
На основу чл.32 Закона о високом образовању (Сл.гласник РС бр.88/17) и чл. 31 

Статута Високе техничке школа струковних студија у Новом Саду, на предлог 

Колегијума школе од 19.03.2018.г., Савет школе на својој седници одржаној дана 

21.03.2018. године донео је следећи:                    01-155-5/18 

 

ПРАВИЛНИК О МЕЂУНАРОДНОЈ МОБИЛНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ И 

СТУДЕНАТА 

 

 I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Садржај Правилника 

Члан 1. 

 

 Правилником о међународној мобилности (у даљњем тексту: Правилник) 

уређују се основна начела мобилности долазних и одлазних студената, научно-

наставног и ненаставног особља у Високој техничкој школи струковних студија у 

Новом Саду (у даљем тексту: Школа), врста и трајање мобилности, поступак 

пријаве, основне исправе, права и обавезе студената, научно-наставног и 

ненаставног особља, улога Координатора мобилности у Школи, као и друга питања 

везана за спровођење програма мобилности.  

 

Етички кодекс и правни прописи 

Члан 2. 

 

 Особе укључене у програм мобилности дужне су поштовати етички кодекс и 

прописе Школе и институција на којима остварују мобилност.  

 

Стручна, административна и техничка подршка мобилности 

Члан 3. 

 

 1. Програме мобилности на нивоу Школе спроводи и администрира директор 

Школе преко помоћника директора за међународну сарадњу и Координатора 

мобилности или друге надлежне особе у Школи коју одреди Директор. 

 2. Школа је дужна именовати Координатора мобилности са научно-

наставним или уметничко-наставним звањем који пружа стручну и административну 

подршку одлазним и долазним студентима. Школског Координатора мобилности 

именује Директор школе. 

 3. Канцеларију за међународну сарадњу Школе чине директор Школе, 

помоћник директора за међународну сарадњу и Координатор мобилности и он 

доноси и одговарајуће препоруке у погледу унапређења међународне сарадње 

Школе и даје своје мишљење о различитим питањима међународне сарадње. 

Чланове Канцеларије именује Савет Школе на мандат од четири године.  

 

Дефиниције појмова 

Члан 4. 

 

 1. Високошколском институцијом сматрају се увиверзитети, факултети, 

високе школе или научни институти.  

 2. Матична институција је високошколска институција на којој је студент 

уписан или на којој је научно-наставно и ненаставно особље запослено. 



 3. Институција домаћин је високошколска институција на којој се остварује 

мобилност.  

 4. Партнерска институција је високошколска институција с којом Школа има 

потписан споразум о међународној сарадњи.  

 5. Одлазни студент (Outgoing Student) је студент Школе у мобилности на 

институцији домаћину.  

 6. Долазни или гост студент (Incoming Student) је студент у мобилности у 

Школи као институцији домаћину.  

 7. Институционални споразуми су уговори, пројекти и програми о 

међународној сарадњи које склапа или у којима учествује Школа са једне стране и 

партнерска институција с друге стране.  

 8. Уговор о учењу (Learning Agreement) је уговор којим се за појединог 

студента уговара програм студирања. Уговор о учењу покрива и појам „уговора о 

признању периода мобилности“ како га користи Агенција за мобилност и програме 

ЕУ. Уговор о учењу може се склапати на темељу институционалног споразума или 

независно од таквог споразума.  

 9. Уговор о стручној пракси (Training Agreement) је уговор којим се за 

појединог студента уговара програм стручне праксе на институцији домаћину. 

Уговор о стручној пракси може се склапати на темељу институционалног споразума 

или независно од таквог споразума..  

 10. Препис оцена (Transcript of Records) је, у складу са чланом 64. 

