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Unutarnje ustrojstvo i sistematizacija radnih mjesta  Agencije za mobilnost i programe Europske unije 
Broj sistematiziranih radnih mjesta: 98 
 

Ured ravnatelja (6) 
Ravnatelj  

Pomoćnik ravnatelja za cjeloživotno učenje, Pomoćnik ravnatelja za mlade i politiku za mlade, Pomoćnik ravnatelja za financijske poslove  
Načelnik Ureda ravnatelja  

Stručni referent (1) 

Samostalni odjel za unutarnju reviziju (3) 
Načelnik odjela  

Viši unutarnji revizor (1), unutarnji revizor (1) 

  
 
 

Odjel za koordinaciju i 
osiguranje kvalitete Programa 
za cjeloživotno učenje  (6) 
Voditelj odjela  
Viši stručni savjetnik specijalist (1) 
Viši stručni savjetnik (1) 
Stručni savjetnik (2) 
Stručni suradnik (1)  
 

Odjel za koordinaciju i 
osiguranje kvalitete programa 
Mladi na djelu, mobilnost 
mladih i pripadne EU 
inicijative (5)  
Voditelj odjela   
Viši stručni savjetnik  (3) 
Stručni suradnik (1) 

Odjel za Obzor 2020. (7) 
Načelnik odjela  
Viši stručni savjetnik  (2)  
Stručni savjetnik (3)  
Stručni suradnik (1)  

Odjel za financiranje EU 
projekata (5)  
Voditelj  odjela  
Viši stručni savjetnik (2)   
Stručni savjetnik (1) 
Stručni suradnik (1) 
 

Odjel za opće, pravne i 
poslove razvoja ljudskih 
potencijala (11) 
Načelnik  odjela  

Odjel za opće obrazovanje (5)  
Voditelj odjela  
Viši stručni savjetnik (1) 
Stručni savjetnik (1)  
Stručni suradnik (2)  

 

Odjel za projekte mladih i za  
mlade (5) 
Voditelj odjela  
Viši stručni savjetnik (1) 
Stručni savjetnik (2) 
Stručni suradnik (1)  

Odjel za mobilnost istraživača 
(6)  
Načelnik odjela  
Viši stručni savjetnik (2)  
Stručni savjetnik (1) 
Stručni suradnik  (2)  
 

Odjel za financijsko praćenje i 
kontrolu EU projekata (5)  
Voditelj odjela  
Viši stručni savjetnik (2)  
Stručni suradnik (2) 
 

Odsjek za pravne poslove i 
razvoj ljudskih potencijala (5)  
Voditelj odsjeka  
Viši stručni savjetnik (1) 
Stručni savjetnik (1), stručni suradnik (1) 
Viši stručni referent (1) 

Odjel za strukovno 
obrazovanje i 
osposobljavanje (6)  
Voditelj odjela  
Viši stručni savjetnik (2)  
Stručni savjetnik (2)  
Stručni suradnik (1)  
 

Odjel za promidžbu i 
informiranje (5) 
Načelnik odjela  
Viši stručni savjetnik (1) 
Stručni savjetnik (1) 
Stručni suradnik (1) 
Stručni referent (1) 

Odjel za projekte u znanosti i 
obrazovanju (5) 
Načelnik odjela  
Viši stručni savjetnik (2) 
Stručni savjetnik (1) 
Stručni referent (1) 

Odjel za računovodstvene 
poslove (6)  
Načelnik odjela  
Viši stručni savjetnik (2)  
Stručni suradnik (1) 
Viši stručni referent (2)  

Odsjek za opće, informatičke 
poslove i poslove javne 
nabave (5)  
Voditelj odsjeka  
Stručni savjetnik  
Stručni referent (2)  
Informatički referent (1)  

Odjel za obrazovanje odraslih 
(6)  
Voditelj odjela  
Viši stručni savjetnik (4)  
Stručni suradnik (1) 
 

Odjel za visoko 
obrazovanje (6)   
Voditelj odjela  
Stručni savjetnik (2)  
Stručni suradnik (3)  

    


