


 

Праћење технолошког процеса 
производњe нафте и гаса 

- Прати процес уз подршку софтверских пакета; 
- Контролише исправност извршених радова; 
- Отклања узрок неправилности и уочених недостатака. 

Контрола квалитета сировина, 
полупроизвода и производа у 
нафтној индустрији 

- Узоркује и припрема узораке сировина, полупроизвода и производа у нафтној индустрији; 
- Испитује физичка и хемијска својстава сировина, полупроизвода и готових производа; 
- Контролише квалитет и исправност сировина, полупроизвода и готових производа. 

Лабораторијска анализа 
рафинеријских гасова и отпадних 
вода 

- Узима узораке рафинеријских гасова и отпадних вода и врши њихову припрему; 
- Испитује физичке и хемијске анализе рафинеријских гасова и отпадних вода; 
- Контролише квалитет и исправности сировина, рафинеријских гасова и отпадних вода. 

Примена мера безбедности и 
здравља на раду и заштите животне 
средине 

- Примењује мере заштите животне средине прописане технолошком документацијом; 
- Примењује мере безбедности и здравља на раду прописане технолошком документацијом; 
- Примењује мере заштите при руковању опасним материјама на прописан начин; 
- Поступа са технолошким отпадом у складу са упутством у свим фазама рада; 
- Користи прописана средстава и опреме за личну заштиту на раду у складу са издатим упутством; 
- Обавља задатаке у складу са издатим упутствима за заштиту животне средине; 
- Обавља задатаке у складу са издатим упутствима за заштиту од пожара и експлозије; 
- Обавља задатака у складу са издатим упутствима за безбедан рад и постављеним ознакама. 

 
7.1.1. Екстремни услови под којима се обављају дужности: 

- опасне материје; 
- загађеност ваздуха (испарења, отровне хемикалије, честице и сл.); 
- висока температура; 
- висок притисак. 

7.1.2. Изложеност ризицима при обављањудужности: 
- ризик од хемијског удеса; 
- ризик од тровања; 
- ризик од пожара; 
- ризик од експлозије; 
- ризик од опекотина. 

7.2.Циљеви стручног образовања 
 

Циљ стручног образовања за квалификацију Техничар за прераду нафте и гаса је оспособљавање лица за праћење, контролу и анализу 
технолошког процеса и производа прераде нафте и гаса уз примену мера заштите животне средине, безбедности и здравља на раду у складу са 
стандардима и важећим прописима.  

 
 

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, 










