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ЛИСТА ОВЛАШЋЕНИХ ИНСТРУКТОРА У ОБЛАСТИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА У ВАЗДУХОПЛОВСТВУ 

 Редни 

број 

Презиме и име 

инструктора 

Јединствени 

идентификациони број 

инструктора 

Врсте обука за које је инструктор овлашћен 

Датум 

истицања 

овлашћења 

Контакт e-mail 

1.  Арсенић Небојша  RS/AVSEC-INST-46/0822 

- Општа обука у вези са значајем обезбеђивања у 

ваздухопловству 

- Обука о значају обезбеђивања 

- Обука за преглед возила 

- Обука за контролу приступа, надгледање и патролирање 

29.08.2022. nebojsa.arsenic@beg.aero 

2.  Бабовић Милош RS/AVSEC-INST-34/0520 

- Општа обука у вези са значајем обезбеђивања у 

ваздухопловству 

- Обука о значају обезбеђивања 

- Обука за преглед обезбеђивања робе и поште 

- Обука за преглед обезбеђивања материјала и поште авио-

превозиоца, залиха намењених потрошњи током лета и залиха 

намењених потрошњи на аеродрому 

03.06.2022. babovic123@gmail.com 

3.  Барош Лара RS/AVSEC-INST-13/0619 
- Обука за заштиту ваздухоплова 

- Обука за упаривање путника и пртљага 
03.06.2022. lara.baros@beg.aero 

4.  Басарић Милка RS/AVSEC-INST-21/0619 
- Обука за поступање са путницима/лицима неприхватљивог 

понашања 
03.06.2022. basaricmilka@yahoo.com 

5.  Благојевић Мирослав  RS/AVSEC-INST-47/0822 
- Обука за поступање са путницима/лицима неприхватљивог 

понашања 
29.08.2022. blagojevic.m78@gmail.com 

6.  Блануша Милан RS/AVSEC-INST-17/0619 

- Општа обука у вези са значајем обезбеђивања у 

ваздухопловству 

- Обука о значају обезбеђивања 

- Обука за преглед возила 

- Обука за контролу приступа, надгледање и патролирање  

- Обука за поступање са путницима/лицима неприхватљивог 

понашања 

29.08.2022. milan.blanusa@mup.gov.rs 

7.  Божовић Игор RS/AVSEC-INST-72/0624 - Обука за упаривање путника и пртљага 25.06.2024. igor.bozovic@beg.aero 

mailto:basaricmilka@yahoo.com
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8.  Вејновић Здравко RS/AVSEC-INST-23/0619 

- Општа обука у вези са значајем обезбеђивања у 

ваздухопловству 

- Обука о значају обезбеђивања 

- Обука за преглед обезбеђивања путника и њиховог ручног 

пртљага, лица која нису путници и ствари које она носе и 

предатог пртљага 

- Обука за преглед обезбеђивања робе и поште 

- Обука за преглед обезбеђивања материјала и поште авио-

превозиоца, залиха намењених потрошњи током лета и залиха 

намењених потрошњи на аеродрому 

- Обука за преглед возила 

- Обука за контролу приступа, надгледање и патролирање 

- Обука за одговорног руководиоца у ваздухопловству и лица која 

обављају унутрашњу контролу квалитета примене мера 

обезбеђивања у ваздухопловству 

- Обука за непосредно надгледање лица која спроводе контроле 

обезбеђивања (супервизори) 

- Обука за поступање са путницима/лицима неприхватљивог 

понашања 

- Обука за контролу обезбеђивања робе и поште методама 

другачијим од прегледа обезбеђивања 

- Обука за контролу обезбеђивања поште авио-превозиоца и 

материјала авио-превозиоца, залиха намењених потрошњи 

током лета и залиха намењених потрошњи на аеродрому, 

методама другачијим од прегледа обезбеђивања 

03.06.2022. vejozojev@gmail.com 

9.  Величковић Петар RS/AVSEC-INST-48/0822 
- Обука за поступање са путницима/лицима неприхватљивог 

понашања 
29.08.2022. batica01183@gmail.com 

10.  Вилотић Владимир RS/AVSEC-INST-35/0520 - Обука за упаривање путника и пртљага 25.06.2024. vladimir.vilotic@beg.aero 

mailto:vladimir.vilotic@beg.aero


   

 

