
 
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ CEEPUS III МРЕЖА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ 

(Central European Exchange Program for University Studies) 

Информације о процедури пријаве CEEPUS III мрежа доступне су на сајту Фондације Темпус 

– Националне CEEPUS канцеларије (НЦК): https://tempus.ac.rs/sta-radimo/ceepus/ceepus-

mreze/prijava-mreza/. Такође, детаљније информације о процедури за пријаву мрежа, 

именовању локалних контакт особа и остале информације о програму CEEPUS III налазе се 

на сајту Универзитета у Новом Саду:  https://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmena-

studenata/programi-razmene/program-ceepus-c (Документа / Преглед активности у оквиру 

спровођења CEEPUS III програма: 

https://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/ceepus/CEEPUS_Uputstva_aktivnosti.pdf). 

ПОСТУПАК ПРИЈАВЉИВАЊЕ МРЕЖЕ (У СВОЈСТВУ КООРДИНАТОРА ЦЕЛЕ МРЕЖЕ ИЛИ 

ПАРТНЕРА У МРЕЖИ): 

1. Именовање локалне контакт особе за мрежу 

Уколико није именована локална контакт особа (ЛКО) за мрежу која се пријављује, први 

корак је да се особа која пријављује мрежу (у улози координатора целе мреже или 

партнера који се прикључује мрежи партнерске институције која је координатор) обрати 

Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета у Новом Саду (ИРО УНС) на имејл 

ceepus.uns@uns.ac.rs уз молбу за именовање ЛКО (у преписку ставити и НЦК 

ceepus@tempus.ac.rs). ИРО УНС потом шаље будућој ЛКО образац дописа за именовање 

ЛКО ради попуњавања података. Потписан допис од стране ректора ИРО УНС шаље 

Националној CEEPUS канцеларији (НЦК) имејлом и поштом на одобрење. Након тога, НЦК 

додељује ЛКО Network улогу у систему (детаљније на сајту НЦК-а и УНС-а). 

2. Генерисање писама за мрежу 

Именована ЛКО у систему генерише писма за мрежу (Letter of Intent и Letter of 

Endorsement) која потом шаље имејлом на ceepus.uns@uns.ac.rs. ЛКО може унапред да 

попуни и податке тренутног ректора као потписника оба писма да се убрза процес: Title and 

function of signatory: Full Professor, Rector of the University of Novi Sad; Name of signatory: 

Prof. Dr. ..... (име и презиме ректора). Уз генерисана писма спремна за потпис ректора, 

потребно је да се имејлом достави и сагласност факултета/института за пријаву мреже, у 

виду одлуке НН већа (или сличног документа факултета/института) или потписаног и 

печатираног примерка писма о намерама (Letter of Intent) са потписом декана 

факултета/директора института. У другом случају, свакако се доставља Letter of Intent који 

је припремљен и за потпис ректора. Потписана писма ИРО УНС шаље ЛКО имејлом и, по 

потреби, предаје и потписане оригинале. 

https://tempus.ac.rs/sta-radimo/ceepus/ceepus-mreze/prijava-mreza/
https://tempus.ac.rs/sta-radimo/ceepus/ceepus-mreze/prijava-mreza/
https://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmena-studenata/programi-razmene/program-ceepus-c
https://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmena-studenata/programi-razmene/program-ceepus-c
https://www.uns.ac.rs/images/doc/medjunarodna/ceepus/CEEPUS_Uputstva_aktivnosti.pdf
mailto:ceepus.uns@uns.ac.rs
mailto:ceepus@tempus.ac.rs
mailto:ceepus.uns@uns.ac.rs

