
 

 

KLASA: 605-43/22-09/71 

URBROJ: 359-18/6-22-1 

 

Zagreb, 19. rujna 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+ Embrace inclusion and diversity in your Erasmus+ projects! 

 

2022-HR-OPĆE-TCA-05 

2022-HR-STRU-TCA-04 

2022-HR-VISO-TCA-03 

2022-HR-ODRA-TCA-03 

 

Članak 1. 

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

osposobljavanja i suradnje pod nazivom Embrace inclusion and diversity in your Erasmus+ 

projects! (dalje u tekstu: „Aktivnost“).   

 

2. Aktivnost iz stavka 1. ovog članka održat će se u Zagrebu, Hrvatska, u razdoblju 15. - 18. 

studenoga 2022.  

Članak 2. 

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

• Ana Marinić, za korisnika Osnovna škola Podmurvice – za područje odgoja i općeg 
obrazovanja 
 

• Lucija Matjačić Kovačić, za korisnika Tehnička škola Čakovec – za područje strukovnog 
obrazovanja i osposobljavanja 

 

• Danijela Vakanjac, za korisnika Veleučilište u Virovitici – za područje visokog 
obrazovanja 

 

• Petra Katana, za korisnika Ustanova za obrazovanje odraslih Dante – za područje 
obrazovanja odraslih 
 
 



 

 

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:  

 

• Maja Vunderl Pasarić, za Osnovnu školu Grigora Viteza – za područje odgoja i općeg 

obrazovanja 

 

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

 

• Nina Cvetković, za Udrugu roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski 

leptirići - za područje odgoja i općeg obrazovanja 

 

• Drago Mihaljević, za Srednju školu Tina Ujevića - za područje strukovnog obrazovanja i 
osposobljavanja 
 

• Ivana Matijašević, za Sveučilište u Zagrebu – za područje visokog obrazovanja 

 

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

 

• Paula Halić, za Sveučilište Sjever – za područje visokog obrazovanja 

 

• Maja Grđan, za Sveučilište u Zagrebu – za područje visokog obrazovanja 

 

• Emina Lehkec, za Sveučilište u Zagrebu – za područje visokog obrazovanja 

 

• Edita Plaščak, za Visoko evanđeosko teološko učilište – za područje visokog 

obrazovanja 

 

• Garana Rašić, za Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek – za područje visokog 
obrazovanja 
 

• Ana Miloš, za Savez športova osoba s invaliditetom Primorsko-goranske županije – za 
područje obrazovanja odraslih 
 

• Paulina Perušina, za Športski savez osoba s invaliditetom Grada Rijeke – za područje 
obrazovanja odraslih 
 

• Sanda Grudić Kvasić, za "BIRDIE" – Institut za inkluzivnu ekonomiju i održivi razvoj – 
za područje obrazovanja odraslih 

 
 

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 i 

smještaja te, prema potrebi, troškove testiranja na SARS-CoV-2.  

 

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 za strukovno obrazovanje i osposobljavanje 

4. Odjelu za visoko obrazovanje – partnerske zemlje 

5. Odjelu za obrazovanje odraslih 

6. Pismohrani  


