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Република Србија 

Агенција за квалификације 
 

Број: 610-04-085/20/3 
       Датум: 24.08.2020. 

  

 

 

 

 
 На основу достављене документације за стицање статуса јавно признатог 
организатора активности образовања одраслих (ЈПОА), коју је поднео „КОПЕРИНГ д.о.о. 
ПЕТРОВАРАДИН“ из Петроварадина, бр. 610-04-085/2020 од 10.06.2020. године и 
Мишљења Стручне комисије за давање мишљења на предлог програма активности 
образовања одраслих, начину остваривања и кадра  у поступку стицања статуса јавно 
признатог организатора активности образовања одраслих бр. 610-04-085/2020/2 о 
програму обуке управљање основним функцијама виљушкара, а у складу са чланом 15. 
став 1. тачка 9) и чланом 42. став 5. Закона о Националном оквиру квалификација 
Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 27/18) Агенција за квалификације доноси 

 
 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 
 

о испуњености услова у погледу плана и програма активности образовања 
одраслих, начину остваривања и кадра  

 
 

Агенција за квалификације даје позитивно мишљење на програм образовања 
одраслих - Обука за управљање основним функцијама виљушкара, који ће „КОПЕРИНГ 
д.о.о. ПЕТРОВАРАДИН“ из  Петроварадина реализовати на предложеној локацији 
(теоријски део обуке у „Едукативном центру за обуку у професионалним и радним 
вештинама„ ул. Индустријска 3, Нови Сад и практични део обуке у предузећу „МК 
Холдинг“ д.о.о. ул. Булевар Михајла Пупуна 115Е, Нови Сад).  

„КОПЕРИНГ д.о.о. ПЕТРОВАРАДИН“ издаје издаје Потврду о савладаности 
програма образовања одраслих - Обука за управљање основним функцијама виљушкара. 

          Потврда о савладаном програму обуке издаје се полазнику за следеће 
вештине: 

• Комуникација са колегама и клијентима;  

• Управљање виљушкаром: 

- преглед и провера функциоиналности виљушкара, 

- примена ергономских принципа при управљању виљушкаром, 

- контрола рада  виљушкара у току вожње, 

- праћење стања батерија, горива и гаса и вршење допуне, 

- покретање, заустављање, паркирање и безбедно управљање 
виљушкаром преко шина и на косини, 

- Поштовање правила и прописа у унутрашњем саобраћају; 
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• Руковање виљушкаром у току утовара и истовара робе: 

- припрема робе и вођење рачуна о њеној тежини и висини приликом 
утовара, 

- покретање, подизање или спуштање робе, утовар и истовар на 
возилима и на полицама у регалним складиштима; 

• Заштита здравља и животне средине. 

 

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                               Директор 
 
 

                                                                                                                            Проф. др Часлав Митровић 
 
 
Прилог: 

Мишљење Стручне комисија за давање мишљења на предлог програма активности 

образовања одраслих, начину остваривања и кадра,  у поступку стицања статуса јавно 

признатог организатора активности образовања одраслих бр. 610-04-085/2020/2 о 

програму -  Обука за  управљање основним функцијама виљушкара, према захтеву који је 

поднео „КОПЕРИНГ д.о.о.  ПЕТРОВАРАДИН“ из Петроварадина 
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