
                      
 

У складу са чланом 3. Правилника о међународној размени студената и преношењу 

ЕСПБ бодова Академије струковних студија Шумадија (дел. број 287-4/2022-02 од 

18.03.2022. године), а на основу Уговора о додели наменских бесповратних средстава 

број 2020-1-RS01-KA103-065121 потписаним између Академије струковних студија 

Шумадија и Фондације Темпус, дана 01. 11. 2022. године, Академија струковних 

студија  Шумадија објављује: 

 

 

КОНКУРС ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА 

за мобилност студената у сврху обављања стручне праксе у установама, 

институцијама, компанијама и другим организацијама у Еразмус+ програмским 

земљама1 2 

 

 

Рок за подношење пријава: 01. 12. 2022. године. 

 

Време реализације мобилности: зимски семестар 2022/2023. године. 

 

Трајање мобилности: Мобилност студената у сврху обављања стручне праксе (Student 

Mobility for Traineeships - SMT) траје 2 (два) месеца. 

 

Месечни износ стипендије: 570 или 620 ЕУРА (у зависности од дестинације), уз 

могућност додавања још 100 ЕУРА студентима који прођу процес селекције и који 

докажу да су у неповољном социо-економском положају (прочитати цео текст 

конкурса за додатне информације). 

 

Напомена: Све мобилности које буду одобрене по овом конкурсу биће реализоване по 

хитном поступку, и морају бити окончане до 18. 03. 2023. године. 

 

Право учешћа на конкурсу: 

 

1. На конкурс за мобилност студената који је расписан од стране Академије 

струковних студија Шумадија могу се пријавити студенти Академије Шумадија, 

са свих студијских програма, који су одслушали све семестре нивоа студија који 

похађају (основне или мастер), а који још увек нису дипломирали. 

 

2. Студенти који су обновили годину студија или је обнављају у академској 

години у којој се реализује мобилност учествују на конкурсу за мобилност са 

нижим нивоом приоритета у односу на студенте који током студија нису 

обнављали годину. 

 

 
1 Државе чланице ЕУ и треће земље придружене Програму (Северна Македонија, 

Исланд, Лихтенштајн, Норвешка, Турска). 
2   Студенти сами проналазе компаније/фирме/институције у којима би желели да обаве 

праксу. На страници https://erasmusintern.org/ je могуће проверити актуелне понуде 

за праксу. 

https://erasmusintern.org/


                      
 

3. Учесник конкурса је обавезан да благовремено преда комплетну документацију 

тражену конкурсом. Непотпуне, закаснеле и технички неисправне пријаве биће 

одбачене. 

 

4. Учесник конкурса је обавезан да влада енглеским језиком. 

 

5. Број студената којима ће Академија струковних студија Шумадија одобрити 

финансијску подршку из средстава пројекта мобилности зависи од износа 

расположивих средстава. 

 

 

Процес пријављивања:  

 

Важне информације и напомена о пријављивању на конкурс 

Пажљиво прочитати опште информације садржане у тексту овог конкурса и Упутство 

за припрему документације. Кандидати су обавезни да се придржавају овог упуства, не 

само у припреми конкурсне документације, већ и касније током процедуре када од 

одабраних кандидата буду захтевана додатна документа за припрему уговора о 

финансијског подршци мобилности. 

Прочитати Правилник о међународној размени студената и преношењу ЕСПБ бодова 

Академије струковних студија Шумадија број 287-4/2022-02 од 18.03.2022. године: 

https://asss.edu.rs/wp-content/uploads/2022/03/Pravilnik-o-medjunarodnoj-razmeni-

studenata-i-prenosu-ESPB-bodova.pdf 

 

Кандидат може поднети само једну пријаву на конкурс. 

