
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 

 
Република Србија 
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 На основу достављене документације за стицање статуса јавно признатог 
организатора активности образовања одраслих (ЈПОА) коју је поднела Академија за 
естетику и козметологију „PURITY“ д.о.о. из Београда, бр. 610-04-123/2020 од 
04.11.2020. 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 одраслих бр. 
610-04-0123/2020/2 од 14.01.2020. о програму образовања одраслих Обука за примену 
поступака надоградње трепавица,  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 6/2020) 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 образовања 
одраслих Обука за примену поступака надоградње трепавица, који ће Академија за 
естетику и козметологију „PURITY“ д.о.о. из Београда реализовати на предложеној 
локацији (теоријски и практични део у Академији за естетику и козметологију 
„PURITY“ д.о.о, ул.  Димитрија Туцовића 105, Београд). 

У складу са чланом 9. став 3. Правилника о врсти, називу и садржају образаца и 
начину вођења евиденција и називу, садржају и изгледу образаца јавних исправа и 
уверења у образовању одраслих („Сл. гласник РС“, бр. 89/2015), Академија за естетику и 
козметологију „PURITY“ д.о.о. из Београда издаје Потврду за проширивање знања, 
вештина и ставова за рад у струци после савладаног програма обуке за примену 
поступака надоградње трепавица.  
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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. 610-04-0123/2020/2 о 

програму Обуке за примену поступака надоградње трепавица, према захтеву који је 

поднела Академија за естетику и козметологију „PURITY“ д.о.о. из Београда 
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