
„ДЕКАН ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ објављује оглас за 
избор у звање: 
 

- једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави на 
основним академским студијама за ужу грађанскоправну научну област – предмет 
Облигационо право, за период од окончања поступка избора и закључења уговора до 
краја школске 2018/2019. године; 

 Кандидати – студенти основних, мастер и докторских студија права треба да 
испуњавају услове предвиђене у чл. 86 Закона о високом образовању („Сл.гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018 и 73/2018) и у чл. 2. Правилника о условима, начину и поступку избора 
сарадника ван радног односа - демонстратора Правног факултета Универзитета у Нишу 
(„Билтен ПФ“ бр. 251а/18, који се налази на сајту Правног факултета у Нишу). 
 У пријави слободне форме навести име и презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања, контакт телефон и e-mail адресу, као и прилоге који се достављају. 
 Уз пријаву је неопходно доставити радну биографију, фотокопију или очитану 
личну карту, уверење о статусу студента академских студија права, уверење о положеним 
испитима и просечноj оцени на основним академским студијама права – уколико је 
кандидат студент основних студија права, фотокопију дипломе или уверења о завршеним 
степенима академских студија права – уколико је кандидат студент мастер и докторских 
студија права, као и одговарајуће прилоге који поткрепљују наводе кандидата у пријави 
(нпр. копије сертификата, похвалница, објављених радова у научним и стручним 
публикацијама и др.).  

Уколико је Правни факултет у Нишу надлежан за издавање уверења из претходног 
става, уверење ће се прибавити по службеној дужности према напомени кандидата у 
пријави, а кандидат није дужан да га приложи. 
 Пријаве кандидата са прилозима могу се послати препорученом пошиљком или 
предати лично Правном факултету у Нишу, Трг краља Александра бр. 11, у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа. 
 Уколико се кандидат пријављује за избор на више сарадничких места из овог 
огласа, дужан је да за свако сарадничко место достави посебну пријаву и неопходну 
документацију. 

Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве биће одбачене.“ 
 
 
 
 Оглас је објављен на сајту Националне службе за запошљавање, у делу Сви 
послови, дана 23. 10. 2018. године. 
  


