
   

   

 

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР ЗА ЕРАЗМУС+ МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА 

ERASMUS+ KA103 STUDENT APPLICATION FORM 

 
Врста активности (означити активност за коју се пријављујете): 

Type of activity (check the activity you apply for): 
 

◻ Мобилност у сврху студирања (Student Mobility for Studies - SMS) 
◻ Мобилност у сврху обављања студентске праксе (Student Mobility for Traineeships - SMT) 

 

 

Лични подаци (Personal data) 

Име и презиме: 

First and last name:  

 

Датум и место рођења: 

Date and place of birth: 

 

Држављанство: 

Citizenship: 

 

Стална адреса становања: 

Permanent address:  

 

Привремена адреса становања:  

Current address: 

 

Број телефона: 
Telephone number: 

 

Имејл адреса (име.презиме): 
Email address:  

 

ЈМБГ:  
Personal identification number:  

 

 

 

Подаци о студирању (Data about studies) 

Назив матичног одсека и катедре: 

Department name: 

 

Ниво и година студија: 

Level and year of studies: 

 

Назив студијског програма и/или модула: 

Name of the study program and module: 

 

Академска година у којој је студент први пут 

уписао актуелни студијски програм: 

The first year of enrollment:  

 

Трајање студијског програма (по плану и 

програму установе): 

Duration of the study program (according to the 

plan and program of the institution) 

 

Да ли сте некада користили ЕРАЗМУС+ или 

неку другу стипендију за мобилност 

(уколико јесте, молимо Вас наведите коју, на 

ком нивоу студија и трајање стипендирања):  

Have you ever used Erasmus+ or any other 

mobility grant: 

 



   

   

(if yes, please state which one, at what level of 

studies, and for how long) 

 

 

Подаци о универзитету/организацији/компанији за коју се студент пријављује* 

Data about university/organization/company for which you apply* 

Назив универзитета/организације/компаније: 
Name of the university/organization/company 

 

Назив и седиште/адреса 

факултета/департмана/огранка: 

Name, place and address of the faculty, 
department, unit: 

 

Назив студијског програма/радног места: 

Name of the study program/position: 
 

Пријављујем се за мобилност у 

летњем/зимском семестру академске 

202х/202х године 

I apply for the mobility in the spring/autumn 

semester of the year 
202х/202х 

 

Трајање периода мобилности (у месецима): 

Duration of the mobility (in months) 
 

Језик на коме ће бити реализована 

мобилност: 

Language of the mobility: 

 

 

 

Подаци о другом универзитету за који се студент пријављује (опционо, само за Student 

Mobility for Studies)* 

Data about alternative university student applies for (optional, only for Student Mobility for 

Studies) 

 

Назив Универзитета: 

Name of the University: 

 

Назив и седиште/адреса 

факултета/департмана: 
Name, place, address of the Faculty, 

Department: 

 

Назив студијског програма: 

Name of the study program: 

 

Пријављујем се за мобилност у 

летњем/зимском семестру академске 
202х/202х године: 

I apply for the mobility in the spring/autumn 
semester of the year 

202х/202х 

 

Трајање периода мобилности (у месецима): 

Duration of the mobility (in months) 

 

Језик на коме ће бити реализована 

мобилност:  
Language of the mobility: 

 



   

   

Додатне информације 

Да ли ћете захтевати додатна средства намењена студентима у неповољном социо-

економском статусу као што је наведено у конкурсу?     ДА / НЕ 

 

Да ли Вам је потребна подршка и да ли ћете захтевати надокнаду прихватљивих стварних 

трошкова за лицима са инвалидитетом као што је наведено у конкурсу?  ДА/НЕ 

 

 

Additional data 

Will you apply for the additional funds for the students coming from lower socio-economical 
background as stated in the call?                                                               YES / NO 

 
Do you need support and will you ask for the refund of acceptable expenses for students with 

disability as stated in the call?                                                                         YES / NO 
 

 
 

Датум:       Потпис:   
Data:                                                                                      Signature: 

  
 

 
*Кандидат за мобилност у сврху обављања стручне праксе (SMT) може се пријавити само за 

универзитет/организацију/компанију од које је добио сагласност за обављање праксе. 

Кандидат за мобилност у сврху студирања (SMS) може се по жељи пријавити за један или 

два универзитета са списка доступних универзитета, а може бити изабран за мобилност на 

првом или другом приоритетном универзитету у зависности од броја расположивих места. 

 

*A candidate for Student Mobility for Traineeships – SMT can only apply for a traineeship in a 

company/organization or university from which he obtained agreement for traineeship. A 

candidate for Student Mobility for Studies – SMS can apply for one or two universities from the 

list of potential universities, and can be selected for the mobility on one for the other university 

depending on available places.  


