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ИНФОРМАЦИЈА О УСЛОВИМА ЗА КОНКУРИСАЊЕ 

 

 

Структура стипендије 

 

Стипендија обухвата: 

 

• бесплатнo усавршавање;  

• стипендија у износу од 15.000,00 динара месечно; 

• бесплатна услуга смештаја и исхране у установама студентског стандарда; 

• основно здравствено осигурање у складу са прописима и међународним 

споразумима; 

• бесплатна боравишна виза; 

• бесплатно признавање средњошколских диплома; 

• бесплатно признавање високошколских диплома.  

 

Стипендија не обухвата: 

• путне трошкове приликом доласка и одласка из Републике Србије; 

• трошкове јавног градског превоза у Републици Србији; 

• трошкове радних материјала за похађање програма усавршавања. 

 

Стипендија у износу од 15.000,00 динара месечно омогућава да се покрију трошкови 

градског превоза, трошкове радних материја за похађање програма усавршавања и сл. 

Препоручујемо стипендистима да, у складу са сопственим могућностима, понесу са 

собом одређену количину новца ради покривања трошкова који нису у потпуности 

обухваћени стипендијом и за подмирење личних потреба. 

 

Докумeнтација за пријављивање за стипендије: 
 

 попуњени пријавни формулар; 

 биографија са мотивационим писмом на енглеском или српском језику 

(максимално једна страна (А4 формат)); 

 оверена копија/е сведочанстава – дипломе и друга релевантна документа; 

 програм боравка (не дуже од једне странице (А4 формат));  

 2 препоруке универзитетских професора биће узете у обзир као предност; 

 копију преписке са српском институцијом која је изразила спремност да вас 

прими, као и  

 лекарско уверење (не старије од 6 месеци) којим се потврђује да кандидат не 

болује од неке заразне болести (укључујући и HIV тест). 

 

НАПОМЕНА 1 : Сви кандидати морају бити држављани земаља преко којих се 

пријављују. На пример, кандидат који је држављанин Републике Италије може се 
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пријавити преко одговарајуће институције Републике Италије, а не преко 

одговарајуће институције неке друге државе. 

 

НАПОМЕНА 2 : Сва документација је потребно да буде преведена на српски или 

енглески језик. Документација неће бити узета у разматрање уколико је 

непотпуна, уколико је послата путем мејла, уколико је послата од стране 

појединачног подносиоца. Канали слања се одвијају искључиво дипломатским 

путем.  

 

НАПОМЕНА 3 : Кандидати се могу пријавити само на факултете/институте чији 

је оснивач Република Србија. 

 

 

Летњи курс српског језика 

 

Република Србија организује Летњи курс за стране студенте – стипендисте у периоду од  

05. јула до 23. јула 2021. године.  

Летњи курс ће бити реализован ОНЛАЈН, преко ЗООМ платформе.  

 

Докумeнтација за пријављивање за летњи курс српског језика: 
 

 попуњени пријавни формулар; 

 биографија са мотивационим писмом на енглеском или српском језику 

(максимално једна страна (А4 формат)); 

 2 препоруке универзитетских професора биће узете у обзир као предност; 
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INFORMACIJA O POGOJIH ZA KANDIDATURO 

 

Struktura štipendije 

 

Štipendija obsega: 

 

• brezplačno izobraževanje-usposabljanje;  

• štipendijo v znesku 15.000,00 dinarjev mesečno; 

• brezplačno uslugo namestitve in hrane v ustanovah študentskega standarda; 

• osnovno zdravstveno zavarovanje v skladu s predpisi in mednarodnimi sporazumi; 

• brezplačno bivalno vizo; 

• brezplačno priznavanje srednješolskih diplom; 

• brezplačno priznavanje visokošolskih diplom.  

 

Štipendija ne obsega: 

• potnih stroškov ob prihodu in odhodu iz Republike Srbije; 

• stroškov javnega mestnega prevoza v Republiki Srbiji; 

• stroškov delovnih materialov za obisk programa izobraževanja-usposabljanja. 

 

Štipendija v znesku 15.000,00 dinarjev mesečno omogoča, da se pokrijejo stroški mestnega 

prevoza, stroški delovnih gradiv za delo v programu izobraževanja-usposabljanja, ipd. 

Priporočamo štipendistom da imajo, v skladu z lastnimi zmožnostmi, s sabo določeno 

količino finančnih sredstev zaradi pokrivanja stroškov, ki niso popolnoma pokriti s štipendijo 

in za pokrivanje osebnih potreb. 

 

Dokumentacija za prijavo za štipendije: 

 

 izpolnjen prijavni formular; 

 biografija z motivacijskim pismom v angleškem ali srbskem jeziku (največ ena stran 

(A4 format)); 

 overjena kopija/e dokazila – diplome in druga relevantna dokumentacija; 

 program bivanja (ne daljši od ene strani (A4 format));  

 2 priporočili univerzitetnih profesorjev bosta veljali za prednost; 

 kopijo pisne komunikacije s srbsko institucijo, ki je izrazila pripravljenost, da vas 

sprejme, kot tudi  

 zdravniško potrdilo (ne starejše od 6 mesecev), s katerim se potrjuje, da kandidat nima 

nalezljivih bolezni (vključno s HIV testom). 

 

OPOMBA 1 : Vsi kandidati morajo biti državljani držav preko katerih se prijavljajo. Na 

primer, kandidat, ki je državljan Republike Italije se lahko prijavi preko ustrezne institucije 

Republike Italije, ne pa tudi preko ustrezne institucije katerekoli druge države. 

 

OPOMBA 2 : Vsa dokumentacija mora biti prevedena v srbski ali angleški jezik. Nepopolne 

dokumentacije se ne bo obravnavalo, če bo poslana po elektronski pošti, s strani posameznega 

vlagatelja. Kanali pošiljanja se odvijajo izključno po diplomatski poti.  

 

OPOMBA 3 : Kandidati se lahko prijavjo samo na fakultete/inštitute katerih ustanovitelj je 

Republika Srbija. 
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Poletni tečaj srbskega jezika 

Republika Srbija organizira Poletni tečaj za tuje študente – štipendiste v obdobju od  05. julija 

do 23. julija 2021.  

Poletni tečaj bo realiziran ONLINE, preko ZOOM platforme.  

 

Dokumentacija za prijavo za poletni tečaj srbskega jezika: 

 

 izpolnjen prijavni formular; 

 biografija z motivacijskim pismom v angleškem ali srbskem jeziku (največ ena stran 

(A4 format)); 

 2 priporočili univerzitetnih profesorjev bosta veljali za prednost; 

        

 


