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Klasa: 602-01/19-01/01          

Urbroj: 2196-115/19-01-186 
 

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: 602-01/19-05/01 
Urbroj: 2196-115/19-01-175 od 12. lipnja 2019. godine 

 
Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru 

dana 14. lipnja 2018. godine objavljuje 
Interni poziv za prijavu kandidata za dolazne mobilnosti pozvanog gost predavača – 

stručnjaka iz inozemnih poduzeća u sklopu programa Erasmus+ KA1 
za projekt iz 2019-1-HR01-KA103-060515 

 

A Opći uvjeti Poziva  
 
Na ovaj Poziv Odjeli Veleučilišta mogu prijaviti kandidate za dodjelu financijske potpore iz Erasmus+ 
sredstava kroz projekt broj  2019-1-HR01-KA103-060515 za dolazne mobilnosti pozvanih gost 
predavača - inozemnih stručnjaka iz poduzeća u svrhu održavanja predavanja na Veleučilištu 
„Lavoslav Ružička“ u Vukovaru.  
 
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 sukladno interesu Odjela/ katedre i relevantnosti s strateškim razvojem Veleučilišta   
dogovaraju s pročelnicima Odjela na Veleučilištu/voditeljem Katedre za zajedničke predmete 
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. 2019./2020. 
 
Najkasnije 8 dana od dana nakon isteka roka za podnošenje prigovora sukladno pozivu, donosi se 
odluka o izboru kandidata i odobrenja financijskih potpora za dolazne pozvane gost predavače iz 
inozemnih trvrtki. 
  
Ovaj poziv odnosi se na mobilnosti pozvanog osoblja iz inozemnih poduzeća (koje nisu 
visokoobrazovne ustanove) programskih zemljama (države članice EU-a, Sjeverna Makedonija, Island, 
Lihtenštajn, Norveška i Turska i Srbija). 
 
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 Ugovora za pozvano osoblje iz tvrtke. 
 
Kandidati koji sudjeluju u aktivnostima mobilnosti u sklopu programa Erasmus+ moraju biti 
zdravstveno osigurani tijekom trajanja boravka na mobilnosti.  
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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. 
 
Poziv je otvoren od 14. lipnja 2019. do 1. srpnja 2019. godine. 
 

B Financijska potpora 
 
Iznos životnih i putnih troškova određuje se prema iznosu koji je odredila Europska komisija (i iznosi 
112 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. Sukladno Prilogu I.  
 
Za izračun financijske potpore za svaku pojedinačnu osobu uzimaju se u obzir troškovi života (za dane 
provedene na mobilnosti i dva dana putovanja koji može biti izravno jedan dan prije početka 
aktivnosti i jedan dan nakon aktivnosti ukoliko budu realizirani) i putni troškovi određeni od strane 
Europske komisije sukladno kalkulatoru udaljenosti koji pokriva troškove u oba smjera (odlazak i 
povratak) - https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en 
 
Polazište: mjesto gdje je smještena organizacija pošiljateljica VEVU – Vukovar 
Odredište; mjesto gdje je smještena organizacija primateljica 
 
Broj dodijeljenih potpora ovisit će o raspoloživim sredstvima dodijeljenim projektom 2019-1-HR01-
KA103-060515 od strane Agencije za mobilnost iz programa EU te o ukupnom broju dana za koje su 
se kandidati prijavili. 
 
Pojedinačna 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 gost  
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.  
 
Proračun  
Sukladno projektom odobrenom proračunu od strane AMPEU za projekt 2019-1-HR01-KA103-060515 
ovim Natječajem na raspolaganju je ukupno projektom planirano 6.545,00 EUR za mobilnosti u svrhu 
podučavanja (STA) koje obuhvaćaju mobilnosti odlaznog osoblja s VEVU i dolaznog osoblja pozvanog 
gost predavača na VEVU.  
 
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 
 
ECTS koordinator pojedinog Odjela Veleučilišta ili voditelj Katedre za zajedničke predmete 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 inozemnog stručnjaka poslati preporučenom 
poštom na adresu: 
 
Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru  

http://www.mobilnost.hr/
http://www.vevu.hr/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_hr
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en


 
3/4 

 

Erasmus Povjerenstvo 
Županijska 50 32000 Vukovar 
„NE otvarati“ – Poziv za prijavu dolazne mobilnosti pozvanih inozemnih stručnjaka - KA1 -103- 
2019.g.  
 
