
 

 

KLASA: 605-43/22-09/91 

URBROJ: 359-05/10-22-1 

 

Zagreb, 14. studenoga 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+ Erasmus+ contribution to European civic participation 

 

2022-HR-ODRA-TCA-06 

2022-HR-STRU-TCA-06 

2022-HR-OPĆE-TCA-09 

2022-HR-VISO-TCA-06 

 

Članak 1. 

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

osposobljavanja i suradnje pod nazivom Erasmus+ contribution to European civic participation 

(dalje u tekstu: „Aktivnost“).   

 

2. Aktivnost iz stavka 1. ovog članka održat će se u Napulju, Italija, u razdoblju 18. – 21. prosinca 

2022.  

Članak 2. 

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

• Janja Maras, za korisnika Knjižnice grada Zagreba – za područje obrazovanja odraslih 

• Ana Majurić, za korisnika Pučko otvoreno učilište Zagreb – za područje obrazovanja 
odraslih 

• Davor Špoljar, za korisnika Muzej grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina – za područje 
obrazovanja odraslih 

• Ante Babačić, za korisnika Upravna škola Zagreb – za područje strukovnog obrazovanja i 
osposobljavanja 

• Igor Nikičić, za korisnika Osnovna škola Đuro Pilar – za područje odgoja i općeg 
obrazovanja 

• Petar Nikolić, za korisnika Srednja škola Metković – za područje odgoja i općeg 
obrazovanja 

• Ksenija Ondrašek, za korisnika Osnovna škola Grigora Viteza – za područje odgoja i 
općeg obrazovanja 
 



 

 

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:  

 

• Andrej Marušić, za korisnika Hrvatska gospodarska komora – za područje obrazovanja 

odraslih 

• Dženana Kalamujić, za korisnika  Inicijativa –Centar za edukaciju – za područje 

obrazovanja odraslih 

• Patricija Karaman, za korisnika Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Vretenac, 

Slatina – za područje obrazovanja odraslih 

• Antonela Marjanušić, za korisnika Ustanova za obrazovanje odraslih Dante – za 

područje obrazovanja odraslih 

• Dajana Jelavić, za korisnika Srednja škola Jure Kaštelan – za područje strukovnog 

obrazovanja i osposobljavanja 

• Krunoslav Vukelić, za korisnika Srednja škola Valpovo – za područje strukovnog 

obrazovanja i osposobljavanja 

• Marija Šimunović, za korisnika Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet – za područje 

strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 

• Zdravka Grđan, za korisnika Druga gimnazija Varaždin – za područje odgoja i općeg 
obrazovanja 

• Branka Perić, za korisnika Osnovna škola Gradac – za područje odgoja i općeg 
obrazovanja 

• Anja Vlahov, za korisnika Gimnazija Dubrovnik – za područje odgoja i općeg obrazovanja 

• Ksenija Žarković, za korisnika Osnovna škola Bijaći – za područje odgoja i općeg 
obrazovanja 

• Valentina Škledar, za korisnika Srednja škola Dragutina Stražimira – za područje odgoja 
i općeg obrazovanja 

• Kristina Mijandrušić Ladavac, za korisnika Osnovna skola Vladimira Nazora Pazin – za 
područje odgoja i općeg obrazovanja 

• Maja Sokač, za korisnika Gimnazija Karlovac – za područje odgoja i općeg obrazovanja 

• Bruno Sekereš, za korisnika Osnovna škola Tordinci – za područje odgoja i općeg 
obrazovanja 

• Emina Berbić Kolar, za korisnika Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti – za područje visokog obrazovanja 

 
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  sudjelovanjena  Aktivnosti pa  su  njihove  prijave 

odbijene: 

• Etem Fazli, privatna osoba – za područje odgoja i općeg obrazovanja  



 

 

Članak 5. 

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

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

 

3. 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 obrazovanje odraslih 

3. Odjelu za strukovno obrazovanje i osposobljavanje 

4. Odjelu za odgoj i opće obrazovanje 

5. Odjelu za visoko obrazovanje 

6. Pismohrani  