2. март 2022. године        Страна 3 од 13 

ЛИСТА ОВЛАШЋЕНИХ ИНСТРУКТОРА У ОБЛАСТИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА У ВАЗДУХОПЛОВСТВУ 

 Редни 

број 

Презиме и име 

инструктора 

Јединствени 

идентификациони број 

инструктора 

Врсте обука за које је инструктор овлашћен 

Датум 

истицања 

овлашћења 

Контакт e-mail 

11.  Вукасовић Жарко  RS/AVSEC-INST-27/0619 

- Општа обука у вези са значајем обезбеђивања у 

ваздухопловству 

- Обука о значају обезбеђивања 

- Обука за преглед обезбеђивања ваздухоплова 

- Обука за заштиту ваздухоплова 

- Обука за поступање са путницима/лицима неприхватљивог 

понашања 

- Обука за контролу обезбеђивања поште авио-превозиоца и 

материјала авио-превозиоца, залиха намењених потрошњи 

током лета и залиха намењених потрошњи на аеродрому, 

методама другачијим од прегледа обезбеђивања 

03.06.2022. zarko.vukasovic@airserbia.com 

12.  Дармановић Велизар  RS/AVSEC-INST-32/0619 

- Општа обука у вези са значајем обезбеђивања у 

ваздухопловству 

- Обука о значају обезбеђивања 

- Обука за одговорног руководиоца у ваздухопловству и лица која 

обављају унутрашњу контролу квалитета примене мера 

обезбеђивања у ваздухопловству 

- Обука за преглед обезбеђивања ваздухоплова 

- Обука за заштиту ваздухоплова 

- Обука за поступање са путницима/лицима неприхватљивог 

понашања 

- Обука за контролу обезбеђивања поште авио-превозиоца и 

материјала авио-превозиоца, залиха намењених потрошњи 

током лета и залиха намењених потрошњи на аеродрому, 

методама другачијим од прегледа обезбеђивања 

03.06.2022. veskodarm@gmail.com 

13.  Ђурђевић Драган RS/AVSEC-INST-70/0624 

- Општа обука у вези са значајем обезбеђивања у 

ваздухопловству 

- Обука о значају обезбеђивања 

25.06.2024. djurdjevic.dragan@gmail.com 

mailto:zarko.vukasovic@airserbia.com
mailto:veskodarm@gmail.com
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14.  Ђурић Јован  RS/AVSEC-INST-26/0619 

- Општа обука у вези са значајем обезбеђивања у 

ваздухопловству 

- Обука о значају обезбеђивања 

- Обука за одговорног руководиоца у ваздухопловству и лица која 

обављају унутрашњу контролу квалитета примене мера 

обезбеђивања у ваздухопловству 

- Обука за преглед обезбеђивања ваздухоплова 

- Обука за заштиту ваздухоплова 

- Обука за поступање са путницима/лицима неприхватљивог 

понашања 

- Обука за контролу обезбеђивања поште авио-превозиоца и 

материјала авио-превозиоца, залиха намењених потрошњи 

током лета и залиха намењених потрошњи на аеродрому, 

методама другачијим од прегледа обезбеђивања 

03.06.2022. jovan.djuric@airserbia.com 

15.  Ђурић Мирјана RS/AVSEC-INST-12/0619 
- Обука за заштиту ваздухоплова 

- Обука за упаривање путника и пртљага 
03.06.2022. Mirjana.djuric@beg.aero 

16.  Ивановић Небојша RS/AVSEC-INST-49/0822 

- Општа обука у вези са значајем обезбеђивања у 

ваздухопловству 

- Обука о значају обезбеђивања 

- Обука за преглед возила 

- Обука за контролу приступа, надгледање и патролирање  

- Обука за поступање са путницима/лицима неприхватљивог 

понашања 

29.08.2022. nebojsa.ivanovic@mup.gov.rs 

17.  Јевтић Бојан RS/AVSEC-INST-50/0822 
- Обука за поступање са путницима/лицима неприхватљивог 

понашања 
29.08.2022. bojanjevtic447@gmail.com 

18.  Карановић Милица RS/AVSEC-INST-39/0520 - Обука за упаривање путника и пртљага 25.06.2024. milica.karanovic@beg.aero 

19.  
Кесић Станкић 

Ивана 
RS/AVSEC-INST-52/0822 

- Општа обука у вези са значајем обезбеђивања у 

ваздухопловству 

- Обука о значају обезбеђивања 

- Обука за преглед возила 

- Обука за контролу приступа, надгледање и патролирање  

- Обука за поступање са путницима/лицима неприхватљивог 

понашања 

29.08.2022. ivana.kesicstankic@mup.gov.rs 

mailto:jovan.djuric@airserbia.com
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20.  Кнежевић Марјан  RS/AVSEC-INST-11/0619 
- Обука за заштиту ваздухоплова 

