
ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА 

 

1. Презиме, очево име, име  
 
 

2. Радно место 
 
 

 

3. Датум заснивања радног односа у 
установи заштите  
 

 

4. Време проведено на стручном 
оспособљавању  
 

 

5. Подаци о школској спреми (пун назив 
факултета/школе, место и година 
завршетка) 
 

 

6. Који пут полаже стручни испит  
 
 

 

7. Дан, месец, година рођења 
 
 

 

8. Место,општина,република 
 
 

 

9. Страни језик 
 
 

 

10. Адреса стана и телефон 
 
 

 

11. Адреса и телефон установе 
 
 

 

 

 

 

Датум и број пријаве                                           МП                                 ДИРЕКТОР 

 

 



ОБАВЕШТЕЊЕ  

Архив Војводине,  Нови Сад , Жарка Васиљевића 2 а, прикупља податке о кандидатима који 

поднесу пријаву за полагање стручног испита у делатности заштите културних добара. 

Законом о архивској грађи и архивској делатности ("Сл.гласник РС", бр. 6/2020) прописано 

је да у архивима стручне архивске послове обављају лица која имају одговарајуће 

образовање и положен стручни архивистички испит (члан 62.). Архив Војводине као 

матични архив   стара се о организовању стручног испита и сталног стручног усавршавања 

запослених у архивима и  обезбеђује услове за рад комисије за полагање стручних испита. 

Стручни испит се организује и спроводи на основу Правилника о програму и начину 
полагања стручног испита у делатности заштите културних добара ("Сл.гласник РС", бр. 
83/2020). Установа која обавља делатност заштите културних добара  у којој је кандидат 
запослен подноси, у сагласности с кандидатом, пријаву за полагање стручног испита. Уз 
пријаву за полагање стручног испита достављају се: 1. оверен препис дипломе о стеченом 
степену стручне спреме; 2. потврда установе у којој је кандидат запослен о дужини стручног 
оспособљавања; 3.) доказ установе о уплати средстава на име трошкова полагања стручног 
испита. 
Архив Војводине прикупља, обрађује и разврстава податке о кандидатима у поступку 
пријављивања испита, у поступку реализације испита (записник о полагању испита) и издаје 
уверења о положеном стручном испиту, а у сврху извршења законом прописаних 
овлашћења Архива у погледу организације и спровођења стручног испита у области 
заштите културних добара. 
Архив Војводине прикупља и обрађује податке о кандидатима у складу са Законом о 
заштити података о личности ("Сл.гласник РС", бр. 87/2018), и у исте се може извршити увид 
и исправка. 

 

САГЛАСНОСТ 

 Ја ________________________________________________ (име и презиме),  својим потписом 

потврђујем да сам прочитао/ла и разумео/ла ово обавештење о обради података о личности и да 

дајем сагласност да Архив Војводине  може да обрађује, односно прикупља, бележи и разврстава 

моје податке о личности у складу са овим обавештењем и важећим законима и прописима, у  сврху 

реализације полагања стручног испита.  

Датум: ______________________ __________________________________ Потпис даваоца 

сагласности 


