
 

 

 
 

 
 

 
 
 

“У-НИ ПРАКСА 2019.”  
 

КАТАЛОГ ПОЗИЦИЈА 

 

 

 

 49 места за студенте 

 10 институција у Нишу 

 36 различитих позиција 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Редни број позиције: 1 Број места за практиканте за ову позицију: 1 

Назив позиције: Координатор одељења рачуноводства 

Институција: ЈКП „Паркинг сервис“- Ниш 

Опис позиције: Организује распоред рада запослених у одељењу; предузима потребне мере у циљу 

спровођења законитости; извршава план и програм рада; сачињава потребне 

извештаје о раду РЈ и предаје их руководиоцу 

Опис посла: Организује и координира рад одељења; даје предлоге за унапређење рада одељења; 

одговоран је за извршавање плана и програма рада одељења; сачињава потребне 

извештаје о раду одељења и предаје их руководиоцу; стара се о ажурном књижењу 

пословних промена на имовини, обавезама и капиталу, приходима и расходима на 

основу рачуноводствених исправа; стара се о уредном кретању и чувању 

рачуноводствених исправа. 

Сектор: Служба за финансијско - рачуноводствене послове 

Локација: улица Улица Младих 24 (Бивша Орловића Павла) 

Услови: Студент завршне године основних студија или мастер студија економске струке 

Напомена: Радно време: 07:30-15:30 

Програм праксе обухвата рад у канцеларији. 

 

Редни број позиције: 2 Број места за практиканте за ову позицију: 1 

Назив позиције: Координатор радне јединице хоризонталне и вертикалне сигнализације 

Институција: ЈКП „Паркинг сервис“- Ниш 

Опис позиције: Координира рад РЈ по упутствима и налогу руководиоца; даје предлоге за 

унапређење рада РЈ; одговоран је за извршавање плана и програма рада РЈ, 

сачињава потребне извештаје о раду РЈ и предаје их руководиоцу 

Опис посла: Предлаже набавку опреме и средстава потребних за обављање послова из делокруга 

РЈ и прописује карактеристике код набавке нове опреме за РЈ; даје предлоге за 

расходовање средстава и опреме; организује распоред рада запослених у РЈ; 

предузима потребне мере у циљу спровођења законитости; извршава план и 

програм рада; учествује у изради одлука и нормативних аката из делокруга рада 

службе; предлаже програм рада зимске службе; учествује у формирању тендерске 

документације везане за набавку опреме и средстава за рад РЈ; израђује и 

контолише израду студија; анализира пројекте за потребе предузећа; анализира 

потребе за увођењем нових паркиралишта; учествује у припреми и реализацији 

програма хоризонталне и вертикалне сигнализације; 

Сектор: Служба за сигнализацију, јавно осветљење и новогодишњу декорацију 

Локација: улица Сарајевска 19, Ниш 

Услови: Студент завршне године основних студија или мастер студија саобраћајне или 

техничке струке 

Напомена: Радно време: 07:00-15:00  

Програм праксе обухвата рад у канцеларији и на терену. 

 

 

Редни број позиције: 3 Број места за практиканте за ову позицију: 1 

Назив позиције: Референт припреме за заступање и извршне поступке 

Институција: ЈКП “Обједињена наплата” Ниш 

Опис позиције: Референт припреме за заступање и извршне поступке 

Опис посла: Одговоран је за правилно функционисање поверених задатака, сарађује са 

адвокатима и пружа правну помоћ осталим службама у предузећу, врши промене 

које настају на основу закључака извршитеља и правноснажних судских пресуда, из 

делокруга своје надлежности, ради на обједињавању потребне документације за 

комплетирање предлога за извршење, прати и припрема све што је потребно за 

заступање адвоката по предметима са којима је задужен, а који се воде пред 

Основним судом и и врши проверу испуњености услова за исплату адвокатима, рад 

са странкама у вези парничних предмета из његове надлежности, припрема све за 

предузимање процесних радњи за окончање поступка по предмету са којима је 

задужен, врши припрему свих промена у вези са парничним предметима и 

предлозима за извршење, по налогу шефа службе обавља послове координатора 

припреме за заступање и евиденцију у његовом одсуству, у свему према његовом 



опису послова, рад са предметима који се решавају поступком медијације, обавља и 

друге послове из делокуруга рада Службе, а по налогу шефа службе. 

Сектор: Правни сектор 

Локација: ул. Наде Томић бр. 7, Ниш 

Услови: Студент завршне године основних студија или мастер студија Правног факултета 

Напомена: Радно време: 07:00-15:00  

Програм праксе обухвата рад у канцеларији. 

 

 

Редни број позиције: 4 Број места за практиканте за ову позицију: 2 

Назив позиције: Контиста, референт обрачуна пореза 

Институција: ЈКП “Обједињена наплата” Ниш 

Опис позиције: Контиста, референт обрачуна пореза 

Опис посла: Контиста-врши пријем и контролу рачуноводствених исправа (изводи банака, 

благајне чекова, платних картица и готовине, обрачунски налози) и потписује 

контирану документацију, на основу законских прописа врши контирање и 

књижење истих, врши сравнавање картица са дневником и главном књигом, 

усклађује стање аналитичких рачуна са главном књигом, послове обавља по 

принципу дневне ажурности, замењује робно-материјалног књиговођу у његовом 

одсуству. Референт обрачуна пореза-води књиге улазних и излазних рачуна и унос 

истих у табелу за обрачун ПДВ-а, на дневном нивоу, попуњава и обрачунава ПДВ, 

попуњава МУНК образац за чланове Надзорног одбора, води рачуна о измиреним 

комуналним таксама, порезима на добит и осталих пореза, на месечном нивоу, 

замењује референта обрачуна зарада у његовом одсуству 

Сектор: Економски сектор 

Локација: ул. Наде Томић бр. 7, Ниш 

Услови: Студент завршне године основних студија или мастер студија Економског 

факултета 

Напомена: Радно време: 07:00-15:00  

Програм праксе обухвата рад у канцеларији. 

