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Република Србија 

Агенција за квалификације 
Број: 610-04-057/2020/3 
Датум: 04.06.2020. 

  

 

 

 

 
На основу достављене документације за стицање статуса јавно признатог 

организатора активности образовања одраслих (ЈПОА) коју је поднела „Агенција за 
образовање „Академија“ из Чачка, бр. 610-04-057/2020 од 20.02.2020. 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. 610-04-057/2020/2 од 
26.05.2020. о програму обуке за обављање послова књиговође,  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 и 6/2020) 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 обуке за 

обављање послова књиговође, који ће Агенција за образовање „Академија“ из Чачка 
реализовати на предложеним локацијама (теоријски и практични део у Агенцији за 
образовање „Академија“ ул.  Војводе Степе бр. 44, Чачак и у Високој пословној школи за 
пословну економију и предузетништво - ПЕП Београд, ул. Пиварска бр. 85/III, Чачак). 

Агенција за образовање „Академија“ из Чачка издаје Уверење за делимично 
остварен стандард стручних компетенција из стандарда квалификације за 
квалификацију Финансијски администратор. 

Уверење за делимично остварен стандард стручних компетенција се издаје 
полазнику за следећу компетенцију и јединице компетенција: 

а) Стручна компетенција: 

- Организовање сопственог рада у области финансија и рачуноводства;  

б) Јединице компетенција: 

- Контира и књижи настале пословне промене на имовини, капиталу и 
обавезама на основу расположиве документације поштујући књиговодствена 
правила 

- Књижи пословне промене хронолошки у дневнику, систематски на рачунима 
главне књиге и аналитички на рачунима помоћних књига, према важећем 
Контном оквиру, у складу са Законом о рачуноводству и ревизији. 
 

Директор 
 
 

Проф. др Часлав Митровић 
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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. 610-04-057/2020/2 о 

програму обуке за обављање послова књиговође, према захтеву који је поднела Агенција 

за образовање „Академија“ из Чачка. 
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