 

Потребна документа за пријављивање на конкурс: 

1. Уредно попуњен и потписан Пријавни формулар: Student Application Form; 

2. Сагласност страног универзитета или друге организације за обављање 

двомесечне студентске праксе у току зимског семестра 2022/2023. године; 

3. Уредно попуњену, потписану и оверену Сагласност на садржај уговора о 

студентској пракси SMT, припремљену у консултацијама са Координатором на 

Академији/одсеку; 
4. Копија (или скенирани) пасоша (само прва страна са личним подацима); 

5. Биографија на енглеском језику. Користити Europass модел: 

https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=en; 

6. Мотивационо писмо на енглеском језику; 

(http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/v-savetnik/pisanje-motivacionog-pisma ); 

7. Уверење о положеним испитима на текућим и свим претходним нивоима 

студија које издаје Студентска служба; 

8. Уверење о статусу студента у текућој школској години које издаје Студентска 

служба (није потребно ако Уверење о положеним испитима садржи 

информацију о статусу у текућој години); 

9. За студенте мастер студија потребна је и фотокопија дипломе о завршеним 

основним студијама; 

10. Сагласност о прикупљању и обради података о личности; 

11. Доказ о статусу студента са инвалидитетом; 

12. Потврда о знању енглеског језика; 

Tacka%202.1.%20Link%201.%20Uputstvo%20za%20pripremu%20dokumentacije.docx
Tacka%202.1.%20Link%201.%20Uputstvo%20za%20pripremu%20dokumentacije.docx
https://asss.edu.rs/wp-content/uploads/2022/03/Pravilnik-o-medjunarodnoj-razmeni-studenata-i-prenosu-ESPB-bodova.pdf
https://asss.edu.rs/wp-content/uploads/2022/03/Pravilnik-o-medjunarodnoj-razmeni-studenata-i-prenosu-ESPB-bodova.pdf
Tacka%202.2.%20Link%202.%20Prijavni%20formular%20studenti.docx
https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=en
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/v-savetnik/pisanje-motivacionog-pisma
Tacka%202.3.%20Link%203.%20Obrada%20podataka%20o%20ličnosti.docx


                      
 

13. Листа предмета које студент још увек није положио са информацијом о броју 

ЕСПБ бодова које ти предмети носе (у слободној форми).  

 

Осим наведених, студент може приложити и друга документа од значаја за избор 

кандидата, као што су докази о међународној активности (студијски боравак или 

пракса у иностранству, рад на међународној конференцији, учешће у међународном 

пројекту, награда на међународном стручном, уметничком или спортском такмичењу, 

итд.) и томе слично. 

  

Уредно попуњена, припремљена и скенирана документа послати искључиво у  PDF 

формату путем имeјла на адресe: zboskovic@asss.edu.rs и nbankovic@asss.edu.rs уз 

кратак опис садржаја пријаве (нпр. студент Марко Марковић, одсек Крагујевац, 

пријава за студентску мобилност). У припреми документације обавезно се 

придржавати инструкција наведених у Упутству за припрему и слање пријавне 

докумeнтације.  

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 

 

Пријава се верификује тако што се повратним имејлом потврђује пријем пријавне 

документације. Кандидату који у року од 48 сати након слања пријаве не добије 

потврду пријема препоручује се да путем горе наведених имејлова захтева 

информацију о статусу своје пријаве. 

 

Пријаву са комплетном документацијом физички (у папирном облику) треба обавезно 

доставити и Координатору за међународну сарадњу у одсеку. 

 

 

Информације о стипендијама и друге напомене 

 

Износи стипендија за мобилност студената у сврху обављања праксе на 

универзитетима и другим организацијама у појединим групацијама програмских 

земаља наведени су у следећој табели. 

 

ИЗНОСИ ЕRASMUS+КА103 СТИПЕНДИЈА ПО ЗЕМЉАМА – ПРАКСА* 

Групација земље Земља у којој се реализује мобилност 

Износ месечне 

стипендије у 

ЕУР 

ГРУПА 1 

Програмске земље са 

вишим трошковима 

живота 

Данска, Финска, Исланд, Ирска, Луксембург, 

Шведска, Велика Британија, Лихтенштајн, 

Норвешка 

520+100 

ГРУПА 2 

Програмске земље са 

средње високим 

трошковима живота 

Аустрија, Белгија, Немачка, Француска, Италија, 

Грчка, Шпанија, Кипар, Холандија, Малта, 

Португалија 

520+100 

ГРУПА 3 

Програмске земље са 

нижим трошковима 

живота 

Бугарска, Хрватска, Чешка, Естонија, Летонија, 

Литванија, Мађарска, Пољска, Румунија, Словачка, 

Словенија, Република Северна Македонија, Турска, 

Србија 

470+100 

mailto:zboskovic@asss.edu.rs
mailto:nbankovic@asss.edu.rs


                      
 

НАПОМЕНА: Износи стипендија за мобилност студената у сврху обављања 

студентске праксе су, као што је наведено у табели, увећани за 100 ЕУРА месечно у 

односу на стандардне износе предвиђене за финансирање мобилности у сврху 

студирања. 

