
 

 

KLASA: 605-43/22-09/24 

URBROJ: 359-06/4-22-1 

 

Zagreb, 13. lipnja 2022.  

 

Na temelju članka 11. Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (Narodne novine 

121/17) i članka 21. Statuta Agencije za mobilnost i programe Europske unije, ravnateljica Agencije 

za mobilnost i programe Europske unije mr. sc. Antonija Gladović donijela je 

ODLUKU 

o odabiru sudionika za sudjelovanje na Aktivnosti osposobljavanja i suradnje  

u okviru programa Erasmus+ Enhancing Digital Competences in Education and Training 

 

2022-HR-OPĆE-TCA-02 

2022-HR-STRU-TCA-01 

2022-HR-VISO-TCA-01 

  
Članak 1. 

1. Ovom Odlukom odabiru se sudionici za sudjelovanje na seminaru u okviru Aktivnosti 

osposobljavanja i suradnje pod nazivom Enhancing Digital Competences in Education and 

Training (dalje u tekstu: „Aktivnost“).   

 

2. Aktivnost iz stavka 1. ovog članka održat će se u Talinu, Estonija, u razdoblju 13. - 16. rujna 2022.  

Članak 2. 

1. Za sudjelovanje u Aktivnosti iz članka 1. ove Odluke odabiru se sljedeći sudionici: 
 

• Zrinka Racić, za korisnika Osnovna škola Ivana Brlić Mažuranić – za područje odgoja i 
općeg obrazovanja 
 

• Nevena Kurteš, za korisnika Hrvatska obrtnička komora – za područje strukovnog 
obrazovanja i osposobljavanja 
 

• Stanko Škec, za korisnika Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje – 
za područje visokog obrazovanja – partnerske zemlje 

 

• Barbara Pisker, za korisnika Veleučilište u Požegi  – za područje visokog obrazovanja – 
partnerske zemlje 
 

2. Sa sudionicima i korisnicima iz stavka 1. ovog članka Agencija za mobilnost i programe Europske 
unije (dalje u tekstu: „Agencija“)  sklopit će ugovor, osim u slučaju  kada se Aktivnost održava 
virtualno. 

 
Članak 3. 



 

 

1. Sljedeći sudionici nalaze se na rezervnoj listi:  

 

• Melita Ulama, za Osnovnu školu Antuna Mihanovića – za područje odgoja i općeg 
obrazovanja 
 

• Ksenija Žarković, za Osnovnu školu Bijaći – za područje odgoja i općeg obrazovanja 
 

• Luka Femec, za Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce – za 
područje odgoja i općeg obrazovanja 
 

• Ana Borko, za Obrtničku školu Koprivnica – za područje strukovnog obrazovanja i 
osposobljavanja 
 

• Frane Urem, za Veleučilište u Šibeniku – za područje visokog obrazovanja – partnerske 
zemlje 
 
 

2. Ako netko od odabranih sudionika iz članka 2. ove Odluke odustane od sudjelovanja na Aktivnosti, 

aktivirat će se sudionici s rezervne liste, prema redoslijedu navedenome u stavku 1. ovog članka. 

Članak 4. 

1. U svrhu sudjelovanja na Aktivnosti, Agencija će sudionicima financirati troškove prijevoza te, 

prema potrebi, troškove testiranja na SARS-CoV-2, izdavanja vize i smještaja.  

 

2. U slučaju da se Aktivnost održava virtualno, Agencija sudioniku neće financirati troškove iz stavka 

1. ovog članka.   

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
RAVNATELJICA 

 
 
 

mr. sc. Antonija Gladović 
 

 

Dostaviti: 

1. Prijaviteljima 

2. Odjelu za odgoj i opće obrazovanje 

3. Odjelu strukovno obrazovanje i osposobljavanje 

4. Odjelu za visoko obrazovanje – partnerske zemlje 

5. Pismohrani  


