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Еразмус+ је највећи програм Европске уније у области образовања, који 
обезбеђује  финансирање пројеката за сарадњу у три области: образовање, 
млади и спорт. Укупна средства намењена Еразмус+ програму за цео период 
трајања (2014-2020) износе 14,7 милијарди евра. 

Република Србија учествује у Еразмус+ програму од самог почетка, али је 
до сада спадала у ред тзв. „партнерских земаља“, које су имале ограничену 
могућност учешћа. Од фебруара 2019. године, Србија је добила статус 
пуноправне чланице Еразмус+ програма, који има још само пет земаља које 
нису чланице ЕУ, чиме је успех Републике Србије у овом програму још већи, 
као и углед земље на светском нивоу, с обзиром на то да у програму могу да 
учествују све земље света. 

ЗНАЧАЈ УЧЕШЋА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПРОГРАМУ ЕРАЗМУС+ 

Значај који овај програм има за образовни систем Србије огледа се и у томе што 
је пуноправно учешће у Еразмус+ програму један од услова у Преговарачком 
поглављу 26: Образовање и култура, а и званичници Европске Уније су 
истицали важност пуноправног чланства у Еразмус+ програму, означавајући 
га као корак који је у складу са перспективом проширења која је предвиђена 
Стратегијом за Западни Балкан. Овом стратегијом предвиђено је повећано 
улагање у људски капитал, као кључни ресурс за друштвени и економски раст 
и развој. 

Пуноправно чланство Србије у овом програму, између осталог, значи да 
ће образовне институције имати могућност да учествују у свим деловима 
програма Еразмус+ и то као координатори и као партнери, што до сада није 
био случај. То такође значи да ће буџет за финансирање пројеката сада бити 
већи, с тим што ће одређени делови програма, као што су основно и средње 
образовање, бити у повољнијем положају. 

Са друге стране, преласком међу програмске земље, наше образовне 
институције ће сада, уместо само са земљама Западног Балкана, бити у групи 
са најразвијенијим земљама, чланицама Европске уније.
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ДОСАДАШЊЕ УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПРОГРАМУ ЕРАЗМУС+ 

Од почетка трајања Еразмус+ до сада, образовне установе из Србије 
(првенствено високошколске установе) учествовале су у пројектима укупне 
вредности преко 67 милиона евра, а број студената, ђака, наставника, васпитача 
и наставно научног особља из Србије који су учествовали у међународним 
разменама у земљама ЕУ захваљујући овом програму је преко 5800, што пружа 
немерљив допринос образовном систему Републике Србије.

Број страних студената који су преко овог програма студирали један или више 
семестара у Србији износи преко 3000. Република Србија је водећа држава 
на Западном Балкану по броју одобрених пројеката, износу средстава и броју 
особа које одлазе на размене у европске земље.

Размена студената и наставно-научног особља

Само у позиву за 2018. годину, организације младих из Србије добиле су преко 
2 милиона евра за 24 пројекта изградње капацитета, од укупно 3 милиона 
предвиђених за овај регион, што износи две трећине средстава. 

Високошколским установама је прошле године само за пројекте изградње 
капацитета одобрено 12 од укупно 19 пројеката из региона Западног Балкана, 
од којих су координатори у 8 пројеката. Високошколске институције су од 
почетка Еразмус+ програма имали највише пројеката изградње капацитета 
у којима су били координатори, што показује да имају капацитете да воде и 
координирају пројекте са неколико међународних партнера, тј. институција из 
ЕУ.

Пројекти изградње капацитета у високом образовању:
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Пројекти КА2 Изградња капацитета у области младих: У периоду 2014-2017, институције из Србије су учествовале у укупно 602 
пројекта који подразумевају размене запослених и студената у и из земаља ЕУ 
у Србију. С обзиром на то да је поднет 821 пројекат, то представља проценат 
успешности од 73%, што је најбољи резултат у региону. Укупна одобрена 
сума за ове врсте пројеката је преко 26 милиона евра, што је такође највише у 
региону Западног Балкана, а прва следећа земља је добила дупло мање - преко 
13 милиона.

ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМ У СРБИЈИ – КОРИСТ ЗА ИНСТИТУЦИЈЕ И ПОЈЕДИНЦЕ

Осим финансијских користи, Еразмус+ у суштини највише доприноси 
развоју компетенција запослених и образовању. 

Програм Еразмус+, кроз врсту пројеката који се односе на стручно усавршавање 
у земљама ЕУ, омогућава образовним установама да значајно унапреде 
професионални развој својих запослених. 

Еразмус+ помаже и константном развоју образовног система Републике Србије 

602 912  43%
 26.693.000   34.870.000 

57%
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кроз подршку пројектима који у својој основи имају теме који су у складу 
са националним приоритетима Републике Србије у образовању, Стратегијом 
развоја образовања до 2020. године и Акционим планом за спровођење 
Стратегије. 

Преко пројеката које финансира Еразмус+, ученици у основном и средњем 
образовању  су у могућности да одлазе на краткотрајне размене у земље ЕУ 
управо са циљем целоживотног учења, учења заснованог на раду и партнерства 
са привредом.

У области универзитетског образовања, велику корист програма, осим 
пројеката мобилности имају и пројекти „Савези знања“, који подстичу развој 
иновација у високом образовању, привреди и ширем социо-економском 
окружењу, предузетнички дух и вештине и проток и размену знања између 
високошколских установа и привреде.

Образовне институције Републике Србије добијају преко овог програма и 
средства за пројекте који подржавају развој, размену и примену иновативних 
пракси и заједничких иницијатива које промовишу сарадњу, узајамно учење и 
размену искустава на европском нивоу.

Од почетка припремних мера за пуноправно учешће у Еразмус+ - у 2016. 
године, у програм су се укључиле предшколске и школске установе, чије 
финансирање се сваке године повећавало (2017 – 1.000.000 евра, 2018 – 
1.700.000), а пуноправним учешћем Србије у Еразмус+, буџет ће се констатно 
повећавати, као и могућности које програм нуди запосленима у образовању и 
омладинским организацијама.

ЕВРОПСКЕ МРЕЖЕ КАО ДОДАТНА ПОМОЋ ЗАПОСЛЕНИМА У ОБРАЗОВАЊУ

Једна од додатних вредности Еразмус+ програма јесте и то што омогућава 
запосленима у образовању да се стручно усавршавају, повезују са колегама 
из иностранства и размењују идеје и примере добре праксе, чак и ако не 
учествују у пројектима. Постоји неколико европских платформи у оквиру 
Еразмус+ програма, намењених разним областима у образовању, у којима 
могу да учествују сви запослени у Републици Србији.

еTwinning је највећи европски портал за наставнике са преко 600.000 
регистрованих чланова, који промовише сарадњу школа у Европи и шире, путем 
употребе информационо-комуникационих технологија (ИКТ) и прављења 
онлајн пројеката у којима учествују и ученици. Дигиталне компетенције 
спадају у приоритете Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
како за развој запослених, тако и ученика, чиме овај европски портал још више 
добија на значају.

eTwinning у Србији
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Euroguidance је европска мрежа за каријерно вођење и саветовање, која 
између осталог, прикупља и објављује информације о иновативним методама 
и примерима добре праксе у области целоживотног каријерног вођења. 

Остале европске мреже су: 

Epale – европска мрежа посвећена образовању одраслих
Europass – скуп докумената који омогућавају представљање квалификација, 
знања, вештина и искустава појединаца на европском нивоу
Eurydice – мрежа која прикупља податке о свим образовним системима у 
Европи.

Пуноправно учешће Србије у програму Еразмус+ корисно је како за образовне 
установе из Србије, које ће моћи да повуку и више новца за пројекте, будући да 
су већ доказале да имају већи апсорпциони капацитет од неких вишегодишњих 
чланица ЕУ, тако и за запослене у образовању, који ће наставити да се стручно 
усавршавају. 
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