
              
    

 

На основу члана 217. став 5. и члана 239. Закона о ваздушном саобраћају („Службени 

гласник РСˮ, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15,  66/15 - др. закон, 83/18 и 9/20), 
 Директор Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије доноси 
 

ПРАВИЛНИК 
о условима за издавање овлашћења инструктору за транспорт опасне робе и 

условима за издавање потврде о стручној оспособљености лицу које обавља послове у 

транспорту опасне робе 
 

Предмет правилника 
Члан 1. 

Овим правилником се прописују услови за издавање овлашћења инструктору за 

транспорт опасне робе у ваздушном саобраћају, образац тог овлашћења, као и услови за 

издавање потврде о стручној оспособљености лицу које обавља послове у транспорту 

опасне робе и образац те потврде. 
 

Инструктор за транспорт опасне робе у ваздушном саобраћају 

Члан 2. 

Стручну обуку лица која обављају послове у транспорту опасне робе у ваздушном 

саобраћају врши инструктор за транспорт опасне робе у ваздушном саобраћају (у даљем 

тексту: инструктор). 

Обуку из става 1. овог члана инструктор врши на основу овлашћења инструктора за 

транспорт опасне робе у ваздушном саобраћају (у даљем тексту: овлашћење) које издаје 

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије (у даљем тексту: Директорат).  
 

Услови за стицање овлашћења 

Члан 3. 

За стицање овлашћења кандидат за инструктора мора да испуни следеће услове: 

 1) да је на пословима транспорта опасне робе у ваздушном саобраћају самостално 

радио најмање две године у периоду који непосредно претходи подношењу захтева за 

стицање овлашћења; 

 2) да је завршио специјализовану обуку за предавача („train the trainer”) или да је 

знање из области методике наставе стекао у оквиру система образовања Републике Србије; 

 3) да je положио испит за стицање овлашћења. 

 Под специјализованом обуком за предавача из става 1. тачка 2) овог члана 

подразумева се и одговарајућа обука коју је одобрио надлежни орган стране државе или 

обука коју је спровела Међународна организација цивилног ваздухопловства (International 

Civil Aviation Organization - ICAO).  

  

Испит за стицање овлашћења 

Члан 4. 

 Испит за стицање овлашћења инструктора обухвата проверу знања кандидата из 

важећег издања Документа 9284 Међународне организације цивилног ваздухопловства - 

Техничке инструкције за безбедан транспорт опасне робе ваздушним путем (у даљем тексту: 

Техничке инструкције), укључујући додатке и прилоге, као и проверу знања о правима и 

обавезама инструктора.  
 Испит спроводи Директорат. 

 Кандидат полаже испит на рачунару или писаним путем, уз коришћење тестова 

објективног типа с вишеструким избором одговора, при чему се сматра да је кандидат 

положио испит ако тачно одговори на најмање 75% питања. 

  



Овлашћење  

Члан 5.   

 Кандидату који испуни услове из члана 3. овог правилника, Директорат издаје 

овлашћење на неодређено време. 
Овлашћење се израђује двојезично, на српском и на енглеском језику, на хартији беле 

боје, димензија 210 х 297 mm (формат А4). 

Образац овлашћења дат је у Прилогу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини 

његов саставни део. 

Директорат води списак инструктора којима издаје овлашћење и објављује га на 

својој интернет страници. 

 

Обавезе инструктора пре спровођења обуке 

Члан 6. 

Пре него што започне спровођење обуке запослених у правном лицу које је учесник 

у транспорту опасне робе ваздушним путем, овлашћени инструктор је дужан да се упозна 

са: 

1) процедурама рада учесника које се односе на послове транспорта опасне робе 

ваздушним путем; 

2) одговарајућим елементима система управљања безбедношћу (Safety Management 

System - SMS), ако је учесник успоставио такав систем; 

3) програмом стручног оспособљавања учесника за транспорт опасне робе и 

процедурама за обучавање запослених.  

