
 
Отворено пријављивање за обављање студентске праксе 

– 170 места у јесењем циклусу 
 

Универзитет у Београду – Центар за развој каријере у сарадњи са Министарством 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре позива студенте Грађевинског, 

Саобраћајног, Машинског, Електротехничког, Архитектонског, Рударско - геолошког, 

Факултета безбедности, ФОН-а, Правног, Математичког, Географског, Економског, 

Шумарског , Технолошко-металуршког, Биолошког, Факултета политичких наука да се 

пријаве за обављање стручне праксе у секторима и органима Министарства 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, јавним предузећима и стручним установама 

и агенцијама из ресора Министарства.  

 

У трећем и последњем овогодишњем циклусу (новембар 2018 – јануар 2019.) планирана је 

реализација праксе за укупно 170 студената. Највише места отворено је за студенте 

техничких факултета Универзитета у Београду, а међу институцијама које су отвориле 

највећи број места налазе се „Аеродром Никола Тесла“, „Инфраструктура Железнице 

Србије“, као и сектори и органи Министарства.  

 

Пријављивање за трећи циклус стручне праксе траје до 14. октобра 2018. (14. октобар у 

23:59) и врши се искључиво електронским путем на порталу www.studenstskapraksa.com . 

Потребно је да студент направи кориснички налог у зони за студенте и дода своју 

биографију, а затим да одабере жељену позицију из базе пракси и изврши пријаву. 

Студенти који су се већ регистровали на порталу не морају то да раде поново, већ само да 

одаберу праксу за коју желе да се пријаве. 

 

Студенти који буду одабрани за обављање праксе у овом циклусу, моћи ће да је обаве 

током периода од 1. новембра до 31. јануара 2019. године. Трајање праксе биће 
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дефинисано за сваког студента у складу са захтевима одговарајућег студијског програма и 

у договору са супервизорима праксе из предузећа и установа које учествују у програму. 

 

Стручна пракса у области грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре реализује се другу 

годину за редом на основу потписаног протокола о сарадњи између Универзитета у 

Београду и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.  

 

Институције у којима студенти могу да обаве праксу су: 

1. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

2. Агенција за безбедност саобраћаја 

3. Грађевинска дирекција Србије 

4. Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу 

5. Агенција за управљање лукама 

6. Србија Карго 

7. Ер Србија 

8. ЈАТ Техника 

9. Саобраћајни институт ЦИП 

10. Железнице Србије 

11. Аеродром „Никола Тесла“ Београд 

12. Инфраструктура Железнице Србије 

13. Дирекција за водне путеве 

14. Дирекција за железнице 

15. Републички геодетски завод 

 

 

*** 

ОТВОРЕНА МЕСТА ЗА СТУДЕНТЕ АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА 

www.studentskapraksa.com  

Позиције Број места 

Грађевинска дирекција Србије 

Практикант на пословима дипломираног инжењера архитектуре 2 

Сектор за просторно планирање и урбанизам 

Практикант на пословима припреме, координације и праћење израде 

докумената просторног планирања из надлежности Републике Србије и 

администативно оперативним пословима 

2 

Сектор за грађевинске послове, спровођење обједињене процедуре и озакоњење 

Практикант на радном месту за издавање грађевинских дозвола и 

спровођење обједињене процедуре 
1 
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*** 

ОТВОРЕНА МЕСТА ЗА СТУДЕНТЕ БИОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА 

www.studentskapraksa.com  

Позиција Број места 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

Сектор за инспекцијски надзор, Одсек за инспекцијске послове 

комуналија-Комунални инспектор 

1 

Инфраструктура Железнице Србије 

Практикант у Одељењу за безбедност и здравље на раду 4 

Практикант у Одељењу за заштиту животне средине 6 

 

 

 

 

