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На основу члана 136 став 3 тачка д) Закона о високом образовању (''Службени гласник Републике 
Српске'', број 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 31/18), члана 4 став 1) Правилника о 
суфинансирању међународне размјене студената и академског особља (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 25/15), Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање 
и информационо друштво Републике Српске расписује 

 
 

ЈАВНИ КОНКУРС 
за суфинансирање међународне размјене студената и академског особља  

 
 

1. 
Расписује се Јавни конкурс за суфинансирање међународне размјене студената и академског 
особља за академску 2018/19 годину за: 

1) одлазак редовних студената првог, другог и трећег циклуса студија са јавних 
високошколских установа (у даљем тексту: ВШУ) из Републике Српске ради студирања на 
ВШУ у иностранству, као и ради обављања стручне студентске праксе у иностранству; 

2) одлазак академског особља са јавних ВШУ из Републике Српске у иностранство ради 
образовног и/или научно-истраживачког, односно културно-умјетничког рада на ВШУ 
и/или научно-истраживачке, односно културно-умјетничке установе у иностранству; 

3) долазак студената првог, другог и трећег циклуса студија са акредитованих ВШУ из 
иностранства ради студирања на јавним ВШУ у Републици Српској, као и ради обављања 
стручне студентске праксе на јавним ВШУ и/или научно-истраживачким установама, 
односно културно-умјетничким установама у Републици Српској и 

4) долазак академског особља са акредитованих ВШУ из иностранства ради образовног 
и/или научно-истраживачког, односно културно-умјетничког рада на јавним ВШУ и/или 
научно-истраживачким, односно културно-умјетничким установама у Републици 
Српској. 
 

 
 

http://www.vladars.net/


2. 

1) Под студирањем, у смислу тачке 1 подтачка 1) и 3) подразумијева се студирање које не 
може бити краће од једног семестра нити дуже од једне академске године, након  чега 
се студент враћа у матичну високошколску установу и довршава уписани студијски 
програм, 

2) Студенти из тачке 2 подтачка 1) који обављају размјену ради студирања, треба да 
остваре најмање три ECTS бода за сваки мјесец проведен у размјени, 

3) Под стручном студентском праксом из тачке 2 подтачка 1) подразумијева се стручна 
пракса студената која не може бити краћа од 30 дана нити дужа од шест мјесеци, 

4) Размјена академског особља из тачке 1 подтачка  2) и 4) не може трајати краће од 15 дана 
нити дуже од једне академске године, након чега се наставник, односно сарадник враћа 
у матичну високошколску установу, 

5) Академско особље из тачке 2 подтачка 4) које обавља размјену ради образовног рада, 
обавезно је да одржи најмање шест часова наставе током сваке седмице боравка. 

 
 
 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 
 

 
За суфинансирање међународне размјене из тачке 1 подтачка 1) и 2) може конкурисати кандидат 
који испуњава сљедеће опште услове: 

(1) да је држављанин Републике Српске или БиХ, 
(2) да има пребивалиште на територији Републике Српске, 
(3) да има статус редовног студента и најмање 60 ECTS бодова (за студенте), 
(4) да није обнављао ниједну годину студија више од једног пута, изузев у 

случајевима теже болести, његе дјетета до годину дана живота, одржавања 
трудноће и у другим оправданим случајевима (за студенте), 

(5) да је стално запослен на јавној ВШУ најмање три године (за академско особље), 
(6) саглaснoст мaтичнe ВШУ зa oдлaзaк у међународну размјену, 
(7) пoзивнo писмo од прихватне ВШУ и/или научно-истраживачке установе, односно 

културно-умјетничке установе. 
 
 

За суфинансирање међународне размјене из тачке 1 подтачка 3) и 4) може конкурисати кандидат 
који испуњава сљедеће опште услове: 

(1) да није држављанин Републике Српске и БиХ, 
(2) да има статус редовног студента и најмање 60 ECTS бодова (за студенте), 
(3) да није обнављао ниједну годину студија више од једног пута, изузев у 

случајевима теже болести, његе дјетета до годину дана живота, одржавања 
трудноће и у другим оправданим случајевима (за студенте), 

(4) саглaснoст мaтичнe ВШУ и/или научно-истраживачке установе, односно 
културно-умјетничке установе зa долазак у међународну размјену, 

(5) пoзивнo писмo од прихватне ВШУ и/или научно-истраживачке установе, односно 
културно-умјетничке установе.  
 

 
  



ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
 

 

Пријава на конкурс подноси се на одговарајућем обрасцу (Прилог број 1 и Прилог број 2) као и 
табеле финансијске подршке мобилности (прилог број 3 и 4) који кандидат може преузети са 
портала Владе Републике Српске, страница Министарства за научнотехнолошки развој, високо 
образовање и информационо друштво: www.vladars.net. 
 
