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Република Србија 

Агенција за квалификације 
 

Број: 610-04-070/2020/3     
        Датум: 11.06.2020.  

 

  

 

 

 

На основу достављене документације за стицање статуса јавно признатог 
организатора активности образовања одраслих (ЈПОА) коју је поднела Установа 
Студентски центар „Београд“ бр. 610-04-070/2020 од 02.06.2020. 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 одрасли бр. 610-04-070/2020/2 о програму обуке 
за припрему, сервирање и декорисање јела, 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  6/20) 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  

 
Агенција за квалификације даје позитивно мишљење на програм обуке за 

припрему, сервирање и декорисање јела, који ће Установа Студентски центар „Београд“ из 
Београда (у даљем тексту: Установа) реализовати на предложеним локацијама: 
теоријски део обуке у учионицама ул. Светозара Марковића бр. 56, и у Студентском 
граду, Дом 2, ул. Тошин бунар бр. 143-151, Београд и практични део обуке  у кухињама 
свих седам производнх ресторана у власништву Установе, као и у три комерцијална 
ресторана Установе у Београду:   

1) Ресторан Студентски град, ул. Тошин Бунар бр. 161  (у оквиру кампуса 
„Студентски град“); 

2) Ресторан Карабурма, ул. Мије Ковачевић  бр. 7б (у оквиру дома "Карабурма"); 

3) Ресторан Рифат, ул. Милана Ракића бр. 77 (у дворишту дома "Рифат Бурџевић"); 

4) Ресторан Краљ Александар I, ул. Булевар Краља Александра I бр.75 (у оквиру 
зграде дома „Краљ Александар I“); 

5) Ресторан Вождовац, ул. Војводе Степе бр. 320 (у згради дома „4.април“); 

6) Ресторан Земун, ул. Цара Душана  бр. 254 (у оквиру дома "Жарко Мариновић"); 

7) Ресторан Кошутњак, ул. Благоја Паровића бр. 156; 

8) Грил Студентски град, ул. Тошин бунар бр. 143-151; 

9) Ресторан „Десетка“, ул. Светозара Марковића бр. 56; 

10) Грил "Краљ Александар I", ул. Булевар Краља Александра I бр. 75. 
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Установа Студентски центар „Београд“ из Београда издаје Сертификат за 
остварен стандард стручних компетенција из стандарда квалификације за 
квалификацију кувар, на програм Oбуке за припрему, сервирање и декорисање јела. 

Сертификат за остварени стандард стручних компетенција се издаје 
полазнику за остварене стручне компетенције: 

- Организовање сопственог рада и радног места; 

- Врши пријем, обраду, паковање и складиштење намирница;  

- Припрема јела за издавање;  

- Прима и издаје поруџбине; 

- Води евиденције. 

 
 

 
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. 610-04-070/2020/2 о 

програму обуке за припрему, сервирање и декорисање јела, према захтеву који је поднела 

Установа Студентски центар „Београд“из Београда 
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