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Предмет: Програм Универзитетске радне праксе у јавним и јавним комуналним  
    предузећима града Београда 

 
Поштоване колеге, 

 
Са задовољством Вас обавештавамо да су јавна и јавна комунална предузећа у Београду 
отворила своја врата за студенте завршних година и апсолвенте заинтересоване за 
обављање шестомесечне стручне праксе.  
 
Градоначелник града Београда г. Драган Ђилас и Ректор Универзитета у Београду проф.др 
Бранко Ковачевић потписали су 7.априла 2010. Протокол о сарадњи у области 
организовања и реализовања универзитетске радне праксе у јавним и јавним комуналним 
предузећима града Београда.  
 
У програму Универзитетске радне праксе у јавним и јавним комуналним предузећима 
учествује 20 градских предузећа у којима ће преко 130 студената завршних година и 
апсолвената имати прилику да обави шестомесечну стручну праксу уз подршку ментора 
почевши од друге половине маја 2010. године.  
 
На конкурс који је отворен  до 25. априла 2010. могу се пријавити сви заинтересовани 
студенти завршних година и апсолвенти тако што ће попунити електронски формулар на 
сајту Центра за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду 
(www.razvojkarijere.bg.ac.rs). На наведеном сајту налази се и интегрални текст конкурса и 
водич кроз конкурс ради лакшег проналажења жељених позиција за обављање праксе.  
 
Молимо Вас да обавестите студенте о овој фантастичној шанси која им се пружа и да на 
Ваш сајт и на огласне табле поставите информације о овом конкурсу. У прилогу шаљемо 
и јавни позив за студенте и исечак из водича кроз конкурс са позицијама отвореним за 
ваше студенате. За све детаљније информације стојимо вам на располагању. 
 
Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду помаже 
студентима и дипломцима да остваре прва радна искуства, усаврше своје вештине и 
стекну потребна знања која ће им помоћи приликом будућег запошљавања. Центар је у 
овом конкурсу видео идеалну шансу за остварење наведених циљева. Зато Вас молимо 
да остваримо добру сарадњу на овом пројекту и да на тај начин помогнемо студентима. 
 
С поштовањем,  
 
Дејана Лазић 
Марија Јовановић 
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