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UPUTE ZA NATJEČAJ 

za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka između programskih i partnerskih država u 

okviru programa Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) – omotnica IPA – Sarajevo, BIH 

 
 
AKTIVNOSTI U OKVIRU MOBILNOSTI STUDENATA 

Financijska potpora se dodjeljuje u svrhu sufinanciranja sljedećih aktivnosti:  

 Mobilnosti u svrhu studija u okviru redovnog preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija 
na inozemnoj partnerskoj ustanovi uključujući izradu doktorske disertacije (to ne uključuje samostalno 
istraživanje koje nije sastavni dio studija). 

Dostupna mjesta 

 

 

Školarina 

Studenti na mobilnosti su oslobođeni troškova školarine na inozemnim visokoškolskim ustanovama, 
kao i svih drugih naknada koje se ne naplaćuju ni matičnim studentima, ali se od njih može zatražiti 
naknada za usluge koje se naplaćuju i matičnim studentima (fotokopiranje, osiguranje itd). Za vrijeme 
razdoblja mobilnosti studenti Sveučilišta u Splitu ostaju upisani na svojoj matičnoj ustanovi i dužni su 
nastaviti plaćati školarinu ukoliko su u kategoriji studenata koji u potpunosti ili djelomično sami 
financiraju svoj studij. 

 
Stipendija obuhvaća putne i životne troškove: 
Erasmus+ stipendija životne troškove iznosi 650 eura mjesečno, a za putne troškove do iznosa od 180 

eura. (Troškovi i dnevnice su izračunate u skladu sa Smjernicama Agencije za mobilnost i programe EU). 

Financijska potpora * će biti isplaćena u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju koji određuje hrvatska 

Agencija za mobilnost i programe EU. 

 

                                                
* Iako je Erasmus+ financijska potpora neoporeziva za studenta, uplata koju on prima preko svog OIB-a na žiro-
račun ipak se tretira kao primitak/prihod studenta. Pri tome nije bitno da li je taj prihod/primitak oporeziv ili ne. 
Ova napomena je informativne naravi i nije službeno tumačenje poreznih propisa. Svaki upit ili tumačenje 
poreznih propisa koji su na snazi mogu se postaviti isključivo Ministarstvu financija RH (Porezne uprave) – koje je 
jedino ovlašteno tijelo za davanje službenog tumačenja vezano za pitanja poreza i oporezivanja. Studenti ili 
roditelji za sva vezana pitanja koja se odnose na osobni odbitak (poreznu olakšicu) također mogu konzultirati 
Pravilnik o porezu na dohodak koji se nalazi na web stranicama Porezne uprave 
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Sveučilište u Splitu zadržava pravo na organizaciju putovanja (podmirivanje troškova puta u obliku 
povratne putne karte od Splita do mjesta studiranja – lokacije prihvatnog partnerskog sveučilišta). 
Slijedom istog, samoinicijativno kupljena povratna karta bez odobrenja Sveučilišta u Splitu neće biti 
refundirana. 
 

Isplata financijske potpore 

Putni i životni troškovi biti će isplaćeni studentima, jedan dio prije odlaska na inozemno sveučilište, a 
jedan dio po povratku sa inozemnog sveučilišta i u skladu sa stvarnim datumima početka i završetka 
mobilnosti (80% na početku mobilnosti i 20% na kraju mobilnosti, po ispunjavanju svih obaveza). 
Isplata stipendija vrši se u skladu s unutarnjim procedurama Sveučilišta u Splitu i pravnim poretkom 
RH. 
 
Trajanje mobilnosti: 
5 mjeseci 
 
Što je potrebno prije prijave 
 
Svi studenti zainteresirani za razmjenu, dužni su proučiti i u dogovoru s ECTS povjerenikom svoje 
sastavnice usporediti studijske programe matičnog i inozemnog sveučilišta i izabrati kolegije koje bi 
mogli slušati i polagati u inozemstvu. Potrebno je obratiti pažnju i na jezik na kojem se nastava izvodi. 
Na temelju navedenog sklapa se Sporazum o priznavanju razdoblja mobilnosti (Learning Agreement).  
 
