ОПУР
ПРИЈАВА ЗА УПИС У РЕГИСТАР КОМОРЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ПРИЈАВА ЗА УПИС У РЕГИСТАР О ИЗДАТИМ ЛИЦЕНЦАМА

Лични подаци
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Име,име родитеља,презиме
Пол:
M
Ж
Датум рођења
ЈМБГ
Бр.л.к
Националност

место
издата од ПС

Подаци о месту пребивалишта/боравишта
1.
2.
3.
4.

Град/Општина
Ул.
Телефон(фиксни)
Е-адреса

Бр.
мобилни

Пош.број

Подаци о образовању
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Занимање
Место и датум дипломирања(основне студије)
Број дипломе
Место и датум дипломирања(други нивои студија)
Број дипломе
Год.полагања стручног/правосудног испита
Знање страног језика(навести и ниво) *
Акредитовани програми(аутор)*

9. Акредитовани програми(тренер)*

10. Акредитовани програми(учесник)*

11. Признања и награде*

(* нису обавезни подаци)
Подаци о запослењу
1. Незапослен
2. Волонтер/приправник

стручна спрема

3. Запослен:
а) центар за социјални рад
б) установа социјалнне заштите
в) пружалац услуге
4. Укупно стажа
5. Стаж у садашњој организацији
6. Ангажован на пословима
7. Ранија запослења

Подаци о организацији (цср,установа,пружалац услуге)
1. Назив
2. Седиште
3. Телефон (фиксни/факс)
4. E-адреса

Ул.

број

Захтев за издавање лиценце
Потребна лиценца за обављање:
А)
Б)
В)
Г)
Д)

основних стручних послова социјалне заштите;
специјализованих стручних послова социјалне заштите;
супервизијских послова;
правних послова у социјалној заштити.
основних стручних и супервизијских послова социјалне заштите;

Уз пријаву прилажем:
Потврду организације у којој сам запослен/а***
Копију дипломе о стеченом звању
Копију уверења о положеном стручном/прaвосудном испиту
Копију уговора о раду
Копију уверења о завршеном одговарајућем акредитованом програму
Очитану личну карту ( фотокопија старих л.к.)
Уплатницу надокнаде за упис у регистар Коморе социјалне заштите*
Сагласност да се чланарина за чланство у Комори одбија од зараде путем
административне зараде.*
9. Уплатницу надокнаде за издавање лиценце**

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Молим вас да размотрите пријаву са пратећом документацијом и извршите упис у Регистар
Коморе социјалне заштите и / или Регистар лиценцираних стручних радника
Место и датум
Подносилац пријаве

*- достављају само чланови Коморе
**- достављају стручни радници који подносе захтев за издавањем лиценци,а нису чланови
Коморе и чланови Коморе који подносе захтев за лиценцу за супервизоре
***- уколико се не достави потврда организације,неопходне су оверене фотокопије дипломе,
уговора о раду и уверења о акредитиваним програмима,стручном и правосудном испиту
Напомена:
Уношењем личних података дајете сагласност за њихово прикупљање, обраду и коришћење, као и објављивање на интернет страници Коморе
социјалне заштите, складу са прописима којима се уређује заштита података о личности, заштита тајних података и поштујући пословну тајну.

