
 

 

 

12. фебруар 2023. године        Страна 1 од 4 

ЛИСТА ОДОБРЕНИХ ЦЕНТАРА ЗА ОБУКУ ИЗ ОБЛАСТИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА У ВАЗДУХОПЛОВСТВУ 

 

Назив центра за обуку: 
ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ 

„BELGRADE AIRPORT” Д.О.О. БЕОГРАД 
Адреса: 

Београд 59, 11180 Београд 

 

Контакт телефон: 

+381 11 209 4966 

 

E-mail: 

milan.vukicevic@beg.aero 

 

Јединствени алфанумерички 

идентификациони број: 
RS/AVSEC-TRC-04/1224 

Датум стицања овлашћења: 17. новембар 2021. године 

Датум истицања овлашћења: 06. децембар 2024. године 

Законски заступник:  Francois Berisot, директор 

Одговорни руководилац центра за обуку:  Милан Вукићевић 

Врсте обука за чије спровођење је центар овлашћен: 

1) Општа обука о обезбеђивању у ваздухопловству 

2) Обука о значају обезбеђивања 

3) Обука за преглед обезбеђивања путника и њиховог ручног пртљага, лица која нису путници и ствари које она носе и предатог пртљага 

4) Обука за преглед обезбеђивања робе и поште 

5) Обука за преглед обезбеђивања материјала и поште авио-превозиоца, залиха намењених потрошњи током лета и залиха намењених потрошњи на 

аеродрому 

6) Обука за преглед возила 

7) Обука за контролу приступа, надгледање и патролирање 

8) Обука за одговорног руководиоца у ваздухопловству и лица која обављају унутрашњу контролу квалитета примене мера обезбеђивања у 

ваздухопловству 

9) Обука за непосредно надгледање лица која спроводе контроле обезбеђивања (супервизори) 

10) Обука за заштиту ваздухоплова 

11) Обука за упаривање путника и пртљага 

12) Обука за контролу обезбеђивања робе и поште методама другачијим од прегледа обезбеђивања 

13) 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 
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ЛИСТА ОДОБРЕНИХ ЦЕНТАРА ЗА ОБУКУ ИЗ ОБЛАСТИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА У ВАЗДУХОПЛОВСТВУ 

 

Назив центра за обуку: 
ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ  

„АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ” Д.О.О. НИШ Адреса: 

Ваздухопловаца 24, 18000 Ниш 

 

Контакт телефон: 

+381 18 415 0546 

 

E-mail: 

ztasic@nis-airport.com 

Јединствени алфанумерички 

идентификациони број: 
RS/AVSEC-TRC-05/0923 

Датум стицања овлашћења: 08. септембар 2020. године 

Датум истицања овлашћења: 07. септембар 2023. године 

Законски заступник:  Михајло Здравковић, директор 

Одговорни руководилац центра за обуку:  Живојин Тасић 

Врсте обука за чије спровођење је центар овлашћен: 

- Општа обука о обезбеђивању 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 упаривање путника и пртљага 

- 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  

- Обука за поступање са путницима/лицима неприхватљивог понашања 
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ЛИСТА ОДОБРЕНИХ ЦЕНТАРА ЗА ОБУКУ ИЗ ОБЛАСТИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА У ВАЗДУХОПЛОВСТВУ 

 

Назив центра за обуку: 
ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ  

„CARGO AGENT - NAVIGATOR” Д.О.О. БЕОГРАД Адреса: 

Фредерика Фелинија бб, 11170 Београд 

 

Контакт телефон: 

+381 65 361 3526 

 

E-mail: 

training@cargo-agent.com 

Јединствени алфанумерички 

идентификациони број: 
RS/AVSEC-TRC-06/0427 

Датум стицања овлашћења: 28. априла 2022. године 

Датум истицања овлашћења: 28. априла 2027. године 

Законски заступник:  Дамир Дефранчески, директор 

Одговорни руководилац центра за обуку:  Милица Дефранчески 

Врсте обука за чије спровођење је центар овлашћен: 

- Општа обука о обезбеђивању 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 
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ЛИСТА ОДОБРЕНИХ ЦЕНТАРА ЗА ОБУКУ ИЗ ОБЛАСТИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА У ВАЗДУХОПЛОВСТВУ 

 

Назив центра за обуку: 
ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ  

„SECURITAS SERVICES” Д.О.О. БЕОГРАД 
Адреса: 

Аутопут за Загреб 18, 11080 Београд 

 

Контакт телефон: 

+381 11 2284 050 

+381 60 8683 878 

 

E-mail: 

avsec.training@securitas.co.rs 

Јединствени алфанумерички 

идентификациони број: 
RS/AVSEC-TRC-07/0827 

Датум стицања овлашћења: 29. августа 2022. године 

Датум истицања овлашћења: 29. августа 2027. године 

Законски заступник:  Александар Хајдуковић, директор 

Одговорни руководилац центра за обуку:  Тина Шипицки 

Врсте обука за чије спровођење је центар овлашћен: 

- Општа обука о обезбеђивању 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 преглед обезбеђивања ваздухоплова 

- 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 
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