
 

          

KLASA: 605-01/21-01/005 

UR. BROJ: 2103/01-21-01-21-09 

U Bjelovaru, 8. 12. 2021. 

Na temelju Odluke Povjerenstva za međunarodnu suradnju Veleučilišta u Bjelovaru od 8. 12. 2021., 

KLASA: 605-01/21-01/005, UR. BROJ: 2103/01-21-01-21-08, Veleučilište u Bjelovaru raspisuje 

 

NATJEČAJ 

za financiranje mobilnosti osoblja u svrhu održavanja nastave ili osposobljavanja u okviru 
programa Erasmus+ u akademskoj godini 2021./2022. 

 

Oznaka natječaja: 2020-STA-STT-2 

 

1. UVOD 

Svrha boravka na inozemnoj ustanovi može biti održavanje nastave ili stručno usavršavanje za osoblje. 

Stručno usavršavanje može uključivati stručno usavršavanje prema modelu „job-shadowing“, tj. praćenja 

rada kolega, pohađanje strukturiranog tečaja, radionice ili jezičnog treninga usmjerenog na profesionalne 

potrebe sudionika. Cilj je stručnog usavršavanja učenje novih i inovativnih metoda u nastavnom i/ili 

stručnom radu, stoga konferencija ili bilo koji drugi oblici aktivnosti usmjereni na specifično područje nisu 

prihvatljivi.   

Imenice muškoga roda („kandidat“, „član osoblja“, „nastavnik“, „vanjski suradnik“, „zaposlenik“) te imenice u 

množini („osoblje“) u smislu ovoga natječaja odnose se na oba spola. Sukladno navedenome, članovi 

osoblja oba spola ravnopravni su prilikom prijave na natječaj i cjelokupne natječajne procedure. 

 

 

2. FORMALNI KRITERIJI 

 

Uvjeti za ostvarivanje prava na financijsku potporu: 

 

1. Kandidatom  će se smatrati osoba zaposlena na Veleučilištu u Bjelovaru, a koja je izabrana u 

nastavno/znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje ili u  suradničko zvanje asistenta ili vanjski 

suradnik koji u trenutku prijave na natječaj ima ugovor sklopljen s Veleučilištem u Bjelovaru o izvođenju 

nastave ili zaposlenik iz redova administrativnog osoblja; 



 

2. Kandidat mora imati pozivno pismo / e-mail institucije domaćina s naznačenom svrhom mobilnosti ili 

dostaviti vlastoručno potpisanu izjavu o usmenom dogovoru s predstavnikom ustanove domaćina o svrsi 

mobilnosti ili u prijavnom obrascu naznačiti da je dogovor o mobilnosti ostvaren preko Ureda za 

međunarodnu suradnju; 

3. Kandidat mora imati zadovoljavajuće znanje engleskog jezika/jezika na kojem će održavati nastavu ili se 

stručno usavršavati. 

 

 

3. RAZDOBLJE I TRAJANJE MOBILNOSTI 

 

Važeće razdoblje za realizaciju Erasmus+ mobilnosti vezanih uz ovaj natječaj je akademska godina 

2021./22. 

 

Trajanje mobilnosti u svrhu održavanja nastave iznosi minimalno dva (2) dana, a maksimalno dva (2) 

mjeseca. U navedene dane ne ubrajaju se dani provedeni na putovanju prema odredištu mobilnosti, ali će 

se ti dani uzeti u obzir prilikom planiranja budžeta, tj. financijska potpora u smislu dnevnica bit će isplaćena 

i za te dane sukladno zakonskim odredbama i aktima Veleučilišta u Bjelovaru. Minimalni broj nastavnih sati 

koje je nastavnik obvezan održati na inozemnoj ustanovi iznosi osam (8) sati, o čemu je ustanova domaćin 

obvezna po isteku mobilnosti Veleučilištu u Bjelovaru dostaviti pisanu potvrdu. 

 

Trajanje mobilnosti u svrhu stručnog usavršavanja iznosi minimalno dva (2) dana, a maksimalno dva (2) 

mjeseca. U navedene dane ne ubrajaju se dani provedeni na putovanju prema odredištu mobilnosti, ali će 

se ti dani uzeti u obzir prilikom planiranja budžeta, tj. financijska potpora u smislu dnevnica bit će isplaćena 

i za te dane sukladno zakonskim odredbama i aktima Veleučilišta u Bjelovaru. 

 

Jedan mjesec mobilnosti odnosi se na kalendarski mjesec.  