Ако инструктор намерава да држи обуку и на енглеском језику мора да поседује доказ 

о знању енглеског језика, најмање на ICAO нивоу 4 или најмање на нивоу B2 према скали 

Заједничког европског референтног оквира за језике (CEFRL - Common European Framework 

of Reference for Languages). 

 

Печат инструктора 

Члан 7.   

Овлашћени инструктор је дужан да изради печат.    

Печат је правоугаоног облика, димензија 15 x 40 mm и садржи следеће податке 

исписане штампаним словима: 

1) име и презиме инструктора; 

2) „DGR Aviation Instructor”; 

3) број овлашћења (RS.DGRI.XXX). 

 

Важење овлашћења  

Члан 8. 

Овлашћење важи под условом да инструктор сваке две године обучи најмање једно 

лице или заврши обуку за освежење знања.  

Обука за освежење знања у сврху продужења важења овлашћења мора да садржи све 

делове важећег издања Техничких инструкција. 

Ако инструктор не испуни услове из става 1. овог члана, дужан је да врати 

овлашћење без одлагања. 

 

Суспензија овлашћења 

Члан 9. 

Директорат суспендује овлашћење ако утврди да инструктор није вршио права из 

овлашћења у складу са законом којим се уређује ваздушни саобраћај.  

Суспензија овлашћења траје најдуже шест месеци, почев од дана када је инструктору 

достављено решење о суспензији. 



За време трајања суспензије инструктор не може да врши обуку и да издаје потврде 

о стручној оспособљености и дужан је да Директорату врати овлашћење у року од 15 дана, 

рачунајући од дана када је примио решење. 

Решењем о суспензији овлашћења Директорат налаже инструктору да отклони 

уочене неправилности. 

Суспензија овлашћења престаје да важи истеком времена на које је изречена или 

решењем о укидању суспензије, ако инструктор отклони уочене неправилности пре истека 

суспензије. 
 

Стављање ван снаге овлашћења 

Члан 10. 

Директорат ставља ван снаге овлашћење: 

1) ако инструктор не испуњава услове из члана 8. овог правилника; 

2) ако утврди да је овлашћење издато на основу фалсификоване документације или 

као последица друге недозвољене радње; 
3) ако утврди да је инструктор злоупотребио овлашћење; 

4) ако ималац овлашћења до истека суспензије не испуни обавезе које су му наложене 

решењем о суспензији. 

 

Потврда о стручној оспособљености  

Члан 11. 
Лице које обавља послове у транспорту опасне робе у ваздушном саобраћају мора да 

има важећу потврду о стручној оспособљености (у даљем тексту: потврда). 
За стицање потврде лице мора да заврши обуку за обављање послова у транспорту 

опасне робе у ваздушном саобраћају и да положи испит према одобреном програму 

стручног оспособљавања кога утврди његов послодавац.  
Програмом стручног оспособљавања из става 2. овог члана може се предвидети да 

се општи део обуке запослених за обављање послова у транспорту опасне робе може 

обавити у одобреној организацији за пружање такве врсте обуке, а да ће посебни део обуке 

за обављање послова код тог послодавца, који обухвата његове процедуре рада и систем 

управљања безбедошћу, спровести ангажовани инструктор.  

Испит спроводи инструктор, у складу са условима утврђеним програмом стручног 

оспособљавања. 

Лицу које положи испит инструктор издаје потврду која важи 24 месеца. 

Обука за обављање послова у транспорту опасне робе за стицање наредне потврде се 

спроводи у току последња три месеца важења потврде, с тим да се рок важења наредне 

потврде рачуна од дана истека претходне потврде.  

Инструктор је дужан да документацију о одржаним испитима, као и копије потврда 

које је издао, чува најмање 36 месеци од дана када је испит одржан, и мора их учинити 

доступним на захтев кандидата, његовог послодавца или Директората. 
 

Евиденција о издатим потврдама 

Члан 12. 
О издатим потврдама инструктор води евиденцију коју ставља на увид Директорату, 

на његов захтев.  