ОТВОРЕНА МЕСТА ЗА СТУДЕНТЕ ГЕОГРАФСКОГ ФАКУЛТЕТА 

www.studentskapraksa.com  

Позиција Број мeста 

Аеродром Никола Тесла Београд 

Практикант за заштиту животне средине и санитарну 

заштиту 

1 (геопросторне основе 

животне средине) 

Републички геодетски завод 

Практикант у сектору за катастар непокретности 7  (просторно планирање) 

Инфраструктура Железнице Србије  

Практикант у Одељењу за заштиту животне средине 6 (геопросторне основе 

животне средине) 

Практикант у Одељењу за безбедност и здравље на 

раду 

4  

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

Сектор за просторно планирање и урбанизам - 

Практикант на пословима припреме, координације и 

праћење израде докумената просторног планирања из 

надлежности РС и администативно оперативним 

пословима 

1  (просторно планирање) 

 

 

ОТВОРЕНА МЕСТА ЗА СТУДЕНТЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 

www.studentskapraksa.com 

Позиција Број места 

Грађевинска дирекција Србије 
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Практикант на пословима дипломираног грађевинског 

инжењера (конструкције) 

1 (модул конструкције) 

Саобраћајни институт ЦИП 

Практикант у Заводу за саобраћајнице 1 (модул путеви, 

железнице и аеродроми) 

Практикант у Заводу за конструкције 1 (модул конструкције) 

Аеродром Никола Тесла Београд 

Сарадник на технолошкој приреми    1(хидротехника и водно и 

еколошко инжењерство) 

Сарадник у одељењу Инвестиције и развој 1 

Инфраструктура Железнице Србије 

Инжењер на одржавању железничке грађевинске 

инфраструктуре 

7 

Дирекција за водне путеве 

Стручни сарадник у Одељењу за пружање информација о 

стању водних путева, речне информационе сервисе и 

имплементацију међународних пројеката 

1 (хидротехника) 

Дирекција за железнице 

Практикант - Радно место за издавање дозвола и 

сертификата и надзор 

1 

Републички геодетски завод 

Практикант у сектору за катастар непокретности 7 (геодезија) 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре 

 

Сектор за инспекцијски надзор, Одељење инспекције за 

државне путеве – Инспектор за државне путеве 

1 (нискоградња и 

конструктивни смер) 

Сектор за инспекцијски надзор, Одeљење републичке 

грађевинске инспекције - Сарадник републичког 

грађевинског испектора 

2 

 

 

ОТВОРЕНА МЕСТА ЗА СТУДЕНТЕ ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА 

www.studentskapraksa.com  

Позиција Број места 

Управа бродова 

Сарадник за оперативне послове финансија, рачуноводства и 

финансијског планирања 

1 

Србија Карго 

Референт за израду понуда за превоз 1 

Ер Србија 
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Практикант у одељењу Рачуноводства / Рачуноводство, трезор и 

извештавање / обрачун прихода за Карго 

1 

Практикант у одељењу Трезора 1 

Практикант на позицији специјалисте за рекламације 1 

Практикант у Карго одељењу 1 

Инфраструктура Железнице Србије 

Практикант у Сектору за финансијске послове, план и анализу 4 

Практикант на Пословима финансијског рачуноводства    3 

Стручни сарадник у Одсеку за финансијско материјално пословање 1 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

Сектор за железнице и интермодални транспорт, Одељење за 

железичку инфраструктуру и интермодални транспрорт- Практикант 

за економику железничког саобраћаја 

1 

 

 

ОТВОРЕНА МЕСТА ЗА СТУДЕНТЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА 

www.studentskapraksa.com  

Позиција Број места 

Србија Карго 

Главни инжењер за дефeктажу 2 

Водећи инжењер 2 

Саобраћајни институт ЦИП 

Практикант у Заводу за електротехнику - Група за 

телекомуникације 

1 

Практикант у Заводу за електротехнику 1 

Аеродром Никола Тесла Београд 

Стручни сарадник администратор пословно-информационог 

система 

3 (рачунарско 

инжењерство) 