 

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

економском положају, могу остварити право на додатна средства за индивидуалну 

подршку, тако да ће износ стипендије за њих износити 470 или 520 евра + 200 евра 

месечно, уколико укупна месечна примања у домаћинству не прелазе износ од две 

просечне нето зараде у Републици Србији a то je 118.439,33 динара.  

 

Овај износ утврђен на основу просечне нето зараде за период јануар- јун 2022. 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-RS01-KA103-06512) 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. Потребно је доставити и 

очитану личну карту. 

 

У случају да постоји сумња на покушај манипулације утврђивања неповољног 

положаја  студента, могуће је затражити додатну документацију и спровести  проверу 

са надлежним органима како би  критеријуми  дефинисани конкурсом били потврђени. 

Уколико је након провере документације, установљена нетачност/неистинитост 

достављених информација, високошколска установа која је корисник Уговора о додели 

наменских безповратних средстава  и Фондација Темпус задржавају право да захтевају 

повраћај средстава,  додељених студенту који се налази у неповољном  социо-

економском  положају.  

 

Напомена: Две врсте додатака (од 100, односно 200 евра) су међусобно искључиве, 

тако да није могуће добити обе врсте додатних средстава.  

 

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 (Потврда статуса особе са инвалидитетом). 

 

Путни трошкови и трошкови смештаја 

Путни трошкови и трошкови смештаја студената нису покривени програмом Еrasmus+ 

Tacka%202.5.%20Link%205.%20Nadoknada%20troskova%20za%20lica%20sa%20invaliditetom.pdf


                      
 

KA103. Одабрани студенти самостално организују путовање и сносе путне трошкове и 

трошкове смештаја.  

 

Здравствено осигурање  

Здравствено осигурање студената у току трајања мобилности је обавезно, а трошкови 

осигурања нису покривени средствима програма Еrasmus+. Одабрани студенти су 

у обавези да самостално обезбеде одговарајуће осигурање у складу са захтевима 

прихватне институције (информације о споразумима о здравственом осигурању између 

Републике Србије и осталих држава видети на:  

https://www.rfzo.rs/index.php/osiguranalica/zz-u-ino/ino-ugovori) 

 

 

Критеријуми за избор кандидата. Оцењивање и бодовање кандидата. 

 

Основни критеријум на основу кога се рангирају кандидати је успех остварен током 

целог претходног периода студирања на свим нивоима студија, при чему се сагледавају 

4 сегмента успешности, и то: просечна оцена, укупан број завршених година студија, 

редовност студирања и проценат остварених ЕСПБ бодова у односу на укупан број 

бодова за дати студијски програм и годину студија. Информације неопходне за 

процену успешности Тим за међународну сарадњу може по потреби затражити од 

студентских и других служби или органа Академије. 

 

• Број бодова остварених на основу просечне оцене током студирања креће се у 

распону од 10 до 50, а израчунава се тако што се производ просечне оцене и 

броја 10 умањи за 50; 

• Укупан број успешно одслушаних/завршених година студија кандидата 

вреднује се у распону од 1 до 5 бодова према подацима у приложеној табели. 

• Редовност студирања вреднује се, зависно од тога да ли је и колико пута студент 

обнављао годину током студирања, у распону од 0 до 5 бодова према 

приложеној табели; 

• Проценат остварених ЕСПБ бодова у односу на укупан број бодова за дати 

студијски програм и годину студија вреднује се у распону од 0 до 5 бодова 

према подацима у приложеној табели. 

Критеријуми Бодови 

Просечна оцена (10⸱ПО – 50) 10 – 50 

Број одслушаних/завршених година студија: 

Основне студије                                                         1. година 

Основне студије                                                         2. година 

Основне студије                                                         3. година 

Мастер студије                                                           1. година 

Мастер студије                                                           2. година 

 

1 

2 

3 

4 

5 

https://www.rfzo.rs/index.php/osiguranalica/zz-u-ino/ino-ugovori


                      
 

• Садржај Уговора о студентској пракси од 0 до 15 поена укупно  

• Мотивација исказана у мотивационом писму кандидата вреднује се у распону од 

0 до 5 бодова. 

