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УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТИЦАЊЕ 

ОВЛАШЋЕЊА „ИНСТРУКТОР ОБУКЕ У ОБЛАСТИ 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА У ВАЗДУХОПЛОВСТВУ“ 
 

1. Правни основ 

На основу члана 221. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 

73/10, 57/11 и 93/12, 45/15 и 66/15-др. закон), а у вези са одељцима 11.2, 11.3. и 11.6. дела III 

Националног програма за обезбеђивање у ваздухопловству (Закључак Владе Републике П 

05, број: 00-236/2016), Главом 3. дела IV. Програма обуке у области обезбеђивања у 

ваздухопловству (Одлука Директора Директората цивилног ваздухопловства Републике 

Србије број: 5/0-01-0053/2015-0001) и чл. 29. - 34. дела III. Правилника о потврдама 

обучености и сертификата особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку 

ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству („Службени гласник 

РС“, бр. 4/16), лица која спроводе обуку у области обезбеђивања у ваздухопловству морају 

да поседују одговарајућа овлашћења инструктора за спровођење специфичних модула обуке 

у области обезбеђивања у ваздухопловству која издаје Директорат цивилног 

ваздухопловства Републике Србије (у даљем тексту: Директорат). 

2. Квалификације 

Кандидат за стицање овлашћења инструктора који спроводи обуку у области 

обезбеђивања у ваздухопловству, у складу са одредбама Националног програма за 

обезбеђивање у ваздухопловству, Програма обуке у области обезбеђивања у 

ваздухопловству и Правилника о потврдама обучености и сертификата особља које обавља 

преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања 

у ваздухопловству, морају да заврше одговарајућу обуку у области обезбеђивања у 

ваздухопловству која мора да обухвати модуле 1, 2, 3. и 21. 

Кандидат за стицање овлашћења инструктора који спроводи обуку у области 

обезбеђивања у ваздухопловству мора да има високо образовање, најмање три године радног 

искуства у областима за које би да спроводи обуку, завршену наведену обуку и обављену 

безбедносну проверу чији је исход позитиван. Изузетно од наведеног, кандидат за стицање 

овлашћења инструктор који спроводи практичну обуку на техничким и електронским 

уређајима или асистира приликом обуке, мора да има најмање средњу стручну спрему 

одговарајућег смера, најмање три године радног искуства у областима за које би да спроводи 

обуку, завршену наведену обуку и обављену безбедносну проверу чији је исход позитиван. 

Да би стекао овлашћење инструктора за обављање обуке у области обезбеђивања у 

ваздухопловству, кандидат мора да познаје радно окружење у одговарајућој области 

обезбеђивања у ваздухопловству и да достави доказ о поседовању искуства у погледу: 

1)  технике извођења наставе- инструкторски курс;  

2)  елемената обезбеђивања у ваздухопловству које треба да предаје. 

3. Подношење захтева  

Кандидат за стицање овлашћења инструктора подноси Директорату захтев за стицање 

овлашћења инструктора у области обезбеђивања у ваздухопловству на обрасцу датом у 

Прилогу овог упутства. 
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Уз захтев (одговарајуће попуњен образац) кандидат доставља Директорату следеће: 

1) доказ о одговарајућој стручној спреми,  

2) доказ о завршеној одговарајућој обуци,  

3) доказ о радном искуству у области обезбеђивања у ваздухопловству за коју је 

поднет захтев за стицање овлашћења,  

4) доказ о обављеној безбедносној провери чији је исход позитиван,  

5) доказ да кандидат поседује вештине у следећим областима: технике наставе и 

елементи обезбеђивања у ваздухопловству које треба да предаје; и  

6) доказ о уплаћеној одговарајућој такси Директорату. 

Приликом подношења захтева кандидат за стицање овлашћења инструктора подноси 

Директорату доказ да је уплаћена одговарајућа такса у складу са тачком 20. тарифни број 10 

дела VI Тарифе такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства Републике 

Србије („Службени гласник РС“, бр. 28/16). 

4. Стицање овлашћења  

Овлашћења инструктора се стиче након успешно завршене обуке и тестирање у циљу 

провере знања и вештина спроводи Директорат.  

Провера знања, способности и вештина кандидата за стицање овлашћења инструктора 

обавља се полагањем теоријског и практичног теста, које спроводи Директорат. 

Кандидат који успешно положи теоријски и практични тест стиче овлашћење 

инструктора у области обезбеђивања у ваздухопловству за обављање одговарајућих модула 

обуке. 

Овлашћење инструктора важи три године. 

Захтев за обнављање овлашћења инструктор подноси Директорату најкасније 60 дана 

пре истека рока важења овлашћења, уз доказ о завршеној одговарајућој периодичној обуци. 

Поступак обнављања овлашћења обухвата проверу да ли инструктор и даље испуњава 

прописане услове, што подразумева полагање теоријског и практичног теста, које обавља 

Директорат. 

