
Plaćanje troškova prijevoza i osiguranja 
 
 
 

1.    Studentima koji u sklopu Erasmus programa odlaze na studij ili stručnu praksu u 

inozemstvu, Tehničko veleučilište u Zagrebu u punom iznosu pokriva sljedeće troškove: 

a.    Troškove prijevoza u oba smjera. 
 

b.    Zdravstveno  osiguranje  i  osiguranje  od  nesreće  za  razdoblje  koje  će  provesti  u 
 

inozemstvu. 
 

Napomena: Od 1. srpnja 2013. godine hrvatski državljani tijekom privremenog boravka u bilo kojoj od 
27 država članica EU, Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj i Švicarskoj na temelju kartice (EKZO) mogu 
koristiti, ukoliko žele, usluge neodgodive zdravstvene zaštite. Uvjet za izdavanje EKZO-a jest uređen 
status u obveznome zdravstvenom osiguranju pri HZZO-u. Kartica se osiguranoj osobi, na temelju 
njezina zahtjeva, izdaje besplatno u područnom uredu HZZO-a prema mjestu prebivališta. 

 
 

2.    Tehničko  veleučilište  u  Zagrebu  u  punom  iznosu  pokriva  troškove  prijevoza  na  studij  ili 
 

stručnu praksu u inozemstvu pod sljedećim uvjetima: 
 

a.    Troškovi   prijevoza   odnose   se  na  sljedeća   prijevozna   sredstva:   autobus,   vlak  i 
 

zrakoplov. 
 

i.   Troškovi  prijevoza  autobusom  priznaju  se  u  visini  pune  cijene  karte. 
 

Student  je  dužan  ostvariti  studentski  popust  na  kartu,  ukoliko  takav 

popust postoji. 

ii.   Troškovi  prijevoza  vlakom  priznaju  se u visini  pune  cijene  karte  druge 

klase.  Student  je  dužan  ostvariti  studentski  popust  na  kartu,  ukoliko 

takav popust postoji. 

iii.  Troškovi prijevoza zrakoplovom priznaju se u visini cijene prijevoza 

ekonomskom  klasom,  koja uključuje  sve pristojbe.  Pri prijevozu 

zrakoplovom  priznaju  se i troškovi  prijevoza  od zračne  luke  do  centra 

grada  u  visini  cijene  autobusne  odnosno  željezničke  karte.  Student  je 

dužan pravovremeno  pronaći financijski najpovoljniju  zrakoplovnu  kartu 

do destinacije. 

b.  Ukoliko student odabere oblik prijevoza koji nije određen ovim uvjetima, od 

Tehničkog  veleučilišta  u Zagrebu  dobit  će  financijsku  pomoć  u visini  povratne 

željezničke karte druge klase umanjene za studentski popust. 

3.    Tehničko  veleučilište  u Zagrebu u punom iznosu pokriva troškove zdravstvenog  osiguranja  i 
 

osiguranja  od  nesreće  za  razdoblje  koje  će  student  provesti  u  inozemstvu  pod  sljedećim 
 

uvjetima: 
 

a.    Student  može  sklopiti  osiguranje  sa  bilo  kojom  osiguravajućom  kućom  sa 

sjedištem u Republici Hrvatskoj. 

b.    Student  može  sklopiti  osiguranje   za  čitavo  razdoblje   koje  će  provesti  u 
 

inozemstvu. 



c.    Student je dužan pronaći financijski najpovoljnije osiguranje i osigurati studentski 

popust, ukoliko takav popust postoji. 

5.    Student je dužan sve troškove potkrijepiti adekvatnom dokumentacijom. 
 

6.    Student je dužan dostaviti originalnu dokumentaciju  Erasmus koordinatoru najkasnije u roku 

od 15 dana od njenog izdavanja. 

7.    Ova  odluka  primjenjuje  se  na  studente  koji  su  primljeni  na  studij  ili  stručnu  praksu  u 

inozemstvu  na natječaju raspisanom  do 6. lipnja 2010. te produljenom  do 11. lipnja 2010. i 

na studente koji će biti primljeni na svim narednim natječajima. 

8.    Ova odluka vrijedi do opoziva. 


