
 

 

KLASA: 605-43/22-09/52 

URBROJ: 359-07/6-22-1 

 

Zagreb, 22. srpnja 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+ Accreditation for Erasmus+ (SE, VET & AE) 

 

2022-HR-OPĆE-TCA-04 

2022-HR-ODRA-TCA-02 

 

 

Članak 1. 

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

osposobljavanja i suradnje pod nazivom Accreditation for Erasmus+ (SE, VET & AE) (dalje u 

tekstu: „Aktivnost“).   

 

2. Aktivnost iz stavka 1. ovog članka održat će se na Malti, u razdoblju 5. - 7. rujna 2022.  

Članak 2. 

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

 Ida Cvetković, za korisnika Prirodoslovna škola Vladimira Preloga – za područje odgoja 

i općeg obrazovanja ili za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 

 Maja Stazić, za korisnika Gradska knjižnica Marka Marulića Split – 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:  

 

 Lidia Gerstman, za Ekonomsku školu, Požega– za područje odgoja i općeg obrazovanja 

ili za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 

 Romana Zelda, za Ekonomsku i turističku školu Daruvar – za područje odgoja i općeg 

obrazovanja ili za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja  

 Ksenija Ondrašek, za Osnovnu školu Grigora Viteza – za područje odgoja i općeg 

obrazovanja ili za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 

 Marina Kasa, za Gimnaziju Sisak – za područje odgoja i općeg obrazovanja ili za područje 

strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 

 Anja Vlahov, za Gimnaziju Dubrovnik – za područje odgoja i općeg obrazovanja ili za 

područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 

 Dijana Gašparac, za IV. osnovnu školu Varaždin – za područje odgoja i općeg 

obrazovanja ili za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 

 Josipa Gračanin, za Osnovnu školu Ivana Zajca – za područje odgoja i općeg 

obrazovanja ili za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 

 Luka Femec, za Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce – za 

područje odgoja i općeg obrazovanja ili za područje strukovnog obrazovanja i 

osposobljavanja 

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

područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 

 Mirna Dovhanj, za Srednju strukovnu školu Vinkovci – za područje odgoja i općeg 

obrazovanja ili za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja   

 Irena Babić, za Pučko otvoreno učilište Koprivnica – za područje obrazovanja odraslih 

 Tajana Marušić, za Hrvatsku gospodarsku komoru – za područje obrazovanja odraslih 

 Antonela Frank Medica, za Pučko otvoreno učilište "Ante Babić" Umag – 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. Sljedeći sudionici nisu zadovoljili uvjete za sudjelovanje na Aktivnosti pa su njihove prijave odbijene: 

 Fiona Galea, za Secretariat for Catholic Education, Malta 

 

Članak 5. 

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 6. 

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 obrazovanje odraslih 

4. Pismohrani  


