
 

 

 
KLASA: 605-44/20-01/4 
URBROJ: 359-05/2-20-4 

 

Zagreb, 9. studenoga 2020. godine 

 

 

Na temelju odredbi Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (Narodne 
novine br. 121/17), odredbi Statuta Agencije za mobilnost i programe Europske unije, a u 
skladu s odredbama Vodiča za nacionalne agencije koje provode program Erasmus+ i 
Europske snage solidarnosti ravnateljica Agencije za mobilnost i programe Europske unije 
(u daljnjem tekstu: Agencija), mr. sc. Antonija Gladović donosi sljedeću 

 

ODLUKU BR. 2 

o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge u 

okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2020. g. za program Erasmus+ – 

Ključna aktivnost 2 za područje odgoja i općeg obrazovanja, Školska partnerstva 

(KA229), rok 23. travnja 2020. godine  

 

 

 

Čl. 1. 
 

Dana 17. srpnja 2020. g. donesena je Odluka o dodjeli financijske potpore za projekte u 
okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2020. g. za program Erasmus+ – Ključna 
aktivnost 2 za područje odgoja i općeg obrazovanja, Školska partnerstva (KA229), rok 23. 
travnja 2020. g., KLASA: 605-44/20-01/4, URBROJ: 359-05/2-20-2 (dalje u tekstu: osnovna 
Odluka) na temelju  koje je ukupan dodijeljeni iznos za Ključnu aktivnost 2: Školska 
partnerstva (KA229) iznosio 2.191.680,00 EUR (slovima: 
dvamilijunastodevedesetjednatisućašestoosamdeset eura).  
 
Dana 12. listopada 2020. g. donesena je Odluka br. 1 o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli 
financijske potpore za projektne prijedloge u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga 
za 2020. g. za program Erasmus+ – Ključna aktivnost 2 za područje odgoja i općeg 
obrazovanja, Školska partnerstva (KA229), rok 23. travnja 2020. godine, KLASA: 605-44/20-
01/4, URBROJ: 359-05/2-20-3 na temelju  koje je ukupan dodijeljeni iznos za Ključnu 
aktivnost 2: Školska partnerstva (KA229) iznosio 2.191.800,00 EUR (slovima: 
dvamilijunastodevedesetjednatisućaosamsto eura). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
                                                                    Čl. 2. 

Mijenja se čl. 2. Odluke br. 1 o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli financijske potpore za 
projektne prijedloge u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2020. g. za program 
Erasmus+ – Ključna aktivnost 2 za područje odgoja i općeg obrazovanja, Školska partnerstva 
(KA229), rok 23. travnja 2020. godine, na način da se ukupan iznos financijske potpore za 
projekte u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2020. g. za program Erasmus+ 
– Ključna aktivnost 2 za područje odgoja i općeg obrazovanja, Školska partnerstva (KA229), 
rok 23. travnja 2020. g uvećava za:  

3.930,00 EUR  
(slovima: tritisućedevetstotrideset eura) 

tako da sad ukupan iznos za navedenu aktivnost iznosi 2.195.610,00 EUR (slovima: 
dvamilijunastodevedesetpettisućašestodeset eura). 

Sukladno navedenom zamjenjuje se iznos odobrene financijske potpore (Privitak 1) popisom 
priloženim ovoj Odluci br. 2 o izmjeni i dopuni Odluke. 

Čl. 3. 
 

Ova Odluka br. 2 o izmjeni i dopuni Odluke konačna je i stupa na snagu danom donošenja. 
 
Sve ostale odredbe osnovne Odluke ostaju nepromijenjene i na snazi. 
 

Obrazloženje 

U obavijesti Europske komisije u vezi s tehničkim problemima nastalima na natječajnom roku 

za Ključnu aktivnost 2, Školska partnerstva (23.4.2020.), dostavljen je popis projekata 

odobrenih na natječajnom roku 23.4.2020., a koji su zahvaćeni tehničkim problemima pri 

izračunu iznosa troškova putovanja za pojedine mobilnosti. Zbog toga u pojedinim projektnim 

prijedlozima sustav pogreškom nije točno obračunao iznose putnih troškova po sudioniku. 

Na temelju upute Europske komisije i dostavljenih ispravnih iznosa za troškove putovanja za 

zahvaćene projekte, među kojima je su i projekti kojima je odobrena financijska potpora od 

strane Agencije (broj projekta 2020-1-HR01-KA229-077809, koordinator: Osnovna škola 

Janka Leskovara; broj projekta 2020-1-HR01-KA229-077855, koordinator: Srednja škola 

Isidora Kršnjavoga Našice), ukupan iznos financijske potpore uvećan je za 3.930,00 EUR. U 

skladu s  navedenim odlučeno je kao u izrijeci ove Odluke. 

U prethodnoj je Odluci br. 1 o izmjeni i dopuni Odluke obračunat samo izostajući iznos za 

projekt Osnovne škole Janka Leskovara, projekt br. 2020-1-HR01-KA229-077809, odnosno 

utvrđeni manjak za iznos putnih troškova za koordinatorsku ustanovu (120,00 EUR), dok je 

slijedom previda bilo propušteno obračunati iznose putnih troškova za partnere u drugom 

zahvaćenom projektu jer sam koordinator nije bio zahvaćen tehničkim problemom, odnosno 

izostavljen je iznos koji je prema uputi Europske komisije bilo potrebno obračunati za projekt 

Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, projekt br. 2020-1-HR01-KA229-077855 (3.810,00 

EUR). Uvećanje ukupnog iznosa za navedeni projekt odnosi se na iznose putnih troškova 



 

 

koji zbog tehničkih problema nisu obračunati za dvije partnerske ustanove. U skladu s 

navedenim, iznos  financijske potpore iz Odluke br. 1 o izmjeni i dopuni Odluke uvećan je za 

iznos od 3.810,00 EUR (slovima: tritisućeosamstodeset eura) te u Odluci br. 2 iznosi ukupno 

3.930,00 EUR.   

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

pismenim putem, preporučenom poštom na adresu Agencije za mobilnost i programe EU, 

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

objave ove Odluke na mrežnim stranicama Agencije. Žalbu može podnijeti isključivo zakonski 

predstavnik prijavitelja. Žalba mora sadržavati sljedeće sastojke: naziv (ime) žalitelja, 

naznaku akta protiv kojeg se žalba podnosi, obrazloženje žalbe i potpis ovlaštene osobe. 

Svaka žalba koju je izjavila neovlaštena osoba, koja ne sadržava sve navedene sastojke ili 

je dostavljena izvan roka bit će odbačena. 

 

RAVNATELJICA 
 
 

mr.sc. Antonija Gladović 

 

 

Pripremila: Maja Tivanovac 

Pregledala: Ivana Puljiz 

Privitak: 

1. Popis prihvaćenih i odbijenih projektnih prijedloga za financiranje te projektnih 
prijedloga na rezervnoj listi s korigiranim iznosom financijske potpore za projekte  
broj 2020-1-HR01-KA229-077809 i 2020-1-HR01-KA229-077855 te korigiranim 
iznosom za ukupno odobrena sredstva za Ključnu aktivnost 2: Školska partnerstva 
(KA229) 

Dostaviti: 
Projektni dosjei  

Kontakt osobi za program Erasmus+ u Ministarstvu znanosti i obrazovanja 