- Обука за упаривање путника и пртљага 
03.06.2022. marjan.knezevic@beg.aero 

21.  Ковачевић Жељко RS/AVSEC-INST-74/0624 

- Општа обука у вези са значајем обезбеђивања у 

ваздухопловству 

- Обука о значају обезбеђивања 

- Обука за преглед возила 

- Обука за контролу приступа, надгледање и патролирање 

25.06.2024. durson@ptt.rs 

22.  Комад Бранислав  RS/AVSEC-INST-07/0619 

- Општа обука у вези са значајем обезбеђивања у 

ваздухопловству 

- Обука о значају обезбеђивања 

- Обука за преглед обезбеђивања путника и њиховог ручног 

пртљага, лица која нису путници и ствари које она носе и 

предатог пртљага 

- Обука за преглед обезбеђивања робе и поште 

- Обука за преглед обезбеђивања материјала и поште авио-

превозиоца, залиха намењених потрошњи током лета и залиха 

намењених потрошњи на аеродрому 

03.06.2022. komadbranislav@gmail.com 

23.  Коњевић Љубомир RS/AVSEC-INST-30/0619 

- Општа обука у вези са значајем обезбеђивања у 

ваздухопловству 

- Обука о значају обезбеђивања 

- Обука за одговорног руководиоца у ваздухопловству и лица која 

обављају унутрашњу контролу квалитета примене мера 

обезбеђивања у ваздухопловству 

- Обука за преглед обезбеђивања ваздухоплова 

- Обука за заштиту ваздухоплова 

03.06.2022. ljkonjevic42@gmail.com 

24.  Крстић Дејан RS/AVSEC-INST-54/0822 - Обука за преглед обезбеђивања робе и поште 29.08.2022. dejan.krstic@beg.aero 

25.  Крстић Никола RS/AVSEC-INST-55/0822 

- Општа обука у вези са значајем обезбеђивања у 

ваздухопловству 

- Обука о значају обезбеђивања 

- Обука за преглед возила 

29.08.2022. nkrstic@nis-airport.com 
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26.  Куч Милан RS/AVSEC-INST-71/0624 

- Општа обука у вези са значајем обезбеђивања у 

ваздухопловству 

- Обука о значају обезбеђивања 

- Обука за одговорног руководиоца у ваздухопловству и лица која 

обављају унутрашњу контролу квалитета примене мера 

обезбеђивања у ваздухопловству 

- Обука за контролу обезбеђивања поште авио-превозиоца и 

материјала авио-превозиоца, залиха намењених потрошњи 

током лета и залиха намењених потрошњи на аеродрому, 

методама другачијим од прегледа обезбеђивања 

25.06.2024. milan.kuc.ch@gmail.com 

27.  Љумовић Весна  RS/AVSEC-INST-29/0619 

- Општа обука у вези са значајем обезбеђивања у 

ваздухопловству 

- Обука о значају обезбеђивања 

- Обука за преглед обезбеђивања ваздухоплова 

- Обука за заштиту ваздухоплова 

- Обука за контролора летења 

03.06.2022. vesna.ljumovic@smatsa.rs 

28.  Мажибрада Дејан  RS/AVSEC-INST-08/0619 

- Општа обука у вези са значајем обезбеђивања у 

ваздухопловству 

- Обука о значају обезбеђивања 

- Обука за преглед обезбеђивања путника и њиховог ручног 

пртљага, лица која нису путници и ствари које она носе и 

предатог пртљага 

- Обука за преглед обезбеђивања робе и поште 

- Обука за преглед обезбеђивања материјала и поште авио-

превозиоца, залиха намењених потрошњи током лета и залиха 

намењених потрошњи на аеродрому 

03.06.2022. Dejan.Mazibrada@beg.aero 

29.  Малобабић Срђан RS/AVSEC-INST-20/0619 
- Обука за поступање са путницима/лицима неприхватљивог 

понашања 
03.06.2022. srdjanmalobabic@yahoo.com 

mailto:vesna.ljumovic@smatsa.rs
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30.  Марјановић Данијела RS/AVSEC-INST-56/0822 

