
                             
 

СТУДЕНТСКА ЛЕТЊА СТРУЧНА ПРАКСА 2020. 

ПОЗИЦИЈЕ ЗА ПРАКСУ 

 

Драги студенти, приликом попуњавања пријавног формулара и слања пријаве за праксу 

ОБАВЕЗНО је навести број позиције, односно институцију за коју се пријављујете, као и 

месец у коме желите да обавите праксу (јул или август). 

 

НАПОМЕНА: Можете се пријавити за највише 2 позиције. 

 

 

 

 
4. БИЗНИС ИНОВАЦИОНИ ЦЕНТАР  

ПРОФИЛ КАНДИДАТА Број места и период реализације праксе 

Економски факултет 

Правни факултет  

Филолошко-уметнички факултет 

 1 место – јул 

 1 место – август 

 

  

 

 

 

 

1. ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА 

Одељење за реализацију седница Скупштине града 

ПРОФИЛ КАНДИДАТА Број места и период реализације праксе 

Правни факултет 

 

1 место – јул 

1 место – август  

2. ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

Одељење за реализацију седница Скупштине града 
ПРОФИЛ КАНДИДАТА Број места и период реализације праксе 

Правни факултет  

Економски факултет  

Факултет инжењерских наука – Рачунарска техника и 

софтверско инжењерство, Електротехника и 

рачунарство, Индустријско инжењерство (Пословни 

информациони системи); Природно-математички 

факултет – Информатика; Факултет техничких наука 

у Чачку – Електротехника и рачунарско инжењерство, 

Информационе технологије. 

 

5 места јул / 5 места август  

3 места јул / 3 места август 

1 место јул – 1 место август 

3. ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

ПРОФИЛ КАНДИДАТА Број места и период реализације праксе 

Правни факултет 

Економски факултет 

Филолошко-уметнички факултет - Унутрашња 

архитектура  

Природно-математички факултет (Екологија) 

7 места јул / 7 места август 

5 места јул / 5 места август 

1 место јул / 1 место август  

 

1 место јул / 1 места август  



                             
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

5.  НАРОДНИ МУЗЕЈ КРАГУЈЕВАЦ 

ПРОФИЛ КАНДИДАТА Број места и период реализације праксе 

Филолошко-уметнички факултет 

Правни факултет 

Економски факултет 

Факултет за хотелијерство и туризам 

 

2 места – јул 

2 места – август 

6. ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ  

ПРОФИЛ КАНДИДАТА Број места и период реализације праксе 

Природно-математички факултет – Информатика  

Факултет медицинских наука  

2 места јул / 2 места август 

10 места јул / 10 места август 

7.  КЊАЖЕВСКО-СРПСКИ ТЕАТАР 

ПРОФИЛ КАНДИДАТА Број места и период реализације праксе 

Филолошко-уметнички факултет - Графички дизајн 1 место – август  

8. ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА КРАГУЈЕВАЦ 

ПРОФИЛ КАНДИДАТА Број места и период реализације праксе 

Факултет инжењерских наука: 

Машинско инжењерство (3 кандидата) 

Урбано инжењерство (1 кандидат) 

Рачунарска техника и софтверско инжењерство 

(1 кандидат) 

Индустријско инжењерство - Пословни информациони 

системи (1 кандидат) 

Електротехника и рачунарство (2 кандидата) 

Природно-математички факултет: 

Хемија (1 кандидат) 

Екологија (1 кандидат) 

Биологија (1 кандидат) 

Информатика (1 кандидат) 

6 места - јул 

6 места – август 

 

9. ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ШУМАДИЈЕ 

Служба за сређивање архивске грађе 

ПРОФИЛ КАНДИДАТА Број места и период реализације праксе 

Филолошко-уметнички факултет (филологија, дизајн) 

Факултет техничких наука, Факултет инжењерских 

наука, Природно-математички факултет (информатика) 

3 места – јул 

3 места – август 

 



                             

 
 

11. ГРАДСКА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА КРАГУЈЕВАЦ 

Maркетинг у оквиру службе за промоцију и развој у туристичком инфо центру 

ПРОФИЛ КАНДИДАТА Број места и период реализације праксе 

Економски факултет 

Економски факултет – студијски програм Хотелијерство 

и туризам 

Факултет за хотелијерство и туризам – Менаџмент у 

хотелијерству и туризму 

Филолошко-уметнички факултет 

 

1 место – јул 

1 место – август 

 

 

12. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НАДА НАУМОВИЋ“ 

ПРОФИЛ КАНДИДАТА Број места и период реализације праксе 

Факултет педагошких наука у Јагодини – Васпитач у 

предшколским установама 

Педагошки факултет у Ужицу - Васпитач 

5 места – јул 

4 места – август 

 

13. ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КРАГУЈЕВАЦ 

ПРОФИЛ КАНДИДАТА Број места и период реализације праксе 

Правни факултет 1 место – јул 

1 место – август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАГУЈЕВАЦ 

ПРОФИЛ КАНДИДАТА Број места и период реализације праксе 

Филолошко-уметнички факултет – Графички дизајн, 

Ликовне уметности 
 

1 место – јул 

1 место – август 

 

14. ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА 

ПРОФИЛ КАНДИДАТА Број места и период реализације праксе 

Правни факултет 1 место – јул 

1 место – август 

15. JАВНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ КРАГУЈЕВАЦ 

ПРОФИЛ КАНДИДАТА Број места и период реализације праксе 

Економски факултет 1 место – јул 

1 место – август 



                             
 

 

 

 

 

 

16. ЈП ПУТЕВИ 

ПРОФИЛ КАНДИДАТА Број места и период реализације праксе 

Факултет инжењерских наука – Машинско 

инжењерство, модул: Друмски саобраћај 

1 место – јул 

 

17. ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ 

ПРОФИЛ КАНДИДАТА Број места и период реализације праксе 

Факултет медицинских наука 5 места – јул 

5 места – август 

 

18. JKП Шумадија 
ПРОФИЛ КАНДИДАТА Број места и период реализације праксе 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, 

Грађевинско инжењерство 

2 места – јул 

2 места – август  


