
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
Александра Медведева 20, 18000 Ниш, Србија 

Тел:  +381 (0)18 588 211, 588 039, 588 040 
Фаx: +381 (0)18 588 210 

e-mail: info@vtsnis.edu.rs 
 

http://www.vtsnis.edu.rs 

COLLEGE OF APPLIED TECHNICAL SCIENCES  
Address: Aleksandra Medvedeva 20, 18000 Nis, Serbia 
Phone.  +381 (0)18 588 211, 588 039, 588 040 
Fax +381 (0)18 588 210 
e-mail: info@vtsnis.edu.rs 

 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а 
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

Број: 02-____     ____.____.2017. год. 
Н  И  Ш 

 
 

          
 

Поштовани, 
 

У циљу повезивања студија са праксом привредних субјеката, студенти III године основних 
струковних студија су у обавези су да обаве стручну праксу  предвиђену студијским програмом који 
похађају.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

За време обављања стручне праксе, студент је дужан да се придржава одредаба из Правилника о 
раду, као и осталих нормативних аката предузећа и установа, из којих произилазе обавезе из радног 
односа. 

Ради реализације ове обавезе, молимо Вас да на обављање Стручне праксе примите студента: 
 

Име и презиме  
Број личне карте, 

издата од ПУ 
Студијски програм 

   

 
Студент треба да проведе 45 радних сати на стручној пракси, и то у време када је Вама и њему то 

најпогодније. За то време, под надзором и стручним упутствима ваших радника, именовани-а је 
обавезан-на да води Дневник стручне праксе и обради тему: 
 
 

(навести назив теме) 
 

Из предмета: 
 
 

(навести назив предмета) 
 
 Студент ће, током обављања стручне праксе, евентуалне консултације обављати са предметним 
наставником. 
 Сагласно теми коју обрађује студент је дужан да у Дневник стручне праксе  уноси све битне 
чињенице које не представљају пословну тајну предузећа, а који су од значаја за тему коју обрађује. По 
обављеној  стручној пракси,  Дневник стручне праксе треба да овери овлашћено лице -  супервизор, 
односно запослени у Вашем предузећу/установи кога сте задужили да прати рад студента током 
обављања стручне праксе.   
 У нади да ћете дати сагласност за обављање стручне праксе, срдачно Вас поздрављамо. 
 
  Предметни наставник                      Руководилац стручне праксе 

 
_____________________________                    __________________________________ 
          

С а г л а с а н 
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