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ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА СТИЦАЊЕ / ИЗМЕНУ / ОБНАВЉАЊЕ 

СЕРТИФИКАТА ОСОБЉА ОБЕЗБЕЂИВАЊА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Део 1. - Сврха подношења захтева 

Уношењем ознаке  у првој колони табеле потребно је обележити сврху подношења захтева 

односно да ли се подноси захтев за стицање, измену или обнављање сертификата2. 

Сврха подношења захтева: 

 Стицање сертификата особља обезбеђивања и упис овлашћења 

 Измена сертификата особља обезбеђивања и упис овлашћења 

 Обнављање уписаних овлашћења у сертификат особља обезбеђивања  

Део 2. - Достављена документација уз захтев за стицање / измену /обнављање сертификата 

особља обезбеђивања 

Уношењем ознаке  у првој колони табеле обележити сваку од захтеване документације која је 

достављена уз овај захтев. 

Достављена документација: 

 
1) Копија односно штампани извод из личног документа издатог од стране надлежног 

органа Републике Србије 
 2) Две фотографије у боји, које нису старије од шест месеци и које верно приказују 

лик подносиоца захтева 
 3) Доказ да је за подносиоца захтева извршена одговарајућа безбедносна провера, чији 

је исход позитиван 
 4) Одговарајућа потврда о обучености 

 5) Потврда о завршеној обуци на радном месту3 

 6) Доказ о стручној спреми 

 7) Потврда о здравственој способности  

 8) Докази о уплати одговарајућих такси 

                                                           
1 Ово поље је потребно попунити у случају када подносилац захтева поседује сертификат за обављање прегледа 

обезбеђивања на аеродрому. 
2 Уколико се приликом обнављања овлашћења уписаних у сертификата особља обезбеђивања подноси захтев и за 

стицање додатног овлашћења потребно је означити оба поља. 
3 Наведена потврда се не доставља приликом подношења захтева за обнављање овлашћења уписаних у сертификат 

особља обезбеђивања. 

Име и презиме подносиоца захтева: 

 

Датум и место рођења подносиоца захтева: 

 

Послодавац подносиоца захтева: 

 

Јединствени алфанумерички број сертификата подносиоца 

захтева:1 

 

Место за 

фотографију 

кандидата 
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Део 3. - Захтевана овлашћења особља обезбеђивања 

Уношењем ознаке  у првој колони табеле обележити свако од овлашћења које се захтева 

односно уношењем ознаке х обележити сва овлашћења која се не захтевају. 
 

Захтевана овлашћења 

Обављање прегледа обезбеђивања на рентгенском уређају 

 CONV 1 - ручног пртљага и ствари које лица носе са собом, укључујући и течности, гелова и 

аеросола (ТГА)   

 CONV 2 - предатог пртљаг 

 CONV 3 - робе и поште  

 CONV 4 - поште и материјала авио-превозиоца, залиха намењене потрошњи током лета и 

залиха намењених потрошњи на аеродрому 

 EDS - Обављање прегледа обезбеђивања системом за детекцију експлозива (EDS)4 

 LEDS - Обављање прегледа обезбеђивања течности, гелова и аеросола (ТГА) опремом 

другачијом од рендгенског уређаја 

Обављање прегледа обезбеђивања употребом метал-детекторске опреме 

 MDЕ 1 - путника и лица која нису путници  

 MDЕ 2 - робе и поште 

Обављање ручног прегледа 

 HS 1 - путника и лица која нису путници 

 HS 2 - ручног пртљага и ствари које лица носе са собом 

 HS 3 - предатог пртљага 

 HS 4 - робе и поште 

 HS 5 - поште и материјала авио-превозиоца, залиха намењених потрошњи током лета и залиха 

намењених потрошњи на аеродрому 

 VCK - Обављање прегледа обезбеђивања методом визуелног прегледа5 

Обављање прегледа обезбеђивања системом за детекцију трагова експлозива (ETD) 

 ETD 1 - ручног пртљага и ствари које лица носе са собом 

 ETD 2 - предатог пртљага 

 ETD 3 - робе и поште 

 ETD 4 - путника и лица која нису путници 

 ETD 5 - поште и материјала авио-превозиоца, залиха намењених потрошњи током лета и 

залиха намењених потрошњи на аеродрому 

Обављање прегледа обезбеђивања лица скенером за преглед обезбеђивања 

 SSC1 - приликом прегледа се не врши анализа добијене слике 

 SSC2 - приликом прегледа се врши анализа добијене слике 

 VEH - Обављање прегледа возила 

 ACSP - Обављање контроле приступа, надгледање и патролирање 

 

 

Датум подношења захтева: ___________________ године 

 

Потпис подносиоца захтева: __________________________ 

                                                           
4 Наведено поље се означава када се захтева овлашћење за обављање прегледа обезбеђивања ручног пртљага и ствари 

које лица носе са собом и/или предатог пртљага и/или робе и поште и/или поште и материјала авио-превозиоца, 

залиха намењених потрошњи током лета и залиха намењених потрошњи на аеродрому, употребом система за 

детекцију експлозива. 
5 Наведено поље се означава када се захтева овлашћење за обављање прегледа обезбеђивања робе и поште и/или поште 

и материјала авио-превозиоца, залиха намењених потрошњи током лета и залиха намењених потрошњи на 

аеродрому, употребом методе визуелног прегледа. 


