
 
ОБАВЕШТЕЊЕ  СТУДЕНТИМА   1. ГОДИНЕ  

О ПОХАЂАЊУ  СТРУЧНЕ  ПРАКСЕ – факултативни предмет 
 

Поштовани студенти, обавештавамо вас да Факултет организује  и спроводи одржавање  Стручне 
праксе, у тајању од  90  наставних часова, односно  15 радних дана по  6  наставних часова. 
 
Стручна  пракса је Факултативни предмет, и не оцењује  се  нумеричком  већ  описном оценом. 
Ментор  стручне праксе, тј. предметни наставник, овером Дневника  потврђује обављену праксу.  
 
 
Контакт ментора   - предметног професора:  др Александар Павловић, контакт телефон:  066 971 
8548 

E-mail: apavlovic@fzs.edu.rs 
 
 
 
Студенти спроводе Стручну праксу по  избору, у  установама  са којима Факултет за спорт  има 
потписан  Споразум  о сарадњи, који  подразумева  и спровођење  Стручне праксе.    
 
Организације   - удружења са којима  Факултет  има  потписан Споразум о сарадњи: 

1. ОЛИМПИЈСКИ КОМИТЕТ СРБИЈЕ 
2. ПАРАОЛИМПИЈСКИ КОМИТЕТ СРБИЈЕ 
3. ЗАВОД ЗА СПОРТ  И МЕДИЦИНУ СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
4. РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
5. САВЕЗ ЗА РЕКРЕАЦИЈУ  И ФИТНЕС  РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
6. ВЕСЛАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
7. ШАХОВСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
8. СРПСКА ЈОГА УНИЈА 
9. РАГБИ 13  ФЕДЕРАЦИЈА СРБИЈЕ  
10. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ 
11. ЗАЈЕДНИЦА ДИРЕКТОРА  И  НАСТАВНИКА ШКОЛА  ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И 

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
12. УДРУЖЕЊЕ  СПОРТСКИХ НОВИНАРА СРБИЈЕ 
13. „СПОРСКИ  ЖУРНАЛ“ 
14. ЛИСТ „СПОРТ“  
15. ПРЕДУЗЕЋЕ  „БЕОГРАДСКИ МАРАТОН“ 
16. СПОРТ  КЛУБ ТВ 
17.  СПОРТ ФМ РАДИО 
18. МАЧЕВАЛАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
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Поштовани студенти,  
У циљу што боље организације и квалитетног спровођења стручне праксе и жеље да 
заједничким снагама створимо  окружење у коме влада међусобно уважавање, поверење и 
одговоран однос према раду,  молимо  да се  изјасните у којој би сте  организацији, клубу, 
агенцији или компанији спровели  Стручну праксу, и о томе  обавестите  предметног  професора, 
тј.  ментора стручне праксе. 
 
Студент сам уноси садржај обављених активности у ДНЕВНИК СТРУЧНЕ ПРАКСЕ у организацији, 
клубу, агенцији  или компанији, а овлашћено лице својим потписом  у Дневнику то и  потврђује.  
 
По спроведеној пракси и потписаном Дневнику од стране овлашћеног лица, студент предаје  
Дневник стручне праксе  ментору. Од  будућих менаџера, новинара  и тренера очекује се да буду 
креативни, широких схватања  и образовања и способни да брзо уче, развијају критичко 
мишљење, усвајају мулти-дисциплинарна знања и практичне вештине, учећи од најбољих 
стручњака. 
 
 
 


