
 
 

ГРАЂЕВИНСКО АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 

ОБЈАВЉУЈЕ  

КОНКУРС ЗА ПОХАЂАЊЕ 

СТУДЕНТСКЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У ЈАВНОЈ УПРАВИ  
ЗА ШК. 2021/2022. год. 

 
У складу са чланом 3. став 2.  Споразума о сарадњи у пружању подршке јавне управе 

високошколским установама у образовном процесу од 15.10 – 4.11.2021. године, Универзитет у Нишу, 

као и сви државни универзитети у Републици Србији, је потписао Програм сарадње у пружању подршке 

јавне управе високошколским установама у образовном процесу за 2021/2022. годину. 

Програмом сарадње утврђен је облик, начин реализације и трајање студентске стручне праксе, 

учесници у процесу организације и спровођења стручне праксе и њихова права и обавезе у том процесу.  

Стручна пракса се реализује у току академске 2021/2022. године, у периоду новембар 2021. 

године – мај 2022. године. Трајање праксе је 80 часова (четири радне недеље, сваки ради дан по 4 часа).   

Студентска стручна пракса у јавној управи први пут у академској 2021/2022. години спроводи се 

као део организованог процеса подршке јавне управе високо-школским установама да својим 

студентима омогуће да поред теоријских знања, стекну и практичне вештине које су предвиђене у 

исходима учења на студијским програмима који их оспособљавају за развој и примену научних и 

стручних достигнућа. 

Стручна пракса ће се реализовати у реалном радном окружењу, у државним органима и органима 

јединица локалне самоуправе, а студенти ће имати прилику да уз менторску подршку еминентних 

стручњака у управи, науче технике примене стеченог знања у пракси, препознају властите потребе и 

интересовања и почну да размишљају о будућој професионалној орјентацији. 

Такође, време проведено на стручној пракси у јавној управи омогућиће студентима да се повежу 

са пословном заједницом, остваре контакте са колегама из струке, али и да њихова компетентност буде 

препозната и пре самог изласка на тржиште рада. 

Студентима Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу омогућена је реализација стручне 

праксе у  градској управи града Ниша – управа за грађевинарство. Градска управа за грађевинарство 

образована је за обављање послова из области уређења простора и изградње објеката, послове из 

области утврђивања доприноса за утврђивање грађевинског земљишта као и послова поступака 

обједињене процедуре, послова бесправно изграђених објеката, послова из области информатичко-

комуникационих послова и послова из области грађевинске инспекције. Студенти на стручној пракси 

имаће прилику да виде на који начин се плански уређује град, шта је све потребно да би се одређени 

објекат озаконио и сл. 

Укупан број студената за који ће градска управа за грађевинарство града Ниша бити у 

могућности да организује стручну праксу у 2021/2022. години је 7 (седам).  

На конкурс се могу пријавити студенти основних и интегрисаних академских студија. Рок за 

пријављивање је 17. јануар 2022. године. Пријављивање се врши на шалтерима Службе за студентска 

питања у времену од 1000 – 1200h. Образац пријаве се добија на шалтеру. 

Рангирање кандидата ће се вршити на основу просечне оцене и броја положених испита на 

основним, односно интегрисаним академским студијама. 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ се могу добити на nenad.ristic@gaf.ni.ac.rs. 

 

 

14.12.2021. год.          ИЗ СЕКРЕТАРИЈАТА 
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