Правилника о упису, рангирању и правилима студија на основним, 

специјалистичким и мастер струковним студијима Школе (у даљем тексту 

Правилник о студирању), исправа којом високошколска институција пружа детаљне 

податке о оствареном програму и постигнутим резултатима студента (исказаном 

путем ЕСПБ бодова или другог система бодовања за сваки предмет и оцена). Препис 

оцена мора бити издат као службени документ и на енглеском језику.  

 11. Потврда о обављеној стручној пракси (Transcript of Work) је исправа којом 

послодавац пружа детаљне податке о обављеној стручној пракси и постигнутим 

резултатима студента.   

 12. ERASMUS+ је програм Европске уније намењен финансирању пројеката, 

партнерстава, догађаја и мобилности у области образовања и обука, младих и 

спорта. Програм Еразмус+ покрива период 2014-2020. 

 13.За земље које нису чланице ЕУ примењиваће се одредбе билатералних 

споразума склопљених између земаља потписница. 

 

II. МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА 

 

Мобилност студената 

Члан 5. 

 

 1. Мобилност студената односи се на студирање на институцији домаћину 

након чега се студент враћа на матичну институцију и довршава уписани студијски 

програм. Мобилност студената укључује студијски боравак или стручну праксу у 

склопу редовних основних, специјалистичких и мастер струковних студија на 

институцији домаћину.  

 2. Мобилност студената се остварује у оквиру институционалног споразума.  

 3. Директор школе може студенту на његов захтев одобрити мобилност и 

изван институционалног споразума примјењујући на одговарајући начин одредбе 

овог Правилника које се односе на мобилност утемељену на институционалном 

споразуму. Одлазном студенту ће се у таквом случају одобрити мобилност ако не 



постоје значајне разлике између студијских програма институције домаћина и 

Школе као матичне институције, а долазном студенту уколико Школа као 

институција домаћин располаже довољним капацитетом за пријем студента. 

Значајне разлике у смислу овог члана постоје у случају када би компетенције 

стечене током раздобља мобилности на институцији домаћину биле битно различите 

од оних које се требају стећи на матичној институцији. Одбијање захтева за 

мобилност изванинституционалног споразума мора бити образложено. 

 

Документи студентске мобилности 

Члан 6. 

 

 1. Основни документи којима се дефинише програм мобилности и на темељу 

којих се признаје остварени програм су:  

(1) Уговор о учењу односно Уговор о стручној пракси (дефинисани у чл. 4. ст. 8. и 

ст. 9. ),  

(2) Препис оцена (дефинисан у чл. 4. ст. 10.)  

(3) Потврда о обављеној стручној пракси (дефинисана у чл. 4. ст. 11.). 

 

Уговор о учењу и уговор о стручној пракси 

Члан 7. 

 

 1. Након што је студент одабран за програм мобилности за студијски боравак 

склапа се уговор о учењу између студента, матичне институције и институције 

домаћина, ако институционалним споразумом није другачије прописано.  

 2. У уговору о учењу наводе се називи предмета за које се студент пријавио с 

припадајућим бројем ЕСПБ бодова које изабрани предмети носе на институцији 

домаћину; истраживање или израда завршног, специјалистичког или мастер рада уз 

припадајући број ЕСПБ бодова. Када припадајући бодови нису изражени ЕСПБ 

системом, у уговор о учењу уписују се изворни бодови, њихова вредност у ЕСПБ 

бодовима те критеријум претварања бодова.  

 3. Након што је студент одабран за програм мобилности за стручну праксу 

склапа се уговор о стручној пракси између студента, матичне институције и 

институције домаћина (установа/предузеће/организација), ако институционалним 

споразумом није другачије прописано. Саставни део уговора о стручној пракси 

представља и документ „ Quality commitment“ („Обавеза квалитете стручне праксе“) 

којим се уређују права и обавезе свих уговорних страна везано за обављање стручне 

праксе.  

 4. Потписивањем уговора о учењу/стручној пракси матична институција 

одобрава студенту одлазак на мобилност и одабрани студијски програм/програм 

стручне праксе, а институција домаћин га прихвата и одобрава одабрани студијски 

програм/програм стручне праксе.  

