
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗГРАДЊЕ КАПАЦИТЕТА У 

ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ (Key Action 2 - Capacity Building in the field of Higher 
Education) ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМА 

 
 

 
Обавештавамо вас да је отворен позив за пријављивање ЕРАЗМУС+ пројеката Изградње капацитета  
у високом образовању (Capacity Building in the field of Higher Education). Молимо вас да поштујете 

наведене рокове, јер неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
 
У вези са тим, процедура за пријављивање пројеката је следећа: 
 
 
 
 
ПРЕДПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА: 
 
Предпријављивање пројеката Изградње капацитета у високом образовању је могуће најкасније до 
8. јануара 2018. године у 23:59 (GMT+1). У овој фази потребно је доставити Универзитету следећу 

документацију: 
 

1. Формулар предпријаве пројекта у Word и у (потписаном) PDF формату доставити на адресу 

erasmus.ka2@rect.bg.ac.rs 
 

2. Допис факултета/института у којем декан/директор подржава предложени пројекат у 

(потписаном) PDF формату доставити на адресу erasmus.ka2@rect.bg.ac.rs 
 

Документа из тачака 1. и 2. потребно је доставити у оригиналз поштом најкасније до 10. 

јануара у 12:00 часова (GMT+1) на следећу адресу: 
 

Универзитет у Београду 
Сектор за међународну сарадњу 
Студентски трг 1 
11000 Београд 
Србија 

 
 
 
 
ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ПОДРЖАНИХ ПРОЈЕКАТА: 

 
Прелиминарна листа пројеката који ће бити подржани од стране Универзитета у Београду биће 

објављена најкасније до 18. јануара 2018. године на сајту Универзитета: 
 

http://www.bg.ac.rs/sr/saradnja/erasmus-plus-KA2.php 

Erasmus+KA2%20-%20predprijavni-formular%20za%20prijavljivanje%20projekata%20izgradnje%20kapaciteta.docx
mailto:erasmus.ka2@rect.bg.ac.rs
mailto:erasmus.ka2@rect.bg.ac.rs
http://www.bg.ac.rs/sr/saradnja/tempus.php


ПРИМЕДБЕ НА ОБЈАВЉЕНУ ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ: 

 

Примедбе на прелиминарну листу достављају се електронски најкасније 5 дана од дана 

објављивања прелиминарне листе, на адресу erasmus.ka2@rect.bg.ac.rs (најкасније до 23. јануара 

2018. године до 12:00 часова (GMT+1). 
 
 

 

КОНАЧНА ЛИСТА ПОДРЖАНИХ ПРОЈЕКАТА 

 

Коначна листа подржаних пројеката ће бити објављена најкасније до 26. јануара 2018. године на 

сајту Универзитета http://www.bg.ac.rs/sr/saradnja/erasmus-plus-KA2.php. 
 
 

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПОДРЖАНИХ ПРОЈЕКАТА: 

 

За пројекте којима је Универзитет у Београду дао сагласност, а у складу са наведеном 

процедуром, потребно је у периоду од 29. јануара до 05. фебруара 2018. године у 12:00 часова 

(GMT+1) доставити: 
 

1. Списак чланова пројектног тима са Универзитета у Београду, који ће укључивати и 

именованог руководиоца пројекта и администратора пројекта; 
 

2. Уговор о финансирању и реализацији пројекта Изградње капацитета у високом 

образовању у оквиру ЕРАЗМУС+ програма (ускоро доступан на сајту Универзитета); 
 

3. Комплетну пројектну документацију ректору на потпис, а преко Сектора за међународну 

сарадњу; 
 

4. Након електронске пријаве пројекта на порталу сајта ЕАСЕА, потребно је Универзитету 

доставити е-form на адресу erasmus.ka2@rect.bg.ac.rs 
 

Списак комплетне пројектне документације ускоро доступан овде. 

mailto:erasmus.ka2@rect.bg.ac.rs
http://www.bg.ac.rs/sr/saradnja/tempus.php
mailto:erasmus.ka2@rect.bg.ac.rs
http://bg.ac.rs/files/sr/saradnja/Spisak%20potrebne%20dokumentacije-ka2.pdf