Ili osobno predati u Dekanat na Urudžbeni zapisnik, Županijska 50, svakim radnim danom 8,00 - 16,00 
sati. 
Na prednju stranu kuverte napisati Odjel koji šalje prijavu. 
 
Prijave na poziv zaprimaju se zaključno do 1. srpnja 2019. godine do 12.00 sati (podne).  
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  utvrđenim od strane Erasmus Povjerenstva. Prilog II.  
 
Ukoliko Povjerenstvo utvrdi da nema relevantnosti predložene dolazne mobilnosti pozvanog gost 
predavača s interesima Veleučilišta može odbiti prijavljenog kandidata.  
 
U slučaju odbijanja kandidata Erasmus Povjerenstvo je dužno dati pismeno obrazloženje takve 
odluke.  
 

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 Erasmus+/ Erasmus+ Natječaji najkasnije 8 dana nakon 
završetka roka za prijavu na Poziv. 
 
Konačni važeći rezultati o izboru kandidata biti će objavljeni najkasnije 8 dana od posljednjeg dana za 
predaju prigovora.  
Nakon objave konačnih rezultata na mrežnoj stranici uz konačne rezultate bit će prikazan preostali 
iznos financijske potpore koji ostaje na raspolaganju za novi krug internog Natječaja ukoliko ostane 
sredstava na raspolaganju. 
 
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, kao i primiti upute za daljnje procedure oko pripreme 
dolazne mobilnosti gost predavača. 
 
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. 
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Predlagatelji dolaznih mobilnosti duži su pozvano osoblje informirati o sljedećim GDPR 
informacijama: 
 
Svi osobni podaci kandidata dani u prijavi kao i postupku koji slijedi prijavu, obrađuju se za potrebe 
predmetnog natječaja, uključujući vrednovanje podnesenih prijava. Rezultati natječaja se javno 
objavljuju radi podizanja transparentnosti samog postupka. Osnova za obradu osobnih podataka je 
prijava kandidata- obrada osobnih podataka je nužna za poduzimanje radnji koje prethode sklapanju 
ugovora kao i za eventualno naknadno sklapanje dodataka ugovora. Europska komisija je voditelj 
obrade osobnih podataka u dijelu u kojem se obrada provodi za potrebe Erasmus+ programa. Više 
informacija o samoj obradi možete saznati na https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/specific-privacy-statement_enPrijavni obrasci i ostali vezani dokumenti sastavni su dio ovog 
Poziva i dostupni su na mrežnim stranicama Veleučilišta. 
 
Prijavom na Natječaj kandidati daju svoju suglasnost da organizacija koordinator projekta Veleučilište 
„Lavoslav Ružička U Vukovaru“ prikuplja i obrađuje te iste prosljeđuje u svrhu provedbe projekta 
2019-1-HR01-KA103-060515 te pristaju na korištenje njihovih osobnih podataka u okviru rezultata 
evaluacijskog postupka i daljnjeg izvješćivanja o rezultatima Erasmus+ KA1 individualne mobilnosti. 
Navedeni osobni podatci se prikupljaju i obrađuju isključivo u navedenu svrhu. 
 
U svakom trenutku imate pravo na pristup i ispravak Vaših osobnih podataka, kao i na brisanje, 
prenosivost i prigovor. Povlačenjem suglasnosti za obradu osobnih podataka u vremenu trajanja 
natječaja, smatra se da je kandidat/kinja odustao/la od prijave na ovaj natječaj.  
 
Napomena: Predmetnu suglasnost na obradu osobnih podataka možete povući u svakom trenutku, 
na način da kontaktirate Službenika za zaštitu osobnih podataka dr. sc. Željku Borzan, v. pred.    
 
Dodatne informacije dostupne su na mrežnoj stranici Veleučilišta (www.vevu.hr; 
Aktivnosti/Erasmus+/Invited incoming staff) ili u uredu P11. 
 
NAPOMENA: Nazivi korišteni u ovom Pozivu odnose se na osobe oba spola. 
 

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

mailto:karolina.novinc@vevu.hr