  

Препис оцена и потврда о обављеној стручној пракси 

Члан 8. 

 Након остварене мобилности институција домаћин дужна је студенту издати 

препис оцена или потврду о стручној пракси.  

 

 

 

 

 



Трајање мобилности 

Члан 9. 

 1. Поједина мобилност за одлазне и долазне студенте траје најмање један (1) 

месец, а њено најдуже трајање утврђује се институционалним споразумом у оквиру 

кога се та мобилност спроводи.  

 2. Студент може у току студија више пута учествовати у програму 

мобилности с тим да се укупно највише трајање мобилности одређује студијским 

програмом, а не може бити дуже од половине трајања одређеног студијског 

програма.  

 

Осигурање студента 

Члан 10. 

 

 Студенти који учествују у мобилности дужни су поседовати путно 

здравствено осигурање и осигурање од несреће за време мобилности, уколико 

посебним споразумом није другачије уговорено. 

 

III ОДЛАЗНИ СТУДЕНТ 

 

Пријава и услови за учествовање у мобилности 

Члан 11. 

 

 1. Услови за пријаву, критеријум и начин одабира кандидата за мобилност 

одређују се институционалним споразумом и конкурсом за мобилност који Школа 

расписује у складу с одредбама институционалног споразума.  

 2. Ако другачије није наведено у конкурсу, студент може учествовати у 

мобилности кад испуњава следеће услове:  

  1) у тренутку одласка на мобилност има статус редовног студента 

(дефинисан Статутом Школе) основних струковних студија и има најмање 

остварених 60 ЕСПБ бодова односно ако има статус редовног студента 

специјалистичких и мастер струковних студија.  

  2) српски је држављанин или особа са статусом избеглице односно 

особа без држављанства;  

  3) испуњава остале услове одређене институционалним споразумом у 

оквиру кога се остварује мобилност. 

 

Склапање и мењање уговора о учењу и уговора о стручној пракси 

Члан 12. 

 

 1. При склапању уговора о учењу односно уговора о стручној пракси за 

одлазне студенте ради се упоређивање и процена усклађености студијских програма 

матичне институције и институције домаћина у складу са чл. 14. овог Правилника.  

 2. Уговор о учењу потписују одлазни студент, надлежан Координатора 

мобилности, директор у име матичне институције и институција домаћин.  

 3. Уговор о стручној пракси потписују одлазни студент, надлежан 

координатор и институција домаћин односно послодавац.  

 4. Уговор о учењу/стручној пракси може се мењати само уз сагласност свих 

потписника, а све промене морају бити у писаном облику.  

 

 

 



Поступак признавања мобилности 

Члан 13. 

 

 1. Ако је студент испунио све обавезе из склопљеног уговора о 

учењу/стручној пракси матична институција дужна му је признати остварена 

достигнућа у студијском програму у складу да Уговором без спровођења посебног 

додатног поступка признавања.  

 2. Ако се мобилност остварила без претходно склопљеног уговора о 

учењу/стручној пракси, директор матичне институције ће на темељу образложене 

молбе те упоређивања и процене усклађености програма оствареног на институцији 

домаћину и оног из матичне институције донети одлуку о признавању периода 

мобилности (ЕСПБ бодове, положене предмете, оцене и праксу) у складу с 

одредбама овог Правилника. Одлука којом се одбија признати период мобилности 

мора бити образложена.  

 3. Кад стручна пракса није саставни део студијског програма матичне 

институције, матична институција ће податке о обављеној стручној пракси унети у 

Додатак дипломи дотичног студента. 

 

Упоређивање и процена усклађености студијских програма 

Члан 14. 