 

 

Редни број позиције: 5 Број места за практиканте за ову позицију: 1 

Назив позиције: Oрганизатор обука и националних испитивања 

Институција: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању 

Опис позиције: Прати резервације за смештај, простор и  реализацију појединих активности- обука 

за кориснике изван образовања. Прати резервације на сајту Booking.com, води 

евиденцију о резервацијама, дистрибуира понуду потенцијалним корисницима, 

сарађује са сталним корисницима, пружа информације, израђује спецификацију 

трошкова за смештај или друге активности и прослеђује на фактурисање. 

Контролише упис гостију у Књигу гостију. Осмишљава активности за промоцију 

смештаја у Регионалном центру 

Опис посла: Особа ће се у оквиру организационе јединице за смештај и исхрану најпре упознати 

са прописима и инструментима који регулишу ову област. Практикант би радио на 

упознавању са садржајем смештајних капацитета, затим ће бити укључен у  

праћење и организацију реализације активности  корисника изван образовања. 

Ажурираће расположивост соба на сајту Booking.com, давати предлог плана  и 

распореда коришћења смештаја, осмишљавати и реализовати активности на тему 

маркетинга Центра. Студент-практикант природних наука - географија, би био 

ангажован месец дана  од 01. новембра. 

Сектор: Сектор за смештај и исхрану 

Локација: Ул. Париске комуне бб, Ниш 

Услови: Студент завршне године основних студија или мастер студија Природно-

математичког факултета Универзитета у Нишу, одсек географија  

Напомена: Радно време: 07:00-15:00 

Програм праксе обухвата рад у канцеларији. 

ПРЕДНОСТ ЋЕ ИМАТИ КАНДИДАТИ КОЈИ... поседују изражене комуникацијске 

вештине ( јасно и концизно изражавање, постављање питања, проверавање да ли су 



корисници задовољни услугом...), страст за новим сазнањима, мотивисаноаст за 

непосредни рад са корисницима, компјутерску писменост, општу културу, 

информисаност 

 

Редни број позиције: 6 Број места за практиканте за ову позицију: 3 

Назив позиције: Сарадник у сектору за развој економије и људских ресурса 

Институција: Регионална развојна агенција “ЈУГ” 

Опис позиције: Сарадник у сектору за развој економије и људских ресурса 

Опис посла: Извођење годишњег акционог плана сектора 

Дефинисање потреба корисника услуга 

Реализација пројеката сектора 

Помоћ руководиоцу сектора на пројектима и активностима у сектору 

Извршавање налога руководиоца сектора 

Извештавање руководиоца сектора 

Извештавање директора о резултатима реализованих активности 

Сектор: Сектор за развој економије и људских ресурса 

Локација: Ул. Кеј Кола српских сестара 3/2, Ниш 

Услови: Студент завршне године основних студија или мастер студија Економског или 

Правног факултета 

Напомена: Радно време: 08.00-16.00 

Програм праксе обухвата рад у канцеларији. 

 

Редни број позиције: 7 Број места за практиканте за ову позицију: 2 

Назив позиције: Сарадник у Одсеку за омладину 

Институција: Градска управа Града Ниша, Секретаријат за омладину и спорт 

Опис позиције: Сарадња са удружењима младих, удружењима за младе и савезима на територији 

Града у области омладинске политике. Израда и припрема конкурса. Подизање 

капацитета омладинских организација и праћење њиховог рад. У области подизања 

информисаности  младих прати и учествује на јавним наступима, конференцијама, 

панелима, дебатама. У оквиру превенције болести зависности обавља студијско-

аналитичке послове припреме методолошких основа, стандарда и процедуре за 

спровођење истраживања и праћења његовог спровођење  у циљу сагледавања 

проблема употребе психоактивних супстанци и других видова бихејвиоралних 

зависности; утврђује и проучава последице употребе психоактивних супстанци код 

младих на територији града и предлаже даље мере у превенцији идентификованих 

проблема  и  припрема инфромације за друге  надлежне органе Града и ширу 

јавност о проблемима које узрокује употреба психоактивних супстанци; обавља 

стручно-оперативне послове припреме едукативне програме и пројекате  за младе у 

области превенције болести зависности и других облика ризичног понашања 

младих, организује програма вршњачке едукације и програме предавања у школама 

на територији града Ниша, организује семинаре, трибине и радионице и друге 

манифестације у области превентивног рада из надлежности  Одсека, прати и 

непосредно учествује у њиховој реализацији; учествује у изради стратешких и 

планских докумената из области омладинске политике, учествује у изради 

извештаја, анализа и информација везаних за ову област; учествује у раду стручних 

тела и комисија Града по питањима превенције и реализација стратешких 

документа из области омладинске политике; припрема пропагандни и 

информативни материјала о опасностима  и ризицима употребе цигарета, алкохола 

и дрога и опасностима од бихејвиоралних зависности; ради са странкама у оквиру 

послова које обавља; организује рад  саветовалишта за младе  обавља и обавља и 

друге послове по налогу непосредног руководиоца. 

Опис посла: • организација акција превенције и сузбијања коришћења опојних средстава, 

организовање и спровођење превентивне акције за општу популацију младих, 

• обрађивања услова за реализацију стратешких докумената за потребе младих, 

• подстицање и остваривање међународне сарадње која се односи на омладину и 

промовисање омладинских организација и удружења, 

• давање савета младима за волонтерски рад, 

• праћења друштвеног положаја омладине, рада и остваривања програмских 

делатности, чланица, асоцијација, омладинских удружења, друштава и савеза који 



се финансирају или суфинансирају из буџета Града, 

• координације послова хармонизације прописа у области омладинске политике са 

регулативом Европске уније, 

• сарадње са Канцеларијом за младе у циљу подршке младима за активно учешће у 

локалној заједници и подизања капацитета омладинских удружења 

Сектор: Одсек за омладину 

Локација: Ул. Страхињића Бана 2а, Ниш 

Услови: Студент завршне године основних студија или мастер студија из научне области 

друштвено хуманистичке науке 

Напомена: Радно време: 07:30-15:30 

Програм праксе обухвата рад у канцеларији и на терену.  

