Образац: З-РД-НП
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Филијала: _________________________________
Број: __________________________
Датум: __________________

ЗАХТЕВ
а.) За издавање радне дозволе
б.) За продужење радне дозволе број: __________________________

ЗА НЕЗАВИСНОГ ПРОФЕСИОНАЛЦА
ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
1 а. Послодавац:
Назив: __________________________________________________________________
матични број: __________________________
ПИБ: __________________________
1 б. Крајњи корисник услуга:
Име: __________________________
Презиме: __________________________
ЈМБГ: __________________________
2. Седиште: ____________________________________________________________________
(град, општина, улица и број)
3. Телефон: __________________________
4. Претежна делатност: __________________________________________________________
5. Датум почетка радног односа: __________________________
6. Период на који је закључен уговор: _________________________________
од:
до:
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ПОДАЦИ О СТРАНЦУ НЕЗАВИСНОМ ПРОФЕСИОНАЛЦУ
1. Име: __________________________
2. Презиме: __________________________
3. Име једног родитеља: __________________________
4. Пол:

а.) мушки

б.) женски

5. Дан, месец и година рођења: __________________________
6. Место и држава рођења: _______________________________________________________
7. Држављанство: ________________________________________________
8. Путна исправа за странца, односно лична карта за странца:
регистарски број: __________________________
датум издавања: __________________________
место издавања: __________________________
лични број: __________________________
9. Број одобрења за привремени боравак странца у Републици Србији: __________________
10. Занимање: __________________________________________________________________
11. Струча спрема / ниво образовања: _____________________________________________
12. Послови које обавља / услуге које врши: _________________________________________
____________________________________________________________________________

У __________________
Дана ____________године

М.П.

_______________________
(потпис подносиоца захтева)
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УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РАДНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА НЕЗАВИСНОГ ПРОФЕСИОНАЛЦА
ПРИЛАЖУ СЕ СЛЕДЕЋИ ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА:
1. Решење о упису послодавца у регистар надлежног органа, односно лична карта
држављанина Републике Србије крајњег корисника услуга (извод о регистрованим
подацима, односно фотокопија личне карте);
2. Решење о регистрацији независног професионалца (оверени превод);
3. Путна исправа странца (фотокопија, оригинал на увид);
4. Одобрење за привремени боравак странца (фотокопија, оригинал на увид);
5. Закључен уговор са послодавцем или крајњим корисником услуга који садржи рок за
обављање посла (оригинал или оверена фотокопија);
6. Диплома, односно уверење о стеченом одговарајућем високом образовању, односно
техничким квалификацијама издата од стране акредитоване образовне установе (оверени
превод);
7. Исправа, односно потврда о радном искуству у струци;
8. Доказ о плаћеној административној такси.
*Уз захтев за продужење радне дозволе независног професионалца, поред наведених доказа,
изузев доказа наведених у тачкама 6. и 7, неопходно је приложити и радну дозволу независног
професионалца чије се продужење захтева.

