
 
Република Србија 

АГЕНЦИЈА ЗА КВАЛИФИКАЦИЈЕ 
Београд  

Мајке Јевросиме 51 
Број:022-69/2022-05 

Датум:16.03.2022. године 
На основу члана 15а Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије 

(„Сл. гласник РС“, бр. 27/18, 6/20, 129/21 – др. закон), Одлуке број: 022-66/2022-05 од 
15.3.2022. године, оглашавам 

ЈАВНИ КОНКУРС  
ЗА ИЗБОР ЛИЦА У ПОСЕБНЕ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ 

Контекст 

Агенција за квалификације (даље: Агенција) је јавна агенција основана од стране 
Владе Републике Србије у складу са Законом о Националном оквиру квалификација 
Републике Србије (даље: Закон о НОКС-у) ради обављања послова обезбеђивања квалитета 
у процесу развоја, стицања и вредновања квалификација у Републици Србији.   

Агенција у складу са Законом о НОКС-у: 

1) разматра иницијативе за увођење нових квалификација; 

2) пружа стручну подршку секторском већу и припрема предлог стандарда 
квалификације; 

3) пружа административно-техничку подршку раду секторских већа; 

4) води Регистар и стара се о упису података у одговарајуће подрегистре; 

5) разврстава и шифрира квалификације према КЛАСНОКС систему; 

6) врши признавање страних школских исправа; 

7) врши поступак признавања стране високошколске исправе ради запошљавања, у 
складу са Законом о НОКС-у и законом који уређује високо образовање; 

8) врши прво вредновање страног студијског програма у поступку признавања стране 
високошколске исправе ради запошљавања, у складу са Законом о НОКС-у и законом који 
уређује високо образовање; 

9)даје одобрење другим организацијама за стицање статуса јавно признатог 
организатора образовања одраслих (даље: ЈПОА); 

10) утврђује висину таксе за јавне услуге из члана 15. став 1. тач. 6), 7) и 9) Закона о 
НОКС-у; 

11) води евиденцију о професионалном признавању у складу са Законом о НОКС-у и 
законом који уређује високо образовање; 



12) врши спољашњу проверу квалитета ЈПОА, најмање једном у току петогодишњег 
трајања одобрења; 

13) на захтев министарства надлежног за образовање, даје извештај о испуњености 
услова у погледу плана и програма активности образовања одраслих, извођења програма и 
кадра; 

14) припрема развојне пројекте, анализе и истраживања од значаја за развој 
квалификација; 

15) прати и мери ефекте имплементације (нових) квалификација на запошљавање и 
целоживотно учење; 

16) предлаже мере унапређивања осигурања квалитета у целокупном систему; 

16а) пружа информације лицима којима је извршено професионално признавање 
стране високошколске исправе о могућностима за приступ професијама које су уређене 
посебним прописима; 

17) обавља и друге послове у складу са законом. 

Одредбама члана 15а Закона о НОКС-у дато је овлашћење Агенцији да образује посебне 
стручне комисије и тимове за одређене послове из надлежности Агенције. Одређене 
категорије лица који чине посебне стручне комисије бирају се на основу јавног конкурса 
који оглашава Агенција. 

 Задаци и одговорности  

Чланови стручних комисија се ангажују за обављање послова провере испуњености 
услова у погледу плана и програма активности образовања одраслих у складу са 
стандардом квалификације у поступку стицања статуса ЈПОА, спољашњег вредновања 
квалитета рада ЈПОА, и других послова из надлежности Агенције.  Чланови посебних 
стручних комисија могу да се именују у стручне тимове који пружају подршку секторским 
већима у процесу развоја стандарда квалификација. 

Квалификације и искуство 

У посебне стручне комисије могу да се именују лица: 

o са одговарајућим образовањем;  

o одговарајућим радним искуством у струци од најмање три године; 

o са релевантним додатним образовањем и обукама (националним и 
међународним сертификацијама и обукама). 

Избор кандидата вршиће се према подсекторима КЛАСНОКС-а (Правилник о систему за 
разврставање и шифрирање квалификација у Националном оквиру квалификација Републике 
Србије  („Службени гласник РС“, број 159/2020). 

