
 

 

Naziv sjednice: 50. sjednica Upravnoga vijeća Agencije za mobilnost i programe Europske unije 

VRSTA DOKUMENTA VRIJEME ODRŽAVANJA  MJESTO ODRŽAVANJA  

ZAPISNIK 
8. studenoga 2017. 

 

Agencija za mobilnost i programe 
Europske unije,  

Zagreb, Frankopanska 26 

SJEDNICU SAZVAO: Ivan Milanović-Litre, predsjednik UV-a 

VRSTA SJEDNICE: Sjednica Upravnoga vijeća Agencije za mobilnost i programe 
EU 

 
 
Dnevni red:  

1. Zapisnik s 49. sjednice - prijedlog za usvajanje 
2. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu - prijedlog za usvajanje 
3. Prijedlog ravnateljice AMPEU-a o imenovanju pomoćnika ravnatelja za program Erasmus+ - 

obrazovanje - prijedlog za usvajanje 
4. Rezultati Analize zadovoljstva korisnika – na znanje 
5. Rezultati Istraživanja zadovoljstva zaposlenika (Organizacijske klime) - na znanje 
6. Kratko izvješće o aktivnostima Agencije od posljednje sjednice UV-a – na znanje 
7. Izvješće o statusu Zakona o AMPEU i višegodišnjeg najma poslovnog prostora - na znanje 
8. Razno  

 
Uvodno:  
 
Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo predloženi Dnevni red. 
 
 

TOČKA DNEVNOGA REDA 

1. Zapisnik s 49. sjednice Upravnog vijeća - usvajanje 
 

ZAKLJUČCI Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo zapisnik s 49. sjednice Upravnog vijeća. 

TOČKA DNEVNOGA REDA 

2. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu - prijedlog za usvajanje 

ZAKLJUČCI Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu su jednoglasno usvojene.  

TOČKA DNEVNOGA REDA 

3. Prijedlog ravnateljice AMPEU-a o imenovanju pomoćnika ravnatelja za program Erasmus+ - 
obrazovanje - prijedlog za usvajanje 

 

ZAKLJUČCI Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili prijedlog ravnateljice AMPEU -a o 
imenovanju pomoćnika ravnatelja za program Erasmus+ - obrazovanje. 
Pomoćnicom je imenovana Ljubica Petrović Baronica. 

TOČKA DNEVNOGA REDA 

4. Rezultati Analize zadovoljstva korisnika – na znanje 

ZAKLJUČCI Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje rezultate Analize zadovoljstva 



 

 

korisnika. 

TOČKA DNEVNOGA REDA 

5. Rezultati Istraživanja zadovoljstva zaposlenika (Organizacijske klime) - na znanje 

ZAKLJUČCI Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje informacije o rezultatima Istraživanja 
zadovoljstva zaposlenika (Organizacijske klime) 

TOČKA DNEVNOGA REDA 

6. Kratko izvješće o aktivnostima Agencije od posljednje sjednice UV-a – na znanje 

ZAKLJUČCI Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje informacije iz kratkog izvješća o 
aktivnostima Agencije od posljednje sjednice UV-a  

TOČKA DNEVNOGA REDA 

7. Izvješće o statusu Zakona o AMPEU i višegodišnjeg najma poslovnog prostora - na znanje 

ZAKLJUČCI Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje Izvješće o statusu Zakona o AMPEU i 
višegodišnjeg najma poslovnog prostora. 

TOČKA DNEVNOGA REDA 

8. Razno 

ZAKLJUČCI Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje pregled ključnih informacija vezanih 
uz prestanak radnog odnosa predstavnika radnika u Upravnom vijeću, donošenje 
pravilnika o jednostavnoj nabavi i pripremama vezanim uz pokretanje rasprave o 
novom Statutu Agencije za mobilnost i programe EU. 

KLASA: 023-02/17-05/3 
URBROJ: 359-01/5-17-1 
Zagreb, 22. studenoga 2017. 

 

 

 

 

 


