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Република Србија 

Агенција за квалификације 
 

Број: 610-04-032/2019/3 
     Датум: 02.02.2021. 

  

 

 

 

 
На основу достављене документације за стицање статуса јавно признатог организатора 
активности образовања одраслих коју је поднео Едукативни центар за обуке у 
професионалним и радним вештинама из Новог Сада, бр. 610-04-032/2019 од 
04.10.2019. године (исправка програма од 10.06.2020. године) и Мишљења Стручне 
комисије за давање мишљења на предлог програма активности образовања одраслих, 
начину остваривања и кадра у поступку стицања статуса јавно признатог организатора 
активности образовања одрасли бр. 610-04-032/2019/2  о програму обуке за извођење 
процедура естетског педикира,  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 и 6/20) 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 
извођење процедура естетског педикира коју ће Едукативни центар за обуке у 
професионалним и радним вештинама из Новог Сада реализовати на предложеној 
локацији (теоријски и практични део у Едукативном центру за обуке у 
професионалним и радним вештинама ул.  Индустријска бр. 3, Нови Сад). 

 Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама из Новог 
Сада издаје Уверење за делимично остварен стандард стручних компетенција из 
стандарда квалификације за квалификацију Маникир-педикир. 

 Уверење за делимично остварен стандард стручних компетенција се 
издаје полазнику за следеће компетенције и јединице компетенција: 

I.  Стручна компетенција: 

– Организовање рада 

     II.  Стручна компетенција: 

– Култура професионалних активности 

 

mailto:agencija@azk.gov.rs
http://www.azk.gov.rs/


Агенција за квалификације ,  Београд,  Мајке Јевросиме 51 
ПИБ: 111080545;   матични број: 17918834; жиро рачун – сопствени приходи: 840-1096668-73;  жиро 

рачун: 840-1250664-96; +381 (0) 11 3345-740     agencija@azk.gov.rs   www.azk.gov.rs 

         а) Јединице компетенције: 

– Прилагођава комуникацију са корисницима поштујући 

професионално-етичке норме и вредности; 

– Прилагођава свој рад потреби и жељи корисника услуге. 

       III.   Стручна компетенција: 

– Обавља послове педикира 

       a) Јединице компетенција: 

– Примени методе асепсе и антисепсе; 

– Припреми прибор, алат и медикаменте потребне за рад;  

– Изврши скраћивање ноктију; 

– Обликује нокте према изгледу стопала; 

– Изврши припрему нокатне плоче за декорацију; 

– Одабере и примени декоративна средства. 

 
 

 
 

                                                                                                                                                                
                                                                                                                                              Директор 

 
 
 
 
 
                                                                                                                            Проф. др Часлав Митровић 
 
 
 
 
 
Прилог: 
Мишљење Стручне комисија за давање мишљења на предлог програма активности 

образовања одраслих, начину остваривања и кадра,  у поступку стицања статуса јавно 

признатог организатора активности образовања одраслих бр. 610-04-032/2019/2 о 

програму обуке за извођење процедура естетског педикира, према захтеву који је 

поднео Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама из Новог 

Сада. 
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