 

 1. Упоређивање и процену усклађености студијских програма, признавање 

ЕСПБ бодова, предмета, оцена и стручне праксе чини Координатора мобилности 

Школе, а према потреби саветују се с директором или носиоцем одговарајућег 

предмета у Школи.  

 2. Упоређивање и процена из става 1. овога члана чине се полазећи од начела 

максималне флексибилности те узимајући у обзир следећа правила:  

 

(1) Признавање ЕСПБ бодова и предмета:  

 1. За одслушане и положене предмете на институцији домаћину признају се 

ЕСПБ бодови како су наведени у препису оцена институције домаћина. У случају да 

на институцији домаћину не постоји систем ЕСПБ бодовања, стечени бодови 

претварају се у одговарајуће ЕСПБ бодове.  

 2. Предмети код којих преклапање у програму (узимајући у обзир исходе 

учења) износи отприлике 70% признају се студенту уколико је из њих положио 

испит. Признаје се предмет, број стечених ЕСПБ бодова и оцена. У случају да је 

предмет одслушан, а није положен испит на институцији домаћину, матична 

институција може студенту по повратку дозволити да приступи полагању испита без 

поновног слушања тог предмета.  

 3. Ако су преклапања у програму предмета мања од 70%, студенту се стечени 

ЕСПБ бодови и добијена оцена признају као изборни предмет.  

 4. Признати изборни предмети не требају одговарати понуди изборних 

предмета на матичној институцији.  

 5. При признавању ЕСПБ бодова није пресудно на ком облику наставе су 

стечени. ЕСПБ бодови остварени полагањем испита из појединих предмета могу 

заменити ЕСПБ бодове који би се по наставном програму матичне институције 

остваривали кроз друге облике наставе (семинаре, вежбе) и обрнуто.  

 

(2) Признавање оцена:  

 1. Студенту се признају оцене остварене на институцији домаћину. Ако 

системи оцењивања на институцији домаћину и матичној институцији нису 



истоветни оцене се, у мери у којој је то могуће, претварају у оцене матичне 

институције.  

 2. Све оцене остварене на институцији домаћину које је могуће претворити у 

национални систем оцена улазе у просек оцена студија на матичној институцији. 

Оцене које није могуће претворити у национални систем оцена (нпр. пролаз – пад) 

уписују се у изворном облику и не улазе у просек оцена студија на матичној 

институцији.  

(3) Упис признатих предмета, бодова, оцена и стручне праксе:  

 1. У студентску исправу, ИСВУ (информациони систем високошколских 

установа) и Додатак дипломи уписују се називи предмета, остварене оцене и ЕСПБ 

бодови и стручна пракса.  

 2. Називи предмета уписују се на српском и изворном језику, а где то није 

могуће на енглеском језику с назнаком предмета којег замењују или као засебни 

изборни предмет.  

 3. Остварена оцена се уписује у изворном облику, а уколико системи 

оцењивања на институцији домаћину и матичној институцији нису истоветни оцена 

се уписује и у претвореном облику.  

 4. Кад на институцији домаћину не постоји систем ЕСПБ бодовања уписују 

се други одговарајући бодови у облику како су наведени у препису оцена 

институције домаћина те њихов еквивалент у ЕСПБ бодовима.  

 5. Обављена стручна пракса уписује се у облику како је послодавац навео у 

потврди о стручној пракси.  

 6. У ИСВУ и додатак дипломи се уписује напомена где и када су предмети 

положени односно стручна пракса обављена као и критеријум претварања другог 

система бодовања у ЕСПБ бодове односно критеријум претварања оцена уколико 

системи оцењивања нису истоветни.  

 7. Школа је дужна, у примереном року, а најкасније у року од 10 дана пре 

почетка семестра у ком студент наставља програм на матичној институцији, уписати 

податке из ове тачке у студентску исправу и ИСВУ. Ако то није могуће учинити у 

наведеном року, матична институција дужна је студенту омогућити редовни 

наставак студија и без уписа наведених података. 