Уз уредно попуњен образац пријаве из Прилога број 1, подносиоци (студенти и академско 
особље који одлазе у размјену) су обавезни доставити сљeдећу документацију у оригиналу или 
овјереној фотокопији:  
 

1. Увјерење о држављанству, 
2. Увјерење о пребивалишту, 
3. Овјерена копија пасоша, 
4. Europass CV, https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae  
5. Мотивационо писмо, 
6. Писмо препоруке са контакт подацима особе која даје препоруку, 
7. Уговор о учењу/пракси - документ о размјени који потписују институција слања, 

институција пријема и студент, а на основу кога се врши признавање (за студенте), 
8. План наставе/истраживања/обуке којим се утврђују обавезе кандидата у размјени, а који 

потписују институције пријема, слања и кандидат (за академско особље), 
9. Позивно писмо од прихватне ВШУ и/или научно-истраживачке установе, односно 

културно-умјетничке установе, 
10. Увјерење o зaпoслeњу - Угoвoр o рaду/дjeлу нa мaтичнoj устaнoви, тe дa ћe Угoвoр вaжити 

зa цjeлoкупнo вриjeмe трajaњa бoрaвкa нa иностраној висoкoшкoлскoj устaнoви (зa 
aкaдeмскo oсoбљe), 

11. Саглaснoст рeктoрa/дeкaнa зa oдсуствo кaндидaтa са високошколске установе/рaднoг 
мjeстa зa вриjeмe плaнирaнe мoбилнoсти, 

12. Потврда о познавању енглеског језика/језика земље у коју кандидат одлази у размјену, 
13. Потврда о статусу редовног студента (за студенте), 
14. Увјерење о положеним испитима из претходних година студија са просјечном оцјеном 

за први,  други и трећи циклус студија, 
15. Потврда да студент није обнављао ниједну годину у току студија више од једног пута (за 

студенте), 
16. Диплома о зaвршеном циклусу студија, 
17. Фото-копија текућег рачуна са рачуном банке код које је текући рачун отворен. 

 
Документи под бројевима 1, 2, 7, 8 и 9 не смију бити старији од шест мјесеци, а документи под 
бројевима 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14 и 15 не смију бити старији од датума објављивања овог конкурса. 
 
Уз уредно попуњен образац пријаве из Прилога број 2), подносиоци (студенти и академско 
особље који долазе у размјену) су обавезни доставити сљeдећу документацију у оригиналу или 
овјереној фотокопији:  
 

1. Увјерење о држављанству, 
2. Овјерена копија пасоша, 
3. Europass CV, https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae  
4. Мотивационо писмо, 
5. Писмо препоруке са контакт подацима особе која даје препоруку, 
6. Уговор о учењу/пракси - документ о размјени који потписују институција слања, 

институција пријема и студент, а на основу кога се врши признавање (за студенте), 

http://www.vladars.net/
https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae
https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae


7. План наставе/истраживања/обуке којим се утврђују обавезе кандидата у размјени, а 
који потписују институције пријема, слања и кандидат (за академско особље), 

8. Позивно писмо од прихватне ВШУ и/или научно-истраживачке установе, односно 
културно-умјетничке установе, 

9. Увјерење o зaпoслeњу - Угoвoр o рaду/дjeлу нa мaтичнoj устaнoви, тe дa ћe Угoвoр 
вaжити зa цjeлoкупнo вриjeмe трajaњa бoрaвкa нa иностраној висoкoшкoлскoj устaнoви 
(зa aкaдeмскo oсoбљe), 

10. Потврда о познавању једног од језика конститутивних народа/језика на којем се изводи 
настава на студијском програму за кандидате који долазе у размјену, 

11. Потврда о статусу студента (за студенте), 
12. Увјерење о положеним испитима из претходних година студија са просјечном оцјеном 

за први,  други и трећи циклус студија, 
13. Потврда да студент није обнављао ниједну годину у току студија више од једног пута (за 

студенте), 
14. Диплома о зaвршеном циклусу студија, 
15. Фото-копија текућег рачуна са рачуном банке код које је текући рачун отворен.  

 
 
Документи под бројевима 1, 2, 6, 7 и 8 не смију бити старији од шест мјесеци, а документи под 
бројевима 4, 5, 9, 11 и 12 не смију бити старији од датума објављивања овог конкурса. 
 
 
Поступак додјеле средстава за суфинансирање међународне размјене студената и академског 
особља, износи за суфинансирање, критеријуми за утврђивање ранг-листа и остало прописани 
су Правилником о суфинансирању међународне размјене студената и академског особља који 
можете погледати на овом ЛИНКУ, тј. на Порталу Владе Републике Српске, страница 
Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво, 
правни и административни оквир, акти, правилници сектор високог образовања: 
www.vladars.net. 
 
Подносиоци пријава требају имати отворен текући рачун, у домаћој (КМ) валути, на своје име у 
некој од банака у Републици Српској.  

 
 
Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или путем поште на адресу: 

 
 

Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво  
Републике Српске 

Ресор за високо образовање 
''Јавни конкурс за међународну размјену студената и академског особља'' 

Трг Републике Српске 1  
78000 Бања Лука 

 
 
  

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%20%D1%81%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D1%83%20%D0%BC%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D1%98%D0%B5%D0%BD%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%99%D0%B0_315018593.pdf
http://www.vladars.net/


 
Јавни конкурс биће објављен у дневном листу ''Независне новине'' као и на Порталу Владе 

Републике Српске, страница Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и 
информационо друштво: www.vladars.net 
 
 
Јавни конкурс остаје отворен 45 дана од дана објављивања у дневном листу ''Независне 
новине''. 
 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
 
Ранг-листа кандидата ће бити објављена на Порталу Владе Републике Српске, страница 
Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво: 
www.vladars.net.  
 
  
 
                                                           
   МИНИСТАР 
                                                
                                                                                                                                            мр Срђан Рајчевић 
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