
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СТРУЧНУ ПРАКСУ СТУДЕНАТА             ПРИЛОГ 1. 

 
 

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, 
НОВИ САД 

 
 

Подаци о студенту 
 

 
 Фотографија 
 
 
 
 

Име и презиме:  

Број индекса:  

Студијски програм:  

Година студија:  

Адреса:  

Телефон:  

Е-mail:  

Тематско подручје стручне праксе:  

Руководилац тематског подручја:  
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ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, 
НОВИ САД 

 
Подаци о предузећу у коме студент обавља стручну праксу 

 
 

1. Пун назив предузећа, матични број и ПИБ:   _______________________ 

___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 
2. Место  ____________________  Тел./факс  _____________________________ 

www. _____________________   e-mail       _____________________________ 

 
3. Правни облик:  ____________________________________________________ 

3а. Власништво: државно, задружно, мешовито, приватно   (заокружити) 

 
4. Власник-ци: ______________________________________________________ 

5. Величина (према Закону о рачуноводству и евиденцији): мало, средње, 
велико (заокружи) 

 
6. Предузеће је основано: _________ год., а сада има _______ запослених. 

7. Претежна делатност, шифра: ____________ Назив: ______________________ 

8. Следеће важне делатности којима се предузеће бави: 

А. Шифра  ______________________ Назив: ______________________________ 

Б. Шифра  ______________________ Назив: ______________________________ 

В. Шифра  ______________________ Назив: ______________________________ 

 
9. Производни програми: _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 



10. Предузеће има сопствене организационе целине за следеће пословне 
функције: рачуноводство, финансије, продаја, набавка, маркетинг, 
производња и друге (заокружи). 

 
_____________________________________________________________________ 

(попунити) 

11. Ментор у предузећу (особа која ће бринути о раду студента): 

 

_____________________________________________________________________ 

(име и презиме, функција, стручна спрема) 

 

12. Подаци за контакт, тел. __________________ е-mail_____________________ 

 
13. Тематско подручје стручне праксе: ___________________________________ 

 
14. Назив пројектног задатка: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

15. Ментор у Школи: __________________________________________________ 

 
16. Предузеће прихвата да потпише протокол о сарадњи са Школом: 

 
ДА                                                    НЕ 

 

 

У __________________, _________________ год. 

 

Печат и потпис овлашћеног лица 

 

____________________________ 
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ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, 
НОВИ САД 

 

Сагласност ментора из Школе 

 

Име и презиме ментора: ______________________________________________ 

Телефон: ______________________________________________ 

Е-mail: ______________________________________________ 

 

 

На основу контроле и увида у изнете податке о Предузећу, као и припремне 
активности студента на реализацији програма стучне праксе и протокола о 
сарадњи са Школом бр. ____________ потврђујем да студент може реализовати 
стручну праксу у предузећу  
 
_____________________________________________________________________ 

 

према тематском подручју бр. ____________ пројектни задатак: 

 

 

 

 

 

у периоду ___________________________________ год. 

 

 

Потпис ментора из Школе: 

 
________________________ 
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ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, 
НОВИ САД 

 

Евиденција реализације праксе и оцена ментора из Предузећа* 

 

1. Да ли је студент редовно долазио на праксу:          ДА           НЕ 

2. Студент је: 

а) долазио на време на праксу 
б) каснио 
 

3. Заинтересованост студента: 

 а) изузетно заинтересован 
 б) заинтересован 
 в) незаинтересован (навести разлог зашто је оцењен као незаинтересован) 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Колико је студент знао/умео да примени знања стечена у Школи? 

а) недовољно 
б) солидно 
в) изузетно добро 
 

5. Недостају му знања из: _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. Посебно се истакао у следећем: ______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

7. Напомене: ________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________ 

Печат и потпис ментора из предузећа: 

        __________________________ 
*(попуњава ментор из предузећа) 



 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СТРУЧНУ ПРАКСУ СТУДЕНАТА             ПРИЛОГ 5. 

 
 

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, 
НОВИ САД 

 

Оцена праксе од стране студента* 

 

1. Да ли си током праксе могао-ла примењивати знања стечена у Школи: 
а) у потпуности 
б) делимично 
в) не (навести разлог) 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Да ли је знање стечено на студијама било довољно за обављање праксе: 
а) да у потпуности 
б) делимично (навести разлог) 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

в) не (навести разлог) 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Да ли је било интересантно то што си радио-ла: 
а) изузетно добро 
б) да 
в) не 
 

4. Да ли си нешто ново научио-ла: 
а) да 
б) не 
 

5. Да ли си овладао-ла неком вештином: 
а) да – навсти којом: _______________________________________________ 
б) не 
 

6. Да ли си могао-ла да преузмеш неку иницијативу: 
а) да – коју: _______________________________________________________ 
б) не 



7. Оценити стручну помоћ запослених из предузећа/ментора за време боравка 
у фирми: 
а) изузетна 
б) добра 
в) незадовољавајућа (навести раѕлог):  ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

8. Оценити стручну помоћ ментора из Школе: 
а) изузетна 
б) добра 
в) незадовољавајућа (навести раѕлог):  ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Сугестије: * 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 
Потпис студента: 

 
_______________________ 

 
 
 
 
 
 
* попуњава студент 
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ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, 
НОВИ САД 

 

Потврда о реализованој пракси 

 
Студент __________________________________________ обавио је стручну праксу  

у ________________________________________ у укупном трајању од __75_ сати. 

 

Оцена праксе од стрне ментора Школе* 

 

Завршни извештај о обављеној пракси** 

а) Тематско подручје број (навести тематско подручје): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

б) пројектни задатак:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

в) број ЕСПБ ________________________ 

г) Описна оцена_______________________ 

      

У ______________________, ___________________ год. 
 
     Потпис ментора из Школе: 

            __________________________ 
 

* Попуњава ментор Школе 
** Мишљење ментора о успешности обављене праксе – да ли је пракса обављена из планиране 
области, да ли је студент напредовао као и да ли је конкрерно предузеће погодно за даљу сарадњу и 
сл. 