Практикант за управљање и одржавање , ОЈ Логистика 2 (телекомуникације) 

Самостални инжењер одржавања 2 (енергетика) 

Инфраструктура Железнице Србије 

Практикант на одржавању електротехничке инфраструктуре 6 

Практикант на Одржавању информационих система 6 

Практикант у Одељењу за заштиту животне средине 6 (енергетика) 

Дирекција за водне путеве 

Стручни сарадник у Одељењу за пружање информација о 

стању водних путева, речне информационе сервисе и 

1 (софтверско 

инжењерство) 
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имплементацију међународних пројеката 

 

 

 

ОТВОРЕНА МЕСТА ЗА СТУДЕНТЕ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 

www.studentskapraksa.com  

Позиција Број места 

Грађевинска дирекција Србије 

Практикант на пословима дипломираног машинског 

инжењера  

1 (термотехника) 

Србија Карго 

Главни инжењер за дефeктажу 2 

Водећи инжењер 2 

Ер Србија 

Практикант у одељењу Комерцијала / Продаја - чартери 1 

ЈАТ Техника 

Инжењер одржавања авионских мотора 1 (ваздухопловство) 

Инжењер одржавања авионских компоненти 1 (ваздухопловство) 

Инжењер за планирање и праћење радова одржавања 2 (ваздухопловство) 

Аеродром Никола Тесла Београд 

Сарадник у технолошкој припреми 1 

Самостални инжењер одржавања 3( мехатроника и 

аутоматика) 

Самостални инжењер одржавања возила и опреме 2 

Инфраструктура Железнице Србије 

Практикант у сектору за техничко колске послове 2 

Агенција за безбедност саобраћаја 

Стручни сарадник у сектору возила 2 

 

 

*** 

ОТВОРЕНА МЕСТА ЗА СТУДЕНТЕ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА 

www.studentskapraksa.com  

Институција/ Позиција Број места 

Србија Карго 

Стручни сарадник за људске ресурсе и опште послове 1 

Железнице Србије 

Практикант у Сектору за правне, персоналне и опште послове 2 

Аеродром Никола Тесла Београд 

Стручни сарадник за пословни простор 1 
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Сарадник на правним и административним пословима 2 

Инфраструктура Железнице Србије 

Координатор за правне послове 4 

Дирекција за водне путеве 

Стручни сарадник у Одсеку за правне, кадровске и опште послове 1 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

Сектор за друмски транспорт, путеве и безбедност саобраћаја- 

практикант у Одељењу за друмски транспорт  

2 

Сектор за стамбену и архитектонску политику, комуналне 

делатности и енергетску ефикасност- практикант 

2 

Сектор за стамбену и архитектонску политику, комуналне 

делатности и енергетску ефикасност- практикант 

2 

Сектор за грађевинске послове, спровођење обједињене процедуре и 

озакоњење- Практикант на радном месту за издавање грађевинских 

дозвола и спровођење обједињене процедуре 

1 

 

 

ОТВОРЕНА МЕСТА ЗА СТУДЕНТЕ САОБРАЋАЈНОГ  ФАКУЛТЕТА 

www.studentskapraksa.com  

Позиција Број места 

Агенција за безбедност саобраћаја 

Стручни сарадник у сектору за возаче 2 

Стручни сарадник у сектору за возила 2 

Стручни сарадник у сектору за превенцију и локалне 

самоуправе 

2 

Агенција за управљање лукама 

Сарадник у центру за лучку делатност 1 

Ер Србија 

Практикант у Карго одељењу 1(ваздушни смер) 

Практикант на позицији специјалисте за рекламације 1(ваздушни смер) 

