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К О Н К У Р С 
 

Универзитетски програма радне праксе у јединицама локалне самоуправе на територији 

Аутономне Покрајине Војводине у 2010/2011. години заједнички организују Универзитет у Новом 
Саду и Скупштина АП Војводине. Конкурс се расписује за 45 учесника Програма који ће обављати радну 

праксу (децембар 2010. – јул 2011, 15 часова недељно), у једној од јединица локалне самоуправе на 

територији Аутономне Покрајине Војводине и у јавним предузећима, установама и 

организацијама чији је оснивач скупштина јединице локалне самоуправе. Радна пракса ће 
започети након коначног одабира учесника Програма. 

Учешће у Програму представља јединствену прилику за стицање радног искуства и практичног знања о 

функционисању локалне управе као и за додатну едукацију кроз радионице које се организују у оквиру 

Програма. Програм радне праксе је волонтерског карактера. Учесници који су успешно завршили учешће у 

Програму примиће новчану награду, као и сертификат о учешћу у Програму. 
 

У складу са принципом једнаких могућности, охрабрују се жене, припадници националних мањина као и 

особе са инвалидитетом да се пријаве на Конкурс. 

 

Приликом селекције кандидата за учешће у Програму предност имају кандидати са местом пребивалишта у 

јединици локлане самоуправе у којој се спроводи радна пракса. 

 

ПРАВО ПРИЈАВЉИВАЊА 

 

Учесник у Програму може да буде: 

− студент који студира по Закону о Универзитету уколико је у школској 2010/11. години на завршној 

години студија, апсолвент или студент магистарских студија; 

− особа која је дипломирала по Закону о Универзитету у периоду од 1. јануара 2009. године до дана 

закључења конкурса за учешће у Програму;  

− студент на студијама другог степена по Закону о високом образовању у школској 2010/11. години или 

особа која је завршила студије првог или другог нивоа студија по Закону о високом образовању у 

периоду од 1. јануара 2009. године до дана закључења конкурса за учешће у Програму. 

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

 

− попуњени пријавни формулар (може се преузети са сајтова: www.uns.ac.rs  и 

www.razvojkarijere.uns.ac.rs) 
− биографија на српском и енглеском језику 

− потврда од факултета о тренутном статусу кандидата- за студенте 

− фотокопија уверења о завршеним студијама или дипломе факултета - за особе које су завршиле студије 

− две фотографијe (3x3,5 cm) 

 

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ДО 22. НОВЕМБРА 2010. 

Попуњену пријаву са осталом документацијом предати лично (радним данима од 8.00 до 16.00 часова)  

или поштом на адресу: 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ И САВЕТОВАЊЕ СТУДЕНАТА 

Др Илије Ђуричића 321000 Нови Садса назнаком “Конкурс за Програм радне праксе у јединицама локалне 

самоуправе на територији Аутономне Покрајине Војводине“ 

НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПОДНЕТЕ ПРИЈАВЕ НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ. 

www.uns.ac.rs 

www.razvojkarijere.uns.ac.rs  


