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ПРЕДСТАВНИШТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У СРБИЈИ И  
НАЦИОНАЛНА АЛИЈАНСА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ (НАЛЕД) 

објављују 
 
 

КОНКУРС ЗА ПРОЈЕКАТ 
„УПОЗНАЈ ДРЖАВУ СРБИЈУ“ 

 
 
Представништво Републике Српске у Србији у сарадњи са Националном алијансом за локални 
економски развој (НАЛЕД) објављује конкурс за пројекат „УПОЗНАЈ ДРЖАВУ СРБИЈУ“ којим позива 
студенте из Републике Српске да се пријаве за љетну праксу у трајању од 17. августа до 05. 
септембра  2014. године у локалним самоуправама и компанијама у Србији.  
 
Циљ пројекта је да се студенти у току три недјеље колико траје пракса, упознају са организацијом и 
начином рада локалних самоуправа и компанија широм Србије, са кључним и привредним 
потенцијалом матице, као и са могућностима личног доприноса њеном привредном развоју.  
Студенти из Републике Српске имаће јединствену прилику да се упознају са српским студентима са 
страних факултета широм свијета, стекну конкретна искуства у јавном и приватном сектору у 
Србији, а све у циљу јачања регионалне сарадње двију република. 
 
УСЛОВИ КОЈЕ КАНДИДАТИ ТРЕБА ДА ИСПУЊАВАЈУ: 
  
� Да се тренутно налазе на основним, постдипломским студијама или на специјализацији на 

универзитетима у Републуци Српској;  
� Да су у току претходних студија показали завидне резултате.  

 
ОСНОВНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ КАНДИДАТИ ТРЕБА ДА ДОСТАВЕ:  
 
� Мотивационо писмо (Зашто сам баш ја добар кандидат за овај пројекат? Које особине и 

вриједности ме издвајају у односу на колеге? Како могу да допринесем квалитетној 
реализацији пројеката? (највише 3000 карактера без прореда));  

� Скенирану личну карту или прву страну пасоша;  
� Доказ о студијама школске 2013/14 за студенте који тренутно студирају; 
� Попуњен конкурсни формулар; 
� Биографију са фотографијом не старијом од годину дана. Биографија мора да садржи 

податке о називу универзитета, студијској области, просјечној оцјени у току студија, 
освојеним наградама на такмичењима, радном искуству, раду на значајним пројектима и 
чланству у организацијама, степену познавања страних језика и додатним интересовањима 
релевантним за овај пројекат.  
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НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА ЗА КОНКУРС:  
 
Комплетну документацију потребно је доставити на имејл адресу: 
predstavnistvo@predstavnistvorsbg.rs . У наслову имејла потребно је навести „Упознај Србију-име и 
презиме кандидата“.  
 
Све додатне информације можете добити на интернет презентацији www.predstavnistvorsbg.rs или 
слањем имејла на predstavnistvo@predstavnistvorsbg.rs . 
 
 
ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ:  
 
Потенцијални кандидати треба да имају у виду да је рад на самом пројекту волонтерски, 
Представништво Републике Српске у Србији за седморо студената са универзитета из Републике 
Српске обезбиједиће храну, смјештај и трошкове градског превоза током тронедјељне праксе. 
 
Организатори конкурса ће настојати да прате жеље кандидата за рад у одређеној локалној 
самоуправи. Списак локалних самоуправа које учествују у пројекту биће накнадно објављен и дат 
потенцијалним кандидатима на одабир. У зависности од броја пријава за одређене локалне 
самоуправе и квалификација потенцијалних кандидата, организатор задржава право да кандидата 
распореди у једну од локалних самоуправа које учествују у пројекту.  
 
 
КОНКУРС ТРАЈЕ ОД 20. ЈУНА ДО 15. ЈУЛА 2014. ГОДИНЕ.  
 
 
Резултати конкурса биће објављени НАЈКАСНИЈЕ ДО 21. ЈУЛА 2014. године на 
www.predstavnistvorsbg.rs  и www.naled-serbia.org . 

 