 

Započeta aktivnost mora se održati u kontinuitetu, prekid nije dopušten, osim ako za to ne postoje 

opravdani razlozi. 

 

 

4. ZEMLJE U KOJIMA JE MOGUĆE OSTVARITI MOBILNOST 

 

Mobilnost u svrhu održavanja nastave i stručnog usavršavanja moguće je realizirati u tvrtkama, 

ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koji imaju status pravne osobe u državama članicama 

Europske unije (Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, 

Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Latvija, Letonija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, 

Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Velika Britanija) te u sljedećim državama: Island, 

Lihtenštajn, Norveška, Makedonija, Turska, Srbija. Švicarska nije prihvatljiva za sudjelovanje kao zemlja 

pošiljatelj niti kao zemlja domaćin.  



 

 

Međusobna prava i obveze između nastavnika odabranih za sudjelovanje u programu Erasmus+, inozemne 

organizacije/ustanove domaćina te Veleučilišta u Bjelovaru regulirat će se Sporazumom o mobilnosti.  

 

Međusobna prava i obveze između odabranih kandidata i Veleučilišta u Bjelovaru regulirat će se Ugovorom 

između Veleučilišta u Bjelovaru i nastavnika izabranoga za sudjelovanje u programu Erasmus+. 

 

Uvjet koji mora biti ostvaren prije odlaska na mobilnost u okviru Erasmus+ programa je potpisan 

institucionalni Erasmus+ ugovor o suradnji između Veleučilišta u Bjelovaru i partnerske visokoškolske 

institucije u inozemstvu, osim kada je predviđeno stručno usavršavanje na ustanovi koja nema status 

visokog učilišta (Popis partnerskih institucija s kontaktima dostupan je na mrežnim stranicama Veleučilišta 

pod Međunarodna suradnja – Erasmus – Bilateralni sporazumi). Kada je predviđeno stručno usavršavanje 

na ustanovi koja nema status visokog učilišta, nije potrebno sklopiti institucijski ugovor već se odnos 

određuje individualnim planom rada / nastavnim planom. 

 

 

5. KRITERIJI ODABIRA KANDIDATA 

 

Sukladno strateškim ciljevima Veleučilišta u Bjelovaru u područjima jačanja međunarodne suradnje te 

stručnoga i znanstvenoga rada na ustanovi, odabir kandidata izvršit će se prema sljedećim kriterijima: 

 

1. Status zaposlenika Veleučilišta u Bjelovaru 50 % - 100 %: 15 bodova  

2. Status zaposlenika Veleučilišta u Bjelovaru 25 % - 49,9 %: 10 bodova 

3. Status zaposlenika Veleučilišta u Bjelovaru < 25 %: 5 bodova 

4. Kandidat kojemu je ovo prvo sudjelovanje na Erasmus+ mobilnosti osoblja: 50 bodova 

 

Kandidati će biti poredani unutar rang liste sukladno ostvarenim bodovima. 

 

 

6. FINANCIJSKA POTPORA 

 

Financijska potpora isplaćuje se u svrhu pokrivanja životnih troškova i putnih troškova. Iznos životnih i 

putnih troškova određuje se prema iznosima navedenima u dokumentu Primjenjive stope za jedinične 

doprinose koji je dostupan pod poveznicom 

https://www.mobilnost.hr/cms_files/2020/07/1593777883_prilog-iv-primjenjive-stope-ka103-2020.pdf  te 

predstavlja sastavni dio ovoga Natječaja. 

 

Kandidati ne mogu dobiti financijsku potporu u sklopu Erasmus+ programa ukoliko će njihov boravak u 

inozemstvu biti dodatno financiran u istu svrhu iz sredstava koja potječu iz Europske Unije. 

 



 

Zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije razdoblja mobilnosti, osobe s invaliditetom imaju pravo 

na uvećan iznos financijske potpore sukladno posebnim potrebama koje proizlaze iz invaliditeta. 

 

Kandidati koji se prijave na Natječaj i ne uđu u krug stipendiranih kandidata, a ispunjavaju sve uvjete 

Natječaja, mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku (tzv. „Zero-grant“) te se na njih primjenjuju ista pravila 

kao i na Erasmus osoblje koji su dobili financijsku potporu. 

 

 

7. PRIJE PRIJAVE 

 

Prije prijave na Natječaj kandidat je obvezan provjeriti ima li Veleučilište u Bjelovaru s ustanovom 

domaćinom potpisan bilateralni ugovor (osim ako se u slučaju usavršavanja ne radi o ustanovi koja nije 

visokoškolska ustanova). 

