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Република Србија 

Агенција за квалификације 
 

Број: 610-04-066/2020/3     
Датум: 07.04.2020. 

  

 

 

 

 
На основу достављене документације за стицање статуса јавно признатог 

организатора активности образовања одраслих (ЈПОА) коју је поднео „Кодар 
енергомонтажа" д.о.о. из Београда, бр. 610-04-066/2020 од 30.03.2020. 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. 610-04-066/2020/2 о 
програму обуке за инсталирање и одржавање ТК опреме и уређаја,  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. 27/2018 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 
инсталирање и одржавање ТК опреме и уређаја, који ће „Кодар енергомонтажа" д.о.о. из 
Београда реализовати на предложеној локацији (теоријски део у Предузећу за 
производњу, трговину и услуге „DELAERO COMMERCE“ д.о.о, Аутопут бр. 22, Београд и 
практични део обуке у „Кодар енергомонтажи“ д.о.о. из Београда, ул. Угриновачка бр. 
270 П, Добановци Београд). 

 
„Кодар енергомонтажа" д.о.о. из Београда, издаје Уверење за делимично остварен 

стандард стручних компетенција из стандарда квалификације за квалификацију 
Електричар телекомуникација.   

 
Уверење за делимично остварен стандард стручних компетенција се издаје 

полазнику за следеће компетенције: 
- Инсталирање уређаја и опреме у телекомуникационим системима; 
- Одржавање телекомуникационе опреме. 

. 
 

                                                                                              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. 610-04-066/2020/2 о 

програму обуке за инсталирање и одржавање ТК опреме и уређаја, према захтеву који је 

поднео „Кодар енергомонтажа" д.о.о. из Београда 
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