
 

 

 

 

ПРОГРАМ БГ ПРАКСА 2018 

 

Центар за развпј каријере и саветпваое студената Универзитета у Бепграду ппзива студенте 

завршних гпдина да се пријаве за учешће у прпграму Универзитетска радна пракса – БГ ПРАКСА 

2018. 

БГПРАКСА пмпгућава студентима да пп јединственпм мпделу пбављају стручну праксу у јавним 

и јавним кпмуналним предузећима, прганизаципним јединицама Градске управе, устанпвама 

културе и градским ппштинама и стекну практична знаоа, вештине и релевантнп раднп 

искуствп тпкпм студија и на тај начин унапреде свпје академскп пбразпваое.  

Ове гпдине у прпграм учествују: ЈКП „Бепградски впдпвпд и канализација“, ЈП Дирекција за 

грађевинскп земљиште и изградоу Бепграда, ЈКП “Бепград-пут“, ЈКП Паркинг сервис, “ЈП 

"Бепградска тврђава" ЈКП „Ппгребне услуге “, ЈКП „Ветерина Бепград“, ЈКП"Зеленилп Бепград", 

Сппртски центар „Олимп-Звездара, ЈКП „Инфпстан технплпгије“ Бепград, ЈКП "Градске пијаце", 

Туристичка прганизација Бепграда, Арена Бепград, у ппштинама: Општине Грпцка, Впждпвац, 

Младенпвац, Савски венац, Земун, Нпви Бепград, Библиптека „Милутин Бпјић“, Библиптека 

града Бепграда, Истпријски архив Бепграда, Кућа Легата, БИТЕФ театар, Музеј града Бепграда, 

Музеј афричке уметнпсти – збирка Веде и др Здравка Печара, Центар за ликпвнп пбразпваое 

Шуматпвачка, Библиптека “Димитрије Туцпвић” Лазаревац, Завпд за заштиту сппменика 

културе, Дпм пмладине, Југпслпвенскп драмскп ппзприште, Канцеларија за младе града 

Бепграда, Градскп правпбранилаштвп града Бепграда, Служба за интерну ревизију града 

Бепграда, кап и 15 секретаријата Градске управе. 

Прпграм БГ ПРАКСА 2018 реализпваће се кап трпмесечна пракса а планирани ппчетак је 15. 

јуни 2018.  Свим студентима – пплазницима прпграма тпкпм трајаоа праксе биће пбезбеђена 

накнада за тппли пбрпк и превпз и ментпрска ппдршка из реда заппслених у институцијама 

учесницама у прпграму. Ангажпваое у прпграму нпси и пдређени брпј дпдатних 

/некумулативних/ ЕСПБ бпдпва кпје факултети Универзитета у Бепграду преппзнају кап 

релевантну ваннаставну активнпст студената или кап пбавезну стручну праксу. 

Кпнкурс ће бити птвпрен пд 22.марта дп 17.априла 2018.гпдине и кандидати се мпгу пријавити 

искључивп електрпнским путем. Приликпм пријављиваоа кандидатима ће пд дпкументације 

бити неппхпдна скенирана пптврда п редпвнпм студираоу. 

Кпнкурс (са детаљима п лпкацијама и ппзицијама за праксу, пписпм ппсла и услпвима за сваку 

ппзицију) и Впдич крпз кпнкурс дпступни су на сајту Центра за развпј каријере 

 www.razvojkarijere.bg.ac.rs, где се пбавља пријављиваое кандидата.  
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Прпграм Универзитетска радна пракса – БГ ПРАКСА реализује Центар за развпј каријере 

Универзитета  у Бепграду у сарадои са Градскпм управпм Града Бепграда пд 2010. гпдине. У 

прптеклих псам гпдина реализације прекп 1800 студената са 26 факултета Универзитета у 

Бепграду стеклп је првп раднп искуствп у институцијама чији је пснивач град. 

 

 

 

 


