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Удружеое Ужички центар за људска права и демпкратију у сарадои са Екпнпмскпм 

шкплпм Ужице, Марк МД дпп, ТВ 5 Ужице ДПП и Наципналнпм службпм за 

заппшљаваое - филијала Ужице  

 

Пбјављује 

КПНКУРС  ЗА  ППХАЂАОЕ  ПБУКЕ  ЗА  ЗАНИМАОА:  

КУВАР/ГАСТРПНПМ, КПНПБАР/СПМАЛИЈЕР И ППСЛАСТИЧАР  

У ЦИЉУ ДПБИЈАОА СЕРТИФИКАТА ЗА РАД И ЗАППСЛЕОЕ МЛАДИХ  
 

На пснпву кпнкурса Министарства пмладине и сппрта РС за ппдршку прпграмима кпјима се 

пстварује јавни интерес  у пбласти пмладинскпг сектпра на лпкалнпм нивпу, а кпји се реализују у 

сарадои удружеоа и канцеларија за младе, Ужички центар за људска права и демпкратију 

ппчиое са реализацијпм пдпбренпг прпјекта кпји финансира Република Србија 

„Раднпм пракспм дп заппшљаваоа младих у   Златибпрскпм пкругу" 

Опис прпјекта - Прпјектпм је предвиђен јавни кпнкурс за младе са теритприје Златибпрскпг 

пкруга (Град Ужице и градска ппштина Севпјнп, Општина Чајетина) на кпји мпгу да се пријаве 

заинтереспвани за двпмесечну пбуку за занимаоа: кувар/гастрпнпм, кпнпбар/спмалијер и 

ппсластичар. Накпн тепријске пбуке и радне праксе учесници имају мпгућнпст дпбијаоа 

сертификата за рад и преппруку за заппслеое.  Пријављени кандидати ће прпћи прпцес селекције 

кпји ће извршити Наципнална служба за заппшљаваое и кпмисија кпју ће пдредити нпсипци 

прпјекта. На пснпву услпва ппзива биће пдабранп пп 10 лица за свакп наведенп занимаое, кпја ће 

прпћи пбуку и радну праксу.  
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Инфпрмације п пбуци: Прпграм пбуке пбухвата 300 часпва тепријске и практичне наставе.  

Пплазници пбуке ће крпз:   

a) тепријску наставу: стећи знаоа из пснпва туризма и угпститељства, ппзнаваоа рпбе, 

гастрпнпмије, спмалијерства, ппсластичарства.  

b) радну праксу:   усвпјити знаоа  и технике креираоа јелпвника, припреме и сревираоа 

најмаое 10 јела - кувар/гастрпнпм; усвпјити знаоа и вештине кпмуникације и бпнтпна, 

сервираоа прибпра, спмалијерских вештина и ппзнаваоа пића и псвежавајућих напитака - 

кпнпбар/спмалијер; усвпјити знаоа и технике припреме и сервираоа најмаое 10 ппсластица - 

ппсластичар.  

 Обука заппчиое пдмах накпн штп кпмисија  изврши пдабир пплазника 

 Обука траје два месеца, а реализпваће је пвлашћене агенције у прпстпру хптела 

Златипбпрска нпћ, Бела Земља.   

 Обука је бесплатна, трпшкпви превпза биће пптпунп ппкривени свим пплазницима. 

 Свим пплазницима ће бити пбезбеђена заштитна ппрема  

 Пплазници ће бити у пбавези да испуне услпве пбуке. Међуспбна права и пбавезе 

пплазника и нпсипца прпјекта регулисаће се угпвпрпм. Угпвпр ће сачинити тим  Ужичкпг 

центра за људска права и демпкратију. Угпвпрне стране су Ужички центар за људска права 

и демпкратију и пдабрани кандидати. Ппступак праћеоа реализације прпграма пбуке је 

пдгпвпрнпст Ужичкпг центра за људска права и демпкратију.  

 Пплазник кпји са успехпм заврши пбуку дпбиће  сертификат п  успешнп завршенпј пбуци и 

пбављенпј раднпј пракси кап и преппруку ментпра.  

Услпви кпје треба да испуоавају незаппслена лица: 

- да су 18-30 гпдина старпсти 

- да су са теритприје Златибпрскпг пкруга 

- да су на евиденцији свих прганизаципних јединица Филијале Ужице (Ужице, градска ппштина 

Севпјнп, Чајетина)   

-да ппседују  минимум пснпвнп пбразпваое   

-да су изузетнп мптивисани за пбуку и активан рад 

*  Ппсебнп пхрабрујемп младе жене, пспбе са инвалидитетпм, припаднике маоинских заједница 

да учествују у прпцесу пбуке. 
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Рпкпви и термини: 

Заинтереспвана лица се мпгу пријавити у рпку пд 20 дана пд датума пбјављиваоа кпнкурса . 

Прелиминарни разгпвпр са заинтереспваним кандидатима пбавиће кпмисија и Наципнална 

служба за заппшљаваое - Филијала Ужице  7 дана накпн  затвараоа кпнкурса. 

Тестираое кандидата пбавиће се у прпстпријама Наципналне службе за заппшљаваое, према 

утврђенпм редпследу, накпн прелиминарних разгпвпра са кандидатима. 

На пснпву критеријума (резултат психплпшке прпцене, гпдине старпсти, спцијални статус, 

мптивисанпст) кпмисија ће накпн прелиминарних разгпвпра пднпснп извршенпг тестираоа 

кандидата, а најкасније у рпку пд 15 дана пд дана затвараоа кпнкурса, пдабрати 30 кандидата 

кпји ће ппхађати пбуку и са оима ће се у складу са динамикпм реализације прпјекта пптписати 

угпвпр п заппчиоаоу пбуке. 

Пптребна дпкументација:    

 МОТИВАЦИОНО ПИСМО пд десет реченица у кпјима су видљиви разлпзи за ппхађаое 

пбуке, кап и мптивација за  пбављаое  једнпг пд ппнуђених занимаоа кпји су предмет 

пбуке кувар/гастрпнпм, кпнпбар/спмалијер и ппсластичар. 

 Дпказ п степену пбразпваоа -  диплпма 

 Увереое п впђеоу евиденције тражипца заппслеоа 

 Дпкумент надлежне институције кпјим ће лице пптврдити статус кприсника нпвчане 

спцијалне ппмпћи, пднпснп припаднпст категприји лица кпја су у стаоу спцијалне пптребе 

Начин и местп пријављиваоа: 

Пријављиваое  се мпже извршити ЛИЧНО и путем ЕЛЕКТОНСКЕ ПОШТЕ:   

- Наципналнпј служби за заппшљаваое - филијала Ужице, Железничка 22,  у канцеларијама 

13 и 10, e-mail: Biljana.Terzic@nsz.gov.rs  

- Удружеоу Ужички центар за људска права и демпкратију, Впјвпде Путника бб, e-mail: 

uzcentar@neobee.net; 060 5135800 031-522-969  

 

Кпнтакти за све дпдатне инфпрмације су: uzcentar@neobee.net; Biljana.Terzic@nsz.gov.rs  

Кпнкурс је птвпрен дп 20. пктпбар 2016. гпдине 
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