
 
    

VINCI Airports Serbia 

11180 Београд 59 

 

објављује 

 

ОГЛАС 

За ангажовање извршилаца на пословима обезбеђивања 

 

1. VINCI Airports Serbia расписује оглас за ангажовање за рад ван радног односа на основу 

угoвора о привременим и повременим пословима обезбеђивања, и то за следеће 

послове: 

 

1) Оператер за преглед лица  

- обавља преглед лица металдетекторским вратима на службеним 
пролазима, 

- обавља ручни преглед путника, 
- обавља ручни преглед путника ,ако се на металдетекторским вратима 

огласио аларм, 
- обавља преглед путника и лица која нису путници ЕТД-ом, 
- обавља ручни преглед лица кој нису путници ако преглед 

на  металдетекторским вратима није довољан, 
- обавља ручни преглед лица која нису путници и путника, ако се на 

металдетекторским вратима огласио аларм, 
- врши проверу физичке баријере у простору иза оператера за преглед 

лица, 
- информише путнике и лица који нису путници о потреби за одлагање 

предмета у кадицама на местима прегледа обезбеђивања, 
- обавља ручни преглед лица са посебним потребама у чекаоницама или 

у санитетским возилима, 
- обавља преглед обезбеђивања ходника за долазеће путнике, 
- контролише стање потрошног материјала потребног за преглед 

обезбеђивања на тачкама прегледа,обавештава претпостављене о томе 
и допуњује исти по потреби, 

- по потреби ради и друге послове по налогу Шефа Смене КДК. 

 

2) Контрола приступа возила и лица која нису путници  

- oбавља контролу приступа лица и возила на службеним пролазима, 

- обавља ручни преглед лица која нису путници и личних ствари које носе 

са собом на службеном пролазу, 

- обавља преглед возила на службеним пролазима, 

- спречава уношење забрањених предмета у обезбеђивано-рестриктивну 

зону, 

- обавља патролне активности на комплексу VINCI Airports Serbia, 

- врши тестирање запослених на присуство алкохола и психоактивних 

супстанци у организму, 



 
- обавља контролу кретања лица и возила у обезбеђивано-рестриктивној 

зони, 

- обавља обезбеђивање ваздухоплова по посебној процедури. 

Потребно је да кандидати испуњавају следеће услове: 

- IV степен стручне спреме свих струка, 

- лиценцу за вршење послова приватног обезбеђења у складу са Законом о 

приватном обезбеђивању (за позицију Оператер за преглед лица: без ношења 

оружја,  за позицију Контрола приступа возила и лица која нису путници: са 

ношењем оружја), 

- знање енглеског језика (за позицију Оператер за преглед лица: средњи ниво 

најмање Б1, за позицију Контрола приступа возила и лица која нису путници: 

почетни ниво А1/А2). 

 

2. Кандидати обавезно достављају: 

 

- биографију (CV) и мотивационо писмо, 

- оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању, 

- фотокопију личне карте или очитану личну карту, 

- уверење из ПИО фонда о евиденцији о осигураницима Републичког фонда за 

пензионо и инвалидско осигурање, 

- фотокопију лиценце за вршење послова приватног обезбеђења, 

- уверење из суда којим се доказује да се против лица не води кривични поступак, 

- назнаку за коју се позицију пријављују. 

 

3. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 

 

4. Достављене пријаве се неће враћати кандидатима. 

 

5. Заинтересовани пријаве могу доставити путем адресе електронске поште hr@beg.aero 

или поштом препоручено са назнаком „Оглас за ангажовање лица на VINCI Airports 

Serbia, Београд-Сурчин, 11180 Београд 59“. 

 

6. Критеријуми на основу којих ће се бирати кандидати: 

- испуњеност формалних критеријума из тачке 2. овог огласа,    

- поседовање лиценце за вршење послова приватног обезбеђења, 

- знање енглеског језика које ће бити проверено усменим путем,  

- процена стручне комисије за одабир кадрова. 

 

         ДИРЕКТОР 

___________________ 

      Nicolas Brousse 
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