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   КОМОРА МЕНАЏЕРА ЉУДСКИХ РЕСУРСА СРБИЈЕ 

   Надлежна канцеларија _____________________________ 

 

   ПРЕДМЕТ: Захтев за обнављање лиценцеце 

 

Молим Комору менаџера људских ресурса Србије да ми изда лиценцу. 

 

 

Подносилац захтева: 

 

 

Име и презиме  

Бој личне карте  

ИД Број  

Адреса, место и општина становања  

Стручно звање  

Број лиценце/датум важења  

Запослен код  

 

Захтев за обнављање лиценце подносим у складу са чланом 6.,  Правилника о ближим условима 

за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима Коморе менаџера људских ресурса 

Србије. 

 

Уз захтев прилажем: 

 

1. Потврду о радном односу и пословима које непосредно обавља запослени - за запослене. 

2. Доказ о уплати накнаде на име трошкова издавања лиценце. 

3. Доказ – потврду о спроведеном поступку континуиране едукације – потврду издаје канцеларија 

коморе на основу података из електронске базе коморе, која се прикључује поднетом Захтеву. 

Напомена: Уколико Вам у електронској бази Комора нису евидентирани сви стечени бодови 

потребно је да доставите оригинал или оверену фотокопију потврде/а као доказ да сте стекли 

бодове који нису евидентирани: укупно достављам________потврда (уписати број  потврда) са 

укупно________бодова.  

4. Потврду којом доказује да је најмање 50 % од дана издавања лиценце радио у области 

менаџмента људских ресурса у области за коју има лиценцу. 

5. Уверење о положеном лиценцном испиту. 

6. Изјава да није правноснажном судском одлуком осуђивана за дело које га чини недостојним за 

обављање делатности менаџера људских ресурса, односно да правноснажном судском одлуком 

није осуђивана за дело злостављања на раду, односно да му правноснажном судском одлуком 



 

Комора менаџера људских ресурса Србије 

није изречена мера безбедности у складу са Кривичним закоником, и то: обавезно 

психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на 

слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара.  

 

 

У случају да је код подносиоца захтева у протеклом лиценцном периоду дошло до промене података или 

одсуства са рада, а промена није пријављена Комори, уз захтев за обнављање лиценце прилаже се и 

следећа документација (заокружити редни број документације која се прилаже): 

 

1) Доказ о положеном лиценцном испиту (копија уверења). 

2) Доказ о стеченом или признатом академском звању (магистар/доктор наука) (фотокопија 

уверења или дипломе). 

3)  Доказ о промени презимена (попуњен ЕВ-2 образац, фотокопија личне карте). 

4) Доказ о промени пребивалишта ( попуњен ЕВ-2 образац, фотокопија личне карте). 

 

 

 

 

 

                               

                                                                                                                Потпис 

 

У    , Дана:  20  .г 

 

 

 

ПОДАЦИ КОЈЕ ПОПУЊАВА КОМОРА: 

 

Примљено у Комору 

менаџера људских ресурса 

Србије 

Дана: Потпис: 

Примљено на обраду Дана: Потпис: 

Израђено решење Дана: Потпис: 

 


