
ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС У АГЕНЦИЈИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈЕ 

Учесник конкурса ЛИЧНО попуњава образац 

ЈАВНИ КОНКУРС  ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА ЗА ПОСЛОВЕ ПРИЗНАВАЊА 
СТРАНИХ ШКОЛСКИХ ИСПРАВА У ОСНОВНОМ И СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И 
ВАСПИТАЊУ , 2 извршиоца 

 

Лични подаци 
Презиме: Име: 
Матични број: 

 

Адреса становања 
Улица и број: Место: 

Поштански број: 
Адреса на коју желите да примате обавештења у вези са конкурсом, ако није иста као 
адреса становања 
Улица и број: Место: 

Поштански број: 
Телефон              Примарни:                           Секундарни (није обавезно): 
Имејл адреса: 
Начин на који желите да Вам се достављају обавештења, када писмена достава није 
обавезна (заокружите): 

1. телефоном                                      2. имејлом 
 

Образовање  
Високо образовање: Означите које сте студије похађали: 

□ основне студије у трајању од најмање 4 године (по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године) 

□ основне студије обима од најмање 240 ЕСПБ бодова (по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године) 

из области друштвено хуманистичких, природно-
математичких, образовно-уметничких или техничко-
технолошких наука  

Назив високошколске  
установе на којој је  
кандидат дипломирао: 

 
 

Датум дипломирања:   



Датум полагања 
државног стручног 
испита: 

  

 

 

 

Уз пријаву се прилажу и одговарајућа документа и то: 
1) радна биографија;   
2) оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;   
3) оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује високо 
образовање из области друштвено хуманистичких, природно-математичких, 
образовно-уметничких или техничко-технолошких наука стeчено на основним 
академским студијама обима од најмање 240 ЕСПБ бодова (по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године (по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године);  
4) оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном државном 
стручном испиту;  
5) оригинал или оверена фотокопија доказа о најмање 3 (три) године радног 
искуства у струци  (потврде, решења и други акти из којих се може утврдити на 
којим пословима, са којим нивоом квалификације и у ком периоду је стечено 
радно искуство у струци);  
6) оригинал или оверена фотокопија доказа о знању светског језика; 
7) оригинал или оверена фотокопија доказа о знању рада на рачунару; 
8) Изјава о прикупљању и обради података. 

 

 

Датум: 
 

Име и презиме: 
 
Потпис:  

 