 

 

Редни број позиције: 8 Број места за практиканте за ову позицију: 1 

Назив позиције: Самостални стручни сарадник за надзор 

Институција: Јавно предузеће Дирекција за изградњу града Ниша 

Опис позиције: Самостални стручни сарадник за надзор 

Опис посла: Ради на изради предлога за изграду нацрта Програма уређивања грађевинског 

земљишта и изградње и Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног 

земљишта градског и сеоског подручја; израда пројектних задатака за израду 

пројектне документације свих нивоа; израда предмера радова у поступку јавне 

набавке за објекте где не постоји пројектна документација; унутрашња контрола 

пројектне документације свих нивоа; врши послове стручног надзора над 

изградњом, реконструкциојом и санацијом објеката јавне инфраструктуре; врши 

послове надзора на одржавању објекта (саобраћајница, обложних и потпорних 

зидова); послови на техничком прегледу и примопредаји изграђених објеката. 

Сектор: Служба за надзор и управљање путевима 

Локација: Ул. 7. јули бр. 6, Ниш 

Услови: Основне академске студије, које трају четири године, и чијим се завршетком стиче 

240 ЕСПБ  бодова, мастер академске студије, које трају једну до две године, и 

чијим се завршетком стиче од 60 до 120 ЕСПБ бодова (укупно 300 ЕСПБ), 

Грађевинско-архитектонски факултет, Универзитет у Нишу. 

Напомена: Радно време: 07:30-15:30 

Програм праксе обухвата рад у канцеларији и на терену. 

Предност ће имати кандидати са одсека АРХИТЕКТУРА. 

 

Редни број позиције: 9 Број места за практиканте за ову позицију: 2 

Назив позиције: Самостални стручни сарадник за надзор 

Институција: Јавно предузеће Дирекција за изградњу града Ниша 

Опис позиције: Самостални стручни сарадник за надзор 

Опис посла: Ради на изради предлога за изграду нацрта Програма уређивања грађевинског 

земљишта и изградње и Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног 

земљишта градског и сеоског подручја;израда пројектних задатака за израду 

пројектне документације свих нивоа; израда предмера радова у поступку јавне 

набавке за објекте где не постоји пројектна документација; унутрашња контрола 

пројектне документације свих нивоа; врши послове стручног надзора над 

изградњом, реконструкциојом и санацијом објекаата јавне инфраструктуре; врши 

послове надзора на одржавању објекта (саобраћајница, обложних и потпорних 

зидова); послови на техничком прегледу и примопредаји изграђених објеката. 

Сектор: Служба за надзор и управљање путевима 

Локација: Ул. 7. јули бр. 6, Ниш 

Услови: Основне академске студије, које трају четири године, и чијим се завршетком стиче 

240 ЕСПБ  бодова, мастер академске студије, које трају једну до две године, и 

чијим се завршетком стиче од 60 до 120 ЕСПБ бодова (укупно 300 ЕСПБ), 

Грађевинско-архитектонски факултет, Универзитет у Нишу. 

Напомена: Радно време: 07:30 – 15:30 

Програм праксе обухвата рад и у канцеларији и на терену 

Предност ће имати кандидати са одсека ГРАЂЕВИНАРСТВО - нискоградња 



 

Редни број позиције: 10 Број места за практиканте за ову позицију: 2 

Назив позиције: Самостални стручни сарадник за надзор 

Институција: Јавно предузеће Дирекција за изградњу града Ниша 

Опис позиције: Самостални стручни сарадник за надзор 

Опис посла: Ради на изради предлога за изграду нацрта Програма уређивања грађевинског 

земљишта и изградње и Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног 

земљишта градског и сеоског подручја;израда пројектних задатака за израду 

пројектне документације свих нивоа; израда предмера радова у поступку јавне 

набавке за објекте где не постоји пројектна документација; унутрашња контрола 

пројектне документације свих нивоа; врши послове стручног надзора над 

изградњом, реконструкциојом и санацијом објекаата јавне инфраструктуре; врши 

послове надзора на одржавању објекта (саобраћајница, обложних и потпорних 

зидова); послови на техничком прегледу и примопредаји изграђених објеката. 

Сектор: Служба за надзор и управљање путевима 

Локација: Ул. 7. јули бр. 6, Ниш 

Услови: Основне академске студије, које трају четири године, и чијим се завршетком стиче 

240 ЕСПБ  бодова, мастер академске студије, које трају једну до две године, и 

чијим се завршетком стиче од 60 до 120 ЕСПБ бодова (укупно 300 ЕСПБ), 

Грађевинско-архитетктонски факултет, Универзитет у Нишу. 

Напомена: Радно време: 07:30 – 15:30 

Програм праксе обухвата рад и у канцеларији и на терену 

Предност ће имати кандидати са одсека ГРАЂЕВИНАРСТВО - високоградња 

 

Редни број позиције: 11 Број места за практиканте за ову позицију: 1 

Назив позиције: Самостални стручни сарадник за надзор 

Институција: Јавно предузеће Дирекција за изградњу града Ниша 

Опис позиције: Самостални стручни сарадник за надзор 

Опис посла: Ради на изради предлога за изграду нацрта Програма уређивања грађевинског 

земљишта и изградње и Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног 

земљишта градског и сеоског подручја;израда пројектних задатака за израду 

пројектне документације свих нивоа; израда предмера радова у поступку јавне 

набавке за објекте где не постоји пројектна документација; унутрашња контрола 

пројектне документације свих нивоа; врши послове стручног надзора над 

изградњом, реконструкциојом и санацијом објекаата јавне инфраструктуре; врши 

послове надзора на одржавању објекта (саобраћајница, обложних и потпорних 

зидова); послови на техничком прегледу и примопредаји изграђених објеката. 

