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На основу достављене документације и мишљења бр. 610-04-011/2019/1  Центра 

за развој квалификација и подршку секторским већима НОКС-а Агенције за 
квалификације о програму образовања одраслих Обука за руковаоца мобилном 
подизном платформом, из захтева за стицање статуса јавно признатог организатора 
активности образовања одраслих (ЈПОА) број 610-04-011/2019, који је поднео Народни 
универзитет Ниш из Ниша, дана 05.06.2019. године, за програм образовања одраслих 
Обука за руковаоца мобилном подизном платформом, 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) 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 руковаоца мобилном подизном платформом, који ће  реализовати 
Народни универзитет Ниш из Ниша на предложеној локацији (теоријски део обуке у 
Народном универзитету Ниш, Трг краља Милана бр.8, Ниш и практични део обуке у 
предузећу „Дан електро“, ул Пољска бр.7, Ниш) 

Увидом у документацију коју је доставио подносилац захтева Народни 
универзитет Ниш из Ниша, и накнадне допуне 25.11.2019. године, констатовано је да 
предложени програм образовања одраслих Обука за руковаоца мобилном подизном 
платформом, садржи све елементе програма прописанe 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 извођење програма обука за рад 
у струци. 

У складу са чланом 9. став 4. 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) Народни универзитет 
Ниш из Ниша издаје Потврду о савладаном програму обуке за руковаоца мобилном 
подизном платформом.                                                                                             
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                                                                                                                                             Директор 

 

                                                                                                                             Проф. др Часлав Митровић 
 
Прилог: 
 
Мишљење Центра за развој квалификација и подршку секторским већима НОКС-а  о 

програму Oбуке за руковаоца мобилном подизном платформом Народног универзитета 

Ниш из Ниша 
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