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 УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ 

ПРАКСЕ У ГРАДСКИМ УПРАВАМА И СЛУЖБАМА, ЈАВНИМ И 

ЈАВНИМ КОМУНАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА, УСТАНОВАМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД НОВИ 

САД У 2015. ГОДИНИ 

Програм заједнички спроводе Универзитет у Новом Саду и Град Нови 
Сад. Основни циљ Програма је да се студентима завршних година факултета у 
Новом Саду омогући да се непосредно упознају са радом градских управа, 
институција, јавних и јавно комуналних предузећа и да стекну потребно радно 
искуство за обављање послова, као и оспособљеност за практичну примену 
стечених теоријских знања у реалном радном окружењу. Учесници који 
успешно обаве професионалну праксу у Програму стичу СЕРТИФИКАТ који 
представља јединствен документ који је потписан од стране Ректора 
Универзитета у Новом Саду и Градоначелника Града Новог Сада. 
  

Професионална пракса почиње током  јуна 2015. године и 

траје 6 месеци по 25 часова недељно. 

*НАПОМЕНА: у току летњих месеци учесници Програма би се са менторима 
договарали о броју сати због годишњих одмора и летње паузе од предавања. 

 
ПРАВО ПРИЈАВЉИВАЊА 

Учесници у Програму могу да буду: 

- студенти факултета у саставу Универзитета на студијама другог степена по 

Закону о високом образовању у школској 2014/2015. години,  

- студенти завршних година студија првог степена који су одслушали све 

предмете предвиђене студијским програмом, и 

- студенти завршних година студија првог степена. 

 

Не постоји новчана надокнада за обављање праксе. 

 

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ОБЛАСТИМА У КОЈИМА СЕ ОБАВЉА 
ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА: 

Изабрани кандидати ће обављати професионалну праксу у градским управама 
и службама, јавним и јавним комуналним предузећима, установама и 
организацијама чији је оснивач Град Нови Сад. Избор кандидата се врши на 
основу поднете документације, а у складу са исказаним потребама (погледати 
документ Тражени профили) и предностима које поседује сам кандидат. Избор 
кандидата врши селекциона комисија. 
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Од учесника у Програму очекује се да извршавају одређене једноставније 
задатке у оквирима уобичајеног рада градских управа и служби, јавних и јавно 
комуналних предузећа, установа и организација у којима се обавља 
професионална пракса, 6 месеци по 25 сати недељно према утврђеном 
распореду. Недељни распоред и ангажовање на конкретним пословима и 
задацима утврђују се договором између учесника у Програму и њихових 
ментора. 

У складу са принципом једнаких могућности, охрабрују се особе женског пола, 
припадници националних мањина као и особе са инвалидитетом да се пријаве 
на Конкурс. 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

     попуњен електронски пријавни формулар који се налази на сајту 

Универзитетског центра за развој каријере и саветовање студената 

(www.razvojkarijere.uns.ac.rs) 

- попуњен CV/профил студента на сајту Универзитетског центра за развој 

каријере и саветовање студената (www.razvojkarijere.uns.ac.rs) 

     прикачити CV (биографија) на српском и енглеском језику са сликом у 

кућице у које је назначено 

     потврда од факултета о тренутном статусу кандидата или фотокопија прве 

и последње стране индекса, односно странице где је оверен последњи 

семестар. 

Пријава се врши искључиво електронски путем. 

   

 

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ДО 10. МАЈА 2015. 

 

НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПОДНЕТЕ ПРИЈАВЕ НЕЋЕ 

БИТИ РАЗМАТРАНЕ. 

  

(Додатне информације у вези са радном праксом можете пронаћи на званичној 

интернет презентацији Универзитета у Новом Саду: www.uns.ac.rs или на 

www.razvojkarijere.uns.ac.rs, путем е-maila: karijerauns@gmail.com или на 

телефон Центра: 021 485 2041) 
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