- Општа обука у вези са значајем обезбеђивања у 

ваздухопловству 

- Обука о значају обезбеђивања 

- Обука за преглед обезбеђивања путника и њиховог ручног 

пртљага, лица која нису путници и ствари које она носе и 

предатог пртљага 

- Обука за преглед обезбеђивања робе и поште 

- Обука за преглед обезбеђивања материјала и поште авио-

превозиоца, залиха намењених потрошњи током лета и залиха 

намењених потрошњи на аеродрому 

- Обука за контролу приступа, надгледање и патролирање 

- Обука за заштиту ваздухоплова 

- Обука за контролу обезбеђивања робе и поште методама 

другачијим од прегледа обезбеђивања 

29.08.2022. dmarjanovic@nis-airport.com 

31.  Марковић Божидар RS/AVSEC-INST-57/0822 

- Општа обука у вези са значајем обезбеђивања у 

ваздухопловству 

- Обука о значају обезбеђивања 

29.08.2022. bozidar.markovic@smatsa.rs 
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32.  
Миленковић 

Братислав  
RS/AVSEC-INST-09/0619 

- Општа обука у вези са значајем обезбеђивања у 

ваздухопловству 

- Обука о значају обезбеђивања 

- Обука за преглед обезбеђивања путника и њиховог ручног 

пртљага, лица која нису путници и ствари које она носе и 

предатог пртљага 

- Обука за преглед обезбеђивања робе и поште 

- Обука за преглед обезбеђивања материјала и поште авио-

превозиоца, залиха намењених потрошњи током лета и залиха 

намењених потрошњи на аеродрому 

- Обука за преглед возила 

- Обука за контролу приступа, надгледање и патролирање 

- Обука за одговорног руководиоца у ваздухопловству и лица која 

обављају унутрашњу контролу квалитета примене мера 

обезбеђивања у ваздухопловству 

- Обука за непосредно надгледање лица која спроводе контроле 

обезбеђивања (супервизори) 

- Обука за заштиту ваздухоплова 

- Обука за контролу обезбеђивања робе и поште методама 

другачијим од прегледа обезбеђивања 

- Обука за контролу обезбеђивања поште авио-превозиоца и 

материјала авио-превозиоца, залиха намењених потрошњи 

током лета и залиха намењених потрошњи на аеродрому, 

методама другачијим од прегледа обезбеђивања 

03.06.2022. bratislav@cargo-agent.com 

33.  Миленковић Горан RS/AVSEC-INST-59/0822 
- Обука за заштиту ваздухоплова 

- Обука за упаривање путника и пртљага 
29.08.2022. gmilenkovic@nis-airport.com 

34.  
Милосављевић 

Душица 
RS/AVSEC-INST-40/0520 - Обука за упаривање путника и пртљага 25.06.2024. dusica.milosavljevic@beg.aero 

35.  Митровић Катарина RS/AVSEC-INST-61/0822 

- Oбука за преглед обезбеђивања путника и њиховог ручног 

пртљага, лица која нису путници и ствари које она носе и 

предатог пртљага 

- Oбука за контролу приступа, надгледање и патролирање 

- Обука за заштиту ваздухоплова 

29.08.2022. kmitrovic@nis-airport.com 
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36.  Мићић Владимир  RS/AVSEC-INST-03/0619 

- Општа обука у вези са значајем обезбеђивања у 

ваздухопловству 

- Обука о значају обезбеђивања 

- Обука за преглед обезбеђивања путника и њиховог ручног 

пртљага, лица која нису путници и ствари које она носе и 

предатог пртљага 

- Обука за преглед обезбеђивања робе и поште 

- Обука за преглед обезбеђивања материјала и поште авио-

превозиоца, залиха намењених потрошњи током лета и залиха 

намењених потрошњи на аеродрому 

- Обука за преглед возила 

- Обука за контролу приступа, надгледање и патролирање 

- Обука за одговорног руководиоца у ваздухопловству и лица која 

обављају унутрашњу контролу квалитета примене мера 

обезбеђивања у ваздухопловству 

- Обука за непосредно надгледање лица која спроводе контроле 

обезбеђивања (супервизори) 

- Обука за заштиту ваздухоплова 

- Обука за поступање са путницима/лицима неприхватљивог 

понашања 

- Обука за контролу обезбеђивања робе и поште методама 

другачијим од прегледа обезбеђивања 

- Обука за контролу обезбеђивања поште авио-превозиоца и 

материјала авио-превозиоца, залиха намењених потрошњи 

током лета и залиха намењених потрошњи на аеродрому, 

методама другачијим од прегледа обезбеђивања 

03.06.2022. vlada.micic@beg.aero 

37.  Мојовић Милан RS/AVSEC-INST-58/0822 

- Општа обука у вези са значајем обезбеђивања у 

ваздухопловству 

- Обука о значају обезбеђивања 

- Обука за заштиту ваздухоплова 

- Обука за упаривање путника и пртљага 

29.08.2022. milan.mojovic@airserbia.com 
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38.  Мрвић Дејан  RS/AVSEC-INST-05/0619 

