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Klasa: 602-01/17-01/01          

Urbroj: 2196-115/17-01-13 
 

Temeljem dodijeljene Erasmus povelje „Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)“ 
263513-LA-1-2014-1-HR-E4AKA1-ECHE), čime je omogućeno sudjelovanje u programu 
Erasmus+ za razdoblje od 2014 do 2020. godine i Odlukom dekana klasa: 602-01/17-05/32 
Urbroj: 2196-115/17-01/01 

 
Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru 

dana 28. travnja 2017. godine objavljuje 
Poziv za prijavu dolazne mobilnosti pozvanog gost predavača – stručnjaka 

iz inozemnih poduzeća u sklopu programa Erasmus+ KA103. 
za projekt iz 2017-1-HR01-KA103-034996. 

 

A Opći uvjeti Poziva  
 
Na ovaj Poziv Odjeli Veleučilišta mogu prijaviti kandidate za financiranje dolazne mobilnosti 
inozemnih stručnjaka u svrhu održavanja nastave na Veleučilištu „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru uz 
uvjet da gostujući predavači nisu zaposlenici visokoškolskih institucija.  
 
Odjel Veleučilišta dužan je uputiti inozemnom stručnjaku iz tvrtke kojega kani ugostiti pozivno pismo 
te upute za kandidate na engleskom jeziku koji su sastavni dio ovog Poziva, kako bi Odjelu dostavio 
dokumentaciju potrebnu za prijavu na ovaj Poziv.  
 
Nositelji kolegija dogovaraju s pročelnicima Odjela na Veleučilištu prijedloge za poziv inozemnih 
stručnjaka iz poduzeća koje bi pozvali da dođu održati predavanja na Veleučilištu s ciljem poboljšanja 
kvalitete obrazovanja, stjecanja znanja iz prakse i omogućavanja ostvarivanja internacionalizacije za 
studente na matičnoj ustanovi. Sukladno odobrenju pročelnika Odjela vrše se prijave na ovaj Poziv.  
 
Dolazne mobilnosti prema pozivu inozemnih stručnjaka moguće je realizirati u zimskom i ljetnom 
semestru ak. god. 2017./2018. 
 
Svakog 20. u mjesecu (u slučaju pristiglih) prijava, donose se odluke o izboru kandidata i odobrenja 
financijskih potpora za dolazne pozvane gost predavača, do utrošenja sredstava ili u slučaju ne 
iskorištavanja utvrđenog krajnjeg roka za prijavu dolaznog gost predavača  koji je:  
20. lipanj 2017. za dolaske u zimskom semestru akademske godine  2017./2018.  
20. studeni 2017. za dolaske u ljetnom semestru akademske godine 2017./2018.   
 
Ovaj poziv odnosi se na mobilnosti pozvanog osoblja iz inozemnih poduzeća (koje nisu 
visokoobrazovne ustanove) programskih zemljama (države članice EU-a, Makedonija, Island, 
Lihtenštajn, Norveška i Turska. Švicarska nije prihvatljiva za sudjelovanje ni kao zemlja pošiljatelj ni 
kao zemlja domaćin). 
 
Međusobna prava, obveze i druga pitanja od značaja za mobilnosti za ugovorne strane (pojedinog 
odabranog sudionika mobilnosti i matične ustanove Veleučilišta) te definirani iznos i uvjete dodjele 
novčane potpore bit će regulirane Ugovorom o dodjeli financijske potpore za Erasmus+ mobilnost 
osoblja u svrhu podučavanja i osposobljavanja. 
 
Kandidati koji sudjeluju u aktivnostima mobilnosti u sklopu programa Erasmus+ moraju posjedovati 
odgovarajuću policu osiguranja koja uključuje zdravstveno osiguranje. 
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Detaljnije informacije o Erasmus+ programu  mogu se pronaći na mrežnim stranicama Agencije za 
mobilnost i programe EU (www.mobilnost.hr), u rubrici Erasmus+ na mrežnim stranicama Veleučilišta 
(www.vevu.hr) i na web stranici: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_hr. 
 

