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Радна пракса студената 2020. год. 

Распоред студената  
 

Универзитет у Новом Саду 

Економски факултет у Суботици 
 

ДАТУМ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ СТУДЕНТА НАПОМЕНА 

ЈУН 22. јун - 3. јул 
1. Клисара Милица (2 година) 
2. Петровић Радица (2 година) 
3. Стевић Ивона (2 година) 

Иако је преферирани месец за праксу јул, 
због наших капацитета, предлажемо крај 
јуна, обухватајући и пар дана у јулу 

ЈУЛ 

6-17. јул 
4. Ранђеловић Емилија (4 година) 
5. Тубин Ивана (4 година) 
6. Станивук Маја (4 година) 

Преферирани месец јул 

20-31. јул 
7. Турањанин Момчило (3 година) 
8. Чавић Јелена (4 година) 
9. Крстић Сања (3 година) 

Преферирани месец јул 

АВГУСТ 

3-14. август 
10. Диклић Момчило (2 година) 
11. Жужа Јована (2 година) 
12. Пауњеску Анамарија (3 година) 

Иако је преферирани месец за прва два 
студента јул, због наших капацитета, 
предлажемо август 

17-28. август 
13. Деурић Софија (мастер) 
14. Булатовић Миљана (3 година) 
15. Лемић Милица (3 година) 

Преферирани месец август 

СЕПТЕМБАР 

31. август -  
11. септембар 

16. Стојковић Ања (2 година) 
17. Перлаки Андреа (2 година) 
18. Кнежевић Бојана (2 година) 

Преферирани месец септембар 

14-25. 
септембар 

19. Перић Владимир (3 година) 
20. Гелер Јелена (2 година) 
21. Топић Теодора (3 година) 

Иако је преферирани месец за последњу 
студенткињу октобар, због наших 
капацитета, предлажемо крај септембра 

ОКТОБАР 

28. септембар -  
9. октобар 

22. Пићан Милка (2 година) 
23. Тотан Мариа (2 година) 
24. Баша Жељка (2 година) 

Преферирани месец октобар 

12-23. октобар 
25. Станојевић Зорана (2 година) 
26. Десница Ања (3 година) 
27. Јаковљевић Јована (3 година) 

Преферирани месец октобар 

26. октобар –  
6. новембар 

28. Петровић Јована (4 година) 
29. Кардош Николина (4 година) 
30. Батаковић Анђела (3 година) 

Преферирани месец октобар 

НОВЕМБАР 9-20. новембар 
31. Нерац Ања (2 година) 
32. Каракаш Сара (3 година) 
33. Петровић Елеонора (3 година) 

Додали смо један термин у новембру, за 
три студенткиње које, због наших 
капацитета, нисмо успели сместити у  
октобар, који су написале као преферирани 
месец 

 

1. Место реализације праксе: Мастер центар Новосадског сајма: Хајдук Вељковa 11, 21000 
Нови Сад (службени улаз бр. 5, спрат 6, канцеларија 606). Контакт особе Теодора 
Милков Манић и Јелена Радосављевић Ровчанин. Телефон: 021/310-20-93. 
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2. Пре одласка на праксу, студенти би требало да поднесу захтев и преузму одговарајућа 
документа из Студентске службе. Детаљније видети на: http://www.ef.uns.ac.rs/strucne-
prakse/uputstva-za-realizaciju-strucne-prakse.php 

3. Пракса би требало да се реализује према процедури која је описана на следећем линку: 
http://www.ef.uns.ac.rs/strucne-prakse/2019-06-06-faze-realizacije-strucne-prakse-
studenata.pdf   
 

Распоред студента је направљен од стране запослених у Фонду Европски послови АПВ водећи 
се капацитетом канцеларија и могућношћу да сваки студент добије лаптоп на коришћење. 
Првенство су имали студенти са завршних година.  

Студенти који су се пријавили за радну праксу, а нису се нашли у овом распореду могу праксу 
да обаве у децембру или на пролеће следеће године. Обавештење у вези са наставком праске 
биће објављено у новембру 2020. године. Уколико у међувремену неко од распоређених 
студената одустане од праксе, пријављени студент који није добио праксу може доћи на 
ослобођено место. Списак пријављених студената је доступан на следећем линку:  

https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1L8_ZZIBcAubXgF1ESFDl9j7g5Mx_ZLpDUmxoA3IG6pk/
edit?usp=sharing 

 

 

 

  

 