Сектор: Служба за надзор и управљање путевима 

Локација: Ул. 7. јули бр. 6, Ниш 

Услови: Основне академске студије, које трају четири године, и чијим се завршетком стиче 

240 ЕСПБ  бодова, мастер академске студије, које трају једну до две године, и 

чијим се завршетком стиче од 60 до 120 ЕСПБ бодова (укупно 300 ЕСПБ), 

Машински факултет, Универзитет у Нишу. 

Напомена: Радно време: 07:30 – 15:30 

Програм праксе обухвата рад и у канцеларији и на терену 

 

 

Редни број позиције: 12 Број места за практиканте за ову позицију: 1 

Назив позиције: Самостални стручни сарадник за екологију и заштиту природе 

Институција: Јавно предузеће Дирекција за изградњу града Ниша 

Опис позиције: Самостални стручни сарадник за екологију и заштиту природе 

Опис посла: Учествује у изради анализе утицаја за потребе израде урбанистичких планова и 

пројектне документације (заштите животне средине) и изради годишњих планова 

одржавања комуналне хигијене; врши надзор над одржавањем комуналне хигијене; 

координира и учествује у изради планова управљања, годишњих програма 

управљања и стратешког планирања и извештаја о реализацији истих. Сачињава 

извештаје по уговорима о суфинансирању; учествује у изради Правилника о 

унутрашњем реду и чуварској служби и остале потребне документације за 



заштићена подручја; руководи чуварском службом и обавља послове чувања у 

складу са чланом 110. Закона о заштити природе; врши непосредан надзор над 

заштићеним подручјем и контролише спровођење правила о унутрашњем реду у 

заштићеном подручју. 

Сектор: Служба за надзор и управљање путевима 

Локација: Ул. 7. јули бр. 6, Ниш 

Услови: Основне академске студије, које трају четири године, и чијим се завршетком стиче 

240 ЕСПБ  бодова, мастер академске студије, које трају једну до две године, и 

чијим се завршетком стиче од 60 до 120 ЕСПБ бодова (укупно 300 ЕСПБ), 

Природно-математички факултет, заштита животне средине, Универзитет у Нишу. 

Напомена: Радно време: 07:30 – 15:30 

Програм праксе обухвата рад у канцеларији и на терену. 

Предност ће имати кандидати са одсека ЕКОЛОГИЈА 

 

Редни број позиције: 13 Број места за практиканте за ову позицију: 1 

Назив позиције: Стручни сарадник за надзор и управљање путевима 

Институција: Јавно предузеће Дирекција за изградњу града Ниша 

Опис позиције: Стручни сарадник за надзор и управљање путевима 

Опис посла: Даје предлог за израду нацрта Програма одржавања комуналне 

инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским 

планом, у делу саобраћајне инфраструктуре; учествује у изради пројектних задатака 

за израду пројектне документације и планских задатака за израду елабората за 

реконструкцију саобраћаја; пружа сарадњу при обављању послова надзора над 

текућим одржавањем из области саобраћајне сигнализације (светлосне, 

хоризонталне и вертикалне, путне галантерије, одбојне заштитне ограде, лежеће 

полицајце и др.). 

Сектор: Служба за надзор и управљање путевима 

Локација: Ул. 7. јули бр. 6, Ниш 

Услови: Основне струковне студије, смер друмски саобраћај, које трају три године, и чијим 

се завршетком стиче 180 ЕСПБ,  специјалистичке струковне студије, смер друмски 

саобраћај, које трају годину дана, чијим се завршетком стиче 60 ЕСПБ, (укупно 240 

ЕСПБ), основне академске студије у трајању од 4 године, чијим се завршетком 

стиче 240 ЕСПБ, мастер академске студије у трајању од једне године, чијим се 

завршетком стиче 60 ЕСПБ, (укупно 300 ЕСПБ). 

Напомена: Радно време: 07:30 – 15:30 

Програм праксе обухвата рад у канцеларији и на терену. 

 

Редни број позиције: 14 Број места за практиканте за ову позицију: 1 

Назив позиције: Самостални стручни сарадник за правне и економске послове 

Институција: Јавно предузеће Дирекција за изградњу града Ниша 

Опис позиције: Самостални стручни сарадник за правне и економске послове 

Опис посла: Учествује у изради нормативних аката Дирекције и одговарајућих одлука и 

усаглашава исте са законом и другим прописима у одређеном року; координира рад 

између органа управљања Дирекције и рада служби на пословима доношења 

одговарајућих одлука и испуњења одређених законом прописаних обавеза; заступа 

Дирекцију у поступцима пред органима управе и другим институцијама по 

предметима где је Дирекција једна од странака; даје потребне податке за израду 

финансијских планова, анализа, информација, извештаја и програма из делокруга 

рада Дирекције, а за потребе пословања, као и на захтев органа локлне самоуправе. 

Сектор: Служба правних и економских послова 

Локација: Ул. 7. јули бр. 6, Ниш 

Услови: Основне академске студије, које трају четири године, и чијим се завршетком стиче 

240 ЕСПБ  бодова, мастер академске студије, које трају једну до две године, и 

чијим се завршетком стиче од 60 до 120 ЕСПБ бодова (укупно 300 ЕСПБ), 

Економски факултет, Универзитет у Нишу 

Напомена: Радно време: 07:30 – 15:30 

Програм праксе обухвата рад у канцеларији. 