- Општа обука у вези са значајем обезбеђивања у 

ваздухопловству 

- Обука о значају обезбеђивања 

- Обука за преглед возила 

- Обука за контролу приступа, надгледање и патролирање 

- Обука за заштиту ваздухоплова 

03.06.2022. dejan.mrvic@beg.aero 

39.  Мрђан Миодраг  RS/AVSEC-INST-15/0619 
- Обука за заштиту ваздухоплова 

- Обука за упаривање путника и пртљага 
03.06.2022. miodrag.mrdjan@beg.aero 

40.  Неранџић Радмила RS/AVSEC-INST-62/0822 

- Општа обука у вези са значајем обезбеђивања у 

ваздухопловству 

- Обука о значају обезбеђивања 

- Обука за преглед возила 

29.08.2022. rnerandzic@nis-airport.com 

41.  Николић Владимир RS/AVSEC-INST-63/0822 

- Општа обука у вези са значајем обезбеђивања у 

ваздухопловству 

- Обука о значају обезбеђивања 

29.08.2022. vladimir.nikolic@beg.aero 

42.  Николић Миљан RS/AVSEC-INST-41/0520 

- Општа обука у вези са значајем обезбеђивања у 

ваздухопловству 

- Обука о значају обезбеђивања 

- Обука за преглед обезбеђивања робе и поште 

- Обука за преглед обезбеђивања материјала и поште авио-

превозиоца, залиха намењених потрошњи током лета и залиха 

намењених потрошњи на аеродрому 

- Обука за контролу обезбеђивања поште авио-превозиоца и 

материјала авио-превозиоца, залиха намењених потрошњи 

током лета и залиха намењених потрошњи на аеродрому, 

методама другачијим од прегледа обезбеђивања 

25.06.2024. miljan.nikolic@beg.aero 

43.  Павловић Микица RS/AVSEC-INST-64/0822 

- Општа обука у вези са значајем обезбеђивања у 

ваздухопловству 

- Обука о значају обезбеђивања 

- Oбука за преглед обезбеђивања путника и њиховог ручног 

пртљага, лица која нису путници и ствари које она носе и 

предатог пртљага 

- Обука за преглед обезбеђивања робе и поште 

- Обука за контролу приступа, надгледање и патролирање 

29.08.2022. mpavlovic@nis-airport.com 
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44.  Павловић Снежана RS/AVSEC-INST-04/0619 

- Општа обука у вези са значајем обезбеђивања у 

ваздухопловству 

- Обука о значају обезбеђивања 

- Обука за одговорног руководиоца у ваздухопловству и лица која 

обављају унутрашњу контролу квалитета примене мера 

обезбеђивања у ваздухопловству 

- Обука за непосредно надгледање лица која спроводе контроле 

обезбеђивања (супервизори) 

- Обука за контролу обезбеђивања робе и поште методама 

другачијим од прегледа обезбеђивања 

03.06.2022. snezana.pavlovic@beg.aero 

45.  Петровић Владимир RS/AVSEC-INST-65/0822 

- Општа обука у вези са значајем обезбеђивања у 

ваздухопловству 

- Обука о значају обезбеђивања 

- Обука за преглед возила 

- Обука за контролу приступа, надгледање и патролирање  

- Обука за поступање са путницима/лицима неприхватљивог 

понашања 

29.08.2022. vladimir.petrovic@mup.gov.rs 

46.  Радовић Маријана  RS/AVSEC-INST-25/0619 

- Општа обука у вези са значајем обезбеђивања у 

ваздухопловству 

- Обука о значају обезбеђивања 

- Обука за преглед обезбеђивања ваздухоплова 

- Обука за заштиту ваздухоплова 

- Обука за упаривање путника и пртљага 

- Oбука за одговорног руководиоца у ваздухопловству и лица која 

обављају унутрашњу контролу квалитета примене мера 

обезбеђивања у ваздухопловству 

- Oбука за поступање са путницима/лицима неприхватљивог 

понашања 

- Обука за контролу обезбеђивања поште авио-превозиоца и 

материјала авио-превозиоца, залиха намењених потрошњи 

током лета и залиха намењених потрошњи на аеродрому, 

методама другачијим од прегледа обезбеђивања 

03.06.2022. marijanaradovic@yahoo.com 
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47.  Раковић Драган RS/AVSEC-INST-66/0822 