 

Права одлазног студента код мобилности утемељене на институционалном 

споразуму 

Члан 15. 

 

 1. Одлазни студент током мобилности задржава статус редовног студента у 

Школи.  

 2. Одлазни студент је за време трајања мобилности ослобођен плаћања 

школарине на институцији домаћину, уколико институционалним споразумом није 

другачије одређено.  

 3. Финансијска помоћ одлазне студентске мобилности регулише се 

институционалним споразумом и другим актима Школе. Школа са студентима 

којима дођељује новчану помоћ за мобилност склапа уговор о финансијској помоћи. 

Уговор о финансијској помоћи уређује права и обавезе Школе и студената 

укључујући и примање неке националне стипендије за период мобилности и 

дефинише износ и услове доделе новчане помоћи. 

 

 

 



Дужности одлазног студента код мобилности утемељене на институционалном 

споразуму 

Члан 16. 

 

 1. У оквиру одабраног програма, студент на институцији домаћину у једном 

семестру мора уписати најмање 25 ЕСПБ бодова, а за краћи период сразмерно мање.  

 2. Изузетак из ст. 1. овог члана је боравак предвиђен за израду завршног, 

мастер или специјалистичког рада и боравак на стручној пракси.  

 3. У случају да студент, на институцији домаћину, не оствари број ЕСПБ 

бодова назначених у уговору о учењу, разлику ЕСПБ бодова ће остварити након 

повратка, на матичној институцији. 

 4. Одлазном студенту се пре, током или након школске године у којој је у 

мобилности може допустити упис до 40 ЕСПБ бодова по семестру.  

 5. Након завршетка мобилности, а најкасније до завршетка следећег семестра, 

студент је обавезан доставити препис оцена са институције домаћина или потврду 

обављене стручне праксе од послодавца те друге документе одређене конкурсом и 

институционалним споразумом Помоћнику директора за међународну сарадњу 

Школе и надлежном Координатора мобилности. 

 

IV ДОЛАЗНИ СТУДЕНТ 

 

Долазни студент у оквиру институционалног споразума о мобилности 

Члан 17. 

 

 1. На захтев студента, а у складу са институционалним споразумом, Школа 

као институција домаћин ће склопити са студентом и матичном институцијом 

Уговор о учењу/стручној пракси. Уговор о учењу потписују долазни студент, 

надлежан Координатора мобилности, директор у име Школе и институција домаћин. 

Уговор о стручној пракси потписују одлазни студент, надлежни координатор и 

институција домаћин односно послодавац. Уговор о учењу/стручној пракси може се 

мењати само уз сугласност свих потписника, а све промене морају бити у писаном 

облику.  

 2. Долазни студент се уписује у студентској служби Школе која је уговорила 

мобилност при чему му се издаје студентска исправа.  

 3. Ако студент слуша предмет изван институције која је уговорила мобилност 

он се уписује у студентску исправу из ст. 2. овог члана. 

 4. Долазни студент има права и обавезе редовног студента Школе уколико 

институционалним споразумом није другачије одређено.  

 5. Долазни студент је за време трајања мобилности особођен плаћања 

школарине у Школи уколико институционалним споразумом није другачије 

одређено. 



 

Долазни студент изван институционалног споразума о студентској мобилности 

Члан 18. 

 

 Студент који жели уписати део/делове студијског програма на Школи изван 

институционалног споразума о мобилности подноси захтев институцији која изводи 

наведени програм. Одлуку о прихватању студента и трошковима његовог студирања 

доноси институција домаћин.  

 

Препис оцена 

Члан 19. 

 

 Након остварене мобилности Школа као институција домаћин издаје 

студенту препис оцена односно потврду о стручној пракси на енглеском језику. 

 

Информацијски пакет 

Члан 20. 

 

 У циљу пружања информација заинтересованим долазним студентима о 

могућностима и условима студирања у Школи, Школа је дужна на својој интернет 

страници објавити информацијски пакет за следећу школску годину на енглеском 

језику до 15. марта текуће школске године.  