 



Редни број позиције: 15 Број места за практиканте за ову позицију: 1 

Назив позиције: Самостални стручни сарадник за правне и економске послове 

Институција: Јавно предузеће Дирекција за изградњу града Ниша 

Опис позиције: Самостални стручни сарадник за правне и економске послове 

Опис посла: Учествује у изради нормативних аката Дирекције и одговарајућих одлука и 

усаглашава исте са законом и другим прописима у одређеном року; координира рад 

између органа управљања Дирекције и рада служби на пословима доношења 

одговарајућих одлука и испуњења одређених законом прописаних обавеза; заступа 

Дирекцију у поступцима пред органима управе и другим институцијама по 

предметима где је Дирекција једна од странака; даје потребне податке за израду 

финансијских планова, анализа, информација, извештаја и програма из делокруга 

рада Дирекције, а за потребе пословања, као и на захтев органа локлне самоуправе. 

Сектор: Служба правних и економских послова 

Локација: Ул. 7. јули бр. 6, Ниш 

Услови: Основне академске студије, које трају четири године, и чијим се завршетком стиче 

240 ЕСПБ  бодова, мастер академске студије, које трају једну до две године, и 

чијим се завршетком стиче од 60 до 120 ЕСПБ бодова (укупно 300 ЕСПБ), Правни 

факултет, Универзитет у Нишу 

Напомена: Радно време: 07:30 – 15:30 

Програм праксе обухвата рад у канцеларији и на терену. 

 

Редни број позиције: 16 Број места за практиканте за ову позицију: 1 

Назив позиције: Сарадник на економским пословима 

Институција: Градска управа града Ниша, Служба за заједничке послове 

Опис позиције: Сарадник на економским пословима 

Опис посла: Послови праћења извршења буџета на буџетским позицијама града Ниша из 

области надлежности Службе за заједничке послове. 

Сектор: Сектор за област послова буџета, комерцијалних,  послова припреме јавних 

набавки, правних и општих послова 

Локација: ул. Николе Пашића бр.24, Ниш 

Услови: Студент завршне године основних студија или мастер студија Економског 

факултета 

Напомена: Радно време: 08:30-15:30 

Програм праксе обухвата рад у канцеларији. 

 

Редни број позиције: 17 Број места за практиканте за ову позицију: 1 

Назив позиције: Послови припреме јавних набавки и конкурсне документације 

Институција: Градска управа града Ниша, Служба за заједничке послове 

Опис позиције: Послови припреме јавних набавки и конкурсне документације 

Опис посла: Учествује у изради плана јавних набавки који су у надлежности Службе, праћење и 

примену прописа који регулишу област јавних набавки, праћење спровођења 

поступака тих јавних набавки и поступака по захтеву за заштиту права понуђача у 

вези јавних набавки Службе; обавља послове израде табеларних приказа и 

спецификација које чине конкурсну документацију за потребе набавки добара и 

услуга, пружа подршку у припреми података и информација од значаја за рад 

Одсека, води евиденцију о спроведеним поступцима, прикупља податке за израду 

анализа и извештаја, остварује сарадњу са запосленима у Одсеку 

Сектор: Сектор за област послова буџета, комерцијалних, послова припреме јавних набавки, 

правних и општих послова 

Локација: ул. Николе Пашића бр.24, Ниш 

Услови: Студент завршне године основних студија или мастер студија Економског и 

Правног факултета 

Напомена: Радно време: 08:30-15:30 

Програм праксе обухвата рад у канцеларији. 

 

 

 



Редни број позиције: 18 Број места за практиканте за ову позицију: 1 

Назив позиције: Специјалиста опште медицине 

Институција: Дом здравља Ниш 

Опис позиције: Специјалиста опште медицине 

Опис посла: Здравствено васпитање за очување и подизање општег здравственог стања са 

посебном пажњом на поједине добне групе; систематски здравствени надзор; 

специфична заштита у односу на личну хигијену, одређене факторе ризика по 

здравље људи, болести и повреда; савладава знањима, техникама и методима 

клиничког прегледа; постављању почетне и коначне дијагнозе, као и „скрининг“ 

методама; упознаје индикације и потребу коришћења консултативних 

специјалистичких и конзилијарних прегледа, лабораторијских, рендген, ЕКГ, 

ултразвучних и др.помоћних дијагностичких метода, као и индикације за 

упућивање на болничко лечење; упознаје методе и садржаје континуираног надзора 

над хроничним болесницима; учи да прописује лекове и санитетски материјал и 

помоћна медицинска средства у складу са фармакотерапијском  доктрином као и да 

распознаје нежељена дејства лекова, да припреми и врши медицинску обраду 

болесника за упућивање на оцену радне спосоности. 

Сектор: Служба за здравствену заштиту одраслих 

Локација: Здравствена  станица ''Делијски Вис'' 

Услови: Студенти основних студија медицине 

Напомена: Радно време: 07:00-20:00 

Програм праксе обухвата рад у канцеларији – ординацији. 

 

Редни број позиције: 19 Број места за практиканте за ову позицију: 1 

Назив позиције: Специјалиста опште медицине 

Институција: Дом здравља Ниш 

Опис позиције: Специјалиста опште медицине 

Опис посла: Здравствено васпитање за очување и подизање општег здравственог стања са 

посебном пажњом на поједине добне групе; систематски здравствени надзор; 

специфична заштита у односу на личну хигијену, одређене факторе ризика по 

здравље људи, болести и повреда; савладава знањима, техникама и методима 

клиничког прегледа; постављању почетне и коначне дијагнозе, као и „скрининг“ 

методама; упознаје индикације и потребу коришћења консултативних 

специјалистичких и конзилијарних прегледа, лабораторијских, рендген, ЕКГ, 

ултразвучних и др.помоћних дијагностичких метода, као и индикације за 

упућивање на болничко лечење; упознаје методе и садржаје континуираног надзора 

над хроничним болесницима; учи да прописује лекове и санитетски материјал и 

помоћна медицинска средства у складу са фармакотерапијском  доктрином као и да 

распознаје нежељена дејства лекова, да припреми и врши медицинску обраду 

болесника за упућивање на оцену радне спосоности. 