Евиденција из става 1. овог члана садржи најмање:  

1) име и презиме инструктора;  

2) број овлашћења инструктора; 

3) период на који се евиденција односи (месец и година у којој су издате потврде о 

којима се води евиденција); 

4) податке из издатих потврда:  

(1) име, презиме и датум рођења лица које обавља послове у транспорту опасне 

робе; 

(2) назив послодавца лица које обавља послове у транспорту опасне робе; 



(3) назив обуке и период у коме је обука одржана; 

(4) број потврде, рок важења потврде и место и датум њеног издавања. 

 

Садржај и изглед потврде 

Члан 13. 
Потврда садржи: 
1) име, презиме и датум рођења лица које обавља послове у транспорту опасне робе; 

2) назив послодавца; 

3) назив обуке; 

4) период у коме је обука одржана; 

5) име, презиме и број овлашћења инструктора који је спровео обуку; 

6) број потврде; 

7) рок важења потврде; 

8) место и датум издавања потврде; 

9) потпис и печат инструктора који је спровео обуку. 

Потврда се израђује двојезично, на српском и на енглеском језику, на хартији беле 

боје, димензија 210 x 297 mm (формат А4). 

Образац потврде дат је у Прилогу 2, који је одштампан уз овај правилник и чини 

његов саставни део. 
 

Прелазне одредбе 

Члан 14. 

Овлашћења која су издата пре ступања на снагу овог правилника замениће се 

овлашћењима која се издају у складу са обрасцем који је утврђен у Прилогу 1. овог 

правилника у року од шест месеци од његовог доношења. 

Замену обрасца овлашћења Директорат врши без накнаде, на захтев инструктора.  
Потврде лица која обављају послове у транспорту опасне робе у ваздушном 

саобраћају које су издате до ступања на снагу овог правилника важе до истека рока који је у 

њима наведен. 

 

Престанак важења прописа 

Члан 15. 

 Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе Правилник о обрасцу и 

року важења потврде о стручној оспособљености запосленог на пословима у транспорту 

опасног терета („Службени гласник РСˮ, број 42/13) и Правилник о условима за стручну 

оспособљеност које треба да испуни кандидат за инструктора за транспорт опасног терета 

у ваздушном саобраћају („Службени гласник РСˮ, број 93/15). 
 

Ступање на снагу 

Члан 16. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србијеˮ. 

 

 

Број 5/1-01-0009/2021-0001 

У Београду, 28. маја 2021. године 

            Директор 

 

   Мирјана Чизмаров 



Прилог 1. 

 

 

На основу члана 216. став 1. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РСˮ, бр. 73/10, 57/11, 

93/12, 45/15, 66/15-др. закон, 83/18 и 9/20) и члана 5. Правилникa о условима за издавање овлашћења инструктору 

за транспорт опасне робе и условима за издавање потврде о стручној оспособљености лицу које обавља послове 

у транспорту опасне робе, Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије издаје  

 Pursuant to Article 216, paragraph 1 of the Air Transport Law („Official Gazzette of the RS”, No. 73/10, 57/11, 

93/12, 45/15, 66/15-other law, 83/18 and 9/20) and Article 5 of the Regulation on conditions for issuing the authorization 

of instructor for the transport of dangerous goods by air and the requirements for issung the certficate of the person in 

the transport of dangerous goods, the Civil Aviation Directorate of the Republic of Serbia hereby issues 
  

ОВЛАШЋЕЊЕ   
ИНСТРУКТОРА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНE РОБЕ У ВАЗДУШНОМ САОБРАЋАЈУ 

AUTHORIZATION OF 
INSTRUCTOR FOR TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS BY AIR    

Број / No.  

RS.DGRI.XXX 

_______________________________________________ 
Име и презиме / First and last name 

_______________________________________________ 
ЈМБГ или број путне исправе / Personal Identity Number or passport number 

  

за обуку лица која обављају послове у транспорту опасне робе у ваздушном саобраћају. 
for the training of persons performing the tasks in the transport of dangerous goods by air. 

