Република Србија
Агенција за квалификације
Број: 610-04-109/2020/4
Датум: 19.03.2021.

бк
На основу члана 3. тачка 2) Закона о јавним агенцијама (Службени гласник РС“,
број 18/05, 81/05-испр. и 47/18), члана 40. став 1. и члана 42. ст. 9. и 11. Закона о
Националном оквиру квалификација Републике Србије (Службени гласник РС“, број
27/18 и 6/2020), члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку (Службени
гласник РС“, брoj 18/2016 i 95/2018) решавајући по захтеву за одобравање статуса
јавно признатог организатора активности образовања одраслих (у даљем тексту: ЈПОА)
који је поднела Комора инжењера шумарства Србије из Београда,
директор Агенције за квалификације доноси

РЕШЕЊЕ
о одобравању статуса јавно признатог организатора активности образовања
одраслих
1. ОДОБРАВА СЕ статус ЈПОА Комори инжењера шумарства Србије из Београда за
извођење програма образовања одраслих - Обука за секача стабала моторном
тестером, која ће се реализовати на предложеној локацији
2. Одобрење се издаје на пет година.
Образложење
Чланом 3. тачка 2) Закона о јавним агенцијама, јавној агенцији могу се посебним
законима, као јавно овлашћење, поверити послови државне управе, као што је
решавање у првом степену у управним стварима.
Чланом 40. став 1. Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије
(у даљем тексту: Закон о НОКС-у), поред осталог, прописано је да се статус ЈПОА може
стећи за активности неформалног образовања одраслих, којима се стичу компетенције
и/или квалификације за обављање, усавршавање или промену занимања, посла, радне
функције или радне операције, као и за активности образовања одраслих којима се
унапређују знања, вештине и способности, ради личног и професионалног развоја и
друштвено одговорног понашања, унапређивања квалитета живота, општег
образовања и културе.
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Чланом 42. став 9. Закона о НОКС-у прописано је да о захтеву за издавање
одобрења, на основу налаза просветног инспектора, одлучује директор Агенције за
квалификације у року од десет дана од пријема записника просветног инспектора, а
ставом 11. да се одобрење издаје на пет година.
Чланом 136. став 1. Закона о општем управном поступку прописано је да се
решењем одлучује о праву, обавези или правном интересу странке.
Комора инжењера шумарства Србије из Београда обратила се Агенцији за
квалификације захтевом за одобравање статуса ЈПОА, за реализацију програма Обуке за
секача стабала моторном тестером.
Уз захтев, достављени су:
1)
2)
3)
4)

предлог програма;
докази о испуњености услова у погледу кадра;
докази о испуњености услова у погледу простора;
докази о испуњености услова у погледу потребне опреме и наставних
средстава;
5) копија акта о регистрацији друге организације у одговарајућем регистру
код надлежног органа, матични број: 28079001, ПИБ 107499640,
6) доказ о уплати накнаде.

На основу достављене документације коју је поднела Комора инжењера шумарства
Србије из Београда 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.
610-04-109/2020/2 од 1910.2020. године, а у складу са чланом 15. став 1. тачка 9) и
чланом 42. став 5. Закона о НОКС-у, Агенција за квалификације је сачинила Извештај о
испуњености услова у погледу плана и програма активности образовања одраслих,
начину остваривања и кадра број 610-04-109/2020/3, од 21.10.2020. године, којим је
дато позитивно мишљење на наведени програм обуке (у даљем тексту: Извештај).
Према Извештају, а у складу са чланом 9. став 4. Правилника о врсти, називу и
садржају образаца и начину вођења евиденције и називу, садржају и изгледу образаца јавних
исправа и уверења у образовању одраслих („Службени гласник РС“, број 89/15 и 102/15),
Комора инжењера шумарства Србије из Београда издаје Потврду за остварене исходе учења
на програм обуке за секача стабала моторном тестером за:
-

Одржавање моторне тестере и пратећих оруђа за сечу стабала и извлачење;

-

Сечу стабала и израду дрвних сортимената;

-

Спровођење мера заштите на раду.

Сходно одредби члана 42. став 6. Закона о НОКС-у, достављен је захтев Сектору за
инспекцијске послове Министарства просвете, науке и технолошког развоја за
утврђивања испуњености услова у погледу простора, опреме и наставних средстава за
издавање одобрења.
Поступајући по захтеву, просветни инспектор утврдио је да Комора инжењера
шумарства Србије из Београда испуњава услове из члана 42. Закона о НОКС-у, за
реализацију програма Обуке за секача стабала моторном тестером, што је утврђено
записником о инспекцијском надзору број: 614-941/2021 од 18.02.2021. године.
Имајући у виду наведено, решено је као у диспозитиву овог решења.
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У складу са чланом 42. став 10. Закона о НОКС-у, ово решење је коначно у
управном поступку.
Упутство о правном средству: Ово решење коначно је у управном поступку и
против истог се може покренути управни спор. Тужба се подноси Управном суду у
Београду у року од 30 дана од пријема овог решења.
Достављено:
•

Комори инжењера шумарства Србије, ул. Димитрија Туцовића 105, Београд;

•

архиви.

Директор
Проф. др Часлав Митровић
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