
 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ТЕРМИНИМА РЕДОВНИХ СЕРТИФИКАЦИЈА У 
ОБЛАСТИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА У ВАЗДУХОПЛОВСТВУ  

ТОКОМ 2022. ГОДИНЕ 

I. СЕРТИФИКАЦИЈА ОСОБЉА ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

У складу са одредбама члана 175. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС”, 
број 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15- др. закон, 83/18 и 9/20) и члана 49. Правилника о 
потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и 
центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству 
(„Службени гласник РС”, број 4/16, 49/18 - др. правилник и 1/20) Директорат цивилног 
ваздухопловства Републике Србије (у даљем тексту: Директорат) је за 2022. годину одредио 
три редовна термина за проверу знања и способности кандидата за стицање сертификата 
особља обезбеђивања и упис одговарајућих овлашћења. 
Захтев за стицање/измену/обнављање сертификата особља обезбеђивања се подноси на 
обрасцу који утврђује Директорат. 
У складу са одредбама чланова 3. и 46.-54. и Прилогом 5. Правилника о потврдама о 
обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за 
обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству, провере знања и 
способности кандидата који су испунили прописане услове биће организоване на основу 
поднетог захтева за стицање/измену сертификата и упис одговарајућих овлашћења особља 
обезбеђивања, при чему ће се за сваки захтевани сет овлашћења вршити јединствена 
процена успешности кандидата. 
 

РЕДОВНИ ТЕРМИНИ ЗАСЕРТИФИКАЦИЈУ ОСОБЉА ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

МАРТ 2022. г. 

18. фебруар рок за подношење документације 

03. март планирани почетак спровођења провере знања и способности кандидата 
који су испунили прописане услове за приступање испитима 

ЈУЛ 2022. г. 

17. јун рок за подношење документације 

04. јула планирани почетак спровођења провере знања и способности кандидата 
који су испунили прописане услове за приступање испитима 

НОВЕМБАР 2022. г. 

14. октобар рок за подношење документације 

01. новембар планирани почетак спровођења провере знања и способности кандидата 
који су испунили прописане услове за приступање испитима 

 

  



 

 
 

II. СЕРТИФИКАЦИЈА ИНСТРУКТОРА У ОБЛАСТИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА У 
ВАЗДУХОПЛОВСТВУ   

У складу са одредбама члана 231д. Закона о ваздушном саобраћају, чланова 29.-31. 
Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед 
обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у 
ваздухопловству и одељка 11.6. дела III Националног програма за обезбеђивање у 
(Закључак Владе Републике Србије П 05, број: 00-462/2021), Директорат је одредио термин 
за проверу квалификација кандидата за стицање/обнављање овлашћења инструктора у 
области обезбеђивања у ваздухопловству и спровођење одговарајуће обуке кандидата који 
испуњавају прописане услове. 

Захтев за стицање/обнављање овлашћења инструктора у области обезбеђивања у 
ваздухопловству се подноси на обрасцу који утврђује Директорат. Приликом подношења 
захтева, подносилац је дужан да у складу са чланом 231а Закона о ваздушном саобраћају 
(„Службени гласник РС“, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 - др. закон, 83/18 и 9/20), 
чланом 102. Закона о полицији („Службени гласник РС“, бр. 6/16, 24/18 и 87/18) и 
Правилником о изгледу и садржају обрасца Упитника о идентификационим подацима 
(„Службени гласник РС“, бр. 48/18), уз захтев достави и попуњени и потписани Упитник о 
идентификационим подацима. Изузетно од претходно наведеног, уколико подносилац 
захтева поседује доказ о извршеној безбедносној провери са позитивним исходом у складу 
са горе наведеним прописима, може исти да достави Директорату. 

У складу са горе наведеним одредбама домаћих прописа, спровођење одговарајуће обуке и 
провере знања и способности кандидата који су испунили прописане услове биће 
организоване на основу поднетог захтева за стицање/обнављање овлашћења инструктора у 
области обезбеђивања у ваздухопловству, при чему ће се провера знања и способности 
кандидата организовати са свако овлашћење засебно. 
 

ТЕРМИН ЗА СТИЦАЊЕ/ ОБНАВЉАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА ИНСТРУКТОР У 
ОБЛАСТИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА У ВАЗДУХОПЛОВСТВУ 

АПРИЛ 2022. г. 

18. март рок за подношење документације 

11. април планирани почетак спровођења провере знања кандидата који су 
испунили прописане услове 

 

Тачни термини за спровођење процеса обуке и провере знања и способности кандидата за 
стицање овлашћења инструктор у области обезбеђивања у ваздухопловству биће накнадно 
одређени у складу са ситуацијом у погледу болести COVID-19, изазване вирусом SARS-CoV-
2 заразном болешћу, и одлукама Владе Републике Србије и препорукама Кризног штаба за 
сузбијање заразне болести COVID-19. 

С тим у вези, Директорат ће благовремено обавестити заинтересоване кандидате о 
планираним терминима. 

  



 

 

III. СЕРТИФИКАЦИЈА ОДГОВОРНИХ РУКОВОДИЛАЦА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊА У 
ВАЗДУХОПЛОВСТВУ   

Имајући у виду постојеће стање Директорат није, у складу са одредбама члана 231г. Закона 
о ваздушном саобраћају и одељком 11.7. дела III Националног програма за обезбеђивање у 
ваздухопловству, одредио термин за проверу квалификација кандидата за 
стицање/обнављање овлашћења за обављање послова одговорног руководиоца за 
обезбеђивање у ваздухопловству, већ ће се одговарајући поступак спровести  у  складу са 
приспелим захтевима странака и ситуацијом у погледу болести COVID-19, изазване 
вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу, и одлукама Владе Републике Србије и 
препорукама Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19. 
Захтев за стицање/обнављање овлашћења за обављање послова одговорног руководиоца за 
обезбеђивање у ваздухопловству се подноси на обрасцу који утврђује Директорат. 
 