Директорат води Листу овлашћених инструктора за обуку у области обезбеђивања у 

ваздухопловству, која садржи следеће информације:  

1) име и презиме инструктора;  

2) јединствени број инструктора који додељује Директорат; 

3) стечена овлашћења за спровођење модула;  

4) датум истицања овлашћења; и 

5) контакте инструктора (број телефона и адресу електронске поште).  
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ПРИЛОГ 

 

 
ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА СТИЦАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА „ИНСТРУКТОР 

ОБУКЕ У ОБЛАСТИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА У ВАЗДУХОПЛОВСТВУ“ 
 

По пријему овог захтева Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије ће, у складу са 

Националним програмом за обезбеђивања у ваздухопловству, Програмом обуке у области 

обезбеђивања у ваздухопловству, Правилником о потврдама обучености и сертификата особља 

које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области 

обезбеђивања у ваздухопловству и домаћим прописима, организовати интервју са кандидатом и 

проверу знања и квалификација кандидата.  

Део 1: Личне информације о подносиоцу пријаве 

Потребно је унети личне информације и контакте.  

Име и презиме 

 

Звање (стечена стручна спрема) 

 

Име центра за обуку, органа или 

субјекта који врши пријављивање 

кандидата (уколико је примењиво) 

 

Адреса становања 

 

Телефонски број  

 

Број мобилног телефона  

 

E-mail адреса 
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Део 2: Подаци о образовању  

Потребно је унети информације о стеченом степену образовања и завршеним одговарајућим 

обукама којима се доказује да кандидат поседује одговарајуће искуство у погледу техника 

извођења наставе и елемената обезбеђивања у ваздухопловству за које се подноси захтев  

(део 5). 

Степен образовања / врста обуке 

Датум 

стицања 

образовања / 

завршене 

обуке 

Назив институција у којој је 

стечено образовање / центра за 

обуку са адресом и контактима 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Уз захтев је потребно доставити доказе о стеченом образовању и завршеним одговарајућим 

обукама (нпр. копије диплома и потврда о обучености) укључујући и доказе да кандидат 

поседује искуство у погледу техника извођења наставе и елемената обезбеђивања у 

ваздухопловству која ће се предавати. 
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Део 3: Подаци о радном искуству  

Потребно је унети информације о претходном радном искуству које одговара захтеваним 

овлашћењима у делу 5, при чему се за период радног ангажовања уносе датуми започињања и 

окончања радног ангажовања код сваког послодавца. 

Период радног 

ангажовања 

Назив послодавца са 

адресом и 

контактима 

Назив функције и опис послова 

   

   

   

   

   

   

Уз захтев је потребно доставити доказе о стеченом одговарајућем радном искуству (нпр. потврде 

о стеченом радном искуству или њихов еквивалент) укључујући и доказе да кандидат познаје 

радно окружење у одговарајућој области обезбеђивања у ваздухопловству. 

Део 4: Безбедносна провера  

Уз захтев је потребно доставити доказе о обављеној безбедносној провери која је обављена у 

складу са домаћим прописима и чији је исход позитиван. 
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Део 5: Захтевана овлашћења  

Потребно је у табели означити модул за чије обављање се подноси пријава. Означавање поља у 

табели се врши уписом знака Х у поље поред модула за који се подноси пријава, док се сва остала 

поља не означавају. 

 

Назив модула Ознака 

Модул 1 - Обука у вези с значајем обезбеђивања у ваздухопловству  

Модул 2 - Обезбеђивање аеродрома и објеката ван аеродрома  

Модул 3 - Основна обука за обављање контроле обезбеђивања  

Модул 4 - Преглед обезбеђивања лица  

Модул 5 - Преглед обезбеђивања ручног пртљага и ствари које лице носи са 

собом  

Модул 6 - Преглед обезбеђивања предатог пртљага  

Модул 7 - Преглед обезбеђивања робе и поште  

Модул 8 - Преглед обезбеђивања материјала и поште авио-превозиоца, залиха 

намењених потрошњи током лета и залиха намењених потрошњи на аеродрому  

Модул 9 - Преглед возила  

Модул 10 - Контрола приступа, надгледање и патроле  

Модул 11 - Преглед обезбеђивања ваздухоплова  

Модул 12 - Заштита ваздухоплова  

Модул 13 - Упаривање путника и пртљага  
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Модул 14 - Контрола обезбеђивања робе и поште методама другачијим од 

прегледа обезбеђивања  

Модул 15 - Контрола обезбеђивања материјала и поште авио-превозиоца, залиха 

намењених потрошњи током лета и залиха намењених потрошњи на аеродрому 

методама другачијим од прегледа обезбеђивања 
 

Модул 16 - Контрола летења  

Модул 17 - Посебна обука супервизора  

Модул 18 - Посебна обука одговорних руководилаца за обезбеђивање  

Модул 19 - Поступање са опасним материјама  

Модул 20 - Поступање са лицима неприхватљивог понашања  

Модул 21 - Посебна обука инструктора  

Модул 22 - Посебна обука ваздухопловни инспектора и проверивача на 

националном нивоу  

Модул 23 - Реаговање у ванредним ситуацијама и примена противмера у случају 

радњи незаконитог ометања  

 

Напомена: Приликом подношења документације и интервјуа кандидат је дужан да обезбеди увид 

у оригинале поднетих докумената. 

 

Потврђујем да су све информације достављене у овој пријави као и пратећа документација 

тачни и ажурни и да одговарају одредбама Националног програма за обезбеђивање у 

ваздухопловству, Програма обуке у области обезбеђивања у ваздухопловству и домаћим 

прописима. 

 

 

Име и презиме подносиоца пријаве: ______________________________________________ 

        (попунити штампаним словима)  

Датум подношења пријаве:  _________________  

Потпис подносиоца пријаве: __________________________      

  


