
 

 

 

Naziv sjednice: 58. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe Europske unije 

VRSTA DOKUMENTA VRIJEME ODRŽAVANJA  MJESTO ODRŽAVANJA  

ZAPISNIK 
10. listopada 2018. 

 

Agencija za mobilnost i 
programe Europske unije,  
Zagreb, Frankopanska 26 

SJEDNICU SAZVAO Ivan Milanović-Litre, predsjednik Upravnog vijeća 

VRSTA SJEDNICE Sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i 
programe Europske unije 

 
Dnevni red:  

1. Zapisnik s 55. sjednice – prijedlog za usvajanje 

2. Zapisnik s 56. sjednice – prijedlog za usvajanje 

3. Zapisnik s 57. elektroničke sjednice – prijedlog za usvajanje 

4. Treća izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu – prijedlog za usvajanje 

5. Prijedlog teksta novog Statuta Agencije – prijedlog za usvajanje prije slanja na odobrenje u 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu 
politiku 

6. Prijedlog teksta novog Pravilnika o stručnom osposobljavanju i usavršavanju radnika 
Agencije – prijedlog za usvajanje 

7. Zahtjev za zaštitu prava iz radnog odnosa od povreda na temelju Odluke o izvanrednom 
otkazu ugovora o radu radnice – razmatranje zahtjeva i donošenje Odluke o njegovoj 
(ne)opravdanosti 

8. Kratko izvješće o aktivnostima Agencije u razdoblju od 1.1.2018. do 30.9.2018. – primanje 
na znanje 

9. Razno 

Uvodno:  

Utvrđen je kvorum od pet članova Upravnog vijeća. 

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predložen dnevni red.  

TOČKA DNEVNOG REDA 

1. Zapisnik s 55. sjednice Upravnog vijeća – usvajanje 

ZAKLJUČAK Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik s 55. sjednice Upravnog vijeća. 

TOČKA DNEVNOG REDA 

2. Zapisnik s 56. sjednice Upravnog vijeća – usvajanje 

ZAKLJUČAK Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik s 56. sjednice Upravnog vijeća. 

TOČKA DNEVNOG REDA 



 

 

3. Zapisnik s 57. sjednice Upravnog vijeća – usvajanje 

ZAKLJUČAK Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik s 57. sjednice Upravnog vijeća. 

TOČKA DNEVNOG REDA 

4. Treća izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu – prijedlog za usvajanje 

ZAKLJUČAK Treća izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu jednoglasno je usvojena . 

TOČKA DNEVNOG REDA 

5. Prijedlog teksta novog Statuta Agencije – za raspravu i usvajanje prije slanja na odobrenje u 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu 

politiku 

ZAKLJUČAK Prijedlog teksta novog Statuta Agencije jednoglasno je usvojen prije slanja na 
odobrenje u Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo za demografiju, 
obitelj, mlade i socijalnu politiku. 

TOČKA DNEVNOG REDA 

6. Prijedlog teksta novog Pravilnika o stručnom osposobljavanju i usavršavanju radnika Agencije – 
prijedlog za usvajanje 

ZAKLJUČAK Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Prijedlog teksta novog Pravilnika o 
stručnom osposobljavanju i usavršavanju radnika Agencije. 

TOČKA DNEVNOG REDA 

7. Zahtjev za zaštitu prava iz radnog odnosa protiv Odluke o otkazu Ugovora o radu zbog 
nezadovoljavanja radnice na probnom radu koji je uputila radnica – razmatranje zahtjeva i 

donošenje Odluke o njegovoj (ne)opravdanosti. 

ZAKLJUČAK Upravno vijeće je donijelo Odluku kojom se odbija Zahtjev za zaštitu prava iz 
radnog odnosa od povreda na temelju Odluke o izvanrednom otkazu ugovora o 
radu radnice. 

TOČKA DNEVNOG REDA 

8. Kratko izvješće o aktivnostima Agencije u razdoblju od 1.1.2018. do 30.9.2018. – primanje na 
znanje 

ZAKLJUČAK Upravno vijeće primilo je na znanje informacije iz Kratkog izvješća o aktivnostima 
Agencije u razdoblju od 1.1.2018. do 30.9.2018. 

 

KLASA: 023-02/18-05/5 
UR. BROJ: 359-01/5-18-1 
Zagreb, 24. listopada 2018. 

 
 


