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Република Србија 

Агенција за квалификације 
 

Број: 610-04-19/2019/1 
Датум: 19.08.2019. 

  

 

 

 

 
На основу достављене документације за стицање статуса јавно признатог 

организатора активности образовања одраслих (ЈПОА) коју је поднео „Мagnolia beauty 
2019“ ДОО из Београда, бр. 610-04-19/2019 од 28.06.2019. године и Мишљења Завода за 
унапређивање образовања и васпитања бр. 1323/2019 од 12.08.2019. године на програм 
неформалног образовања одраслих за обуку за пружање козметичко-естетских 
процедура на лицу, врату и деколтеу, а у складу са чланом 15. став 1. тачка 9) и чланом 
42. став 5. Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије („Сл. гласник 
РС“, бр. 27/18) Агенција за квалификације доноси 

 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 
 

о испуњености услова у погледу плана и програма активности образовања 
одраслих, начину остваривања и кадра  

 
Агенција за квалификације даје позитивно мишљење на програм обуке за 

пружање козметичко-естетских процедура на лицу, врату и деколтеу, који ће привредно 
друштво „Мagnolia beauty 2019“ ДОО из Београда реализовати на предложеној локацији 
(теоријски и практични део обуке у „Мagnolia beauty 2019“ ДОО, Београд, ул. Стевана 
Дукића бр. 15). 

 
 Привредно друштво „Мagnolia beauty 2019“ ДОО из Београда издаје Уверење за 

делимично остварени стандард стручних компетнција за квалификацију козметички 
техничар за следеће  

 
Јединице компетенције: 

- Обезбеђивање хигијенских услова рада, одржавање прибора, спровођење 
метода асепсе и антисепсе у раду;  

- Учествује у одређивању статуса коже; 
- Припрема пацијента, прибора и апарата за преглед. 

 
 

 
Директор 

 
 

Проф. др Часлав Митровић 
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Прилог: 
 
Копија Мишљења Завода за унапређивање образовања и васпитања бр. 1323/2019 на 

програм неформалног образовања одраслих за обуку пружање козметичко-естетских 

процедура на лицу, врату и деколтеу, привредног друштва „Мagnolia beauty 2019“ ДОО из 

Београда 
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