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На основу одлуке Управног одбора, а у вези са указаном потребом за одговарајућом 
радном снагом предузеће 

 

А.Д. „Планинка“ 
 

расписује: 
 

ЈАВНИ ОГЛАС 
 

за пријем радника у радни однос на одређено време 
 

по условима које је расписала Национална служба за запошљавање за реализацију 
Програма приправника 

 
Позивамо Вас да се пријавите за обављање послова из области: 
 

 Хотелијерства (више и високо образовање економске струке), 
 
Неопходно је да се кандидат води на евиденцији Националне службе и испуњава 
следеће услове: 

 има више или високо образовање; 
 није у сродству са послодавцем (родитељ, супружник, брат, сестра и дете), а што 

ће доказати Изјавом; 
 први пут заснива радни однос у својству приправника за занимање за које је 

стекло одређену врсту и степен стручне спреме или које је радило краће од 
времена утврђеног за приправнички стаж у степену стручне спреме које је услов 
за рад на тим пословима; 

 који се води на евиденцији незапослених у руралном подручју; 
 није био у радном односу нити је био радно ангажован код послодавца-

подносиоца захтева, у периоду од 6 месеци пре подношења захтева. 
 
Почетна селекција кандидата обавиће се на основу CV-а који кандидати као и 

доказе о испуњености услова морају доставити најкасније у року од 15 дана од дана 
објављивања Јавног огласа. 

Пријаве се подносе у предузећу А.Д. Планинка, Косовска 38, у Служби за људске 
ресурсе. 

У поступку избора кандидата извршиће се провера њихове стручне 
оспособљености и знања и то стручних знања, знања енглеског језика и 
оспособљености за рад на рачунару путем тестирања, а мотивација за рад, вештине и 
способности путем интервјуа. 

Коначну одлуку о пријему доноси Национална служба за запошљавање. 
 

Предност при избору имаће кандидати са боравиштем на територији СО 
Куршумлија. 


