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Део 1. - Сврха подношења захтева 

Уношењем ознаке  у првој колони табеле потребно је обележити сврху подношења захтева 
односно да ли се подноси захтев за издавање, измену или продужење рока важења сертификата2. 

Сврха подношења захтева: 

 Издавање сертификата особља обезбеђивања и упис овлашћења 
 Измена сертификата особља обезбеђивања  
 Продужење рока важења овлашћења уписаних у сертификат особља обезбеђивања  

Део 2. - Достављена документација уз захтев за издавање / измену / продужење рока важења 
сертификата особља обезбеђивања3 

Уношењем ознаке  у првој колони табеле обележити захтевану документацију која се подноси уз 
овај захтев. 

Достављена документација: 

 Копија личне карте или пасоша 
 Копија важеће потврде о обучености особља обезбеђивања 
 Потврда послодавца о завршеној обуци на радном месту4 
 Доказ да је за лице извршена безбедносна провера којом је утврђено да не постоје 

безбедносне сметње 
 Лекарско уверење које није старије од шест месеци5 
 Докази о уплати прописаних такси 

                                                           
1Ово поље је потребно попунити у случају када подносилац захтева поседује сертификат особља обезбеђивања. 
2Уколико се приликом подношења захтева за продужење рока важења овлашћења уписаних у сертификата особља 
обезбеђивања подноси и захтев за стицање додатног овлашћења потребно је означити оба поља. 
3Када се, у складу са прелазним одредбама члана 84. став 3. Правилника о особљу обезбеђивања и обуци у области 
обезбеђивања у цивилном ваздухопловству („Службени гласник РС”, бр. 133/21), подноси захтев за издавање овлашћења 
А1 и ако подносилац захтева у тренутку замене сертификата не поседује сва потребна овлашћења, за издавање овлашћења 
А1 је доказ о завршеној одговарајућој обуци за овлашћења која недостају (потврда о завршеној додатној обуци и 
одговарајућа потврда о завршеној обуци на радном месту). 
4Када се подноси захтев за продужење рока важења овлашћења уписаног у сертификат особља обезбеђивања не доставља 
се доказ о завршеној обуци на радном месту. 
5Уз захтев за упис додатног овлашћења није потребно да подносилац захтева обавља здравствени преглед и доставља ново 
лекарско уверење. 

Име и презиме подносиоца захтева: 

 

Датум и место рођења подносиоца захтева: 

 

Послодавац подносиоца захтева: 

 

Јединствени алфанумерички број сертификата подносиоца захтева:1 
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Страна 2 од 2 

Део 3. - Захтевана овлашћења особља обезбеђивања 

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

Захтевана овлашћења особља обезбеђивања 

 А1 – овлашћење за преглед обезбеђивања лица, ручног пртљага и ствари које се носе и 
предатог пртљага 5 

 А2 – овлашћење за преглед обезбеђивања робе и поште 

 
А3 – овлашћење за преглед обезбеђивања материјала авио-превозиоца и поште авио-
превозиоца, залиха намењених потрошњи током лета и залиха намењених потрошњи на 
аеродрому 

 А4 – овлашћење за преглед возила 
 А5 – овлашћење за контролу приступа, надгледање и патролирање 

5 Када се, у складу са прелазним одредбама члана 84. став 3. под 1) Правилника о особљу 
обезбеђивања и обуци у области обезбеђивања у цивилном ваздухопловству („Службени гласник 
РС”, бр. 133/21), подноси захтев за замену претходно стечених овлашћења издавањем овлашћења 
А1 и ако подносилац захтева у тренутку замене сертификата не поседује сва следећа овлашћења: 
CONV1, CONV2, LEDS, MDЕ1, HS1, HS2, HS3, ETD1, ETD2 и ETD4, осим захтева за издавање 
овлашћења А1 потребно је уношењем ознаке  у првој колони следеће табеле означити и 
недостајућа овлашћења. 

Захтев за стицање недостајућих овлашћења за издавање овлашћења А1 
 CONV 1 - Обављање прегледа обезбеђивања ручног пртљага и ствари које лица носе са 

собом, укључујући и течности, гелова и аеросола (ТГА)на рентгенском уређају  
 CONV 2 - Обављање прегледа обезбеђивања предатог пртљаг на рентгенском уређају  
 LEDS - Обављање прегледа обезбеђивања течности, гелова и аеросола (ТГА) опремом 

другачијом од рендгенског уређаја 
 MDЕ 1 - Обављање прегледа обезбеђивања путника и лица која нису путници употребом 

метал-детекторске опреме 
 HS 1 - Обављање ручног прегледа путника и лица која нису путници 
 HS 2 - Обављање ручног прегледа ручног пртљага и ствари које лица носе са собом 
 HS 3 - Обављање ручног прегледа предатог пртљага 
 ETD 1 - Обављање прегледа обезбеђивања ручног пртљага и ствари које лица носе са 

собом системом за детекцију трагова експлозива  
 ETD 2 - Обављање прегледа обезбеђивања предатог пртљага системом за детекцију 

трагова експлозива  
 ETD 4 - Обављање прегледа обезбеђивања путника и лица која нису путници системом за 

детекцију трагова експлозива  

Напомена: Приликом подношења захтева и доставе прописане документације, односно током 
процеса сертификације подносилац захтева је дужан да на захтев обезбеди увид у оригинале 
поднетих доказа - докумената. 

Потврђујем да су све информације достављене у овом захтеву, као и пратећа документација, тачни 
и ажурни и да одговарају одредбама Закона о ваздушном саобраћају, Правилника о особљу 
обезбеђивања и обуци у области обезбеђивања у цивилном ваздухопловству и других домаћих 
прописа. 

 
Датум подношења захтева: ___________________ године 
 

Потпис подносиоца захтева: __________________________ 


