
   
 

 

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЈУЖНА СРБИЈА 

Партизанска 7, Лесковац 

Датум: 20.03.2023. године 

 

Еразмус+ Конкурс по убрзаној процедури за пријаву 

студената Академије струковних студија Јужна 

Србија за Еразмус+ одлазну мобилност у сврху 

обављања праксе у школској 2022/23 години 

  

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА 

ЗА ЕРАЗМУС+ КА103 СТИПЕНДИЈЕ ЗА СТРУЧНЕ СТУДЕНТСКЕ ПРАКСЕ 

ОДЛАЗНА МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА АКАДЕМИЈЕ ЈУЖНА СРБИЈА 

ПРЕМА ЕУ/ПРОГРАМСКИМ ЗЕМЉАМА 

 

Академија струковних студија Јужна Србија (у даљем тексту: Академија) расписује 

јединствени Јавни позив за пријаву СТУДЕНАТА Академије за Еразмус+ одлазну 

мобилност са Академије према Еразмус+ програмским земљама, а у сврху реализације 

студентске праксе током школске 2022/2023. године (напомена: све праксе се морају 

реализовати најкасније до 31. маја 2023. године) 

 

Академија на располагању у оквиру КА103 пројекта мобилности бр. 2020-1-RS01-

KA103-065247, има средства за око 4 стипендије за Еразмус+ студентске праксе где 

појединачна мобилност траје 2 месеца. 

 

Студенти свих одсека Академије сами, и уз консултације са представницима својих 

одсека у Тиму за међународну сарадњу, проналазе академског партнера (високошколску 

институцију) или неакадемског партнера (на пример, компанију или организацију из 

струке) из ЕУ/програмске земље, које нуде могућност Еразмус+ праксе. 

 

ТРАЈАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА (КОНКУРСА): 20. март 2023. - 23. март 2023. године 

 



   
 

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА: четвртак, 23. март 2023. до 12.00 часова 

 

 

ПРОЦЕС ПРИЈАВЉИВАЊА 

 

• Прочитати опште информације Јавног позива и упознати се са документацијом 

потребном за пријаву 

• Утврдити квалификованост за пријављивање 

• Прочитати Правилник Академије Јужна Србија и упознати се са критеријумима 

за бодовање и рангирање 

• Припремити комплетну документацију и доставити пријаву Академији Јужна 

Србија 

 

КОМЕ СЕ ШАЉЕ ПРИЈАВА: 

• Пријава и пратећа документа (сва морају бити у pdf формату и укупно не смеју 

прелазити величину од 10Мb) шаљу се заједно на: 

konkurs-erasmus@akademijajs.edu.rs 

Пријава се састоји од обавезне и опционе документације, назначене на списку 

• Пријаву и пратећу документацију кандидати могу и лично предати. Пријава се 

предаје у секретаријату Академије 

 

Кандидат може да поднесе пријаву за студентску праксу, за две 

институције/организације примаоца. Уколико кандидат за мобилност подноси две 

пријаве на овај позив, свака пријава је засебна и мора садржати сваки од тражених 

доказа. Свим кандидатима се скреће пажња да неблаговремене, непотпуне и 

недозвољене пријаве неће бити узете у разматрање. 

 

ВАЖНА НАПОМЕНА: Коначну одлуку о Еразмус+ стипендистима доноси Еразмус+ 

комисија Академије Јужна Србија тек након претходне сагласности добијене од стране 

институције-примаоца. 

 

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ МОБИЛНОСТИ: 

 

mailto:konkurs-erasmus@akademijajs.edu.rs
https://www.akademijajs.edu.rs/erasmus/erazmus-srpski/konkursi/


   
 

 

АКАДЕМСКА 2022/2023. ГОДИНА (ЗАВРШЕТАК МОБИЛНОСТИ НАЈКАСНИЈЕ ДО 

31. МАЈА 2023.) 

Све мобилности се морају завршити у склопу трајања КА103 пројекта мобилности бр. 

