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Криминалистичко-полицијска академија 
Цара Душана 196, 11000 Земун, Београд 

 
 

У оквиру ERASMUS+ CBHE KA2 
програма мобилности на пројекту NatRisk, 

Криминалистичко-полицијска академија расписује 
конкурс за стипендирање обуке чланова пројектног тима 

на Техничком универзитету на Криту, Ханија, Грчка 
(Technical University of Crete, Chania, Greece) 

www.tuc.gr/3324.html 
 
 
Рок за пријаву на конкурс је 13. мај 2018. године. 
 
Период реализације мобилности – 01.09.2018-31.12.2018. године. 
 
На конкурс се могу пријавити сви чланови NatRisk пројектног тима 
Криминалистичко-полицијске академије. 
 
 

Трајање боравка: 
 
 5 дана + 2 дана за пут, износ стипендије1 за животне трошкове је 980 евра бруто2

 

, 
а кориснику следује и једнократна накнада путних трошкова. 

 
Обавезна документација за пријаву: 

 
 Биографија на енглеском језику (препорука: Europass модел, у прилогу
 Позивно писмо домаћина мобилности (Invitation letter, 

) 
у прилогу

 Mobility Agreement for Staff Training (
) 

у прилогу
 Скенирана копија пасоша 

) 

 

                                                                 
1 Износ стипендије одређен је Erasmus+ програмом за путовање кандидата из партнерских земаља 

(нпр. Република Србија) у програмску земљу (нпр. Грчка). Трошак обавезног здравственог осигурања 
у току трајања мобилности није покривен стипендијом. 

2 Наведени износ биће умањен за одговарајући порез. 

http://www.tuc.gr/3324.html�


 

 
Development of master curricula for natural disasters risk management in 
Western Balkan countries (573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP)  

 
Све потребне документе (у PDF формату), као и сва питања у вези са овом 
мобилношћу доставити на vuk.kulic@kpa.edu.rs. 
 
Позивно писмо домаћина и Mobility Agreement for Staff Training попунити и 
доставити Вуку Кулићу, који ће проследити на сагласност институцији домаћину 
мобилности. 
 
Након завршетка конкурса, пријаве кандидата који прођу проверу и процедуру 
избора комисије за избор кандидата за спровођење мобилности биће достављене 
Техничком универзитету на Криту, који врши коначну потврду избора кандидата. 
Изабрани кандидати ће бити у обавези да, поред стандардне документације 
предвиђене Споразумом о мобилности, доставе и извештај о боравку. 
 
 
 
 

Project number:  573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP 
 

"This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the 
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made 
of the information contained therein". 
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