 

V. МОБИЛНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Запослени у мобилности 

Члан 21. 

 

 1. Мобилност запослених односи се на боравак запослених матичне 

институције (у даљњем тексту: Особље) на институцији домаћину након које се 

запослени враћа на матичну институцију. 

 2. Особље које мобилности укључује:  

  1) особе запослене на основу уговора о раду у Школи у звањима: 

научно-наставно, уметничко-наставно, научно, наставно, сарадничко звање и звање 

асистента (све обухваћено појмом научно-наставно особље),   

  2) ненаставно особље (стручно и административно особље) запослено 

на уговор о раду у Школи.  

 

 3. Спољни сарадници који су запослени на основу уговора о раду у Школи не 

испуњавају услове за мобилност/финансијску помоћ у сврху боравка на страној 

високошколској институцији. 

 

Облици мобилности 

Члан 22. 

 

 1. Особље може учествовати у следећим облицима мобилности:  

- мобилност у оквиру билатералних споразума склопљених са партнерским 

институцијама у иностранству,  

- мобилност на темељу споразума са партнерским институцијама у оквиру Еразмус+ 

и сродних програма,  

- мобилност у оквиру пројеката,  



- и другим облицима мобилности у којима учествује Школа.  

 2. Врста и трајање мобилности дефинише се институционалним споразумом 

и расписаним конкурсом на основу којег се остварује мобилност. 

 

Пријава за мобилност и одабир одлазних кандидата 

Члан 23. 

 

 1. Пријава, начин и критеријум одабира кандидата дефинишу се 

институционалним споразумом односно одредбама конкурса у оквиру којих се 

остварује мобилност.  

 2. Директор односно Помоћник директора за међународну сарадњу Школе 

одабраће кандидате према следећим критеријумима, осим ако начин одабира није 

другачије регулисан правилима појединог институционалног споразума:  

- квалитета предложеног радног програма/плана рада  

- стратешки циљеви развоја Школе  

- подстицање разноврсности подручја из којих долазе кандидати за мобилност  

- усаглашеност матичне институције за одлазак на мобилност  

- досадашњи број остварених мобилности.  

 3. Ако институционалним споразумом није другачије одређено, број 

мобилности које једна особа може остварити унутар једне школске године није 

ограничен на једну мобилност, него ће се предност у начелу давати особама које у 

претходним годинама нису оствариле мобилност.  

 

Осигурање одлазног особља 

Члан 24. 

 

 Особље које учествује у мобилности дужно је поседовати путно здравствено 

осигурање и осигурање од несреће за време мобилности, уколико посебним 

споразумом није другачије уговорено. 

 

Финансирање појединачне мобилности 

Члан 25. 

 

 1. Појединачна мобилност финансира се у складу са захтевима 

институционалног споразума и одредбама Школе на основу којих се остварује.  

 2. Основне критеријуме за доделу финансијских средстава за финансирање 

мобилности у оквиру билатералних споразума одређује Колегијум Школе. У ту 

сврху се не одобравају средства за учествовање на конференцијама, научним или 

стручним скуповима. 

 

Обвезе по повратку са мобилности 

Члан 26. 

 

 Након повратка у матичну институцију особа је дужна поднети извештај о 

оствареној мобилности у складу са захтевима институционалног споразума и 

уписати се у електронску евиденцију међународне сарадње која се налази на 

интернет страници Школе (EMS).  

 

 

 

 



VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 27. 

 1. Овај Правилник ступа на снагу осам (8) дана од дана објаве на огласној 

табли Школе.  

 2. Овај Правилник уређује мобилност између високошколских институција 

унутар Србије ако општим актом Школе ова мобилност није уређена на другачији 

начин.  

 

         Председник Савета 

 

             Др Божо Илић 

 