Практикант у одељењу Комерцијала / Продаја - чартери 1 

Практикант у одељењу Рачуноводства / Рачуноводство, трезор 

и извештавање / обрачун прихода за Карго 

1 

Србија Карго 

Референт за израду понуда за превоз 1 

Саобраћајни институт ЦИП 

Практикант у Заводу за економију и технологију саобраћаја 1 

Аеродром Никола Тесла Београд 

Стручни сарадник за авио-компаније, Ој Комерцијално 

пословање и маркетинг 

1 

Практикант за управљање  паркинг простором 2(друмски смер) 
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Сарадник на прихвату и отпреми путника и пртљага   1(ваздушни смер) 

Сарадник у одељењу Инвестиције и развој 1(ваздушни смер) 

Самостални инжењер одржавања контроле исправности 

маневарских површина 

1 

Инфраструктура Железнице Србије 

Организатор у Центру за безбедност (одељење и служба) 5 

Практикант у сектору за саобраћајне послове и приступ 

железничкој инфраструктури 

12 

Практикант у сектору за развој-Руководилац пројекта за 

припрему пројеката за финансирање из ЕУ фондова 

3 

Дирекција за водне путеве 

Стручни сарадник у oдељењу за обележавање водних путева 1 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

Сектор за инспекцијски надзор, Одељење за инспекцијске 

послове друмског саобраћаја-Инспектор за друмски саобраћај 

2 

Сектор за инспекцијски надзор, Одсек за инспекцијске 

послове безбедности пловидбе-Инспектор безбедности 

пловидбе 

2 

Сектор за инспекцијски надзор, Група за инспекцијске 

послове за транспорт опасне робе-Практикант-Саветник, 

инспектор за транспорт опасне  робе 

2 

Сектор за ваздушни саобраћај и траспорт опасне робе-

Практикант у одсеку за транспорт опасне робе 

1 

Сектор за ваздушни саобраћај и траспорт опасне робе-Радно 

место за послове развоја инфраструктуре ваздушног 

саобраћаја и аеродрома 

1 

Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе-Практикант 

- Административни и оперативни послови Лучке капетаније 

Београд 

2 

 

*** 

ОТВОРЕНА МЕСТА ЗА СТУДЕНТЕ ФАКУЛТЕТА БЕЗБЕДНОСТИ 

www.studentskapraksa.com  

Позиција Број места 

Ер Србија 

Практикант у одељењу обезбеђења 1 

Практикант у одељењу Људских ресурса 1 

Инфраструктура Железнице Србије 

Практикант у Одељењу за заштиту животне средине 6 

Организатор у Центру за безбедност (одељење и служба) 5 

http://www.studentskapraksa.com/


Практикант у Одељењу за безбедност и здравље на раду 4 

 

 

 

ОТВОРЕНА МЕСТА ЗА СТУДЕНТЕ  ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА 

www.studentskapraksa.com  

Позиција Број места 

Ер Србија 

Практикант у одељењу Безбедности и усклађености 2 

Практикант у одељењу Људских ресурса 1 

Практикант у одељењу Рачуноводства / Рачуноводство, трезор 

и извештавање / обрачун прихода за Карго 

1 

Практикант у Карго одељењу 1 

Железнице Србије 

Асистент за комерцијално пропагандне активности 1 

Аеродром Никола Тесла Београд 

Сарадник у одељењу Инвестиције и развој 1 

Стручни сарадник администратор пословно-информационог 

система 

3 (информациони 

системи и 

технологије) 

Инфраструктура Железнице Србије 

Практикант на Одржавању информационих система 6 

 

 

ОТВОРЕНА МЕСТА ЗА СТУДЕНТЕ ШУМАРСКОГ  ФАКУЛТЕТА 

www.studentskapraksa.com  

Позиција Број места 

Инфраструктура Железнице Србије 

Практикант у Одељењу за безбедност и 

здравље на раду 

4 

Практикант у Одељењу за заштиту 

животне средине 

6 

Аеродром Никола Тесла 

Практикант за заштиту животне средине и 

санитарну заштиту 

1 (еколошки инжењеринг у заштити 

земљишних и водених ресурса) 
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