слободних радних местa

Национална служба за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању
Број 794 / 12.09.2018.

1325

АРХИТЕКТУРА
БУДУЋНОСТИ
ТЕМА БРОЈА - Бивша зграда „Беобанке“ биће попут планине у центру
града, а имаће хотел, пословни простор, гаражу, паркинг за бицикле,
ресторан, видиковац, еко-центар за едукацију
Стр. 4

Бесплатна публикација о запошљавању
Број 794 • 12. септембар 2018. године

САДРЖАЈ
Разговор с поводом: Зоран Мартиновић,
директор Националне службе за запошљавање
Позитивни резултати - мотив да
наставимо даље

3

Београд добија еко-центар на Зеленом венцу
Архитектура будућности

4

Потписани уговори за ИТ обуке НСЗ

6

Филијала Прокупље НСЗ
Унапређење сарадње са послодавцима
и локалним самоуправама

7

Реформа паушалног опорезивања
Шанса за нове предузетнике

8

Послови огласи
Администрација и управа
Трговина и услуге
Медицина
Пољопривреда и ветерина
Индустрија и грађевинарство
Саобраћај и везе
Наука и образовање

9
10
12
17
26
26
30
31

Додељене субвенције за
самозапошљавање у Чачку
Нови предузетници

73

Ригорозна контрола рада на црно
Нулта толеранција

74

Подршка британске владе
Дигитална трансформација у Србији

75

Предузетничка прича
Најбољи на свету

76

Компанија „Italian Food“
Посао за више од 50 људи

УВОДНИК

ДУГОРОЧНИ ДОПРИНОС
Еколошка, зелена архитектура будућности у складу са свим начелима заштите животне средине, централна је тема овог броја листа „Послови“. Ексклузивно вам доносимо причу са тимом компаније
„Статверк“, која прави прву зелену зграду у Србији. На месту напуштеног објекта „Беобанке“, у самом центру Београда, на Зеленом венцу, једној од најзагађенијих улица, биће мултифункционални зелени објекат,
који ће допринети побољшању квалитета живота и утицати на смањење
буке и загађења. Живе, зелене фасаде унеће природу у животни и радни
амбијент, то су здрави зидови који не само да дају оригинални изглед
згради, већ су и звучна изолација и пречишћивачи ваздуха, јер биљке
производе кисеоник, влаже ваздух и филтрирају штетне материје.
У компанији „Статверк“ кажу да је ово први велики корак ка озелењавању Београда и Србије и врста заоставштине којом желе да дугорочно допринесу читавој заједници, а о томе како ће изгледати прва
зелена зграда и које ће све садржаје имати читајте на странама 4 и 5.
Нови број доноси интервју са директором Националне службе за
запошљавање Зораном Мартиновићем, који је решењем Владе Републике Србије поново именован на функцију директора. Током претходне четири године НСЗ је значајно добила на угледу у јавности и
постигнути су изузетно добри резултати, а Мартиновић за „Послове“
говори о плановима, приоритетима и циљевима у оквиру новог четворогодишњег мандата.
Представљамо вам пројекат „Дигитална трансформација“, који је
прошле године иницирала Канцеларија за информационе технологије и
електронску управу, са циљем развоја е-Управе и ИТ предузетништва.
Резултати овог пројекта већ се огледају у спровођењу два круга преквалификација за укупно 800 полазника. Из првог круга од 100 полазника
већ 30% раде као програмери, а из другог круга за 700 полазника у
току је пракса након завршетка обуке, али се већ 50 њих запослило на
програмерским пословима. Такође, резултат овог пројекта огледа се у
помоћи домаћим компанијама за довођење страних стручњака за развој иновативних производа и раст ИТ стартапова.
Из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
стижу вести да ће бити повећан буџет за предузећа за професионалну
рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом за следећу годину, чиме ће се допринети оснивању нових предузећа и створити услови за отварање нових радних места на којима ће бити запослене ОСИ.
Када је реч о борби против рада на црно, министар Зоран Ђорђевић
најавио је још ригорознију контролу послодаваца који не раде по прописима. Иначе, Министарство за рад објавило је на свом сајту списак са
именима 21 послодавца код којих су затечена лица на раду на црно. Према том списку, приликом ванредних инспекцијских надзора извршених
1. септембра на градилиштима у Београду, укупно 61 лице које је радило на црно затечено је код 16 послодаваца који су регистровани у Агенцији за привредне регистре, али и код пет нерегистрованих субјеката.
И у овом броју читајте о успешним младим предузетницима, новим конкурсима за такмичења и позивима на праксу, али и о бројним
активностима филијала Националне службе у целој Србији.
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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Асистент за ужу научну област
Математичка анализа са применама

у Институту за математику и информатику Факултета
на одређено време, на три године

УСЛОВИ: ниво 7.1 НОКС-а и уписане докторске студије
уже научне области за коју се бира или ниво 7.2 НОКС-а
магистар рачунарских наука уз услов да је прихваћена
тема докторске дисертације, односно ниво 8 НОКС-а доктор рачунарских наука који је изабран у звање асистента
по Закону о високом образовању и у наведеном звању провео највише један изборни период. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних
задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата. Кандидати који конкуришу поред општих услова треба да испуњавају и посебне
услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз
пријаву неопходно је доставити биографију са подацима
о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате
објављених радова, односно радова за који поседују потврду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве
на конкурс. Кандидати су такође дужни да уз пријаву на
конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних органа
поводом чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа
или примања мита у обављању послова у високошколској
установи. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
34300 Аранђеловац, Хан Пијеска бб
тел. 034/726-652, 701-860
e-mail: arsvetisava@ptt.rs

