
 

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ 

Јавни позив 

за мобилност наставног и ненаставног особља  

у сврху извођења наставе и похађања обуке 

у оквиру програма Еразмус+ КА107 

пројекат: 2019-1-RS01-KA107-000591 

Босна и Херцеговина 

24. фебруар – 31. март 2020. 

1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

У ком периоду се 
реализује 
мобилност? 

- Пролећни семестар 2019/20. 
- Јесењи семестар 2020/2021. 
 

Колико траје 
мобилност? 

5 радних дана (и 2 дана пута) 
 

Сврха мобилности - извођења наставе 
- похађања обуке 
 

Ко може да се 
пријави? 

- наставно особље које је по основу уговора о раду запослено на факултетима 

у саставу Универзитета уметности 

- ненаставно особље које је по основу уговора о раду запослено у Ректорату 

и на факултетима у саставу Универзитета уметности 

 

Рок за пријављивање уторак 31. март 2020. 
 

2. ГДЕ ЈЕ МОГУЋЕ ОСТВАРИТИ МОБИЛНОСТ 

*информације су дате 
појединачно за обе 
партнерске 
институције 

- Универзитет у Сарајеву 
 
- Универзитет у Бања Луци 

3. ЕРАЗМУС+ СТИПЕНДИЈА 

Шта је покривено 
стипендијом? 

- трошкови боравка 
- трошкови пута 
 

http://www.arts.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2020/02/E-KA107-STAFF-Sarajevo.pdf
http://www.arts.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2020/02/E-KA107-STAFF-Banja-Luka.pdf


Износ стипендије - 180 € дневно за трошкове боравка 
- 180 € паушално за трошкове пута 
 

Шта није покривено 
стипендијом? 

здравствено осигурање: учесници самостално сносе трошак обавезног 
здравственог осигурања током трајања мобилности  
 

Могућност 
пријављивања за 
додатна средства 

особе са инвалидитетом могу да остваре право на рефундацију 
прихватљивих трошкова насталих током периода мобилности - услове за 
пријављивање прочитајте овде. 
 

4. ПРИЈАЉИВАЊЕ 

Документа за 
пријављивање 

1. Формулар за пријављивање запослених (Stаff Application Form) 

2. Уговор о мобилности у сврху извођења наставе (Mobility Agreement for 

Teaching) или Уговор о мобилности у сврху похађања обуке (Mobility 

Agreement for Training) 

3. Скенирана прва страна пасоша 

 

Начин предаје 
докумената 

Пријава се предаје координатору за мобилност матичног факултета 
електронским путем у PDF формату, најкасније до уторка 31. марта 2020. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
 

4. СЕЛЕКЦИЈА КАНДИДАТА 

Критеријуми селекције Избор кандидата за мобилност у сврху држања наставе или похађања обуке 

врши се у складу са утврђеним Критеријумима селекције кандидата за 

учешће у мобилности Еразмус+ програма Универзитета уметности. 

 

Селекција на нивоу 
факултета 

Матични факултет ће сачинити ранг листу кандидата који су одговорили 

пропозицијама јавног позива и (уз документа рангираних кандидата) 

доставити је Ректорату у електронској форми на erasmus@arts.bg.ac.rs, 

најкасније до уторка 7. априла 2020. 

 

Селекција и 
одлучивање на нивоу 
Универзитета  

Ректорат ће извршити додатну селекцију кандидата које су одабрали 

факултети и, у складу са финансијским средствима које има на располагању, 

донети одлуку о избору студената најкасније до среде 15. априла 2020. 

 

4. РЕЗУЛТАТИ ЈАВНОГ ПОЗИВА 

Објављивање 
резултата 

Одлука о избору студената биће објављена на веб страници Универзитета 

уметности. Сви кандидати ће бити обавештени о резултатима јавног позива 

и биће им омогућен увид у сопствену пријаву. 

 

Поступак жалбе Кандидати имају право да поднесу жалбу против ове одлуке ректору 

Универзитета, а преко Канцеларије за међународну сарадњу Универзитета, 

у року од 8 дана од дана објављивања на веб страници Универзитета. 

 

 

Информације за запослене који учествују у Еразмус+ програму мобилности 

Контакт 

http://www.arts.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2020/02/Dokazivanje-invaliditeta.pdf
http://www.arts.bg.ac.rs/medjunarodna-saradnja/mobilnost/informacije-za-zaposlene/dokumenti/
http://www.arts.bg.ac.rs/medjunarodna-saradnja/mobilnost/informacije-za-zaposlene/dokumenti/
http://www.arts.bg.ac.rs/medjunarodna-saradnja/mobilnost/informacije-za-zaposlene/dokumenti/
http://www.arts.bg.ac.rs/medjunarodna-saradnja/mobilnost/informacije-za-zaposlene/dokumenti/
http://www.arts.bg.ac.rs/medjunarodna-saradnja/mobilnost/informacije-za-zaposlene/dokumenti/
http://www.arts.bg.ac.rs/medjunarodna-saradnja/mobilnost/kontakt/
http://www.arts.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2020/02/Kriterijumi-selekcije.docx
http://www.arts.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2020/02/Kriterijumi-selekcije.docx
mailto:erasmus@arts.bg.ac.rs
http://www.arts.bg.ac.rs/medjunarodna-saradnja/mobilnost/informacije-za-zaposlene/erazmus-studentska-praksa/
http://www.arts.bg.ac.rs/medjunarodna-saradnja/mobilnost/kontakt/