2020-1-RS01-KA103-065247. 

ПРЕДВИЂЕНО ТРАЈАЊЕ МОБИЛНОСТИ: 2 МЕСЕЦА 

 

Реализација студентских мобилности у сврху обављања праксе: 

 

Могућност обављања праксе посредством високошколске институције/неакадемског 

партнера (нпр. Компаније), отворена је за све области уколико кандидат пронађе 

заинтересованог партнера код којег реализација двомесечне праксе може бити призната 

на његовом/њеном матичном одсеку у оквиру студијског програма који студира. 

Кандидат мора да достави адекватна документа за овакву врсту мобилности, укључујући 

и предлог Еразмус+ уговора о пракси. 

 

ПРАВИЛНИК о учешћу Академије у Еразмус+ пројектима мобилности налази се на 

овом линку 

 

КРИТЕРИЈУМИ за бодовање и рангирање налазе се на овом линку 

 

ПРАВИЛНИК Академије који регулише академско признавање периода мобилности 

налази се на линку  

 

 

 

 

 

  

https://www.akademijajs.edu.rs/wp-content/uploads/2022/11/Pravilnik-o-ucescu-ASSJS-u-Erazmus-projektima-mobilnosti.pdf
https://www.akademijajs.edu.rs/wp-content/uploads/2022/11/ASSJS-Kriterijumi-za-bodovanje-odlaznih-ucesnika-mobilnosti-studenti.pdf
https://www.akademijajs.edu.rs/wp-content/uploads/2022/07/Pravilnik-o-mobilnosti-studenata.pdf


   
 

 

 

СТИПЕНДИЈА ПО ЗЕМЉАМА 

  

Земља прималац 
 

Износ по месецу 

Група 1 
 

Програмске 

земље с вишим 

трошковима 

живота 

 

Данска, Финска, Исланд, Ирска, 

Луксембург, Шведска, Уједињено 

Краљевство, Лихтенштајн, 

Норвешка 

 
 
 
 

520 

Група 2 
 

Програмске 

земље са 

средњим 

трошковима 

живота 

 

Аустрија, Белгија, Немачка, 

Француска, Италија, Грчка, 

Шпанија, Кипар, Холандија, 

Малта, Португал 

 
 
 

520 

Група 3 
 

Програмске 

земље с нижим 

трошковима 

живота 

Бугарска, Хрватска, Чешка, 

Естонија, Летонија, Литванија, 

Мађарска, Пољска, Румунија, 

Словачка, Словенија, Република 

Северна Македонија, Турска, 

Србија 

 
 
 

470 

 

 

За мобилности ради обављања стручне праксе Еразмус+ мобилност, студент има право 

на додатна средства за индивидуалну подршку од 100 евра месечно. 

 

Напомена: 

У случају мобилности ради обављања стручне праксе студент има право на додатна 

средства за индивидуалну подршку од 100 евра месечно, независно од тога да ли се 

налази у неповољном социо-економском положају. Међутим, уколико студент одлази на 

мобилност ради обављања стручне праксе, а налази се у неповољном социо-економском 

положају, исти има право на додатак који је већи – дакле 200 евра месечно. Две врсте 

додатака су међусобно искључиве, тако да није могуће добити обе врсте додатних 

средстава. 

  



   
 

 

 

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 

 

Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен 

стипендијом у оквиру програма Еразмус+ КА103. Одабрани кандидати су у обавези да 

сами обезбеде адекватно међународно путничко здравствено осигурање у 

осигуравајућем друштву по сопственом избору. 