Сектор: Служба за здравствену заштиту одраслих 

Локација: Здравтвена станица ''Ратко Павловић'' 

Услови: Студенти основних студија медицине 

Напомена: Радно време: 07:00-20:00 

Програм праксе обухвата рад у канцеларији – ординацији. 

 

Редни број позиције: 20 Број места за практиканте за ову позицију: 1 

Назив позиције: Специјалиста опште медицине 

Институција: Дом здравља Ниш 

Опис позиције: Специјалиста опште медицине 

Опис посла: Здравствено васпитање за очување и подизање општег здравственог стања са 

посебном пажњом на поједине добне групе; систематски здравствени надзор; 

специфична заштита у односу на личну хигијену, одређене факторе ризика по 

здравље људи, болести и повреда; савладава знањима, техникама и методима 

клиничког прегледа; постављању почетне и коначне дијагнозе, као и „скрининг“ 

методама; упознаје индикације и потребу коришћења консултативних 

специјалистичких и конзилијарних прегледа, лабораторијских, рендген, ЕКГ, 

ултразвучних и др.помоћних дијагностичких метода, као и индикације за 



упућивање на болничко лечење; упознаје методе и садржаје континуираног надзора 

над хроничним болесницима; учи да прописује лекове и санитетски материјал и 

помоћна медицинска средства у складу са фармакотерапијском  доктрином као и да 

распознаје нежељена дејства лекова, да припреми и врши медицинску обраду 

болесника за упућивање на оцену радне спосоности. 

Сектор: Служба за здравствену заштиту одраслих 

Локација: Здравствена станица ''Бубањ'' 

Услови: Студенти основних студија медицине 

Напомена: Радно време: 07:00-20:00  

Програм праксе обухвата рад у канцеларији - ординацији. 

 

 

Редни број позиције: 21 Број места за практиканте за ову позицију: 3 

Назив позиције: Специјалиста педијатрије 

Институција: Дом здравља Ниш 

Опис позиције: Специјалиста педијатрије 

Опис посла: Први и поновни преглед предшколског детета, први и поновни преглед школског 

детета, систематски прегледи школске и предшколске деце, прегледи у 

пулмолошком саветовалишту, прегледи у кардиолошком саветовалишту, прегледи 

у развојном саветовалишту, превентивни рад у саветовалишту за младе. 

Сектор: Служба за здравствену заштиту деце и школске деце 

Локација: Централни објекат Дом здравља Ниш 

Услови: Студенти основних студија медицине 

Напомена: Радно време: 7:00 – 20:00 

Програм праксе обухвата рад у канцеларији - ординацији 

 

Редни број позиције: 22 Број места за практиканте за ову позицију: 3 

Назив позиције: Специјалиста педијатрије 

Институција: Дом здравља Ниш 

Опис позиције: Специјалиста педијатрије 

Опис посла: Први и поновни преглед предшколског детета, први и поновни преглед школског 

детета, систематски прегледи школске и предшколске деце, прегледи у 

пулмолошком саветовалишту, прегледи у кардиолошком саветовалишту, прегледи 

у развојном саветовалишту, превентивни рад у саветовалишту за младе. 

Сектор: Служба за здравствену заштиту деце и школске деце 

Локација: Дом здравља Ниш, централни објекат 

Услови: Студенти основних студија медицине 

Напомена: Радно време: 7:00 – 20:00 

Програм праксе обухвата рад у канцеларији - ординацији 

 

Редни број позиције: 23 Број места за практиканте за ову позицију: 3 

Назив позиције: Специјалиста педијатрије 

Институција: Дом здравља Ниш 

Опис позиције: Специјалиста педијатрије 

Опис посла: Први и поновни преглед предшколског детета, први и поновни преглед школског 

детета, систематски прегледи школске и предшколске деце, прегледи у 

пулмолошком саветовалишту, прегледи у кардиолошком саветовалишту, прегледи 

у развојном саветовалишту, превентивни рад у саветовалишту за младе. 

Сектор: Служба за здравствену заштиту деце и школске деце 

Локација: Централни објекат Дом здравља Ниш 

Услови: Студенти основних студија медицине 

Напомена: Радно време: 07:00-20:00 

Програм праксе обухвата рад у канцеларији - ординацији. 

 

Редни број позиције: 24 Број места за практиканте за ову позицију: 1 

Назив позиције: Специјалиста интерне медицине 



Институција: Дом здравља Ниш 

Опис позиције: Специјалиста интерне медицине 

Опис посла: Упознавање са услугама на одељењу интерне медицине, упознавање са вештинама 

интернистичког прегледа, савладавање вештине узимање анемнезе, упознавање и 

савладавање са вештином читања ЕКГ-а,теста оптерећења, холтера, ЕХО- срца. 

Сектор: Специјалистичко консултативне служба- Одељење интерне медицине 

Локација: Централни објекат Дом здравља Ниш 

Услови: Предност ће имати студенти на завршној години студија на Медицинском 

факултету, а добродошли су сви заинтересовани кандидати – студенти медицине. 

Напомена: Радно време: 07:00-20:00 

Програм праксе обухвата рад у канцеларији - ординацији 

 

Редни број позиције: 25 Број места за практиканте за ову позицију: 1 

Назив позиције: Специјалиста дерматовенерологије 

Институција: Дом здравља Ниш 

Опис позиције: Специјалиста дерматовенерологије 

Опис посла: Савладавање вештине узимање анемнезе, савладавање и упознавање са услугама на 

дерматовенерологији, савладавање вештине прегледа коже и видљивих слузокожа, 

савладавање дијагностичких процедура –миколошки, дермоскопски преглед, 

савладавање терапијских процедура (ласеротерапија, криотерапија, 

електрокаутером, фототерапија. 

