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УВОДНИК

ПРОМОЦИЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Влада Републике Србије је након усвајања Стратегије за развој малих, средњих предузећа, предузетништва и конкурентности за период
2015-2020. године, прогласила 2016. за Годину предузетништва, а затим
и Деценију предузетништва. Велика пажња посвећује се подршци онима који желе да покрену сопствени бизнис, али и самој промоцији предузетништва.
У овом броју „Послова“ у интервјуу са Браниславом Симанић, директорком Сектора за предузетништво Привредне коморе Србије, читајте
какву подршку и подстицаје ПКС даје предузетницима у Србији, како се
развија женско предузетништво и чувају породичне фирме и стари занати.
Подршка породичним компанијама да се трансформишу и напредују била је тема презентације организације Family Buisness Network,
када је потписан и Меморандум о подржавању и промоцији породичног
предузетништва у Србији. ФБН интернационал је организација која представља једну од највећих светских мрежа породичних компанија. Као
непрофитна мрежа постоји дуже од 30 година и окупља више од 4.000
породичних компанија у 65 земаља.
У овом броју представићемо вам и младу, успешну предузетницу
Катарину Стојковић, ауторку блога и књиге „Весели залогаји“, која привлачи пажњу својим креативним, здравим и шареним оброцима. Уткала
је своје лично искуство у посао којим се бави, јер је, како каже, кување
постало њена опсесија када су деца почела да једу чврсту храну. Желела
је да од првог дана једу квалитетно и да им такве навике усади за цео живот. Тада је решила да им понуди нешто другачије, здраво и укусно. Поучена добрим искуством, понудила је савете другим родитељима, који су,
судећи по реакцијама, то оберучке прихватили. Иако истиче да и даље не
доживљава оно што ради као бизнис, веома је успешна, па смо желели да
сазнамо како је ушла у свет предузетништва, како су људи реаговали на
њену идеју и где проналази свакодневну инспирацију.
Водимо вас у Смедерево, где су свечано уручени уговори за 158 незапослених који се односе на самозапошљавање, запошљавање из категорије теже запошљивих на новоотвореним местима и јавне радове.
Чућете новости из наших филијала у Србији. У Краљеву су нове инвестиције и јачање локалне економије донели и нова радна места, па
се бележи смањење броја незапослених у све три општине. У циљу повећања учешћа на тржишту рада и постизања циља да се повећа запошљавање, Филијала Краљево НСЗ сарађује са свим актерима у области
запошљавања.
Локалне самоуправе препознале су важност решавања проблема
незапослености и редовно сваке године издвајају део средстава из буџета у те намене. Филијала Сремска Митровица НСЗ последњих година
бележи константан пад броја незапослених, а све је веће интересовање
послодаваца да при одабиру радника користе услуге Националне службе
за запошљавање.
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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.

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Патолошка анатомија
на одређено време 3 године

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

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

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, докторат из
научне области за коју се бира.

Наставник у звању ванредног
професора или доцента за ужу научну
област Фармацеутска технологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, докторат из
научне области за коју се бира.

Наставник у звању ванредног
професора или доцента за ужу научну
област Физиологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат из научне области за коју се бира.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом најмање 8, уписане докторске академске
студије.

Сарадник у звању асистента за
ужу научну област Фармацеутска
технологија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије фармације са укупном просечном оценом најмање 8, уписане
докторске академске студије.
ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017),
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 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, сви 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.

Наставник у звању ванредног
професора или доцента за ужу научну
област Педијатрија
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 Медицинска физика
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен природно-математички факултет (смер
физика), докторат из научне области за коју се бира.
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Наставник у звању доцента за ужу
научну област Медицинска физика
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен природно-математички факултет (смер
физика), докторат из научне области за коју се бира.
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