
Број: 03-35/175
Датум: 24. мај 2022. 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),  Молбе одабраног кандидата Асје
Комадина за измену партнерског универзитета за који је одобрена одлазна мобилност (број 03-
35/163 од 19. маја 2022. године) и Записника Еразмус+ комисије Универзитета у Новом Саду бр.
03-35/164 од 19. маја 2022. године, Еразмус+ комисија Универзитета у Новом Саду дана 24. маја
2022. године доноси 

О Д Л У К У 
о измени Одлуке  о одабраним кандидатима за KA103 Еразмус+ одлазну мобилност  (број-
2020-1-RS01-KA103-065048) са  Универтитета  у  Новом Саду према Еразмус+  програмским
земљама број 03-150/80 од 16. новембра 2021. године

Мења се Одлука о одабраним кандидатима за KA103 Еразмус+ одлазну мобилност (број- 2020-1-
RS01-KA103-065048) са Универзитета у Новом Саду према Еразмус+ програмским земљама број
03-150/80 од 16.  новембра 2021.  године на начин што се у делу који се  односи на Академију
уметности, под редним бројем 2., код кандидата Асје Комадина, мења партнерска институција на
којој ће се реализовати мобилност тако да сада гласи:

„2. Асја Комадина, Академија лепих уметности у Гдањску, Пољска“

Образложење

Дана 19. маја 2022. године кандидат Асја Комадина, која је одабрана Одлуком о одабраним
кандидатима  за  KA103  Еразмус+  одлазну  мобилност  (број-  2020-1-RS01-KA103-065048) са
Универтитета  у  Новом  Саду  према  Еразмус+  програмским  земљама  број  03-150/80  од  16.
новембра  2021.  године,  Канцеларији  за  међународну  сарадњу  Универзитета  у  Новом  Саду
доставила је молбу, која је заведена под бројем 03-35/163, за измену партнерског универзитета за
који  јој  је  одобрена  одлазна  мобилност,  на  начин  што  би  уместо  партнерске  институције  -
Универзитета Компуленсе у Мадриду, Шпанија, који је био њен приоритетан избор и који је дао
условну  сагласност  за  њен  пријем,  њена  одлазна  дестинација  била  партнерска  институција  -
Академија лепих уметности у Гдањску, Пољска, која је била њен други избор, а за коју је навела
да је вољна да је прими уколико одустане од свог приоритетног избора.

Имајући  у  виду  да  је  Еразмус+  комисија  Универзитета  у  Новом  Саду  утврдила  да  је
пријава одабраног кандидата Асје Комадина за њен други избор, Академију лепих уметности у
Гдањску, Пољска, благовремена, потпуна и дозвољена, као и да постоје расположива опредељена
средства, уважена је молба одабраног кандидата, те је донета одлука као у изреци.

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.



Кандидат Асја Комадина против ове Одлуке Еразмус+ комисије Универзитета у Новом Саду има
право да поднесе 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.

-  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. 
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