
Република Србија 

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

Бр. 01-2883 

26.12.2017.год. 

 
На основу члана 111. Статута Економског факултета у Нишу („Билтен Факултета“ број 182/2011) и 

Правилника о управљању људским ресурсима на Економском факултету Универзитета у Нишу бр. 

04-1355 од 27.04.2016. године, декан Факултета расписује 

 

К О Н К У Р С 

 

за ангажовање сарадника ван радног односа (у даљем тексту демонстратор) у пролећном семестру 

школске 2017/2018. године и то: 

а) 1 демонстратора за предмет Менаџмент у спољној трговини, са фондом од 2 часа недељно, 

б) 1 демонстратора за предмете Микроекономија, Теорија и политика цена и Микроекономска 

анализа, са фондом од 6 часова недељно, 

в) 1 демонстратора за предмет Економија капитала и финансирање развоја, са фондом од 2 часа 

 недељно, 

г) 1 демонстратора за предмет Монетарна економија, са фодом од 2 часа недељно, 

д) 1 демонстратора за предмете Аграрни менаџмент и Менаџмент у туризму, са фондом од 6 

часова недељно, 

ђ) 1 демонстратора за предмет Економика трговине, са фондом од 2 часа недељно, 

е) 1 демонстратора за предмете Управљачко рачуноводство и Рачуноводство трушкова, са 

фодом од 6 часова недељно, 

ж) 1 демонстратора за предмет Међународно пословно финансирање, са фондом од 2 часа 

недељно, 

з) 1 демонстратора за предмет Економске функције, са фондом од 2 часа недељно, 

и) 1 демонстратора за предмете Привредно право и Корпоративно управљање, са фондом од 4 

часа недељно, 

ј) 1 демонстратора за предмет Управљање интелектуалним капиталом, са фондом од 2 часа 

недељно. 

 

Демонстратори се ангажују за држање часова вежби, као испомоћ наставницима у извођењу наставих 

активности и ангажују се из реда студената који се посебно истичу на студијама и показују нарочити 

интерес за одређени предмет или групу предмета. 

 

Демонстратор мора бити студент мастер или докторских студија Економског факултета (односно 

Правног факултета за предмете Привредно право и Корпоративно управљање) Универзитета у Нишу 

и стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.  

 

Кандидати уз пријаву подносе следећа документа: биографију; фотокопију Уговора о стипендирању  

и Уверење о студирању са положеним испитима и просечном оценом за одговарајући ниво студија. 

 

Пријаве се подносе лично Правној служби Факултета на адресу: Економски факултет у Нишу, Трг 

краља Александра Ујединитеља бр. 11 (канцеларија бр. 4) у периоду од 26. децембра 2017. до  

12. јануара 2018. године. 

 

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА 

 

 

Проф. др Јадранка Ђуровић Тодоровић 