Poslijediplomski studenti koji namjeravaju pisati doktorski rad odnosno raditi istraživanje u svrhu 
pisanja doktorskog rada dužni su u natječajnoj dokumentaciji priložiti scan Learning Agreementa 
potpisan od obje institucije (matične i inozemne) iz koje je razvidno da student ima podršku mentora 
za rad ili istraživanje u svrhu pisanja doktorskog rada i na stranoj instituciji (kao i na matičnoj).  
 

 

Isplata financijske potpore 

Osobe kojima će se dodijeliti financijska potpora za mobilnost sklopit će sa Sveučilištem Ugovor o 
dodjeli financijske potpore za Erasmus+ mobilnost osoblja u svrhu podučavanja/ Ugovor o dodjeli 
financijske potpore za Erasmus+ mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja, kojim se reguliraju 
međusobna prava i obveze vezano za boravak u inozemstvu. Ukoliko je Korisnik djelatnik jedne od 
sastavnica Sveučilišta u Splitu, isti Ugovor potpisuje i dekan kao zakonski zastupnik ustanove. 

Sveučilište se obvezuje na žiro račun Sastavnice, uz nalog za prijenos sredstava, isplatiti financijsku 
potporu za Korisnika. 

Ovaj iznos će Sveučilište isplatiti za Korisnika prema važećim financijskim zakonima i propisima 
Republike Hrvatske te prema pravilima koja će objaviti Agencija za mobilnost i programe EU. 
Financijska potpora isplatit će se za Korisnika na žiro račun Sastavnice najkasnije 30 kalendarskih dana 
od stupanja Ugovora o dodjeli financijske potpore za Erasmus+ mobilnost osoblja u svrhu podučavanja 
/ Ugovora o dodjeli financijske potpore za Erasmus+ mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja na 
snagu, u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju koji definira Sveučilište, a prema uputama Nacionalne 
agencije.  

 
Osobe s posebnim potrebama 
Osoba s posebnim potrebama je potencijalni sudionik mobilnosti (student ili član osoblja) čije fizičke, 
mentalne ili zdravstvene okolnosti zahtijevaju dodatnu financijsku potporu. Ukoliko osoba s posebnim 
potrebama zadovolji natječajne uvjete za odlazak na mobilnost, ima pravo zatražiti dodatnu financijsku 
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potporu. Sveučilište, u tom slučaju, supotpisuje prijavu člana osoblja za dodatnu potporu i šalje 
AMPEU. Prijavni obrazac nalazi se u vezanim dokumentima Natječaja. Rok za prijavu Sveučilištu u Splitu 
je 25.4.2017. 

 

Osobe bez financijske potpore (ZERO-GRANT STUDENT) 

Student koje se prijavi na Natječaj, ali ne uđe u krug odabranih za mobilnost uz potporu ili student koji 
se prijavi na Natječaj i koji udovoljava svim uvjetima ali ne postoje dostatna sredstva za financiranje 
njegove mobilnosti , može na razmjenu otići o vlastitom trošku (tzv. zero-grant student). Na njih se 
primjenjuju sva pravila kao i za studente koji primaju Erasmus+ financijsku potporu. 

 

Dvostruko financiranje 
Student ne može dobiti financijsku potporu (grant) u sklopu programa Erasmus+ ukoliko će njihov 
boravak biti dodatno financiran iz sredstava koja potječu iz Europske unije. Prijavom na Natječaj, 
kandidati potpisuju izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja. Pod dvostrukim financiranjem ne 
smatraju se nacionalne, lokalne ili druge stipendije koje se inače dodjeljuju studentima za redovan 
studij na matičnoj visokoškolskoj ustanovi. 

 

Osiguranje 

Studenti su dužni sklopiti policu zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu.  

 

Viza 

Ukoliko je potrebna viza za boravak u inozemstvu, korisnik financijske potpore je dužan sam ishoditi 
vizu u svrhu održavanja nastave ili stručnog usavršavanja na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi. 
 

 


