roka za prigovor 
utvrđuje konačnu listu. 

 

U Rovinju – Rovigno, 05. studeni 2020. godine 

POVJERENSTVO ZA STIPENDIJE 

Tiziana Zović Stanić v.r. 

Doris Grbac v.r. 

Dean Cvitić v.r. 