B Financijska potpora 
 
Financijska potpora se isplaćuje u svrhu pokrivanja životnih troškova i putnih troškova na račun 
dolaznog gost predavača kojeg otvara u RH. Obveze i prava Veleučilišta i dolaznog predavača 
reguliraju se Ugovorom o dodjeli bespovratne financijske potpore za mobilnost osoblja u svrhu 
podučavanja za pozvanog stručnjaka iz poduzeća koji se sklapa prema odobrenju dolaska i 
odobravanju financijske potpore, a prije dolaska na Veleučilište.  
Iznos životnih i putnih troškova određuje se prema iznosu koji je odredila Europska komisija (i iznosi 
90 eura po danu do 14.-og dana aktivnosti, nakon čega 70% dnevnog iznosa od 15.-og do 60.-og ), a 
ovisno o trajanju mobilnosti u danima (ne uključujući dane provedene na putu) i udaljenosti 
odredišta prema kalkulatoru udaljenosti određenom od strane Europske komisije objavljenom na 
stranicama Europske komisije:  
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.  
  
Broj dodijeljenih potpora ovisit će o sredstvima dodijeljenim od strane Agencije za mobilnost i 
programe EU te o ukupnom broju dana za koje su se kandidati prijavili. 
 
Proračun  
Proračun iz poziva Veleučilišta za projekt KA103 za 2017. g. bit će dostupan nakon donesenih 
rezultata o odobrenju prijavljenih prijedloga projekata za 2017.g. od strane AMPEU o čemu će ovisiti i 
konačni rezultati i odobravanje bespovratnih potpora osoblju za prijave pristigle na poziv do 20. 
svibnja 2017. godine. Nakon čega će se navesti i detalji proračuna te preostali iznos koji će biti na 
raspolaganju za prijave koje pristignu po pozivu nakon 20. svibnja 2017. 
 
Za izračun financijske potpore za svaku pojedinačnu osobu uzimaju se u obzir troškovi života (za dane 
provedene na mobilnosti i prema potrebi dva dan putovanja koji može biti izravno jedan dan prije 
početka aktivnosti i jedan dan nakon aktivnosti) i putni troškovi određeni od strane Europske 
komisije. 
 
Kandidati/kandidatkinje ne mogu dobiti financijsku potporu iz sredstava za projekt u sklopu Erasmus+ 
programa ukoliko će njihov boravak u inozemstvu biti dodatno financiran iz sredstava koja potječu iz 
Europske unije. Osoblje je dužno o tome obavijestiti Veleučilište na e-mail: erasmus@vevu.hr. Pod 
dvostrukim financiranjem ne smatraju se sredstva koja Veleučilište, odnosno tijela lokalna zajednice i 
sl. odluče izdvojiti kako bi povećale mjesečni iznos financijske potpore za kandidate/kandidatkinje. 
 

D Postupak prijave 
 
Odjel Veleučilišta dužan je uputiti inozemnom stručnjaku kojega kani ugostiti pozivno pismo te upute 
za kandidate i prijavni obrazac na engleskom jeziku koji su sastavni dio ovog Poziva. Prikupiti traženu 
dokumentaciju od pozvanog osoblja te ju zajedno s Obrascem prijave pozivnog odjela inozemnog 
stručnjaka poslati preporučenom poštom na adresu: 
 
Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru  
Erasmus Povjerenstvo 
Županijska 50 32000 Vukovar 
„NE otvarati“ – Poziv za prijavu dolazne mobilnosti pozvanih inozemnih stručnjaka - KA1 -103- 
2017.g.  
 

http://www.mobilnost.hr/
http://www.vevu.hr/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_hr
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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Ili osobno predati na Dekanat u Urudžbeni zapisnik, Županijska 50, svakim radnim danom 8,00 - 16,00 
sati. (osim 20. u mjesecu do 12.00 sati u podne). 
Na prednju stranu kuverte napisati Odjel koji šalje prijavu. 
 
Prijave na poziv zaprimaju se do 20. u mjesecu do 12.00 sati (podne). zaključno do krajnjeg 
određenog roka za prijavu ukoliko se ne utroše sredstva i ranije zatvori Poziv.  
 
