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ТЕМА БРОЈА – Према последњем попису из 2011. године, младих од 15 до

29 година било је укупно 1.322.201 и чинили су 21,07 одсто становништва
Србије. Сваки трећи млади човек уопште нема шансу да се осамостали, јер
не остварује никакве приходе
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- У Србији данас о сопственом бизнису размишља
три пута више људи него раније, али проблем је што о
томе махом не мисле незапослени, већ они који имају посао - каже Марко Уљаревић, директор истраживања у
ИПСОС-у, који је за потребе Светске банке урадио истраживање о ставовима грађана Србије о предузетништву шире на страни Привреда.
- Са 600 евра у џепу вратио сам се код тетке у престоницу, слао биографију бројним фирмама, али се на крају
ипак запослио као магационер. Септембра 2013. изнајмио
сам канцеларију, дотерао је и после редовног посла тамо
се састајао са Срђаном. Имали смо идеју и вољу, али не
и новац. Закупили смо интернет домен, одредили име
„Фармиа“ и 9. јануара 2014. дали отказе. Први финансијер,
интернационални фонд, до сада је инвестирао 140.000
евра, а укупна инвестиција је 225.000 евра - објашњава
Милош Милић (26) власник првог специјализованог
сајту у Србији за продају домаћих животиња. Са пословним партнером Срђаном Ступаром (36) оформио је тим
и запослио још деветоро младих људи, привукао девет
инвеститора из света, придобио поверење пољопривредника из српских села и проширио бизнис ван граница
наше земље - његов пут на страници Мој пут.
- Био сам у фирми која је била перспективна, кредитно способна. Колегинице су ме тада питале што не узмем
кредит за стан. Сада их срећем, а оне не знају где ударају.
Конверзија, камате, а фирма је отишла под стечај. Видео
сам релативност радног места, тако сам схватио кредите
и тај занос од 2008. до 2011. године. Од онда у својој глави
имам следеће: или ћу да се мучим са својим члановима
породице у једној соби, или ћу да се мучим, као што се
они муче, да се разбољевају од бриге и секирације. Ја ћу
можда да се разболим од гужве. Навикао сам се на ову
другу варијанту - прича Стеван Гагић, Београђанин, 42
године, запослен, ожењен, отац троје деце. Живи у трособном стану са мајком и сестром, уз то, највећи део године
са њима је и ћерка друге сестре, која у Београду студира.
Сваки други грађанин Србије од 20 до 34 године живи са
родитељима. То је и наша Тема броја.
У Ректорату Београдског универзитета, Зорану Мартиновићу, директору Националне службе за запошљавање, уручено је овогодишње признање „Капетан Миша
Анастасијевић“ - за друштвену одговорност. Социјални
дијалог свих актера на тржишту рада и свакодневни контакти са послодавцима и локалним самоуправама дали
су и конкретан резултат: смањење стопе незапослености
и више од стотину локалних самоуправа које учествују у
финансирању програма запошљавања, неки су од разлога да се ова награда нашла у рукама првог човека НСЗ.
Који још - на страни Актуелно.
Помоћу камера на компјутеру многи београдски
студенти нашли су посао у далеком Јапану. Од 4.000 предавача из 80 земаља који преко Скајпа држе часове енглеског, више од хиљаду је из Србије. О томе на страни
Лакше до посла.
Иван Маринић, прва хрватска мушка бабица, због
немогућности да добије посао у струци одлучио је да спакује кофере и да оде у Ирску. Тамо га чека сигуран посао,
смештај, плата од 600 до 1.000 евра недељно. Задња пошта - Даблин, где се већ налазе његови пријатељи који
су му рекли како су у том граду бабице веома тражене.
Шире на страни Горе - Доле.
Најбољи студенти завршних година универзитета у
Београду, Новом Саду и Нишу имаће прилику да у наредној школској години учествују у новом пројекту: „Тим за
Србију“. О каквом је тиму реч - на страни Сазнајте више.

Редакција

Наука и образовање
који имају педагошко искуство у високошколској установи), за кандидате
који се први пут бирају у звања наставника на Универзитету у Крагујевцу
предвиђено је приступно предавање. Фотокопије докумената морају бити
оверене и не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и документација кандидата који не испуњавају услове конкурса
неће се узимати у разматрање. Сва документација и радови достављају
се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом на адресу Филолошко-уметнички факултет,
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања конкурса.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен стоматолошки факултет,
докторат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа специјализација.

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Патолошка физиологија
на одређено време 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, докторат из научне области за коју се бира.

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

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Хирургија

Наставник у звању редовног или ванредног
професора за ужу научну област Гинекологија
и акушерство

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

на одређено време 5 година

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

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

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

Наставник у звању ванредног професора за ужу
научну област Патолошка физиологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, докторат из научне области за коју се бира.

Наставник у звању ванредног професора за ужу
научну област Оториноларингологија
на одређено време 5 година

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

Наставник у звању ванредног професора за ужу
научну област Фармацеутска анализа
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен природно-математички
факултет, докторат из научне области за коју се бира.

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, докторат из научне области за коју се бира.

на одређено време 5 година

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

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет са укупном просечном оценом
најмање 8 и уписане докторске академске студије или магистар фармацеутских наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Хигијена и екологија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом
најмање 8 и уписане докторске академске студије или магистар медицинских наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.

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

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом
најмање 8 и уписане докторске академске студије или магистар медицинских наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.

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

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет са укупном просечном оценом
најмање 8 и уписане докторске академске студије или магистар фармацеутских наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.

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

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом
најмање 8 и уписане докторске академске студије или магистар медицинских наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.

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

Наставник у звању ванредног професора или
доцента за ужу научну област Офталмологија

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

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

на одређено време 1 година

на одређено време 5 година

Наставник у звању ванредног професора или
доцента за ужу научну област Превентивна и
дечја стоматологија
на одређено време 5 година
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Сарадник у настави за ужу научну област
Социјална медицина
УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом
најмање 8 и уписане докторске академске студије или магистар медицинских наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.
ОСТАЛО: За наставнике: услови утврђени одговарајућим одредбама
Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100 - 2007
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аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014),
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. За сараднике: услови утврђени одговарајућим одредбама
Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100 - 2007
аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014),
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, фотокопију оверених диплома, списак
стручних и научних публикација и по један примерак тих публикација. За
истраживача-приправника: услови утврђени одговарајућим одредбама
Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100 - 2007
аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014),
Закона о научноистраживачкој делатности (“Сл. гласник РС” бр. 110/2005,
50/2006, 18/2010 и 112/2015) 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, фотокопију оверених диплома, списак стручних и
научних публикација и по један примерак тих публикација. Сву конкурсну
документацију са доказима о испуњености услова конкурса кандидати су
у обавези да доставе и у електронској форми (на компакт диску - CD). Рок
за пријаву је 15 дана.
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листичке струковне студије, почев од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да поседује
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена чл. 120 ст.1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 72/2009, 52/2011 и
55/2013).
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: уверење о држављанству, оверену фотокопију дипломе, доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова, односно уверење
или други документ о положеним испитима из педагогије и психологије у
току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу. извод из матичне књиге рођених (оверену фотокопију), фотокопију личне карте (очитана лична карта), уверење о неосуђиваности,
лекарско уверење се подноси пре закључивања уговора о раду. Рок за
пријаву на оглас је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве слати на адресу школе, на горенаведену адресу, са назнаком
“За конкурс” или лично предати у матичној школи у Влајковцима, сваког
радног дана од 7,00 до 14,00 часова. Контакт телефон за информације:
037/820-233.
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