
           

 

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЈУЖНА СРБИЈА 

Партизанска 7, Лесковац 

Датум: 07.03.2022. године 

 

 У складу са Стратегијом интернационализације Академије струковних студија 

Јужна Србија, у делу који се односи на мобилност наставног и ненаставног особља, а на 

основу Уговора о додели наменских бесповратних средстава за реализацију пројекта 

мобилности број 2019-1-RS01-KA103-000684, потписаног између Академије струковних 

студија Јужна Србија и Националне Агенције за реализацију Еразмус програма у Републици 

Србији, Фондације Темпус, Академија струковних студија Јужна Србија расписује 

 

КОНКУРС 

За одлазну мобилност запослених Академије струковних студија Јужна Србија у оквиру 

програма ЕРАЗМУС+ КА103 

 

ТРАЈАЊЕ КОНКУРСА: 07.03 – 13.03.2022. године 

Установе примаоци: 

Р.Бр. Високошколска установа ISCED код* Област у оквиру које 

се реализује 

мобилност 

Тип 

мобилности 

1 Факултет за туризам и 

угоститељство Охрид, 

Универзитет „Св. Климент 

Охридски“ – Битољ, Р. С. 

Македонија 

041 

 

0311  

 

Бизнис и 

администрација 

Економија 

 

држање наставе 

обука – 

усавршавање 

2 Integrated Business Faculty, 

Скопље, Р. С. Македонија 

0311 Економија 

 

држање наставе 

обука – 

усавршавање 

3 Виша струковна школа Цеље, 

Р. Словенија 
041 

 

0311  

0412 

Бизнис и 

администрација 

Економија 

Финансије, банкарство 

и осигурање 

држање наставе 

обука – 

усавршавање 

ISCED code - https://ec.europa.eu/assets/eac/education/tools/iscedf/codes_en.htm  

Укупан број стипендираних  дана мобилности: 48 (укључујући и дане проведене у 

путу) 

Сврха мобилности: 

 Држање наставе (Staff Mobility for Teaching – STA) 

https://ec.europa.eu/assets/eac/education/tools/iscedf/codes_en.htm


 Обука – усавршавање (Staff Mobility for Training - STT) 

 Комбинована мобилност (држање наставе + обука-усавршавање) 

(комбинована мобилност STA + STT) 

  

Време реализације: летњи семестар школске 2021/2022. г., до 31. марта 2022. г. 

Износ индивидуалне подршке: 140,00 евра по дану 

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

добијања визе. Здравствено осигурање наставног и ненаставног особља у току трајања 

мобилности је обавезно, али трошкови осигурања нису покривени средствима програма 

Еrasmus+ KA103. Учесници мобилности су у обавези да самостално обезбеде 

одговарајуће осигурање у складу са захтевима прихватне институције. 

Трајање мобилности:  5 дана -  у сврху држања наставе (обавезних 8 часова) 

3-5 дана – у сврху обуке-тренинга 

5 дана - у сврху комбиноване мобилности (држања наставе - 

обавезних 4 часа) + обука-тренинг 

     (0-2 дана у путу, зависно од удаљености) 

Максимално трајање мобилности запослених, ограничено је уговором о додели наменских 

бесповратних средстава (максимално 5 радних дана + 1 или 2 дана за пут). 

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

удаљености дестинације мобилности, у складу са уговором о додели 

наменских бесповратних средстава. 

     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 Јужна Србија. 

 

Документа за пријављивање на конкурс: 

1. Пријава на конкурс – пријавни формулар 

2. Потврда да је кандидат запослен у Академији струковних студија Јужна 

Србија (издаје правна служба Академије ССЈС) 

3. Предложени програм мобилности 

Предлог плана држања наставе за STА (попуњава се за пријаву мобилности за 

држање наставе и комбиновану мобилност) 

Предлог плана обуке за STT - попуњава се за пријаву мобилности у сврху обуке-

тренинга 

4. Потврда о познавању енглеског језика – (неопходна за пријаву за мобилност на 

ВШИ из Р. Словеније) 

5. Потписану Сагласност о прикупљању и обради података о личности 

Упутство за слање докумената: Пријаву на конкурс, План програма мобилности, Сагласност о 

прикупљању и обради података о личности након попуњавања потписати, скенирати и послати као 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
https://www.akademijajs.edu.rs/wp-content/uploads/2022/03/Prijava-zaposleni-F.pdf
https://www.akademijajs.edu.rs/wp-content/uploads/2022/03/Teaching_programme.pdf
https://www.akademijajs.edu.rs/wp-content/uploads/2022/03/Training_programme.pdf
https://www.akademijajs.edu.rs/wp-content/uploads/2022/03/Saglasnost_Podaci_o_licnosti-F.pdf


.pdf документ. Сва неопходна документа послати у једном маил-у, које треба назвати на следећи 

начин: „1-Пријава на конкурс, 2-Потврда о запослењу, 3-Предлог програма мобилности, 4-Потврда 

о познавању енг. језика, 5-Сагласност о прикупљању и обради података“. Укупна величина свих 

докумената не сме да прелази 10Mb. 