 

МОГУЋНОСТ АПЛИЦИРАЊА ЗА ДОДАТНА СРЕДСТВА ЗА МОБИЛНОСТ 

 

• ДОКАЗИВАЊЕ НЕПОВОЉНОГ СОЦИО-ЕКОНОМСКОГ СТАТУСА 

• ДОКАЗИВАЊЕ СТАТУСА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

 

 

ДОКАЗИВАЊЕ НЕПОВОЉНОГ СОЦИО-ЕКОНОМСКОГ СТАТУСА 

 

Студенти који буду одабрани за пројекте мобилности у области високог образовања 

између програмских земаља (КА103), а који су у неповољном економском положају 

могу да остваре право на додатна средства за индивидуалну подршку у износу од 200 

евра месечно уколико испуњавају следећи критеријум пројекта КА103 пројекат (2020-1-

RS01-KA103-065247): 

 

Да укупни месечни приходи у целом домаћинству на прелазе износ од две просечне нето 

зараде (плате) – 118.439,33 динара.* (стипендирање из другог КА103 пројекта 2020-1-

RS01-KA103-065247) 

*Износ је утврђен на основу просечне нето зараде за период јануар – јун 2020. године, у 

износу од  59.219,67 динара, објављен на сајту Републичког завода за статистику. Биће 

примењиван током целог трајања пројеката који су одобрени 2020. године за потребе 

процене социо-економског положаја студената који учествују у активностима Еразмус+ 

мобилности и фиксиран до истека пројектних активности (генерација 2020-2022 КА103 

пројекта) 

 

Као доказ неповољног социо-економског положаја студент је дужан да достави: 



   
 

 

 

• Уверење о просечном месечном приходу по члану домаћинства, у периоду од 6 

и/или 12 месеци које претходе расписивању конкурса, а које издаје општина на 

којој је пријављена адреса пребивалишта студента наведена на личној карти или 

другом документу који издаје надлежни орган (Министарство унутрашњих 

послова Републике Србије), а који сведочи о адреси пребивалишта студента; 

• Својеручно потписану изјаву Изјава о социо-економском статусу 

• Фотокопију личне карте или очитану личну карту, односно други документ 

МУП-а, за стране држављане, којим се доказује место пребивалишта и други 

лични подаци; 

Уколико постоји сумња на покушај манипулације утврђивања неповољног положаја 

студента, Академија може тражити додатну документацију и спровести проверу са 

надлежним органима. Уколико је након провере документације утврђена нетачност или 

неистинитост достављених информација, Академија и Фондација Темпус задржавају 

право да захтевају повраћај средстава додељених студенту. 

 

Уколико кандидат не достави претходно наведена документа у току трајања конкурса 

(Уверење, Изјаву, Фотокопију ЛК), доказивање неповољног социо-економског статуса 

неће бити потпуно и неће ући у разматрање. 

 

ДОКАЗИВАЊЕ СТАТУСА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ: 

У Еразмус+ програмском водичу, на 46. страни, особа са инвалидитетом се дефинише 

на следећи начин: 

 

“A person with special needs is a potential participant whose individual physical, mental or 

health-related conditions such that his/her participation in the project / mobility Action would 

not be possible without extra financial support“. 

Особе са инвалидитетом или телесним оштећењем као и лица у њиховој пратњи могу да 

остваре право на рефундацију прихватљивих стварних трошкова које су имали током 

периода мобилности, подношењем додатне документације и то: 

 

• Образац за издвајање додатних средстава за мобилност учесника са посебним 

потребама у Еразмус+ пројектима мобилности у високом образовању - доставља 

се у моменту пријављивања учесника на конкурс 

Образац - особе са инвалидитетом 

https://www.akademijajs.edu.rs/wp-content/uploads/2022/11/14-Izjava_Socioekonomski_status.docx
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2020-version-3
https://www.akademijajs.edu.rs/wp-content/uploads/2022/11/16-Obrazac_Osobe_sa_invaliditetom.docx


   
 

 

• Један од следећих докумената којима се доказује инвалидитет или телесно 

оштећење учесника: решење надлежног органа о постојању телесног оштећења, 

решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ, мишљење Интерресорне 

комисије – доставља се у моменту пријављивања учесника на конкурс; 

• Рачуне за стварно настале трошкове, са назначеним описом услуге/робе, износом, 

валутом, датумом рачуна, као и доказ о плаћању- достављају се након одобрене 

и реализоване мобилности; 

*Медицинску документацију из претходног става мора издати надлежна здравствена 

институција и не сме бити старија од шест месеци. Неопходно је да се на основу 

лекарског извештаја може закључити на који начин инвалидитет/здравствено стање 

утиче на исходе учења и свакодневно функционисање кандидата. 

