
 

 

 

KLASA: 605-48/20-01/4 

URBROJ: 359-10/5-21-17 

 

Zagreb, 9. rujna 2021. godine 

 

 

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 (dalje 

u tekstu: Agencija), ravnateljica Agencije mr. sc. Antonija Gladović donijela je 

ODLUKU 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 1 za područje mladih, Mobilnost osoba koje rade s mladima,                 

rok 7. svibnja 2020. godine  

 

Čl. 1. 

Dana 17. srpnja 2020. donesena je Odluka o dodjeli financijske potpore za projektne 

prijedloge u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2020. g. za program 

Erasmus+ – Ključna aktivnost 1 za područje mladih, Mobilnost osoba koje rade s mladima, 

rok 7. svibnja 2020. godine, KLASA: 605-48/20-01/4, URBROJ: 359-10/2-20-6 (dalje u 

tekstu: osnovna Odluka) temeljem koje je ukupan dodijeljeni iznos za aktivnost Mobilnost 

osoba koje rade s mladima iznosio   

199.364,00 EUR  

(slovima: stodevedesetidevettisućatristošezdesetičetirieura) 

Čl. 2. 

Mijenja se čl. 1. osnovne Odluke, na način da se ukupan iznos financijske potpore za 2020. 

g. za program Erasmus+ – Ključna aktivnost 1, za područje mladih, rok 7. svibnja 2020. 

godine uvećava za:  

1.259,00 EUR 

(slovima: tisućudvjestopedesetdeveteura) 

tako da sad ukupan iznos za navedenu aktivnost iznosi  

200.623,00 EUR  

(slovima: dvjestotisućašestodvadesettrieura). 

 



 

 

 

Sukladno navedenom zamjenjuje se iznos odobrene financijske potpore (Privitak 1) 

popisom priloženim ovoj Odluci o izmjeni i dopuni. 

Čl. 3. 

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke konačna je i stupa na snagu danom donošenja. Sve 

ostale odredbe osnovne Odluke ostaju nepromijenjene i na snazi.   

Obrazloženje 

Na temelju povećanja iznosa financijske potpore zbog dodatnih troškova organizacijske 

potpore i izvanrednih troškova sudionika kojima je nakon završetka projektnih aktivnosti 

onemogućen povratak s mobilnosti, kao posljedica pandemije virusa COVID-19, za udrugu 

Civilna, edukativna i transparentna platforma (broj projekta 2020-2-HR01-KA105-078017) 

ukupan iznos financijske potpore uvećan je za 1.259,00 EUR. Sukladno navedenom 

odlučeno je kao u izrijeci ove odluke. 

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

pisanim 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: Valerija Posavec 

Provjerila: Maja Mikulec Bedeković 

 

 

Privitak: 

1. Popis prihvaćenih i odbijenih projektnih prijedloga te projektnih prijedloga na rezervnoj listi – 

Ključna aktivnost 1 za područje mladih, Mobilnost osoba koje rade s mladima, rok 7. svibnja 

2020. 

Dostaviti: 

1) Odjelu za Erasmus+ u području mladih  

2) Kontakt osobi za program Erasmus+ u Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade 


