
Пријава је отворена до 16. маја 2022. до 12:00 часова 

Студенти који се пријављују за стручну праксу у иностранству морају да изаберу наставну 

базу из иностранства као прву жељу. Остале жеље могу бити и из Србије и из иностранства. 
Студент је у обавези да одабере ПЕТ објеката (види упутство). 
 

Наставним базама се након пријаве праксе доставља обједињена листа свих пријављених 
студената којима је та наставна база прва жеља, по оглашеним местима за стручну праксу. 

Могуће је да ће Вас у том периоду контактирати из жељених објеката да са Вама обаве 

интервју. По завршетку расподеле у првом кругу, а у случају нераспоређених студената, 
понавља се поступак и наставним базама код којих су остала упражњена места шаље се 

списак студената који су их означили као другу жељу. Након другог круга расподеле, буде 

ли нераспоређених, поновиће се исти поступак са објектима који су трећа жеља.  
 

Студенти који не буду изабрани као прва, друга или трећа жеља, распоредиће се на 
стручну праксу у наставну базу у непосредној сарадњи са службом за стручну праксу. 
 

Студенти који су запослени или на други начин ангажовани у угоститељско- туристичким 

објектима најмање три месеца пре ове објаве, пријављују се електронски за стручну 
праксу код свог послодавца. Најпре треба проверити да ли је послодавац на списку 

понуђених објеката. 
 
Уколико јесте (значи да имамо уговор о сарадњи) треба га  одабрати као прву жељу. 
 

Уколико није, као прву жељу навести (одабрати): 

Држава = Србија,  
Место = Место у коме радим,  

Објекат = ЗАПОСЛЕН СТУДЕНТ и  
Позиција = Остало. 

 
Остале четири жеље попуњавају бирајући међу понуђеним позицијама. Коначну одлуку о 

прихватању траженог угоститељског објекта за обављање праксе доносе координатори за 

стручну праксу. 
Ови студенти (чији се послодавац не налази на списку), поред електронске пријаве 

праксе, достављају најкасније до 17. маја до 12:00 сати на мејл адресу praksa@vhs.edu.rs 
или у канцеларију за праксе следеће: 

 копију МА обрасца, копију уговора о раду или други релевантан доказ о 

ангажовању на пословима релевантним за обављање стручне праксе (уговор о 

привременим и повременим пословима и сл.) 

 потписану и оверену сагласност угоститељског објекта да студент може обављати 
праксу у том објекту 

НЕПОТПУНА И НЕБЛАГОВРЕМЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СЕ НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ. 

 

Напомена: Студенти који су запослени у објектима који се налазе на списку наставне базе, 

конкуришу на исти начин као незапослени студенти (види упутство). 
 

http://ovhs.sytes.net:443/Home/Login
http://ovhs.sytes.net:443/Home/Login

