
ОБАВЕШТЕЊЕ 
 

Позивају се сви заинтересовани студенти који желе да се пријаве на 

Конкурс за обављање студентске стручне праксе у државним и другим 

органима за академску 2022/2023. годину (Конкурс се налази у продужетку 

Обавештења) пошаљу своји пријаву на емаил praksa@eknfak.ni.ac.rs до 

20.01.2023. године. У емаилу обавезно навести следеће податке: име, 

презиме, број индекса, емаил адресу и контакт телефон као и назив 

државног органа у којем желе да обаве праксу. 

 

Служба за наставу и студентска питања 

mailto:praksa@eknfak.ni.ac.rs
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 На основу члана 3. став 2. Споразума о сарадњи у пружању подршке јавне управе 

високошколским установама у образовном процесу закљученог – 15. октобра 2021. године, 

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 
објављује 

КОНКУРС 
ЗА ОБАВЉАЊЕ СТУДЕНТСКЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У ДРЖАВНИМ И ДРУГИМ 

ОРГАНИМА ЗА СТУДЕНТЕ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ ЗА АКАДЕМСКУ 

2022/2023. ГОДИНУ 
 

1. Право учешћа 

Право учешћа на Конкурсу за обављање студентске стручне праксе у државним и другим 

органима имају студенти првог и другог степена студија на акредитованим студијским 

програмима који се изводе на факултетима Универзитета у Нишу. 

2. Облик, начин реализације и трајање студентске стручне праксе 

  Стручна пракса се реализује у реалном окружењу изван високошколске установе, односно 

у државном или другом органу учеснику у програму стручне праксе. 

  Листа државних и других органа у којима је могуће обавити студентску стручну праксу 

као и број места одређених за студенте саставни је део овог конкурса 

 Стручна пракса се реализује у току академске 2022/2023. године.  

 Студенти полазници стручне праксе похађају праксу у трајању до 80 часова (четири 

недеље по четири часа дневно). 

 Студент у државном или другом органу за време проведено на стручној пракси не 

остварује право на накнаду, по било ком основу. 

 Студент у државном или другом органу за време проведено на стручној пракси не 

остварује право на осигурање од повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са 

радом, ради обезбеђивања накнаде штете. 

 Факултет спроводи избор студената за похађање стручне праксе водећи рачуна о 

утврђеном броју студената за које је обезбеђено похађање стручне праксе у државном или другом 

органу и одређује сваком студенту ментора. 

 Комисија коју именује ректор Универзитета утврђује коначну листу одабраних студената 

за обављање стручне праксе, коју доставља Министарству државне управе и локалне самоуправе. 

 3. Конкурсни рокови 

 Универзитет у Нишу расписује заједнички конкурс за избор студената за похађање 

студентске стручне праксе – најкасније до 12. децембра 2022. године. Студенти заинтересовани 

за обављање праксе у оквиру овог програма подносе пријаве својим факултетима у периоду од 9. 

децембра 2022. године до 20. јануара 2023. године. 

 Факултети достављају Универзитету листу одабраних студената и решења о одређивању 

ментора за сваког студента најкасније до 25. јануара 2023. године. 

 Комисја Универзитета утврђује заједничку листу за избор студената за похађање стручне 

праксе  - најкасније до 31. јануара 2023. године. 

 Универзитет у Нишу доставља Министарству државне управе и локалне самоуправе, као и 

државном или другом органу списак одабраних студената за похађање стручне праксе у том 

органу, као и појединачне акте о упућивању студената на стручну праксу  - најкасније до 14. 

фебруара 2023. године. 

 Државни или други орган спроводи стручну праксу од 16. фебруара до 30. јуна 2023. 

године, у складу са планом реализације стручне праксе. 

 4. Потврда о обављеној стручној пракси 

 На основу података које води државни или други орган о похађању стручне праксе, издаје 

се потврда о обављеној стручној пракси, коју потписују ментор и супервизор (Прилог 3).  
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 Потврда се сачињава у пет примерака, по један примерак за студента и архиву државног 

или другог органа, један за факултет и два за архиву Универзитета. 

 

ПРЕГЛЕД БРОЈА МЕСТА ЗА ПОХАЂАЊЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У ДРЖАВНИМ И 

ДРУГИМ ОРГАНИМА ЗА УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

Ред. 

бр. 

НАЗИВ ОРГАНА КОЈИ 

СПРОВОДИ СТРУЧНУ ПРАКСУ 

УКУПАН 

БРОЈ 

СТУДЕНАТА 

ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

ЗА КОЈЕ СЕ ОРГАНИЗУЈЕ 

СТРУЧНА ПРАКСА, 

СА БРОЈЕМ СТУДЕНАТА 

1. 
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
1 

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ  

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ - 1  

- Основне академске студије 

2. УПРАВА ЦАРИНА  6 
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - 3 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ - 3 

3. ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША 86 

УНИВЕРИТЕТ У НИШУ  

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ - 24 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - 8 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ - 12 

- студијски програм Комуникологија и 

новинарство (4) 

- студијски програм Србистика (4) 

- Студијски програм Англистика (2) 

- Студијски програм Руски језик и 

књижевност (2) 

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ - 12 

ГРАЂЕВИНСКО – АРХИТЕКТОНСКИ 

ФАКУЛТЕТ - 11 

- студијски програм Грађевинарство (6) 

- студијски програм Архитектура (5) 

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - 4  

- студијски програм Машинско 

инжењерство (3) 

- студијски програм Инжењерски 

менаџмент (1)  

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ - 3  

- студијски програм Заштита животне 

средине (2) 

- студијски програм Заштита на раду (1)  

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ - 6  

- студијски програм Географија (2) 

- студијски програм Биологија (1)  

- студијски програм Туризам (Мастер 

академске студије), (3) 

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ - 2 

- студијски програм  Ратарство и 

повртарство (1) 

- студијски програм  Воћарство и 

виноградарство (1) 

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ 

ВАСПИТАЊА - 2 

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ - 1 

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ - 1 

студијски програм Музичка теорија (1) 
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4. ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАР 7 

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ - 3                                                                                                                                                                  

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - 2                                                                                                                                                       

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ - 2                                                                                                                                                   
-Студијски програм Електротехника и   

рачунарство 

5. ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВАЦ 45 

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ -  10 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - 10 

ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ 

ФАКУЛТЕТ - 15 

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ У 

КРУШЕВЦУ - 10 

6. ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПИРОТ 12 

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ  

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ-  3 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - 3   

ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ 

ФАКУЛТЕТ - 2 

- студијски програм Грађевинарство (1) 

- студијски програм Архитектура (1) 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ - 1                                                                                                            

-студијски програм Психологија                                                                                                                                                                               

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ - 1                                                                                                                                                                    

- студијски програм Електротехника 

и рачунарство                                                                                                                                            

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ 

-1                                                                                                                   

- студијски програм Заштита 

животне средине                                                                                                                                                   

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - 1                     

- студијски програм Машинско 

инжињерство 

7. ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЛЕСКОВАЦ 14 

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ - 5 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - 2 

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ - 3 

АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ  - 2 

САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ - 1 

ФАКУЛТЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ - 1 

8. ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ВРАЊЕ 4 

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ 

ФАКУЛТЕТ - 1 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - 1 

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ - 1 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ - 1 

9. НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 1 
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ - 1 

10. ПИРОТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 1 
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - 1 

11. РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 2 
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ - 1 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - 1 

12. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ УКУПНО 178 + 1( САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ) 


