
 This project has been funded with support from the European Commission.  
 This publication [communication] reflects the views only of the author,  

 and the Commission cannot be held responsible for аny use which may be  
       `                                                            made of the information contained therein. 

                                             
   

 

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗАПАДНА СРБИЈА 

Трг Светог Саве 34, Ужице 

Датум: 17.06.2021. године 

 

 У складу са чланом 9. 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 и Уговора о додели наменских 

бесповратних средстава број 2020-1-РС01-КА103-065046, потписаних између Академије 

струковних студија Западна Србија и Фондације Темпус, дана 17.06.2021. године, 

Академија струковних студија Западна Србија расписује 

 

КОНКУРС ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА 

за одлазак на студијски боравак на универзитету Alma Mater Europaea у Словенији 

у оквиру ЕРАЗМУС+ програма – кључна активност: КА103  

 

Рок за подношење пријава: 30.06.2021. године 

Време реализације: зимски семестар 2021/2022. године 

Трајање студијског боравка: Трајање мобилности студената треба да буде у складу са 

уговором о учењу. Очекивано трајање студентске мобилности у сврху студија је 5 (пет) 

месеци. 

Право учешћа на конкурсу: 

1. право учешћа имају студенти уписани на 2. годину основних студија и студенти 

мастер студија Академије струковних студија Западна Србија. 

 

2. студенти морају поседовати B2 ниво знања енглеског језика, у складу са 

Заједничким европским референтним оквиром за језике (за самопроцену користите 

табелу на следећем линку:  
https://europass.rs/wp-content/uploads/2018/09/EuropassLangSkillsGrid-SRlat.docx.pdf). 

Ниво знања кандидата који прођу процес селекције проверава се обавезним 

полагањем теста на порталу Онлајн језичка подршка (Online Linguistic Support), 

након чега се селектованим студентима пружа могућност похађања курса страног 

https://europass.rs/wp-content/uploads/2018/09/EuropassLangSkillsGrid-SRlat.docx.pdf
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језика пре и у току трајања периода мобилности. За детаљне информације о 

порталу посетите следећи сајт: https://erasmusplusols.eu/en/ 
 

Процес пријављивања: 

1. Пажљиво прочитати опште информације садржане у тексту овог конкурса. 

2. Процерити да ли установа нуди довољан број предмета комаптибилних са 

предметима које бисте слушали на матичној устави да би се осигурало признавање 

стечених бодова и положених испита. 

3. Проверити да ли уз редовну пријаву постоје посебни захтеви установе-примаоца. 

4. Прочитати Правилник о мобилности студената и запослених и упознати се са 

критеријумима за селекцију и бодовање пријављених кандидата:  

Правилник: https://akademijazs.edu.rs/?page_id=2434 

Критеријуми: 
https://akademijazs.edu.rs/fajlovi/kancelarija/Pravila%20i%20kriterijumi%20za%20selek

ciju.pdf 

5. Документацију доставити на следећу имејл адресу: ivana.marinkovic@vpts.edu.rs 
 

Документа за пријављивање на конкурс: 

1. Пријавни формулар: Student Application Form (пријава се попуњава на енглеском 

језику) 

Student Application Form (преузети са датог линка) 

2. Скенирана прва страница пасоша  

3. Биографија на енглеском језику (користити Europass модел: 
https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=en 

4. Мотивационо писмо на енглеском језику (максимална дужина: 1 страна) 

5. Потврда о знању енглеског језика (сертификат или изјава предметног наставнника) 

6. Уверење о положеним испитима и просеку до тренутка пријаве на конкурс. За 

студенте мастер студија потребна је и фотокопија дипломе о завршеним основним 

студијама 

7. Потписана Сагласност о прикупљању и обради података о личности 

Сагласност о прикупљању и обради података о личности: 

https://akademijazs.edu.rs/fajlovi/kancelarija/Saglasnost%20o%20prikupljanju%20i%20o

bradi%20podataka%20o%20licnosti 

8. Доказ о неповољном социо-економском положају (детаљне информације се налазе 

у тексту испод), уз попуњену и потписану Изјаву 

Изјава о социо-економском статусу: 

https://akademijazs.edu.rs/fajlovi/kancelarija/Izjava%20o%20socio-

ekonomskom%20statusu.pdf 

9. Доказ о статусу студента са инвалидитетом (детаљне информације се налазе у 

тексту испод) 

10. Додатна документација коју захтева одабрана установа-прималац (уколико постоји) 

Пријавни формулар (Student Application Form) се уз осталу документацију 

доставља Еразмус+ институционалном координатору на следећу имејл адресу: 

ivana.marinkovic@vpts.edu.rs.  

