
Агенција за квалификације,  Београд,  Мајке Јевросиме 51 
ПИБ: 111080545;   матични број: 17918834; жиро рачун – сопствени приходи: 840-1096668-73;  жиро 

рачун: 840-1250664-96; +381 (0) 11 3345-740     agencija@azk.gov.rs   www.azk.gov.rs 

 
Република Србија 

Агенција за квалификације 
 

Број: 610-04-022/2019/2 
        Датум: 17.06.2020. 

  

 

 

 

 
На основу достављене документације и мишљења Завода за унапређивање 

образовања и васпитања бр.1577/2019 од 18.05.2020. године о програму обуке за 
примену превентивних мера безбедности и здравља на раду руковалаца специфичном 
опремом за рад, из захтева за стицање статуса јавно признатог организатора активности 
образовања одраслих (ЈПОА) број 610-04-022/2019, која је поднела Висока инжењерска 
школа струковних студија Техникум Таурунум из Београда дана 10.12.2019. године, у 
поступку давања одобрења другим организацијама за стицање статуса ЈПОА, а у вези са 
чланом 15. став 1. тачка 9) и у складу са чланом 42. став 5. Закона о Националном оквиру 
квалификација Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 27/18 и 6/20) 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  

 
Владе Републике Србије донела је Одлуку о оснивању Академије техничких 

струковних студија Београд („Сл. гласник РС“, бр. 62/2019 од 30.08.2019. године), тако 
што се врши статусна промена спајања више високих школа струковних студија, међу 
којима је и Висока инжењерска школа струковних студија Техникум Таурунум из 
Београда, која је поднела захтев за одобрење статуса ЈПОА.  

Како је Академије техничких струковних студија Београд из Београда, дана 
21.05.2020. године, уписана у судски регистар Привредног суда у Београду, Агенција за 
квалификације даје позитивно мишљење на програм обуке за примену превентивних 
мера безбедности и здравља на раду руковалаца специфичном опремом за рад, Академији 
техничких струковних студија Београд - одсек Техникум Таурунум из Београда, која ће 
обуку реализовати на предложеној локацији (теоријски  део обуке у просторијама 
Академије техничких струковних студија Београд - одсек Техникум Таурунум из 
Београда, ул. Нада Димић 4, Београд и практични део обуке у реалним радним условима 
код послодавца где руковаоци извршавају радне обавезе). 

Увидом у документацију коју је доставио подносилац захтева Висока инжењерска 
школа струковних студија Техникум Таурунум из Београда из Београда, који је постао 
огранак Академије техничких струковних студија Београд, констатовано је да 
предложени програм обуке за примену превентивних мера безбедности и здравља на 
раду руковалаца специфичном опремом за рад, садржи све елементе програма 
прописаних чланом 4. став 1. Правилника о ближим условима у погледу програма, кадра, 
простора, опреме и наставних средстава за стицање статуса јавно признатог 
организатора активности образовања одраслих („Сл. гласник РС“, бр. 89/2015) и 
испуњава стандарде за стицање или допуњавање других знања, вештина, способности и 
ставова. 
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У складу са чланом 9. став 2. Правилника о врсти, називу и садржају образаца и 

начину вођења евиденција и називу, садржају и изгледу образаца јавних исправа и 
уверења у образовању одраслих („Сл. гласник РС“, бр. 89/2015), Академија техничких 
струковних студија Београд - одсек Техникум Таурунум из Београда издаје Потврду о 
савладаном програму за сваки појединачни модул (Уређаји и опрема за подизање и 
пренос терета (дизалице, подизне платформе, опрема за везивање терета) и давање 
сигнала; Средства унатрашњег транспорта и опрема за ручно преношење терета; 
Грађевинска механизација (машине): багери, дозери, комбиноване машине; Машине 
(алатке) за обраду метала (глодалице, стругови, бушилице, пресе); Опрема за резање и 
заваривање метала; Опрема за прераду и обраду дрвета, пластичних и сличних 
материјала; Опрема за рад са екраном; Опрема за рад и поступање са хемијским 
материјама (експлозивним, отровним, загушљивим, канцерогеним, мутагеним, 
биолошким); Опрема за рад са посебним штетностима (бука, вибрације, термичке, 
електро-магнетна поља, вештачка оптичка зрачења); Противексплозијско заштићена 
опрема за рад; Електро-енергетска опрема и постројења и рад у близини напона; 
Привремена електрична инсталација; Механизовани и ручни алат и друга опрема која се 
користи на градилишту; Опасна опрема за рад, активности и простори, дозвола за рад и 
координација рада; Средства и опрема за личну заштиту и ознаке за безбедан рад). 

Потврда о савладаном програму за појединачни модул ( специфичну опрему за 
рад - машину, уређај, постројење, инсталацију, алат и сл. која се користи у процесу рада) 
издаје се полазнику за унапређивање знања, вештина и способности за: 

– Познавање прописа и мера за безбедан и здрав рад; 

– Припрему специфичне опреме за рад* за безбедан и здрав рад; 

– Примена мера за безбедан и здрав рад при руковању специфичном опремом за 
рад* у радном окружењу; 

– Сигурна употреба алата и средстава који се користе при раду са специфичном 
опремом за рад*; 

– Одржавање специфичне опреме за рад* пре, током рада и након рада; 

– Коришћење специфичне опреме за рад* у складу са свим безбедносно-
техничким подацима наведеним у документацији произвођача. 
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