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Висока пословна школа струковних студија Ваљево дана 1.04.2019. године објављује 

 

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС 
за реализацију стручне праксе/обуке студената III године основних струковних студија 

и студената I и II године мастер струковних студија у Друштву за промет „Еуропром“ 

доо, Лукавац 
 

 

 

Висока пословна школа струковних студија Ваљево (у даљем тексту: ВИПОС) закључила је 

22.01.2019. године Уговор о пословној сарадњи са Друштвом за промет „Еуропром“ доо, са 

пословним седиштем у Лукавцу, чији је предмет пословна сарадња у циљу повезивања науке 

и праксе и реализација стручне праксе и пројеката за студенте основних струковних студија, 

као и практичног истраживачког рада и мастер радова за студенте мастер струковних 

студија. Пословна сарадња се односи и на припреме студената и њиховог оспособљавања за 

обављање стручних послова и подизања квалитета и ефикасности студирања.  

 

1. ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА 

 
Право на учешће на конкурсу имају студенти III године основних струковних студија који 

студирају на студијским програмима Пословна економија и Пословна информатика и 

студенти I и  II године мастер струковних студија, студијски програм Пословна економија 

и информатика.  

Друштво за промет „Еуропром“ доо, организује стручну праксу/обуку по програмима 

стручне праксе Школа и стручну праксу/обуку по програму који је осмишљен и конципиран 

у фирми.  

 

Овај Конкурс се расписује за 10 (десет) студената који ће стручну праксу 

похађати по програму Друштва за промет „Еуропром“ доо, Лукавац.    
 

Конкурс је отворен од 2.4.2019.  до 15.04.2019. године 

                      

1.1. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА/КАНДИДАТКИЊА 

 

Критеријуми за избор су: 

- успешност у току студија (просечна оцена, број остварених ЕСПБ бодова и редовно 

уписивање наредне године студија) и  

- разговор са кандидатима – интервју који ће се обавити у присуству директора ВИПОС-а , 

ментора студијских програма и овлашћеног представника Друштва за промет „Еуропром“ 

доо. 

 

 

 

http://www.ves/
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1.2. ПОСТУПАК ПРИЈАВЕ  

 

Заинтересовани кандидати се пријављују на тај начин што попуњавају пријавни образац 

који је доступан у електронском облику на страници www.vipos.edu.rs и у штампаној форми, 

а може се преузети у Студентској служби ВИПОС-а.  

 

Попуњен пријавни образац предаје се у штампаном облику у Студентској служби ВИПОС-а, 

канцеларија бр. 5 сваког радног дана од 8 до 15 часова. 

 

Пријаве на конкурс се примају закључно са 15.04.2019. године  до 15 часова.  

Неисправно попуњени и неблаговремено поднети пријавни обрасци неће се разматрати.  

 

1.2.3. ПОСТУПАК ИЗБОРА КАНДИДАТА  

 

Поступак избора кандидата водиће се на начелима једнакости, правичности и 

транспарентности.  

- Кандидати ће бити одабрани у складу са задатим критеријумима, а приспеле обрасце 

пријава прегледаће Комисија, која сачињава привремену ранг листу и објављује је на 

огласној табли и сајту ВИПОС-а.  

 

Кандидати имају право да истакну приговор директору ВИПОС-а, на регуларност избора и 

сачињавање привремене ранг листе, у року од 24 часа од дана објављивања исте.  

По истеку рока за приговор и евентуалном одлучивању по приговорима, објављује се 

коначна ранг листа на основу које се сматра да је 10 кандидата са највећим бројем поена 

изабрано за похађање стручне праксе/обуке у Друштву за промет „Еуропром“ доо. 

 

Сви кандидати ће бити обавештени о резултатима конкурса путем Обавештења које се 

објављује на огласној табли и сајту ВИПОС-а, у року од 7 дана од дана истека рока за 

предају пријаве на конкурс. 

 

Контакт особе: др Млађен Вићентић, професор струковних студија и  

                           Бранка Петковић, секретар Школе  

тел.                     014/224 735 

mail adresе:        mladjen.vicentic@vipos.edu.rs 

                           branka.petkovic@vipos.edu.rs 

 

 

 

                                                                                                               Директор ВИПОС-а 

 

                                                                                                  др Млађен Вићентић с.р. 

 

 

 

https://vipos.edu.rs/wp-content/uploads/2019/04/obrazac_za_interni_konkurs.doc