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 

https://erasmusplusols.eu/en/
https://akademijazs.edu.rs/?page_id=2434
https://akademijazs.edu.rs/fajlovi/kancelarija/Pravila%20i%20kriterijumi%20za%20selekciju.pdf
https://akademijazs.edu.rs/fajlovi/kancelarija/Pravila%20i%20kriterijumi%20za%20selekciju.pdf
https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=en
https://akademijazs.edu.rs/fajlovi/kancelarija/Saglasnost%20o%20prikupljanju%20i%20obradi%20podataka%20o%20licnosti
https://akademijazs.edu.rs/fajlovi/kancelarija/Saglasnost%20o%20prikupljanju%20i%20obradi%20podataka%20o%20licnosti
https://akademijazs.edu.rs/fajlovi/kancelarija/Izjava%20o%20socio-ekonomskom%20statusu.pdf
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Процес одабира кандидата пријављених на конкурс: 

Разматрањем поднетих докумената, а руководећи се критеријумима за селекцију и 

бодовање кандидата, Комисија за релизацију Еразмус+ програма мобилности, формирана 

посебним решењем председника Академије струковних студија Западна Србија, доноси 

одлуку о рангирању и номинацији кандидата. 

***Напомена: Еразмус+ комисија може захтевати додатну документацију од пријављених 

кандидата или позвати кадидате на интервју у циљу додатне провере њихових 

компетенција. 

Износ месечне стипендије: 470,00 евра  

***Напомена:  

- Стипендија не покрива трошкове обавезног путног здравственог осигурања, 

превоза и добијања визе. 

 

Могућност подношења пријаве за додатна средства: 

1) Студенти у неповољном социо-економском положају: 

Студенти који прођу процес селекције, а који се налазе у неповољном социо-

економском положају, могу остварити право на додатна средства за индивидуалну 

подршку у износу од 200 евра месечно, уколико укупна месечна примања у домаћинству 

не прелазе износ од две просечне нето зараде у Републици Србији и то: 

- 108.292.00 динара - износ утврђен на основу просечне нето зараде за период јануар-

јун 2019. године у износу од 54.146.00 динара, који је објављен на сајту 

Републичког завода за статистику и који ће бити примењиван током целог трајања 

пројекта одобреног 2019. године (2019-1-РС01-КА103-000554) за потребе процене 

социо-економског положаја студената који учествују у Еразмус+ програмима 

мобилности, 

- 118.439,33 динара - износ утврђен на основу просечне нето зараде за период јануар-

јун 2020. године у износу од 59.219.67 динара, који је објављен на сајту 

Републичког завода за статистику и који ће бити примењиван током целог трајања 

пројекта одобреног 2020. године (2020-1-РС01-КА103-065046) за потребе процене 

социо-економског положаја студената који учествују у Еразмус+ програмима 

мобилности. 

Као доказ о неповољном социо-економском положају, студенти морају доставити 

уверење о просечном месечном приходу по члану домаћинства у периоду од 12 месеци 

који претходе расписивању конкурса, а које издаје општина на којој је пријављена адреса 

пребивалишта студента, као и својеручно потписану изјаву којом студент, под 

материјалном и кривичном одговорношћу, потврђује тачност података наведених у 

приложеној документацији и овлашћује надлежне да исте имају право да провере, 

обрађују, чувају и користе у складу са важећим прописима. 
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2) Особе са инвалидитетом и телесним оштећењима 

Студенти 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, која не сме бити старија од шест месеци и у којој се јасно наводи на који начин 

инвалидитет/здравствено стање утиче на исходе учења и свакодневно функционисање 

кандидата. 

 

ВАЖНА НАПОМЕНА: Одлуку о номинованим кандидатима доноси Комисија за 

релизацију Еразмус+ програма мобилности Академије струковних студија Западна Србија 

у складу са потписаним интер-институционалним споразумима. Коначну одлуку о одласку 

номинованог кандидата на мобилност доноси установа-прималац. 

 

За сва питања у вези са конкурсом, обратите се Институционалном Еразмус+ 

координатору (ivana.marinkovic@vpts.edu.rs). 

 

Канцеларија за међународну сарадњу 

Академија струковних студија Западна Србија 

Трг Светог Саве 34, Ужице 
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