02 Уметности и хуманистичке науке 

 0211 Аудио-визуелне технике и медијска продукција      

 0212 Модни и индустријски дизајн и дизајн ентеријера 

 0214 Уметничко занатство 

 0231 Учење језика 



03 Друштвене науке, новинарство и информисање 

 0311 Економија 

 0313 Психологија 

 0321 Новинарство и извештавање 

04 Пословање, администрација и право 

 0411 Рачуноводство и опорезивање 

 0412 Финансије, банкарство и осигурање 

 0413 Менаџмент и администрација 

 0414 Маркетинг и оглашавање 

 0415 Секретарско и канцеларијско пословање 

 0416 Продаја на велико и мало 

 0417 Пословне вештине 

 0421 Право 

05 Природне науке, математика и статистика 

 0511 Биологија 

 0512 Биохемија 

 0521 Науке о животној средини 

 0522 Природна окружења и дивља флора и фауна 

 0532 Науке о земљи 

06 Информационе и комуникационе технологије (ИКТ) 

 0611 Коришћење рачунара 

 0612 Пројектовање и администрирање база података и мрежа 

 0613 Развој и анализа софтвера и апликација 

07 Инжењерство, производња и грађевинарство 

 0711 Хемијско инжењерство и процеси 

 0712 Технологија заштите животне средине 

 0713 Електротехника и енергетика    

 0714 Електроника и аутоматизација  

 0715 Машинство и обрада метала 

 0716 Моторна возила, бродови и ваздухоплови 

 0721 Производња хране 

 0722 Производња и прерада материјала (стакло, папир, пластика и дрво) 

 0723 Производња и прерада текстила и коже (одећа, обућа и кожа) 

 0724 Рударство и припрема минералних сировина 

 0731 Архитектура и урбанизам 

 0732 Грађевинарство 



08 Пољопривреда, шумарство, рибарство и ветерина  

 0811 Биљна и сточарска производња  

 0812 Хортикултура 

 0821 Шумарство 

 0831 Рибарство 

 0841 Ветерина 

09 Здравство и социјална помоћ 

 0911 Стоматологија 

 0912 Медицина 

 0913 Здравствена нега (медицинске сестре и бабице) 

 0914 Медицинска дијагностика и технологије лечења 

 0915 Терапија и рехабилитација 

 0916 Фармација  

 0921 Брига о старима и одраслим особама са инвалидитетом 

 0922 Брига о деци и услуге за младе  

 0923 Социјални рад и саветовање   

10 Услуге 

 1011 Услуге у домаћинству 

 1012 Фризерске и козметичарске услуге 

 1013 Хотели, ресторани и кетеринг 

 1014 Спортови 

 1015 Путовање, туризам и слободно време 

 1021 Комуналне (санитарне) услуге 

 1022 Заштита здравља и безбедности на раду 

 1032 Заштита људи и имовине 

 1041 Услуге транспорта  

У пријави навести један или више назива и шифара подсектора према КЛАСНОКС-у за које се 
конкурише. 

Пожељна знања, вештине и способности: 

o  Познавање прописа којима се уређује Национални оквир квалификација 
Републике Србије;  

o Вештине развоја програма образовања/обука; 

o Висок ниво језичке писмености и изражавања; 

o Аналитичке способности; 

Циљ је да се у посебне стручне комисије укључе стручњаци са радним искуством у 
привреди, просветни и научни радници. 



Пријава на конкурс 

Пријава на конкурс подноси се на обрасцу који је одштампан и који се преузима на 
интернет страници Агенције www.azk.gov.rs. 

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:  

1) Пријава са контакт адресом, електронском адресом и бројем телефона; 

2) Радна биографија са мотивационим писмом (до 500 речи) 

3) Оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;   

4) Оригинал или оверена фотокопија јавне исправе којом се потврђује одговарајуће 
образовање, као и исправе (сертификати) којима се потврђују релевантне компетенције 
стечене кроз неформално образовање; 

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) Доказ о учешћу у развоју програма образовања/обука (решења о ангажовању, 
потврде и сл.); 

Селекција 

Кандидати пролазе кроз поступак прегледа и оцене квалификација. Комисија ће, на 
основу радних биографија и докумената приложених уз пријаву,  сваког месеца на крају 
месеца сачинити списак кандидата са којима ће извршити проверу и разговор и дати 
предлог директору ради доношења одлуке/одлука који ће кандидати бити на листи лица за 
формирање посебних стручних комисија. 

Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс 

Агенција за квалификације, Београд, Мајке Јевросиме 51 са назнаком „За јавни конкурс 
за избор лица у посебне стручне комисије.“ 

Спровођење јавног конкурса  

Део процедуре везане за избор лица у посебне стручне комисије спроводи Комисија 
именован Решењем директора број: 022-67/2022-05 од 15.3.2022. године, која ће дати 
предлог директор ради доношења одлуке/одлука који ће кандидати бити на листи лица за 
формирање посебних стручних комисија. 

Лица која не испуњавају услове конкурса, биће писмено обавештена. 

ДИРЕКТОР 

Проф. др Часлав Митровић 

http://www.azk.gov.rs/