 

Svaki kandidat obvezan je samostalno kontaktirati Erasmus koordinatora/nastavnike/djelatnike pri 

institucijama domaćinima te dogovoriti plan rada/plan nastave i trajanje boravka. 

Informaciju o postignutom dogovoru s partnerskom institucijom potrebno je javiti Erasmus koordinatorici 

Veleučilišta u Bjelovaru na e-mail adresu: ijurkovic@vub.hr .  

 

 

8. POSTUPAK PRIJAVE 

 

Prijavni obrazac (objavljen uz Natječaj) i ostatak dokumentacije ako je primjenjivo potrebno je poslati 

Erasmus koordinatorici (Ivana Jurković) najkasnije do 16. 12. 2021. u 12:00 sati (datum i sat primitka) e-

mailom na adresu: ijurkovic@vub.hr  Prihvatljivi formati dokumenata su: programi paketa MS Office 

Professional (Word, Excel…), PDF, JPG. 

 

 

Prijavna dokumentacija uključuje:  

a) prijavni obrazac (popunjeni obrazac objavljen uz Natječaj); 

b) za nastavnike s invaliditetom – potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta. 

 

Nepotpune prijave, prijave na neodgovarajućem obrascu i nepravodobne prijave neće se uzeti u 

razmatranje.  

 

Prijavom na natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime i prezime objave na listi. 

  

 

 

 



 

9. OSIGURANJE 

 

Kandidati su obvezni posjedovati policu osiguranja koja mora uključivati zdravstveno osiguranje u 

inozemstvu te dodatno osiguranje sukladno zahtjevu inozemne ustanove odnosno dotičnog veleposlanstva 

u Republici Hrvatskoj koje može određenu vrstu osiguranja odrediti kao uvjet za izdavanje dozvole 

boravka. 

Hrvatski državljani tijekom privremenog boravka u bilo kojoj od 27 država članica EU, Islandu, Lihtenštajnu, 

i Norveškoj mogu koristiti neodgodivu zdravstvenu zaštitu temeljem kartice europskog zdravstvenog 

osiguranja (EKZO). Uvjet za izdavanje EKZO jest uredan status 3 obveznog zdravstvenog osiguranja pri 

Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO), a karticu će osiguranoj osobi, na temelju njezina 

zahtjeva, besplatno izdati područni ured HZZO-a na čijem području ima prebivalište. Osiguranje koje 

pokriva EKZO možda nije dovoljno, posebno u slučaju repatrijacije i određenih liječničkih intervencija. U 

tom slučaju može biti korisno sklopiti dodatno zdravstveno i/ili putno osiguranje. 

 

 

10. OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA 

 

Pristigle prijave razmotrit će Povjerenstvo za odabir osoblja za sudjelovanje u Erasmus+ programu u svrhu 

održavanja nastave i stručnoga usavršavanja koje imenuje Povjerenstvo za međunarodnu suradnju 

Veleučilišta u Bjelovaru, a u skladu s kriterijima navedenima pod Točkama 5. i 8. Natječaja. 

Rezultati Natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Veleučilišta u Bjelovaru pod Međunarodna 

suradnja po isteku Natječaja, a najkasnije do uključivši 17. 12. 2021. 

 

Odabrani kandidati prije mobilnosti sklopit će:  

1. Sporazum o mobilnosti (sporazum koji definira plan aktivnosti– član osoblja ovaj ugovor sklapa s 

Veleučilištem u Bjelovaru i ustanovom/tvrtkom u koju odlazi na mobilnost); 

2. Ugovor između Veleučilišta i nastavnika kojim se reguliraju međusobna prava i obveze koje proizlaze iz 

financiranja mobilnosti; 

3. Zdravstveno osiguranje (prihvatljiva je Europska iskaznica zdravstvenog osiguranja (EHIC)); 

 

Odabrani nastavnici obvezni su prije, za vrijeme i po povratku s razmjene pridržavati se propisanih odredbi 

Pravilnika o međunarodnoj mobilnosti studenata, nastavnoga i nenastavnoga osoblja Veleučilišta u 

Bjelovaru kao i svih naknadnih obavijesti koje im se upute putem elektroničke pošte.  

 

11. OSOBA ZA KONTAKT – ERASMUS KOORDINATORICA 

Ivana Jurković, v. pred. 

Telefon: 043/248-008 

E-mail: ijurkovic@vub.hr  

 


