На основу члана 175. став 4, члана 178. став 4, члана 179. став 4. и члана 239.
Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15,
66/15 - др. закон и 83/18),
Директор Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије доноси

ПРАВИЛНИК
о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима
особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног
особља у области обезбеђивања у ваздухопловству
Члан 1.
У Правилнику о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља
преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области
обезбеђивања у ваздухопловству („Службени гласник РСˮ, бр. 4/16 и 49/18 - др.
правилник), чл. 57 - 59. мењају се и гласе:
„Изглед сертификата за обављање прегледа обезбеђивања
Члан 57.
Сертификат за обављање прегледа обезбеђивања је једноделан, правоугаоног
облика, димензија 85,6 x 54 mm, израђен од поликарбонатног материјала светло плаве
боје, у формату идентификационе картице ИД-1.
Материјал од кога се израђује сертификат и материјал којим се уписују подаци у
сертификат мора да буде таквог квалитета да обезбеди очуваност сертификата и
уписаних података током периода коришћења сертификата и да онемогући њихово
фалсификовање.
Предња страна обрасца сертификата садржи: у горњем левом углу међународну
ознаку Републике Србије „SRBˮ, исписану великим словима беле боје, латиничним
писмом, на правоугаонику плаве боје; у горњем десном углу мали грб Републике Србије;
речи „РЕПУБЛИКА СРБИЈАˮ и „СЕРТИФИКАТ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРЕГЛЕДА
ОБЕЗБЕЂИВАЊАˮ, исписане великим словима тамно плаве боје, на српском језику
ћириличним писмом и на енглеском језику „REPUBLIC OF SERBIAˮ и „SCREENER
CERTIFICATЕˮ, као и следеће податке исписане на српском језику латиничним писмом:
1) презиме;
2) име;
3) јединствени матични број грађана (ЈМБГ) имаоца сертификата;
4) датум издавања сертификата;
5) сертификат издао „Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србијеˮ;
6) јединствени алфанумерички број сертификата.
На полеђини обрасца сертификата дата је табела са овлашћењима, која садржи
следеће податке:
7) шифра овлашћења имаоца сертификата;
8) датум до кога важи овлашћење.
Полеђина обрасца сертификата у доњем левом углу садржи и јединствени број
обрасца, у црној боји.
Алфанумерички подаци на обрасцу сертификата уносе се у црној боји,
латиничним писмом и арапским бројевима.
Изглед обрасца сертификата особља које обавља преглед обезбеђивања дат је у
Прилогу 6, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Издавање и измена сертификата. Упис овлашћења
Члан 58.
Ако су испуњени сви услови прописани у члану 47. овог правилника, Директорат
издаје сертификат за обављање прегледа обезбеђивања, у који се уписују одговарајућа
овлашћења имаоца сертификата.
Рок важења овлашћења из става 1. овог члана износи пет година, изузев
овлашћења за обављање прегледа обезбеђивања на рендгенском уређају, овлашћења за
обављање прегледа обезбеђивања системом за детекцију експлозива или овлашћења за
обављање прегледа обезбеђивања лица скенером за преглед обезбеђивања лица
анализом добијене слике, чији рок важења износи три године.
Ималац сертификата из става 1. овог члана може да поднесе захтев за стицање
додатног овлашћења које се, ако кандидат испуни прописане услове, уписује у
сертификат.
Обнављање овлашћења
Члан 59.
Подношење захтева за обнављање овлашћења се врши на исти начин као и за
иницијалну сертификацију.
Поступак за обнављање овлашћења обухвата полагање теоријског и практичног
испита, а за лица која раде на рендгенском уређају, на систему за детекцију експлозива
или лица која анализирају слику добијену на скенеру за преглед обезбеђивања - и
стандардизовани тест интерпретације слика.ˮ.
Члан 2.
Члан 61. мења се и гласи:
„Суспензија и стављање ван снаге сертификата или овлашћења
Члан 61.
Ако се утврди да ималац сертификата не обавља послове у складу са прописаним
стандардима у области обезбеђивања у ваздухопловству или ако престане да испуњава
неки од прописаних услова за издавање сертификата и упис овлашћења, Директорат
суспендује или ставља ван снаге сертификат или одређено овлашћење уписано у
сертификат.ˮ.
Члан 3.
Прилог 5. замењује се новим Прилогом 5, који је одштампан уз овај правилник и
чини његов саставни део.
Члан 4.
После Прилога 5. додаје се Прилог 6, који је одштампан уз овај правилник и чини
његов саставни део.
Члан 5.
Сертификате који су издати пре ступања на снагу овог правилника, Директорат
цивилног ваздухопловства Републике Србије ће по службеној дужности заменити
сертификатима издатим у складу са одредбама овог правилника, а најкасније до 30. јуна
2020. године.

Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србијеˮ.

Бр. 5/1-01-0026/2019-0001
У Београду, 23. децембра 2019. године
Директор
Мирјана Чизмаров

Прилог 5.
Овлашћења која може да стекне особље које обавља преглед обезбеђивања
ШИФРА
CONV
CONV1
CONV2
CONV3
CONV4
EDS
LEDS
MDЕ
MDЕ1
MDЕ2
HS
HS1
HS2
HS3
HS4
HS5
VCK
ETD
ETD1
ETD2
ETD3
ETD4
ETD5
SSC
SSC1
SSC2
VEH
ACSP

ОПИС ПОСЛОВА

КАТЕГОРИЈА
ОСОБЉА

Обављање прегледа обезбеђивања на рентгенском уређају
ручног пртљага и ствари које лица носе са собом, укључујући и течности, гелова
(2)
и аеросола (ТГА)
(3)
предатог пртљаг
(4)
робе и поште
поште и материјала авио-превозиоца, залиха намењене потрошњи током лета и
(5)
залиха намењених потрошњи на аеродрому
(2), (3), (4) и (5)
Обављање прегледа обезбеђивања системом за детекцију експлозива (EDS)
Обављање прегледа обезбеђивања течности, гелова и аеросола (ТГА)
(2)
опремом другачијом од рендгенског уређаја
Обављање прегледа обезбеђивања употребом метал-детекторске опреме
(1)
путника и лица која нису путници
(4)
робе и поште
Обављање ручног прегледа
(1)
путника и лица која нису путници
(2)
ручног пртљага и ствари које лица носе са собом
(3)
предатог пртљага
(4)
робе и поште
поште и материјала авио-превозиоца, залиха намењених потрошњи током лета
(5)
и залиха намењених потрошњи на аеродрому
(4) и (5)
Обављање прегледа обезбеђивања методом визуелног прегледа
Обављање прегледа обезбеђивања системом за детекцију трагова експлозива (ETD)
(2)
ручног пртљага и ствари које лица носе са собом
(3)
предатог пртљага
(4)
робе и поште
(1)
путника и лица која нису путници
поште и материјала авио-превозиоца, залиха намењених потрошњи током лета
(3)
и залиха намењених потрошњи на аеродрому
Обављање прегледа обезбеђивања лица скенером за преглед обезбеђивања
приликом прегледа се не врши анализа добијене слике
(1)
приликом прегледа се врши анализа добијене слике
(1)
(6)
Обављање прегледа возила
(7)
Обављање контроле приступа, надгледање и патролирање

Прилог 6.
Изглед обрасца сертификата особља које обавља преглед обезбеђивања

1) Изглед предње стране обрасца сертификата

SRB

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
REPUBLIC OF SERBIA

СЕРТИФИКАТ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРЕГЛЕДА
ОБЕЗБЕЂИВАЊА
SCREENER CERTIFICATE
1.
2.
3.
4.
5.

Директорат цивилног ваздухопловства
Републике Србије

6.

2) Изглед полеђине обрасца сертификата

123456789

7.
MDЕ1
MDЕ2
ETD1
ETD2
ETD3
ETD4
ETD5
SSC1
SSC2
VEH
ACSP

8.
5. Сертификат издао
6. Јединствени алфанумерички број сертификата
7. Овлашћења имаоца сертификата
8. Важи до

8.

1. Презиме
2. Име
3. ЈМБГ
4. Датум издавања

7.
CONV1
CONV2
CONV3
CONV4
EDS
LEDS
HS1
HS2
HS3
HS4
HS5
VCK