 

МОГУЋНОСТ ЗА НЕДАВНО СВРШЕНЕ СТУДЕНТЕ ДА ИДУ НА СТРУЧНЕ 

ПРАКСЕ 

Пракса мора бити обављена најкасније годину дана после завршених студија, док 

учесници мобилности морају имати статус студената у фази пријављивања за овај тип 

мобилности. 

 

ПОЗНАВАЊЕ СТРАНОГ ЈЕЗИКА 

Студент који иде на мобилност мора бити способан да уз своје познавање страног језика 

може да обави стручну праксу у високошколској институцији/организацији у земљи за 

коју се пријавио. Еразмус Комисија ће прихватити и сертификате о познавању страног 

језика издате од стране наставника страног језика запослених на Академији. За сва 

питања везана за језичке сертификате кандидати се могу обратити координаторки за 

стране језике у Тиму за међународну сарадњу путем e-mail-a:  

languagecoordinator@akademijajs.edu.rs . 

 

ОНЛАЈН ЈЕЗИЧКА ПОДРШКА (Online Linguistic support - OLS) – EU Academy 

 

Онлајн језичка подршка (OLS), која од 1. јула 2022. године постоји под називом EU 

Academy, је портал за тестирање језичких способности одабраних студената за 

Еразмус+ мобилност у сврху студирања или стручне праксе на партнерским 

високошколским институцијама/организацијама из програмских земаља и за похађање 

курса језика током периода мобилности. Онлајн језичка подршка се примењује само на 

мобилности за које је главни наставни или радни језик тренутно доступан на платформи. 

Уколико се мобилност одвија на матерњем језику кандидата, кандидати нису у обавези 

да се тестирају нити да похађају курс матерњег језика као изворни говорници. Међутим, 

mailto:languagecoordinator@akademijajs.edu.rs
https://academy.europa.eu/
https://academy.europa.eu/


   
 

 

изворни говорници ће радити тестирање и похађати курс за неки други страни језик, нпр. 

енглески језик. Контакт за онлајн језичку подршку је координаторка за стране језике у 

Тиму за међународну сарадњу Академије, која ће кандидатима послати имејл са 

упутством за тестирање језичких способности и за курс језика. Одабрани студенти ће 

обавештење добити пре одласка на мобилност а обавезан је само тест пре мобилности 

који мора да се уради најкасније до почетка мобилности. Детаљније информације се 

налазе на самој OLS платформи. 

 

За сва питања у вези са конкурсом, асистенцију и контакт у проналажењу одговарајуће 

високошколске институције/неакадемског партнера за реализацију стручне праксе 

студенти се могу обратити свим члановима Тима за међународну сарадњу Академије а 

по Одсецима Академије: 

 

За Одсек Висока пословна школа Лесковац: 

Ивана Јовановић – jovanovic.ivana@vpsle.edu.rs 

 

За Одсек за технолошко уметничке студије Лесковац: 

Милена Савић - iro.taleskovac@akademijajs.edu.rs  

 

За Одсек Висока школа за Васпитаче Бујановац 

Маја Филиповић - iro-bujanovac@akademijajs.edu.rs  

 

 

Тим за међународну сарадњу 

Академије струковних студија Јужна Србија 

 

https://academy.europa.eu/local/euacademy/pages/faq/category.php?id=8
mailto:jovanovic.ivana@vpsle.edu.rs
mailto:iro.taleskovac@akademijajs.edu.rs
mailto:iro-bujanovac@akademijajs.edu.rs

