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 На основу члана 38. и члана 158. Статута Универзитета у Београду-
Архитектонског факултета, Наставно-научно веће на својој  седници одржаној дана 28. 
априла 2010. год., донело је 
  

ПРАВИЛНИК 
О ИЗВОЂЕЊУ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ СТУДЕНАТА  

 
 

Члан 1. 
Правилником о извођењу стручне прексе студената ( у даљем тексту: 

Правилник) утврђују се услови, организација и спровођење стручне праксе студената 
основних и дипломских академских студија Архитектонског факултета у Београду (у 
даљем тексту: Факултет). 

Члан 2. 
Стручна прекса студената изводи се у складу са студијским програмима 

Факултета. 
Циљ обављања стручне прексе је примена стечених знања и њихова провера у 

пракси. 
Програм и услови обављања стручне прексе дати су у садржају предмета 

Стручна пракса и чине саставни део овога Правилника. 
 

Члан 3. 
Стручна прекса се обавља по превилу у току летњег периода у трајању од 

најмање три недеље, односно 15 радних дана, односно 120 радних сати. 
 

Члан 4. 
О условима похађања стручне праксе предметни наставник упознаје студенте у 

току летњег семестра предметне школске године, у којој се стручна пракса реализује.  
Испуњеност услова за похађање стручне прексе утврђена је студијским 

програмом. 
Члан 5. 

Студент који има минимум 1 годину радног стажа у струци (што документује 
копијом радне књижице) може бити ослобођен обављања стручне прексе. 

Студент из става 1. овог члана има обавезу израде семинарског рада. Тему 
семинарског рада одређује предметни наствник. 

 
Члан 6. 

Стручну праксу студент може да обавља код правног лица које се бави 
пословима пројектовања и изградње објеката вискоградње, јавној установи, научно-
истражиовачкој установи и другим организацијама ( у дањем тексту: Предузеће). 

Студент је дужан да сам обезбеди Предузеће у коме ће обављати стручну 
праксу. Изузетно, Предузеће за обављање стручне праксе може да обезбеди и 
Факултет. 

Студент стручну прексу може обавити и у иностранству, преко IAESTE-а 
(међународна организација за размену студента). 

 
Члан 7. 

Студент у поступку добијања упута за обављање стручне праксе, Факултету 
доставља потврду о сагласности Предузећа за пријем студента ради обављања 
стручне прексе. 

Давањем потврде о сагласности Предузеће преузима обавезу о безбедности 
студента у периоду обављања стручне прексе, посебно на градилишту, у складу са 
Законом о безбедности и здрављу на раду. 



За обављање стручне праксе студент добија упут од предметног наставника 
Факултета, који води евиденцију о обављеној стручној пракси. 

Студент за период обављања стручне праксе мора бити осигуран код 
одговарајуће организације са којом Факултет има потписан уговор за текућу школску 
годину. 

Члан 8. 
Студент је дужан да се у року који је одређен у упуту за обављање стручне 

праксе јави Предузећу са упутом и контролним листом, који чине саставни део овог 
Правилника. 

 
Члан 9. 

За време стручне праксе сваки студент је обавезан да уредно и редовно води 
дневник рада у који уписује све обављене радове и уцртава потребне цртеже и скице, 
као основ за израду семинарског рада. 

На крају дневника рада студент може да наведе своје коментаре у погледу 
обављене стручне праксе на којој је био, уколико их има. 
 

Члан 10. 
Оцена стручне праксе изражава се ЕСПБ бодовима. 
Оцена из става 1. овог члана је саставни део предметне оцене. 
 

Члан 11. 
            Предузеће попуњавањем и овером контролног листа потврђује обављену 
стручну праксу. 

Негативно оцењену стручну праксу студент мора обавити наредне школске 
године. 

 
Члан 12. 

Студент је на стручној пракси обавезан да поштује правила рада и радну 
дисциплину Предузећа у коме обавља стручну праксу. 

Предузеће може да ускрати даље вршење стручне праксе студенту који на било 
који начин крши радну дисциплину Предузећа. 

О својој одлуци у смислу става 2. овог члана Предузеће доставља Факултету 
писану информацију. 

 
Члан 13. 

У случају оштећења опреме или инвентара Предузећа, у којој се обавља 
стручна пракса, студент или група студената у обавези су да надокнаде причињену 
штету у целости. 

Студенту који је проузроковао оштећење из става 1. овог члана неће бити 
оверена стручна пракса, нити евидентирана оцена, све док не надокнади учињену 
штету. 

 
Члан 14. 

Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном билтену 
Факултета“. 
  

У Београду, 28. априла 2010. године   
Број: 01-828/2-2 
                                             ДЕКАН 
              АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА 
 
                  Проф. др Владимир Мако, с.р. 
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