
 
 

„Сл.гласник-Просветни гласник“ бр. 04/2017 
СТАНДАРД KВАЛИФИКАЦИЈЕ 

1. Назив квалификације: Авиотехничар за електронску опрему ваздухоплова 
 

2. Сектор - подручје рада: Машинство и обрада метала 
 
3. Ниво квалификације: IV 

 
4. Сврха квалификације: Одржавање електронских система борбених ваздухоплова 

 
5. Начин стицања квалификације:  

Квалификација се стиче након успешно завршеног процеса образовања у средњој стручној школи. 
 

6. Трајање образовања:  
Програм средњeг стручног образовања за стицање квалификације траје четири године. 
 

7. Начин провере: 
Достигнутост исхода програма средњег стручног образовања се проверава на матурском испиту који спроводи средња школа. 

 
8. Заснованост квалификације: 

Квалификација се заснива на опису рада, циљевима стручног образовања и исходима стручног образовања.  
Права обавезе и дужности Авиотехничар за електронску опрему ваздухоплова дефинисане су документом Европске комисије (EU) 
1321/2014 (Regulation on the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and on the approval of 
organisations and personnel involved in these tasks) тј. правилником o обезбеђивању континуиране пловидбености ваздухоплова и 
других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о одобравању ваздухопловно - техничких организација и особља које се баве 
овим пословима, као и Правилом Ваздухопловно техничке службе (бр.119-9/85), затим Правилником о одржавању војне опреме и 
наоружања Министарства одбране и Војске Србије (СВЛ бр.6/2013) и функционалним надлежностима регулисаним у Упутствима о 
раду јединица Војске Србије у којима се регулишу мере, радње и поступци техничког особља за одржавање борбених ваздухоплова. 
 
8.1 Опис рада 

Дужности - стручне компетенције: 
- Вршење  прегледа исправности и отклањање мањих неисправности елемената и компонената електронских  система борбених 

авиона; 
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Поткатегорије су: 
- A 1.1 Авиони ca турбинском погонском групом 
- А 1.2 Авиони са клипном погонском групом 
- А 1.3 Хеликоптери са турбинском погонском групом  
- А 1.4 Хеликоптери са клипном погонском групом 

 
7.1.1 Екстремни услови под којима се обавља посао са стеченом квалификацијом:  
- бука која онемогућава нормалну комуникацију; 
- лоше осветљење (недостатак дневне светлости, вештачко осветљење); 
- јаке вибрације; 
- рад у скученом простору; 
- рад на екстремним температурама; 
- семенски рад; 
- рад са опасним материјама. 

 
7.1.2 Изложеност ризицима при обављању посла са стеченом квалификацијом: 
- ризик од механичких повреда; 
- ризик од хемијских повреда; 
- ризик од различитих професионалних обољења; 
- ризик од излагања узроцима стреса. 

 
7.1 Циљеви стручног образовања 
 

Циљ, стручног образовања за квалификацију АВИО - ТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ОПРЕМУ ВАЗДУХОПЛОВА је оспособљавање лица 
за одржавање електронских система борбених ваздухоплова.  
Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, 
развој каријере, унапређивања запошљивости, усмерава да лица буду оспособљавана за: 

- примену теоријских знања у практичном контексту; 
- примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада; 
- примену мера заштите животне средине у процесу рада;  
- тимски рад; 
- употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу 
- преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери; 
- препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу. 

 