- Општа обука у вези са значајем обезбеђивања у 

ваздухопловству 

- Обука о значају обезбеђивања 

29.08.2022. stasebeli@yahoo.com 

48.  Ранђеловић Стеван RS/AVSEC-INST-67/0822 

- Општа обука у вези са значајем обезбеђивања у 

ваздухопловству 

- Обука о значају обезбеђивања 

- Обука за преглед возила 

29.08.2022. srandjelovic@nis-airport.com 

49.  Раца Горан RS/AVSEC-INST-75/0624 

- Општа обука у вези са значајем обезбеђивања у 

ваздухопловству 

- Обука о значају обезбеђивања 

- Обука за преглед возила 

- Обука за контролу приступа, надгледање и патролирање 

25.06.2024. racagoran19@gmail.com 

50.  Станковић Младен RS/AVSEC-INST-68/0822 
- Oбука за заштиту ваздухоплова 

- Oбука за упаривање путника и пртљага 
29.08.2022. mstankovic@nis-airport.com 

51.  Станојевић Небојша RS/AVSEC-INST-02/0419 

- Општа обука у вези са значајем обезбеђивања у 

ваздухопловству 

- Обука о значају обезбеђивања 

30.04.2022. nebojsa.stanojevic@cad.gov.rs 

52.  Тасић Живојин RS/AVSEC-INST-69/0822 

- Општа обука у вези са значајем обезбеђивања у 

ваздухопловству 

- Обука о значају обезбеђивања 

- Обука за преглед возила 

- Обука за контролу приступа, надгледање и патролирање 

- Обука за контролу обезбеђивања робе и поште методама 

другачијим од прегледа обезбеђивања 

- Обука за контролу обезбеђивања поште авио-превозиоца и 

материјала авио-превозиоца, залиха намењених потрошњи 

током лета и залиха намењених потрошњи на аеродрому, 

методама другачијим од прегледа обезбеђивања 

29.08.2022. ztasic@nis-airport.com 

53.  Тошић Душан RS/AVSEC-INST-31/0619 

- Општа обука у вези са значајем обезбеђивања у 

ваздухопловству 

- Обука о значају обезбеђивања 

03.06.2022. renesans21@gmail.com 

mailto:nebojsa.stanojevic@cad.gov.rs
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54.  Трипковић Јелена  RS/AVSEC-INST-28/0619 

- Општа обука у вези са значајем обезбеђивања у 

ваздухопловству 

- Обука о значају обезбеђивања 

- Обука за преглед обезбеђивања ваздухоплова 

- Обука за заштиту ваздухоплова 

- Обука за упаривање путника и пртљага  

- Обука за поступање са путницима/лицима неприхватљивог 

понашања 

- Обука за контролу обезбеђивања поште авио-превозиоца и 

материјала авио-превозиоца, залиха намењених потрошњи 

током лета и залиха намењених потрошњи на аеродрому, 

методама другачијим од прегледа обезбеђивања 

03.06.2022. tripkovicj@airserbia.com 

55.  Ћопић Слободан RS/AVSEC-INST-18/0619 

- Општа обука у вези са значајем обезбеђивања у 

ваздухопловству 

- Обука о значају обезбеђивања 

03.06.2022. slobodan.copic@mup.gov.rs 

56.  Шипицки Тина RS/AVSEC-INST-45/0520 

- Општа обука у вези са значајем обезбеђивања у 

ваздухопловству 

- Обука о значају обезбеђивања 

25.06.2024. tinasipicki@gmail.com 

 

НАПОМЕНА: У складу са прелазним и завршним одредбама прописаним чланом 85. став 2) Правилника о особљу обезбеђивања и обуци у области 

обезбеђивања у цивилном ваздухопловству („Службени гласник РС”, бр. 133/21) овлашћење за вршење обуке за преглед 

обезбеђивања путника и њиховог ручног пртљага, лица која нису путници и ствари које она носе и предатог пртљага издаје се 

инструктору који је био претходно овлашћен за модуле 4–6. Ако лице не поседује овлашћење за све наведене модуле, Директорат ће 

организовати додатне провере знања и способности кандидата за вршење обуке из модула који недостаје. 
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