 

Пријаву и наведена документа доставити путем мејла на: konkurs-erasmus@akademijajs.edu.rs 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 

 

Процес одабира кандидата пријављених на конкурс: 

Еразмус+ Комисија за спровођење конкурса формирана је решењем председника 

Академије струковних студија Јужна Србија доноси одлуку о номинацији и рангирању 

кандидата на основу увида у приложену документацију, а руководећи се следећим 

критерујмима: 

- адекватност и конкретност програма мобилности (0-4 бода) 

- допринос кандидата интернационализацији Академије (иницирање и 

реализовање сарадње са страним партнерима, учешће у промоцији међународне 

сарадње/пројеката, реализација наставе на страним ВШИ,  помоћ 

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

међународним пројектима, учешће у другим активностима на пољу међународне 

сарадње). (0-7 бодова) 

- Мотивисаност за учешће на мобилности (0-3 бода) 

- познавање енглеског језика – неопходно за мобилност на ВШИ из Р. Словеније 

Код истог броја бодова предност се даје кандидатима који раније нису имали 

прилику да бораве у иностранству у циљу професионалног усавршавања. 

Комисија ће прихватити и сертификате о познавању страног језика издате од стране 

наставника енглеског језика запослених на Академији. За сва питања везана за језичке 

сертификате кандидати се могу обратити координаторки за стране језике у Тиму за 

међународну сарадњу:  languagecoordinator@akademijajs.edu.rs  

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

додатну документацију од пријављених кандидата. 

 

Одлучивање, жалбе и номинација кандидата 

1. Све уредне пријаве достављају се на разматрање Комисији за спровођење конкурса. 

2. Сви кандидати који испуне услове конкурса биће разврстани у две категорије према 

врсти активности (држање наставе и стручно усавршавање). Канидатти пријављени за 

комбиновану мобилност биће рангирани заједно са кандидатима за држање наставе. 

Рангирање кандидата биће обављено у свакој категорији понаособ. 

3. Комисија разматра и оцењује пријаве, а потом формира ранг листе кандидата према 

броју остварених бодова, објављује их на сајту Академије ССЈС, и обавештава 

кандидате путем маил-а. 

4. Кандидат може поднети приговор на ранг листу у року од 24 сата од тренутка 

објављивања ранг листе на сајту Академије ССЈС. Приговор се подноси Комисији, 

писменим путем или електронском поштом. Комисија разматра приговор и даје предлог 

на основу кога председник Академије ССЈС доноси решење по приговору у року од 24 

часа од пријема приговора. 

mailto:konkurs-erasmus@akademijajs.edu.rs
mailto:languagecoordinator@akademijajs.edu.rs


5. Коначну одлуку о избору кандидата за мобилност, на предлог Комисије, доноси 

председник Академије ССЈС и то на основу редоследа на ранг листи и у складу са 

износима расположивих средстава за поједине активности у оквиру програма 

мобилности. Одлука садржи информације о броју пријављених кандидата, броју 

одбијених и броју изабраних кандидата, као и спискове изабраних, резервних и 

одбијених кандидата. Комисија по потреби може да предложи пребацивање дела 

средстава предвиђених за мобилност запослених из једне у другу категорију (из држања 

наставе у стручно усавршавање или обрнуто) тако да финансијску подршку добије што 

већи број пријављених кандидата уколико то расположива средства омогућавају. 

6. Тим за међународну сарадњу спроводи номинацију и обавештава прихватне партнерске 

институције о изабраним кандидатима у складу са важећом Одлуком о избору 

кандидата. Коордннатор мобилности у Тиму за међународну сарадњу прикупља 

неопходну документацију од номинованих кандидата и доставља је прихватним 

институцијама. 

 

ВАЖНА НАПОМЕНА: Установа прималац доноси коначну одлуку о потписивању 

Уговора о мобилности у сврху похађања обуке/стручног усавршавања са номинованим 

кандидатом. 

 

Могућност подношења пријаве за додатна средства: 

Особе са инвалидитетом и телесним оштећењима 

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. 

 

За сва питања у вези са конкурсом, можете се обратити члановима Тима за међународну 

сарадњу или на маил: konkurs-erasmus@akademijajs.edu.rs 

 

Тим за међународну сарадњу 

Академије струковних студија Јужна Србија 

mailto:konkurs-erasmus@akademijajs.edu.rs