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: 1) високо образовање стечено:
на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије) из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета или из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука, по пропису
који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године, у ком случају су неопходне завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; или б) на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године, за
наставника основне школе, педагога или психолога; 2) дозвола за рад (лиценца) наставника и стручног сарадника; 3)
најмање осам година рада у установи н на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, 4) обука и положен испит за директора установе,
односно дозвола за рад (лиценца) за директора (ако нема
положен испит, дужан је да га положи у року до две године од дана ступања на дужност), 5) знање српског језика
(образовање стечено на српском језику или положен испит
из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе), 6) психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима, 7) неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 8) држављанство Републике Србије. Уколико
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са наведеним
образовањем, за директора може бити изабрано и лице
које, уз испуњеност осталих наведених услова, има високо
образовање стечено на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке струковне
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студије) или на студијама у трајању од три године или
више образовање за наставника основне школе, дозволу
за рад наставника и стручног сарадника, обуку и положен
испит за директора установе и најмање десет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС и
уз одштампани формулар за пријаву на конкурс, треба да
достави следеће исправе: 1. оверен препис или фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 2. оверен препис или фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу за наставника или
стручног сарадника, 3. оверен препис или оверену фотокопију уверења о извршеној обуци и положеном испиту
за директора (пријава без овог доказа сматраће се потпуном, а изабрани кандидат биће дужан да у законском року
положи испит), 4. уверење о држављанству, 5. извод из МК
рођених, 6. уверење надлежног Основног суда да против
кандидата није покренут кривични поступак (доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага, доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога), за напред наведена кривична дела (не старије од 30
дана), 7. уверење МУП-а да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за напред наведена кривична дела и
о непостојању дискриминаторног понашања (не старије од
30 дана), 8. уверење надлежног Привредног суда да кандидат није правноснажно осуђиван за привредни преступ у
вршењу раније дужности (не старије од 30 дана), 9. потврда о радном стажу у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања
(издата након објављивања конкурса), 10. доказ о знању
српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику), 11. оверена фотокопија
доказа о резултату стручно-педагошког надзора о раду кандидата (извештај просветног саветника, уколико кандидат
исти поседује), 12. уколико се на конкурс пријави лице које
је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави оверену фотокопију доказа о резултатима
педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања, 13. радну биографију, 14. предлог плана рада директора школе (није обавезно).
ОСТАЛО: Лекарско уверење изабрани кандидат предаје
пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама са школским одбором. Оригинали, односно оверени
преписи или фотокопије свих исправа не смеју бити старији од шест месеци, осим оних за које је наведен краћи
рок. Сматраће се непотпуном пријава уз коју су приложени
преписи и копије исправа који нису оверени код надлежног
органа. Рок за достављање пријава са доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве се достављају
у затвореним ковертама, са назнаком: „Конкурс за директора”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријављени кандидати ће бити писмено обавештени
о именовању директора. Пријаве на конкурс и достављена
документација се не враћају кандидатима.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Доктор стоматологије

на одређено време 1 година
5 извршилаца
УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије стоматологије, положен стручни испит, најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора стоматологије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за
пријаву је 15 дана од дана објављивања.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Наставник у звању редовног или
ванредног професора за ужу научну
област Хирургија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа специјализација.

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Хирургија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа специјализација.
ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017),
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања
наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву
на конкурс потребно је доставити и: биографију, фотокопију оверених диплома, списак стручних и научних публикација и по један примерак тих публикација, а за кандидате који су у радном односу на Факултету медицинских
наука у Крагујевцу и потврду Комисије за квалитет о педагошком раду. Упутством за примену, начин достављања,
попуњавања и утврђивање релевантних докумената које
кандидат доставља у току поступка избора у звање Универзитета у Крагујевцу (http://www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_
KPP_Izbor_u_ zvanje.docx) и Одлуком о изменама и допунама Упутства (http://www.kg.ac. rs/Docs/Odluka_o_izmenama
_i_dopunama_uputstva_Izbor_u_zvanje.pdf), утврђена је
обавеза кандидата да релевантна документа која прилаже
ради оцене испуњености општих услова, као и обавезних
и изборних елемената прописаних чланом 8. Правилником
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању
звања наставника Универзитета у Крагујевцу, достави и
у електронској форми (на компакт диску - CD). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за
пријаву је 15 дана од дана објављивања.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Истраживач - приправник за ужу научну
област Ортопедија вилица
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије стоматологије са укупном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије.

Истраживач - приправник за ужу научну
област Болести зуба и ендодонција
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије стоматологије са укупном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије.

Посао се не чека, посао се тражи

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017),
Закона о научноистраживачкој делатности („Сл. гласник
РС“, бр. 110/2005, 50/2006, 18/2010 и 112/2015), Статутом
Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс
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Наука и образовање
доставити: биографију, потврду о уписаним докторским
студијама у текућој школској години, фотокопију оверених
диплома, списак стручних и научних публикација и по један
примерак тих публикација, у складу са упутством које се
налази на страници Факултета - http://www.medf.kg.ac.rs/
dokumenti_za_izbor.php. Сву конкурсну документацију са
доказима о испуњености услова конкурса, кандидати су у
обавези да доставе и у електронској форми (на компакт
диску - CD). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања.
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