
Дпкументација кпју је пптребнп предати приликпм дпласка 

на тестираое и разгпвпр 
 

За све кандидате:  

► фптпкппија личне карте, пднпснп пчитана лична карта или фптпкппија паспша; 
► фптпкппија диплпме (или пптврда пбразпвне устанпве) п стеченпј стручнпј спреми и пригинал на 

увид; 
► увереое п некажоаваоу (издаје МУП – не старије пд 6 месеци);  
► увереое да се прптив кандидата не впди кривични ппступак и да није ппкренута истрага (издају 

пснпвни судпви – не старије пд 6 месеци). 
 
Дпдатнп за незапослене кандидате :  

► пптврда Наципналне службе за заппшљаваое, кпјпм се дпказује да је кандидат, у тренутку 
пријаве, на оихпвпј евиденцији (пптврду је пптребнп извадити накпн пппуоаваоа пријаве или 
најкасније дп дана предаје дпкументације), или 

► пптврда из надлежне филијале фпнда ПИО, да кандидату у тренутку пријаве не тече стаж 
псигураоа. Ову пптврду дпнпсе студенти и друга лица кпја нису раднп ангажпвана али нису 
пријављена Наципналнпј служби за заппшљаваое. 

Дпдатнп за старосне пензионере: 

► фптпкппија ппследоег пензипнпг чека, или 
► фптпкппија решеоа п пензији 

Дпдатнп за запослене са непуним радним временом: 

► фптпкппија важећег угпвпра или пптврда ппслпдавца (наведена дужина трајаоа раднпг времена) 

Дпдатнп за запослене са пуним радним временом: 

► фптпкппија важећег угпвпра или пптврда ппслпдавца п засниваоу раднпг пднпса са пуним 
радним временпм 
 

НАПОМЕНА: Сва лица заппслена у аутпнпмнпј ппкрајини или јединицама лпкалне сампуправе у пбавези 
су да прибаве Сагласност за додатни рад ван радног времена код другог послодавца и приликпм 
пптписиваоа угпвпра исту дпставе у пригиналу. 

Укпликп је кандидат у мпменту пријаве бип раднп ангажпван пп пснпву Угпвпра п пбављаоу 
привремених и ппвремених ппслпва (кпји истиче најкасније дп 15. августа 2022. године), пптребнп је да 
приликпм дпласка на тестираое и разгпвпр дпнесе фптпкппију важећег угпвпра, а најкасније дп 20. 
августа 2022. године дпстави пптврду пд Наципналне службе за заппшљаваое или ПИО фпнда да је 
незаппслен, пднпснп да је престап да му тече стаж псигураоа. 

Акп се увидпм у дпкументацију устанпви да је кандидат у пријави навеп нетачне ппдатке, брпј бпдпва ће 
бити кпригпван и кандидат ће ппнпвп бити рангиран. У случају да је пстварип маои брпј бпдпва пд 
кандидата кпји је рангиран кап ппследои на списку кандидата ппзваних на тестираое и разгпвпр, 
кандидат мпже бити искључен из даљег избпрнпг ппступка. 



Укпликп кандидат не преда тражену дпкументацију, или се увидпм у тражена дпкумента устанпви да не 
испуоава предвиђене ппште услпве, искључује се из даљег избпрнпг ппступка. 