• Познавање енглеског језика вреднује се на основу приложених 

потврда/сертификата у опсегу од 0 до 10 бодова. Осим међународно признатих 

сертификата (IELTS, TOEFL, итд.), могуће је доставити дипломе школа страног 

језика и потврде о онлајн завршеним курсевима језика, или потврду од 

наставника страног језика са одсека.  

• Ниво и квалитет ваннаставних активности кандидата (учешће у међународним 

пројектима, учешће на међународним такмичењима или научним скуповима, 

учешће у раду студентских организација, друштвено-користан рад, итд.) 

вреднује се у распону од 0 до 5 бодова. Процена се врши на основу елемената из 

биографије кандидата и приложене документације, као и на основу мишљења 

које Тим за међународну сарадњу по потреби може затражити од руководства 

одсека и/или катедре Академије Шумадија. 
 

У случају да два или више кандидата остваре једнак број бодова предност ће имати 

кандидати који су остварили бољи успех у току студирања, који се истичу неком 

другом активношћу. 

 

Тим за међународну сарадњу може по потреби позвати неке од кандидата на интервју 

уколико процени да то може да буде од значаја за праведно рангирање. 

 

 

 

 

 

Редовност студирања:                                            редовно (година-за-годину) 

                                                                                     1 обновљена година 

                                                                                     2 пута обновљена година 

                                                                          више од 2 пута обновљена година 

5 

3 

1 

0 

Проценат остварених ЕСПБ бодова:                     испод 50% 

                                                                                    50 – 60% 

                                                                                    60 – 70% 

                                                                                    70 – 80% 

                                                                                    80 – 90% 

                                                                                    90 – 100% 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Садржај Уговора о студентској пракси 0 – 15 

Мотивација кандидата 0 – 5 

Познавања енглеског језика  0 – 10 

Ваннаставне активности 0 – 5 



                      
 

Одлучивање, жалбе и номинација кандидата 

Координатори Тима за међународну сарадњу Академије Шумадија обављају 

административну проверу приспелих пријава у погледу испуњености услова учешћа на 

конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не 

испуњавају услове конкурса не узимају се у разматрање и бивају одбачене, а све 

уредне пријаве достављају се на разматрање Тиму за међународну сарадњу.  

Тим за међународну сарадњу разматра и оцењује пријаве, а потом формира ранг листе 

кандидата који испуњавају услове конкурса према броју остварених бодова и доставља 

их председнику Академије Шумадија. 

 

Координатори Тима за међународну сарадњу објављују ранг листе на сајту Академије 

Шумадија и о томе обавештавају координаторе мобилности на свим одсецима 

Академије.  

 

Кандидат може поднети приговор на ранг листу у року од 3 дана од дана објављивања 

ранг листе на сајту Академије Шумадија. Приговор се подноси Тиму за међународну 

сарадњу, у писаној форми или електронском поштом (на адресу: officekg@asss.edu.rs). 

Тим за међународну сарадњу разматра приговор и даје предлог на основу кога 

председник Академије доноси решење по приговору у року од 3 дана од пријема 

приговора.  

 

Коначну одлуку о избору кандидата за мобилност, на предлог Тима за међународну 

сарадњу, доноси председник Академије Шумадија 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. Одлука ће бити објављена на сајту Академије најкасније у року 

од 10 дана од затварања рока за конкурисање. Председник Академије задржава право 

да накнадно изврши измену одлуке, односно да прошири или скрати листу изaбраних 

кандидата у зависности од стварног стања средстава на пројекту. 

 

Координатори Тима за међународну сарадњу спроводe номинацију и обавештавају 

прихватне партнерске институције о изабраним кандидатима у складу са важећом 

Одлуком о избору кандидата. Координатори Тима за међународну сарадњу прикупљају 

неопходну документaцију од одабраних кандидата и достављају је прихватним 

институцијама. Прихватна партнерска институција задржава право да донесе коначну 

одлуку о прихватању одабраних кандидата. 

 

За сва питања у вези са конкурсом, обратити се на мејл Ерасмус координаторима на 

матичном одсеку.  

 

 

                                                                   Руководилац Тима за међународну сарадњу  

                                                                Академије струковних студија Шумадија 

                                                                      Др Невена Банковић 

mailto:officekg@asss.edu.rs

