
Број: 03-71/159 
Датум: 12. мај 2021. године 
 

 
На основу члана 13 Правилника о учешћу Универзитета у Новом Саду у Еразмус+ 

пројектима мобилности (број 04-100/13 од 24.9.2020. године), Записника Еразмус+ комисије 
Универзитета у Новом Саду (03-79/100 од 25. новембра 2020. године) и Молбе за допуну Одлуке 
Фиакултета техничких наука (заведене на Универзитету под деловодним бројем 03-150/5 од 7. маја 
2021. године) према категорији мобилности и партнерској институцији, Еразмус+ комисија 
Универзитета у Новом Саду 12. маја 2021. године доноси  
 

 
О Д Л У К У  

о допуни Одлуке о одабраним кандидатима за KA103 Еразмус+ одлазну мобилност са 
Универзитета у Новом Саду према Еразмус+ програмским земљама 

 
 
Факултет техничких наука 
Пројекат 2019-1-RS01-KA103-000505 

1. Урош Мирковић, Трансилванијски универзитет у Брашову, Румунија, студент  
2. Дарко Стевић, Трансилванијски универзитет у Брашову, Румунија, студент 

Пројекат 2020-1-RS01-KA103-065048 
3. Немања Дукић, Техничко велеучилиште у Загребу, Хрватска,  ненаставно особље  
4. Милица Сафтић, Техничко велеучилиште у Загребу, Хрватска,  студент  
5. Евдокија Галипиду, Егејски универзитет, Грчка, студент (пракса) 

 

У складу са ставом 3 и 4 члана 13 Правилника о учешћу Универзитета у Новом Саду у 
Еразмус+ пројектима мобилности (број 04-100/13 од 24.9.2020. године), да би се реализовала 
мобилност одабраних кандидата неопходно је да постоји претходна сагласност партнерске 
институције. 

Кандидати за мобилност против Одлуке Еразмус+ комисије Универзитета у Новом Саду 
имају право да поднесу жалбу ректору Универзитета, а преко Еразмус+ комисије Универзитета 
путем мејл адресе iro@uns.ac.rs, у року од 8 дана од дана објављивања исте на сајту Универзитета у 
Новом Саду. 

*Напомене 

- Услед околности проузрокованих вирусом COVID-19 све мобилности су подложне променама у 
зависности од епидемиолошке ситуације у Србији и партнерским замљама, што може утицати на 
почетак и трајање уговорене мобилности. 

- У случају одлагања односно мењања периода мобилности студента, одабраног кандидата, исти 
мора да ажурира односно измени Уговор о учењу. 

- Партнерски универзитет задржава право на измене у периоду реализације мобилности, 
евентуалног одлагања за неки наредни период или отказивања  услед немогућности спровођења 
мобилности, односно наставе. 
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- Универзитет у Новом Саду задржава право да затражи промену планираног периода мобилности 
одабраног кандидата у складу са финансијским могуђностима реализације пројекта, односно 
средствима на располагању за неометано реализивање стипендија. 
 
- Уколико студент, одабрани кандидат, до почетка периода мобилности, а најкасније до истека 
трајања Еразмус+ пројекта мобилности, престане да испуњава услове за мобилност у складу са 
Правилником о мобилности студената и академском признавању периода мобилноси (број 04-179/1 
од 22.2.2018. године), Правилником о учешћу Универзитета у Новом Саду у Еразмус+ пројектима 
мобилности (број 04-100/13 од 24.9.2020. године) и Еразмус+ програмским водичем, Универзитет 
у Новом Саду задржава право да студенту, одабраном кандидату, не додели стипендију за одлазну 
мобилност.  

 

 

 

      Председник Еразмус+ комисије Универзитета 
       Проф. др Дејан Мадић 
 