Сектор: Специјалистичко консултативне служба- Одељење дерматовенерологије 

Локација: Централни објекат Дом здравља Ниш 

Услови: Предност ће имати студенти на завршној години студија на Медицинском 

факултету, а добродошли су сви заинтересовани кандидати – студенти медицине. 

Напомена: Радно време: 07:00-20:00 

Програм праксе обухвата рад у канцеларији - ординацији 

 

Редни број позиције: 26 Број места за практиканте за ову позицију: 1 

Назив позиције: Специјалиста оториноларингологије 

Институција: Дом здравља Ниш 

Опис позиције: Специјалиста оториноларингологији 

Опис посла: Савладавање вештине узимање анемнезе, савладавање и упознавање са услугама на 

оториноларингологији, савладавање вештине прегледа оториноларинголога, 

савладавање дијагностичких процедура–аудиометрија, отоскопија,савладавање 

интервентних вештина. 

Сектор: Специјалистичко консултативне служба- Одељење оториноларингологије 

Локација: Централни објекат Дом здравља Ниш 

Услови: Предност ће имати студенти на завршној години студија на Медицинском 

факултету, а добродошли су сви заинтересовани кандидати – студенти медицине. 

Напомена: Радно време: 07:00-20:00 

Програм праксе обухвата рад у канцеларији - ординацији 

 

Редни број позиције: 27 Број места за практиканте за ову позицију: 1 

Назив позиције: Специјалиста психијатрије 

Институција: Дом здравља Ниш 

Опис позиције: Специјалиста психијатрије 

Опис посла: Савладавање вештине узимање анемнезе, савладавање и упознавање са услугама на 

психијатрији, савладавање вештине прегледа психијатра, процена, упућивање и 

тумачење психотеста, савладавање терапијског приступа лечења у амбуланти 

Сектор: Специјалистичко консултативне служба- Одељење психијатрије 

Локација: Централни објекат Дом здравља Ниш 

Услови: Предност ће имати студенти на завршној години студија на Медицинском 

факултету, а добродошли су сви заинтересовани кандидати – студенти медицине. 

Напомена: Радно време: 07:00-20:00 

Програм праксе обухвата рад у канцеларији - ординацији 

 



Редни број позиције: 28 Број места за практиканте за ову позицију: 1 

Назив позиције: Специјалиста офтамологије 

Институција: Дом здравља Ниш 

Опис позиције: Специјалиста офтамологије 

Опис посла: Савладавање вештине узимање анемнезе, савладавање и упознавање са услугама на 

офтамологији, савладавање вештине прегледа офтамолога, савладавање 

дијагностичких тестова за испитивање ока и припојка ока, терапијске и 

интервентне вештине. 

Сектор: Специјалистичко консултативне служба- Одељење офтамологије 

Локација: Централни објекат Дом здравља Ниш 

Услови: Предност ће имати студенти на завршној години студија на Медицинском 

факултету, а добродошли су сви заинтересовани кандидати – студенти медицине. 

Напомена: Радно време: 07:00-20:00 

Програм праксе обухвата рад у канцеларији - ординацији 

 

Редни број позиције: 29 Број места за практиканте за ову позицију: 1 

Назив позиције: шеф  Одељења социјалне медицине, медицинске информатике и статистике, 

субспецијалиста медицинске информатике   

Институција: Дом здравља Ниш 

Опис позиције: шеф  Одељења социјалне медицине, медицинске информатике и статистике, 

субспецијалиста медицинске информатике   

Опис посла: Упознавање са услугама организације рада здравствене установе ,анализа рада 

здравствене установе, вештина планирања рада, праћење квалитета рада 

здравствених служби, вођење медицинске документације, плана КМЕ и 

организација превентивног рада у примарној здравственој заштити. 

Сектор: Специјалистичко консултативне служба- Одељење социјалне медицине,  

медицинске информатике и статистике 

Локација: Централни објекат Дом здравља Ниш 

Услови: Предност ће имати студенти на завршној години студија на Медицинском 

факултету, а добродошли су сви заинтересовани кандидати – студенти медицине. 

Напомена: Радно време: 07:00-20:00 

Програм праксе обухвата рад у канцеларији - ординацији 

 

Редни број позиције: 30 Број места за практиканте за ову позицију: 1 

Назив позиције: Субспецијалиста медицинске информатике   

Институција: Дом здравља Ниш 

Опис позиције: Субспецијалиста медицинске информатике   

Опис посла: Упознавање са услугама организације рада здравствене установе, анализа рада 

здравствене установе, вештина планирања рада, праћење квалитета рада 

здравствених служби, вођење медицинске документације, плана КМЕ и 

организација превентивног рада у примарној здравственој заштити. 

Сектор: Специјалистичко консултативне служба- Одељење социјалне медицине,  

медицинске информатике и статистике  

Локација: Централни објекат Дом здравља Ниш 

Услови: Предност ће имати студенти на завршној години студија на Медицинском 

факултету, а добродошли су сви заинтересовани кандидати – студенти медицине. 

