
 

 

KLASA: 605-45/20-03/102 

URBROJ: 359-07/2-20-1 

 

Zagreb, 30. listopada 2020. godine 

 

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

novine br. 121/17) i članka 20. Statuta Agencije za mobilnost i programe Europske unije, 

ravnateljica Agencije za mobilnost i programe EU (u daljnjem tekstu: Agencija), mr. sc. Antonija 

Gladović donosi sljedeću 

ODLUKU 

o pobjednicima Natječaja za izbor projekta međunarodne mobilnosti učenika s najuspješnijom 

primjenom Europskog kreditnog sustava u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (ECVET) 

 

Čl. 1. 

Organizator Natječaja bili su Agencija i Radna skupina stručnjaka za Europski kreditni sustav u 

strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (u daljnjem tekstu: Radna skupina stručnjaka za 

ECVET). 

Čl.2. 

Ovom Odlukom odabrana su tri nagrađena projekta međunarodne mobilnosti učenika s 

najuspješnijom primjenom Europskog kreditnog sustava u strukovnom obrazovanju i 

osposobljavanju (u daljnjem tekstu: ECVET). 

Čl. 3. 

Ukupno su zaprimljene 3 prijave koje su prošle postupak provjere formalne prihvatljivosti i 

kriterija ocjenjivanja u skladu s Pravilnikom natječaja objavljenim na mrežnoj stranici Agencije 

www.mobilnost.hr i mrežnim stranicama Radne skupine stručnjaka za ECVET www.ecvet.hr. U 

skladu s rang-listom prijava koja je izrađena na temelju ocjenjivačkih kriterija definiranih 

Pravilnikom natječaja, donesena je predmetna Odluka.  

Čl. 4. 

Za pobjednika natječaja za izbor projekta međunarodne mobilnosti učenika s najuspješnijom 

primjenom ECVET-a, koji osvaja prijenosno računalo (laptop), izabire se Srednja škola 

Arboretum Opeka. Drugo mjesto osvojila je Srednja škola Čakovec (nagrada: kamera i 

slušalice), a treće mjesto Industrijsko-obrtnička škola (nagrada: paket promotivnih materijala 

Agencije). 

 

Nagrade će biti poslane poštom, o čemu će pobjednici biti pravovremeno obaviješteni. 

 

Čl. 5. 

 

Sastavni i neizostavni dio ove Odluke je: Privitak 1. Popis odabranih prijava za dodjelu nagrade 

za Natječaj za izbor projekta međunarodne mobilnosti učenika s najuspješnijom primjenom 

http://www.mobilnost.hr/
http://www.ecvet.hr/


 

 

Europskog kreditnog sustava u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (ECVET). 

 

Čl. 6. 

Uloge i zadaci odabranog sudionika definirani su natječajem za izbor projekta međunarodne 

mobilnosti učenika s najuspješnijom primjenom ECVET-a. 

Čl. 7. 

Ova Odluka bit će objavljena na mrežnim stranicama Agencije www.mobilnost.hr i mrežnim 

stranicama Radne skupine stručnjaka za ECVET www.ecvet.hr. Pobjednici će obavijest primiti i 

elektroničkom poštom.  

Prijavitelji na zahtjev mogu dobiti na uvid komentare ocjenjivača na prijavu.  

Čl. 8. 

Ova je Odluka konačna i stupa na snagu danom donošenja. Sve naknadne izmjene i dopune 

ove Odluke moraju biti u pisanom obliku i donose se na isti način kao i ova Odluka. 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke moguće je podnijeti žalbu. Žalba se podnosi 

pisanim putem, preporučenom poštom na adresu Agencija za mobilnost i programe EU, 

Frankopanska 26, 10000 Zagreb. Žalba se podnosi najkasnije 30 kalendarskih dana od objave 

ove Odluke na mrežnim stranicama Agencije i mrežnim stranicama Radne skupine stručnjaka 

za ECVET. Žalba ne odgađa izvršenje ove Odluke. U slučaju kada je sudionik pravna osoba, 

žalbu može podnijeti isključivo njezin zakonski predstavnik. Žalba mora sadržavati sljedeće 

sastojke: naziv (ime) žalitelja, naznaku akta protiv kojeg se žalba podnosi, obrazloženje žalbe i 

potpis ovlaštene osobe. Svaka žalba koja je izjavljena od neovlaštene osobe, ne sadrži sve 

navedene sastojke ili je dostavljena izvan roka bit će odbačena. 

 

RAVNATELJICA 

 

mr. sc. Antonija Gladović 

 

 
Pripremio: Josip Luša 
Provjerila: Branka Radonić Choudhury 
 
 
Privici:  

1. Privitak 1. Popis odabranih prijedloga za dodjelu nagrade za Natječaj za izbor projekta međunarodne 
mobilnosti učenika s najuspješnijom primjenom Europskog kreditnog sustava u strukovnom 
obrazovanju i osposobljavanju (ECVET) 
 

 
Dostaviti: 

1) Projektni dosjei  
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