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SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI  

dana 16.02.2021. raspisuje 
 
 

IZMJENE I DOPUNE DRUGOM NATJEČAJU 
za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru 
programa Erasmus+ za ljetni semestar akademske godine 

2020./2021., projekt broj 2020-1-HR01-KA103-077157 
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Sveučilište Jurja Dobrile u Puli zbog aktualne pandemije i neiskorištenih financijskih 
sredstava iz projeka broj 2020-1-HR01-KA103-077157, izmjenjuje i dopunjuje aktualni 
Natječaj. 
 
Na Natječaj se mogu prijaviti studenti Sveučilišta koji svoju mobilnost planiraju 
realizirati u zimskom semestru akademske godine 2021./2022., odnosno tijekom cijele 
akademske godine (zimski i/ili ljetni semestar) 2021./2022. Obavijest o slobodnim 
mjestima će se objavljivati na službenim stranicama Sveučilišta. 
 
Izmjene i dopune Natječaja odnose se na slijedeća poglavlja: 
 

OPĆI DIO  
 
Sveučilište raspisuje Natječaj za dodjelu financijskih potpora i mobilnost na 

visokoškolskim institucijama za zimski semestar ili cijelu akademsku godinu 2021./2022.  

 

VAŽEĆE RAZDOBLJE  
 
Mobilnosti u okviru programa Erasmus+ za akademsku godinu 2021./2022. mogu 
započeti po objavi rezultata Natječaja. 

 
TKO SE MOŽE PRIJAVITI 
 
Svi studenti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli koji su u trenutku odlaska na mobilnost (u 
akademskoj godini 2021./2022.) upisani u najmanje drugu godinu 
preddiplomskog/integriranog studija, prvu godinu diplomskog ili prvu godinu 
poslijediplomskog studija. Na Natječaj se mogu prijaviti i izvanredni studenti uz uvjet da 
za vrijeme mobilnosti pohađaju redovni studij na inozemnoj instituciji, u punom 
vremenu.  

 
GDJE JE MOGUĆE REALIZIRATI MOBILNOST  

 
Obzirom na izmjene i dopune drugom Natječaju objavljuju u vrijeme kada je većina  

partnerskih učilišta već definirala kvote nominiranih Erasmus+ studenata, za zimski 

semestar, ljetni semestar ili cijelu akademsku godinu, savjetuje se konzultirati s Uredom 

za partnerstvo i projekte oko odabira ustanove mobilnosti. 
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IZNOS FINANCIJSKE POTPORE – GRANTA  
 

NAPOMENA: Erasmus+ financijska potpora ne pokriva troškove neophodne za 

organizaciju putovanja uzrokovane uvjetima pandemije u akademskoj godini 

2021./2022. (npr. trošak testiranja). 

 

Mjesečni iznos financijske potpore za akademsku godinu 2021./2022. ovisi o životnim 

troškovima u zemlji domaćinu. Programske zemlje su podijeljene u sljedeće tri skupine: 

 
SKUPINE ZEMALJA  Financijska potpora 

eur/mjesečno 

Skupina 1 
Programske zemlje s višim 

životnim troškovima 

Danska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, 
Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Lihtenštajn, 
Norveška 

 
520 

Skupina 2 
Programske zemlje sa srednjim 

životnim troškovima 

Austrija, Belgija, Njemačka, Francuska, Italija, 
Grčka, Španjolska, Cipar, Nizozemska, Malta, 
Portugal  

 
470 

Skupina 3 
Programske zemlje s nižim 

životnim troškovima 

Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Latvija, 
Litva, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Srbija, 
Slovačka, Slovenija, Makedonija, Turska 

 
420 

 

Od 01.01.2021. prema Zakonu o porezu na dohodak, članak 9. stavak 1. točka 21. 

navodi se da se porez na dohodak ne plaća na sredstva koja su bespovratno isplaćena iz 

fondova i programa Europske unije putem akreditiranih tijela u skladu s pravilima 

Europske unije u Republici Hrvatskoj za provedbu aktivnosti mobilnosti u okviru fondova 

i programa Europske unije, a u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja, u skladu s 

financijskom uredbom Europske komisije, do propisanih iznosa koja utvrđuju 

akreditirana tijela, tj. iznos Erasmus+ stipendije više ne utječe na ostvarenje porezne 

olakšice za roditelja kojem je student uzdržavani član. 

 

Studentima slabijeg socio-ekonomskog statusa smatraju studenti čiji mjesečni prihod po 

članu zajedničkog kućanstva ne prelazi 2.827,10 KN, odnosno 85% proračunske 

osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom.  

 

Studenti koji žele ostvariti pravo na financijsku potporu za studente slabijeg socio-

ekonomskog statusa dužni su to naznačiti u Prijavnom obrascu te prijavi priložiti potvrde 

nadležnih ustanova za prethodnu kalendarsku godinu (2020.) ili za zadnju dostupnu 

kalendarsku godinu u trenutku predaje natječajne dokumentacije. 

 

https://www.zakon.hr/z/85/Zakon-o-porezu-na-dohodak
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POSTUPAK ODABIRA STUDENATA  
 
Odabir studenata vrši Povjerenstvo imenovano Odlukom rektora. Povjerenstvo je 

formirano od minimalno 2 člana, djelatnika Sveučilišta.  

Studenti su obvezni poslati svoju prijavu do datuma naznačenog na kraju teksta, 

elektronskim putem.  

 

POSTUPAK PRIJAVE NA NATJEČAJ 

Dodatni obrasci: 

8. Za studente slabijeg socio-ekonomskog statusa:  

Studenti su obvezni priložiti  potvrde nadležnih ustanova za prethodnu kalendarsku 

godinu (2020.) ili za zadnju dostupnu kalendarsku godinu u trenutku predaje 

natječajne dokumentacije. 

 

ROK ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ je do popunjenja mjesta. 
 

Obavijest o popunjenosti, odnosno preostalim slobodnim mjestima objavljivat će se na 

službenim stranicama Sveučilišta. 

 

Za dodatne informacije moguće je kontaktirati Ured za partnerstvo i projekte 

Adresa: Zagrebačka 30, I kat; 

Tel: 052 377 088 

Email: international.office@unipu.hr 

 
NAPOMENA: Nazivi korišteni u ovom Natječaju odnose se na osobe oba spola. 
 

U Puli, dana 16.02.2021. 

 

mailto:international.office@unipu.hr