Напомена: Радно време: 07:00-20:00 

Програм праксе обухвата рад у канцеларији - ординацији 

 

Редни број позиције: 31 Број места за практиканте за ову позицију: 1 

Назив позиције: практикант  за болести уста и зуба-општа стоматологија 

Институција: Дом здравља Ниш 

Опис позиције: спец опште стоматологије на Одељењу стоматолошке здравствене заштите 

одраслих Службе за стоматолошку здравствену заштиту Дома здравља у Нишу 

Опис посла: превенција,  дијагноза и  лечење болести уста и зуба са посебним освртом  на 

превенцију и лечење пародонтопатије и дијагностике болести меких ткива усне 

дупље, ендодонтска терапија једнокорених и вишекорених зуба, екстракција зуба и 



указивање ургентне стоматолошке помоћи 

Сектор: болести уста и зуба-општа стоматологија 

Локација: Дом здравља Ниш -централни објекат Одељење за стоматолошку здравствену 

заштиту одраслих Службе за стоматолошку здравствену заштиту 

Услови: студенти завршне године Медицинског факултета у Нишу-одсек стоматологија 

Напомена: Радно време: 7-20h 

 

Редни број позиције: 32 Број места за практиканте за ову позицију: 1 

Назив позиције: практикант  за болести уста и зуба-општа стоматологија 

Институција: Дом здравља Ниш 

Опис позиције: спец болести зуба са ендодонцијом  на Одељењустоматолошке здравствене заштите 

одраслих Службе за стоматолошку здравствену заштиту Дома здравља у Нишу 

Опис посла: превенција,  дијагноза и  лечење болести уста и зуба са посебним освртом  на 

превенцију и лечење пародонтопатије и дијагностике болести меких ткива усне 

дупље, ендодонтска терапија једнокорених и вишекорених зуба и указивање 

ургентне стоматолошке помоћи 

Сектор: болести уста и зуба-општа стоматологија 

Локација: Дом здравља Ниш -централни објекат Одељење за стоматолошку здравствену 

заштиту одраслих Службе за стоматолошку здравствену заштиту 

Услови: студенти завршне године Медицинског факултета у Нишу-одсек стоматологија 

Напомена: Радно време: 7-20h 

 

Редни број позиције: 33 Број места за практиканте за ову позицију: 1 

Назив позиције: практикант  за оралну хирургију 

Институција: Дом здравља Ниш 

Опис позиције: спец оралне хирургије  на Одељењу стоматолошке здравствене заштите одраслих 

Службе за стоматолошку здравствену заштиту Дома здравља у Нишу 

Опис посла: дијагностика обољења меких и тврдих ткива усне дупље, лечење истих са орално 

хируршког аспекта,екстракција зуба, компликована екстракција зуба,хируршка 

екстракција зуба, препротетска  хируршка припрема и остале орално хируршке 

интервенције 

Сектор: орална хирургија 

Локација: Дом здравља Ниш -централни објекат Одељење за стоматолошку здравствену 

заштиту одраслих Службе за стоматолошку здравствену заштиту 

Услови: студенти завршне године Медицинског факултета у Нишу-одсек стоматологија 

Напомена: Радно време: 7-20h 

 

Редни број позиције: 34 Број места за практиканте за ову позицију: 2 

Назив позиције: Послови припреме информација за потенцијалне улагаче 

Институција: Kанцеларија за локални екномски развој и пројекте 

Опис позиције: Послови припреме информација за потенцијалне улагаче 

Опис посла: студијско аналитички послови анализе најбољих могућих процедура за реализацију 

инвестиције; убрзање процедура надлежних органа у фази реализације инвестиције;  

рад на изради презентација о локацијама за инвестирање 

Сектор: Сектор за подршку улагањима 

Локација: Канцеларија за локални економски развој и пројекте, Орловића Павла 28а 

Услови: Завршне године, архитектура и грађевинарство, ГАФ Ниш 

Напомена: РАДНО ВРЕМЕ: 8-15 часова; рад у канцеларији и на терену 

 

Редни број позиције: 35 Број места за практиканте за ову позицију: 1 

Назив позиције: финансијско-рачуноводствени послови 

Институција: Kанцеларија за локални екномски развој и пројекте 

Опис позиције: финансијско-рачуноводствени послови 

Опис посла: праћење и припрема документације за плаћање,вођење евиденције,праћење 

реализације,припрема података за унос у одговарајуће програме и контрола уноса 

Сектор: Општи послови 



Локација: Канцеларија за локални економски развој и пројекте, Орловића Павла 28а 

Услови: Завршне године економије, Економски факултет Ниш 

Напомена: РАДНО ВРЕМЕ: 8-15 часова 

 

Редни број позиције: 36 Број места за практиканте за ову позицију: 1 

Назив позиције: Послови управљања пројектима 

Институција: Kанцеларија за локални екномски развој и пројекте 

Опис позиције: Обавља  студијско-аналитичке послове у оквиру  израде   пројеката везаних за 

коришћење домаћих и међународних развојних програма ; Израђује предлоге 

пројеката и пратеће пројектне документације у одговарајућем формату, у складу са 

процедурама; 

Опис посла: Од кандидата на овој позицији се очекује да ради  на успостављању плана који 

дефинише припремне пројектне активности за један предлог пројекта који ће 

доставити ментор, пролазећи кроз фазе развоја плана пројекта, интеракцију са 

релевантним учесницима, обезбеђење ангажовања за развој плана и то кроз следеће 

развојне фазе: 1.Припрема и процена (Процена обима пројекта, процена очекиваних 

излазних резултата и атрибута пројектних задатака, дефинисање животног циклуса 

пројекта, процена трошкова пројекта и потребног рада); 2. Израда плана пројекта 

(План трошкова и динамички план расподеле задатака, идентификовање ризика 

пројекта, план за управљање подацима, планирање ресурса за пројекат,план за 

неопходна знања и вештине, план ангажовања релевантних учесника, 

успостављање (израда) главног плана пројекта 

Сектор: Сектор за припрему и спровођење домаћих и међународних пројекта 

Локација: Пројектни део КЛЕРП-а на адреси 7. Јули бр. 6, I спрат 

Услови: Завршна година, смер управљање пројектима, Машински факултет Ниш, 

Економски факултет Ниш 

Напомена: ПРЕДНОСТ ЋЕ ИМАТИ КАНДИДАТИ КОЈИ су радили на припреми пројеката 

при организацијама цивилног друштва. 

РАДНО ВРЕМЕ: 8-15 часова 

 


