
 
Rang lista za dodjelu stipendija za I. kategoriju 
 

1. MARIJA TICL (Zdravko), rođena 24.6.1997. upisana na preddiplomski sveučilišni 

studij Glazbena pedagogija na Muzičkoj akademiji u Puli u akademskoj godini 

2016./2017. – 924,4 boda 

 
 
Rang lista za dodjelu stipendija za II. kategoriju – prva skupina 
 
1. MARTINA JEMBRIŠAK (Sanja), rođena 9.10.1995., upisana na preddiplomski 

sveučilišni studij Klasične harmonike na Muzičkoj akademiji u akademskoj godini 

2013./2014. – 316,8 bodova 

2. ANA BADURINA (Josip), rođena 5.11.1995., upisana na integrirani preddiplomski 

i diplomski sveučilišni Učiteljski studij na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti 

u akademskoj godini 2014./2015. – 264,66 boda 

 
 
Rang lista za dodjelu stipendija za II. kategoriju – druga skupina 
 
a) Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirkovi ć“ 

 
1. JASMIN RAMI (Ibrahim), rođen 22.4.1992., upisan na diplomski sveučilišni studij 

Poslovne ekonomije, smjer Financijski management na Fakultetu ekonomije i 

turizma „Dr. Mijo Mirković“ u akademskoj godini 2015./2016. – 277,5 boda 

2. SARA RAHMONAJ (Loredana), rođena 8.7.1994., upisana na diplomski sveučilišni 

studij Poslovne ekonomije, smjer Financijski management na Fakultetu ekonomije 

i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u akademskoj godini 2016./2017. – 255 boda 

 
b) Muzička akademija u Puli 

 
1. ELIZABETA JADAN (Damir), rođena 4.11.1995., upisana na preddiplomski 

sveučilišni studij Glazbene pedagogije na Muzičkoj akademiji u akademskoj godini 

2014./2015. – 281,7 bodova 

2. MIHAEL MATIĆ (Lucija), rođen 2.5.1995., upisan na preddiplomski sveučilišni 

studij Klasične harmonike na Muzičkoj akademiji u Puli u akademskoj godini 

2014./2015. – 248 bodova 

 

 



c) Filozofski fakultet 
 

1. JOSIP LUČIĆ (Nikola), rođen 29.12.1996., upisan na preddiplomski sveučilišni 

studij Povijesti na Filozofskom fakultetu u akademskoj godini 2015./2016. – 292,27 

boda. 

 
d) Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti 

 
1. MATEJA BUKOVAC (Marko), rođena 7.8.1994., upisana na integrirani 

preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij na Fakultetu za odgojne i 

obrazovne znanosti u akademskoj godini 2013./2014. – 289,98 bodova 

 
e) Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturol oške studije i  
 
f) Odjel za prirodne i zdravstvene studije: 

 
Nema niti jednog prijavljenog kandidata, a prema Natječaju za dodjeljivanje 

stipendija izvrsnim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija Sveučilišta 

Jurja Dobrile u Puli, ukoliko se za pojedinu kategoriju, odnosno skupinu unutar 

kategorije ne prijavi niti jedan student, višak stipendija iz te kategorije (skupine) 

prebacit će se u onu za koju se prijavio najveći broj studenata.  

 
g) Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije:   
 
1. MATEJA IBRIŠEVIĆ (Zlatko), rođena 6.4.1992., upisana na diplomski sveučilišni 

studij Informatike – nastavni smjer informatike na Odjelu za informacijsko – 

komunikacijske tehnologije u akademskoj godini 2015./2016. – 282 boda; 

2. DOROTEO MACAN (Lučano), rođen 3.5.1994., upisan na preddiplomski 

sveučilišni studij Informatike na Odjelu za informacijsko – komunikacijske 

tehnologije u akademskoj godini 2013./2014. – 244,98 bodova. 

 
 


