
      

 

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗАПАДНА СРБИЈА 

Трг Светог Саве 34, Ужице 

Датум: 02.09.2021. године 

 

 У складу са чланом 25. Правилника о мобилности студената и запослених 

Академије струковних студија Западна Србија, а на основу Уговора о додели наменских 

бесповратних средстава број 2019-1-РС01-КА103-000554, потписаног између Академије 

струковних студија Западна Србија и Фондације Темпус 01.07.2020. године, Академија 

струковних студија Западна Србија расписује 

 

КОНКУРС ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА 

за ЕРАЗМУC+ одлазну мобилност запослених  

Академије струковних студија Западна Србија 

ЕРАЗМУС+ КА103 

 

ТРАЈАЊЕ КОНКУРСА: 02.09 – 11.09.2021. године 

Установа прималац: списак установа са којима Академија има потписан уговор о 

сарадњи налази се на следећем линку:  

https://akademijazs.edu.rs/fajlovi/eng/Inter-Institutional%20Agreements.pdf 

Број стипендираних мобилности: 1 (један) члан наставног/ненаставног особља 

Сврха мобилности: обука – усавршавање 

Време реализације: зимски семестар 2021/2022. године 

Износ индивидуалне подршке: 140,00 евра по дану 

***Напомена: Индивидулна подршка не покрива трошкове здравственог осигурања и 

добијања визе. 

Трајање мобилности: 7 дана (5 дана у установи примаоцу + 2 дана у путу) 

Путни трошкови: изабрани кандидат има право на путне трошкове у зависности од 

удаљености дестинације мобилности, односно до максималног Еразмус+ износа за то 

намењеног (272,00 евра). 

https://akademijazs.edu.rs/fajlovi/eng/Inter-Institutional%20Agreements.pdf


     Даљинар: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en 

 

Право учешћа на конкурсу: право учешћа на конкурсу има наставно и ненаставно 

особље које је по основу уговора о раду запослено у Академији струковних студија 

Западна Србија. 

 

Документа за пријављивање на конкурс: 

1. Пријава на конкурс 

2. Потврда да је кандидат запослен у Академији струковних студија Западна Србија 

3. Фотокопија странице пасоша са подацима о року важења 

4. Биографија на енглеском језику (користити Europass модел) 
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose 

5. Предлог/План мобилности (Уговор о мобилности) 

6. Потврда о знању енглеског језика. 

Наведена документа доставити лично или путем мејла члановима Канцеларије за 

међународну сарадњу Академије струковних студија Западна Србија, на одсеку на ком је 

кандидат запослен (http://akademijazs.edu.rs/fajlovi/eng/International%20Relations%20Office.pdf). 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 

 

Процес одабира кандидата пријављених на конкурс: 

Еразмус + комисија формирана посебним решењем В.Д. председника Академије 

струковних студија Западна Србија доноси одлуку о номинацији и рангирању кандидата 

на основу увида у приложену документацију, а руководећи се следећим критерујмима: 

- познавање страног језика на ком се одвија мобилност 

- адекватност и конкретност програма мобилности 

- допринос кандидата интернационализацији Академије (иницирање и 

реализовање сарадње са страним партнерима, учешће у промоцији међународне 

сарадње/пројеката, реализација наставе долазним/одлазним студентима,  помоћ 

студентима/запосленим који долазе/одлазе на мобилност, учешће на 

међународним пројектима, држање предавања по позиву на универзитетима у 

иностранству, учешће у другим активностима на пољу међународне сарадње). 

Предност се даје кандидатима који раније нису имали прилику да бораве у 

иностранству у циљу професионалног усавршавања. 

***Напомена: Комисија за реализацију Еразмус+ програма мобилности може захтевати 

додатну документацију од пријављених кандидата. 

 

Могућност подношења пријаве за додатна средства: 

Особе са инвалидитетом и телесним оштећењима 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
Prijava%20na%20konkurs%20-%20zaposleni.pdf
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose
Ugovor%20o%20mobilnosti%20-%20Mobilnost%20nastavnog%20i%20nenastavnog%20osoblja%20u%20svrhu%20pohađanja%20obuke.pdf
http://akademijazs.edu.rs/fajlovi/eng/International%20Relations%20Office.pdf


Запослени са инвалидитетом, као и лица у њиховој пратњи могу да остваре право 

на рефундацију прихватљивих стварних трошкова које су имали током периода 

мобилности подношењем медицинске документације којом се доказује инвалидитет или 

телесно оштећење, а која не сме бити старија од шест месеци. 

 

ВАЖНА НАПОМЕНА: Комисија за реализацију Еразмус+ програма мобилности 

Академије струковних студија Западна Србија доставља установи примаоцу податке о 

изабраном кандидату. Установа прималац доноси коначну одлуку о потписивању Уговора 

о мобилности у сврху похађања обуке/стручног усавршавања са номинованим 

кандидатом. 

 

За сва питања у вези са конкурсом, обратите се члановима Канцеларије за међународну 

сарадњу. 

 

 

Канцеларија за међународну сарадњу 

Академија струковних студија Западна Србија 

Трг Светог Саве 34, Ужице 

 