Neispravno popunjeni prijavni obrasci ili prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati. 
 

E Odabir kandidata 
 
Odobravanje poziva i dolaska kandidata pozvanog dolaznog gost predavača donijet će Erasmus 
Povjerenstvo prema određenim kriterijima  Povjerenstva. 
 
Kriteriji odabira kandidata su: 
1. Dostavljena kompletna Pozivom zatražena dokumentacija uz ispravno popunjen prijavni obrazac 
do navedenog roka.  
2. Kvaliteta nastavnog plana iz Sporazuma o mobilnosti (dužina boravka koja mora biti u skladu s 
opsegom aktivnosti navedenih u nastavnom planu/planu rada); 
3. Učinak koji će Veleučilište imati od provedene mobilnosti za daljnji rad na Veleučilištu u skladu s 
strategijom razvoja Veleučilišta; 
4. Prednost kandidata koji do sada nisu sudjelovali u Erasmus i Erasmus+ programu mobilnosti; 
5. Kvaliteta životopisa. 
 

F Objava rezultata Poziva 
 
Privremeni rezultati po Pozivu s rang listom prihvaćenog osoblja objavit će se na mrežnim stranicama 
Veleučilišta (www.vevu.hr), pod kategorijom Aktivnosti/Erasmus+/ Erasmus+ Natječaji najkasnije 8 
dana nakon završetka roka za prijavu na Poziv. 
 
Konačni rezultati sa rang listom bit će objavljeni nakon isteka roka za rješavanje postupka prigovora 
(8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora).  
 
Nakon svake objave konačnih rezultata na mrežnoj stranici uz konačne rezultate bit će prikazan 
preostali iznos koji je ostaje na raspolaganju do utrošenja sredstava kada se Poziv zatvara. 
Odjeli i svi kandidati bit će izvješteni o rezultatima prijave,  te će im biti omogućen uvid u rezultate 
koji se objavljuju na web stranci Veleučilišta. 
 
Protiv Odluke o odabiru kandidata, Odjel može podnijeti prigovor u roku od 8 dana od objave 
privremenih rezultata Poziva. Prigovor se podnosi u pisanom obliku. Vlastoručno potpisan Prigovor 
predaje se u Dekanat u Urudžbeni zapisnik, Županijska 50, svakim radnim danom 8.00 -16.00 sati. 
Prigovor rješava Povjerenstvo za rješavanje prigovora vezanih za rezultate prijava po pozivu koje 
imenuje dekan. Rok za rješavanje Prigovora je najkasnije 8 dana od dana isteka roka za podnošenje 
prigovora. 
 

J Ostalo 
 
Izabrani kandidati/kandidatkinje dužni su se prije i po povratku s inozemne ustanove pridržavati 
propisane procedure (o kojoj će biti obaviješteni) te Veleučilištu dostaviti zatraženu dokumentaciju. 
 
Prijavom na Poziv kandidati pristaju: da se njihovo ime objavi na popisu izabranih/odbijenih 
kandidata ili na listi čekanja, na prikupljanja i obradu osobnih podataka te prosljeđivanje trećoj strani  
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u svrhu provođenja projekata kao i korištenje njihovih osobnih podataka u okviru rezultata 
evaluacijskog postupka i daljnjeg izvješćivanja o rezultatima Erasmus+ KA1 individualne mobilnosti. 
 
Prijavni obrasci i ostali vezani dokumenti sastavni su dio ovog Poziva i dostupni su na mrežnim 
stranicama Veleučilišta. 
 
Dodatne informacije dostupne su na mrežnoj stranici Veleučilišta (www.vevu.hr; 
Aktivnosti/Erasmus+) ili u uredu P11. 
 
NAPOMENA: Nazivi korišteni u ovom Pozivu odnose se na osobe oba spola. 
 

K Kontakt osoba za dodatne upite  
 
Karolina Tetkić, bacc. oec. -  Erasmus koordinatorica 
E-mail: karolina.tetkic@vevu.hr  

mailto:karolina.tetkic@vevu.hr

