
 
 

 
 
На основу Споразума о сарадњи између Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу 

и ЈП Завод за урбанизам Ниш, бр. 653/11 закљученог 28. децембра 2022. године, и Отвореног 
позива за обављање стручне праксе у ЈП Завод за урбанизам Ниш за период од 01. априла до 30. 
јуна 2023. године, 

 
 

ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 
ОБЈАВЉУЈЕ  

ОТВОРЕНИ ПОЗИВ 
ЗА ОБАВЉАЊЕ СТУДЕНТСКЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ, 

ЗА ПЕРИОДЕ: 
- ОД 01. АПРИЛА ДО 30. ЈУНА 2023. ГОДИНЕ 
- ОД 01. ЈУЛА ДО 30. СЕПТЕМБРА 2023. ГОДИНЕ 
- ОД 01. ОКТОБРА ДО 24. ДЕЦЕМБРА 2023. ГОДИНЕ 

 
 

 1. ПРАВО УЧЕШЋА 
Право учешћа на Конкурсу за обављање студентске стручне праксе у ЈП Завод за 

урбанизам Ниш имају студенти основних, мастер и интегрисаних академских студија на 
акредитованим студијским програмима који се изводе на Грађевинско-архитектонском 
факултету у Нишу. 

  2. ОБЛИК, НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ И ТРАЈАЊЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ 
  Стручна пракса се реализује у реалном окружењу изван високошколске установе, 
односно у ЈП Завод за урбанизам Ниш и просторима које надлежно ЈП за то одреди. 
  Број студената по студијским програмима за обављање студентске стручне праксе није 
ограничен. 
 Стручна пракса се реализује у току календарске 2023. године. 
 О трајању стручне праксе (укупном, дневном и недељном ангажовању током трајања 
стручне праксе) заинтересовани студенти могу добити информације од ЈП Завод за урбанизам 
Ниш. 
 Студент за време проведено на стручној пракси не остварује право на накнаду, по било 
ком основу. 
 Студент за време проведено на стручној пракси не остварује право на осигурање од 
повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом, ради обезбеђивања 
накнаде штете. 
 
 



 3. КОНКУРСНИ РОКОВИ 
 Позив за незапочете, долазеће периоде је стално отворен, а листа расподеле пракси ће се 
објављивати пред долазећи период, три пута годишње. 
 Студенти заинтересовани за обављање праксе у првом циклусу у оквиру овог програма 
подносе пријаве до петка, 17. марта 2023. године. Пријављивање се врши на шалтерима Службе 
за студентска питања у времену од 10.00 до 12.00 часова. Образац пријаве се може преузети на 
шалтеру. 
 Продекани за наставу Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу утврђују 
прелиминарну листу одабраних студената за обављање стручне праксе. 

Рангирање кандидата ће се вршити на основу просечне оцене и броја положених испита 
на основним и мастер, односно интегрисаним академским студијама. 
 Факултет доставља ЈП Завод за урбанизам Ниш прелиминарну листу одабраних студената. 
 ЈП Завод за урбанизам Ниш утврђује коначну листу за избор студената за похађање 
стручне праксе у првом циклусу, најкасније до понедељка, 27. марта 2023. године. 
 По утврђивању коначне листе, Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу доставља 
ЈП Завод за урбанизам Ниш појединачне акте о упућивању студената на стручну праксу у 
оквиру првог циклуса, најкасније до петка, 31. марта 2023. године. 
 ЈП Завод за урбанизам Ниш спроводи стручну праксу од 01. априла до 30. јуна 2023. 
године, у складу са планом реализације стручне праксе. 
 

  4. ПОТВРДА О ОБАВЉЕНОЈ СТРУЧНОЈ ПРАКСИ 
 На основу података које води ЈП Завод за урбанизам Ниш о похађању стручне праксе, 
издаје се потврда о обављеној стручној пракси, коју потписује ментор у оквиру реализоване 
праксе у ЈП Завод за урбанизам Ниш.  
 Потврда се сачињава у три примерка, по један примерак за студента и архиву ЈП Завод за 
урбанизам Ниш, и један за архиву Грађевинско-архитектонског факултета. 
 

 
 
 

 
08. 03. 2023. године       ИЗ СЕКРЕТАРИЈАТА 


