
Rang lista za dodjelu stipendija za I. kategoriju 

 

1. Mateja Bukovac (Marko), roñena 7.8.1994. godine, upisana na integrirani 

preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij na Odjelu za odgojne i 

obrazovne znanosti u akademskoj godini 2013./2014. - 815,7 bodova;  

2. Anñela Vrljić (Zdenko), roñena 17.10.1994. godine, upisana na preddiplomski 

sveučilišni studij Ekonomije na Fakultetu ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković» u 

akademskoj godini 2013./2014. - 759, 7 bodova; 

3. Marijana Jelčić (ðulijano), roñena 12.5.1994. godine, upisana na stručni studij 

Predškolskog odgoja na Odjelu za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 

godini 2013./2014. - 751 bod. 

 

Rang lista za dodjelu stipendija za II. kategoriju – prva skupina 

 

1. Zvjezdana Šiša (Dubravka), roñena 2.12.1991. godine, upisana na diplomski 

sveučilišni studij Hrvatskog jezika i književnosti i Povijesti na Odjelu za humanističke 

znanosti u akademskoj godini 2013./2014. -  314,295 bodova; 

 2. Gabriela Braić (Aleksandar), roñena 22.11.1991. godine, upisna na diplomski 

sveučilišni studij Povijesti na Odjelu za humanističke znanosti u akademskoj godini 

2013./2014. - 313,17 bodova; 

 3. Mateja Brodarič (Dražen), roñena 8.6.1990. godine, upisana na integrirani 

preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij na Odjelu za odgojne i 

obrazovne znanosti u akademskoj godini 2009./2010. -  305 bodova; 

 4. Nensi Veljanovski (Ratko), roñena 9.7.1990. godine, upisna na diplomski 

sveučilišni studij Poslovne ekonomije, smjer Financijski management na Fakultetu 

ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković» u akademskoj godini 2012./2013. - 292,5 

bodova; 

 5. Davor Salihović (Zoran), roñen 28.6.1991. godine, upisan na diplomski sveučilišni 

studij Povijesti na Odjelu za humanističke znanosti u akademskoj godini 2013./2014. 

-  289,631 bodova; 

 6. Sabrina Bektić (Ibro), roñena 30.5.1989. godine, upisana na diplomski sveučilišni 

studij Poslovne ekonomije, smjer Financijski management na Fakultetu ekonomije i 

turizma «Dr. Mijo Mirković» u akademskoj godini 2012./2013. -  285 bodova; 



 7. Petar Matošević (Stanko), roñen 17.2.1992. godine, upisan na preddiplomski 

sveučilišni studij Glazbene pedagogije na Odjelu za glazbu u akademskoj godini 

2010./2011. - 259,616 bodova; 

 8. Marina Lovrić (Juliška), roñena 29.8.1991. godine, upisana na diplomski 

sveučilišni studij Kulture i turizma u akademskoj godini 2013./2014. - 258,42 

 9. Jasmina Jagetić Daraboš (Zvonimir), roñena 21.5.1992. godine, upisana na 

preddiplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije, smjer Marketinško upravljanje 

na Fakultetu ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković» u akademskoj godini 

2011./2012. - 256,62 bodova; 

10. Marija Pičuljan (Davor), roñena 20.2.1993. godine, upisana na preddiplomski 

sveučilišni studij Ekonomije na Fakultetu ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković» u 

akademskoj godini 2011./2012. - 252 boda; 

 11. Katja Perica (Zorana), roñena 24.7.1992. godine, upisana na sveučilišni 

preddiplomski studij Kulture i turizma u akademskoj godini 2011./2012. -  249,872 

bodova;  

 12. Vedran Stihović (Mladen), roñen 15.10.1990. godine, upisan na diplomski 

sveučilišni studij Poslovne ekonomije, smjer Poslovna informatika na Fakultet 

ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković» u akademskoj godini 2013./2014. - 105,6 

bodova. 

 

Rang lista za dodjelu stipendija za II. kategoriju – druga skupina 

 

Fakultet ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković»: 

1. Marina Rubil (Mirela), roñena 17.12.1989. godine, upisana na diplomski sveučilišni 

studij Ekonomije na Fakultetu ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković» u akademskoj 

godini 2012./2013. - 270 bodova 

 

Odjel za glazbu: 

1. Jasmina Pamer (Josip), roñena 13.8.1990. godine, upisana na diplomski 

sveučilišni studij Klasične harmonike na Odjelu za glazbu u akademskoj godini 

2013./2014. - 291,71 bod 

 

 

 