  Да би могао да врши право утврђено овим овлашћењем, инструктор је дужан да се упозна са: 

 In order to exercise the right defined in this Authorization, the instuctor is obliged to familiarize with: 

1. процедурама рада учесника које се односе на послове транспорта опасне робе ваздушним путем; 

the operating procedures of the participant relating to the transport of the dangerous goods by air;  

2. одговарајућим елементима система управљања безбедношћу (Safety Management System - SMS), ако је 

учесник успоставио такав систем; 

appropriate elements of the Safety Management System, if such system is in place; 

3. програмом стручног оспособљавања учесника за транспорт опасне робе и процедурама за обучавање 

запослених. 

training programme of the participant in the transport of dangerous goods and the employees training 

procedures. 

   

Ово овлашћење се издаје на неодређено време и важи све док не буде суспендовано или стављено ван снаге. 

This Authorization is issued for an indefinite period and shall be valid until it is suspended or revoked.  

 
Приликом вршења права утврђеног овим овлашћењем, инструктор је дужан да при себи има важећу личну карту 

или путну исправу. 

While exercising the privileges defined in this Authorization, the instructor is obliged to have at hand a valid ID or 

passport.  

 

Датум издавања: __________________   

Date of issue:                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                            м.п.                                  Директор 

                                                                                                          Stamp                                  Director 

 



      Прилог 2. 

 
 

На основу члана 217. став 1. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РСˮ, бр. 73/10, 57/11, 

93/12, 45/15,  66/15-др. закон, 83/18 и 9/20) и члана 11. Правилникa о условима за издавање овлашћења 

инструктору за транспорт опасне робе и условима за издавање потврде о стручној оспособљености лицу које 

обавља послове у транспорту опасне робе,  

инструктор за транспорт опасне робе у ваздушном саобраћају ____________________________________ 

________________________________________________________________________________________   издаје 

                    (име, презимe и број овлашћења инструктора) 
 

            Pursuant to Article 217, paragraph 1 of the Air Transport Law („Official Gazzette of the RS”, No. 73/10, 57/11, 

93/12, 45/15, 66/15-other law, 83/18 and 9/20) and Article 11 of the Regulation on conditions for issuing the 
authorization of instructor for the transport of dangerous goods by air and the requirements for issung the certificate on 

professional competence of the persons performing duties in the transport of dangerous goods by Air, the instructor for 
transport of dangerous goods by air 

 _____________________________________________________________________________ hereby issues 

              (First and last name of the Instructor, Instructor Authorization Number) 

 

П О Т В Р Д У 
О 

СТРУЧНОЈ ОСПОСОБЉЕНОСТИ ЛИЦА КОЈЕ ОБАВЉА ПОСЛОВЕ У ТРАНСПОРТУ 

ОПАСНЕ РОБЕ У ВАЗДУШНОМ САОБРАЋАЈУ 

Certificate  

on  

Professional Competence of the Persons performing Duties in the Transport of Dangerous Goods by Air  

  

Потврђује се да / It is hereby confirmed that  __________________________________________,  
                                                                                                          (име и презиме / First and last name)                                
 
рођен/ born on  ____________________,  има одговарајуће знање за обављање послова у транспорту                                  
                                  (датум / Date)             
опасне робе у /posseses the appropiate knowledge required for performing duties relating to the transport  
 

of dangerous goods in ___________________________________________________________________, 
(назив послодавца / Employer Name) 

стечено након успешно завршене обуке / accomplished upon the succesfully passing the training  
 
______________________________________________ , одржане / held on ______________________ . 
                     (назив обуке / Training Course Title)                                                                 (датум / Date) 

 

 

             Рок важења потврде / Valid until: Место и датум издавања / Date and Place of issuing: 

 

Број потврде / Certificate No: 

 

 

 

Потпис и печат инструктора/ 

Instructor Signature and Stamp 

 

 
  

 


