
             

 

 

 На основу члана 111. став 1, члана 112. став 3, члана 129, члана 130. ст. 1. и 

2, члана 136. ст. 6. и 7. Закона о ваздушном саобраћају („Службени лист СРЈ”, бр. 

12/98, 5/99 - исправка, 44/99, 73/00 и 70/01 и „Службени гласник РС”, број 101/05), 

тачке 14. подтачка 2. Одлуке о оснивању Директората цивилног ваздухопловства 

државе Србије и државе Црне Горе („Службени гласник РС”, број 102/03), Одлуке 

о вршењу оснивачких права у Директорату цивилног ваздухопловства државе 

Србије и државе Црне Горе („Службени гласник РС”, број 53/06), и Закључка о 

промени назива Директората цивилног ваздухопловства државе Србије и државе 

Црне Горе („Службени гласник РС”, број 12/07),  

Савет Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије прописује 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О ДОЗВОЛАМА ПИЛОТА ПАРАГЛАЈДЕРА И ЦЕНТРИМА ЗА ОБУКУ 

 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Предмет прaвилника 

Члан 1.  

Овим правилником одређују се услови које правно лице или предузетник 

мора да испуни да би стекао својство центра за обуку за стицање дозволе пилота 

параглајдера и овлашћења инструктора параглајдинга, обука за стицање дозволе 

пилота параглајдера, полагање испита за стицање дозволе пилота параглајдера и 

овлашћења инструктора параглајдинга, поступак у коме се стиче дозвола пилота 

параглајдера и овлашћење инструктора параглајдинга и послови које могу да 

обављају пилот параглајдера и инструктор параглајдинга.  

 

Значење израза 
Члан 2. 

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следећа значења: 

1) параглајдер је ваздухоплов који нема круту основну конструкцију, 

способан је за сигурно полетање и слетање у условима без ветра, којим се 

аеродинамички управља око све три осе помоћу леве и десне команде повезане за 

излазне крајеве крила и којим се може полетети и слетети снагом и употребом 

ногу, помоћу погонске групе или помоћу уређаја и средстава за вучу (моторно 

возило, аерозапрега, витло, чамац и др.); 

2) тандем параглајдер је параглајдер који је намењен за истовремено летење 

два лица, у оквиру укупне носивости и других услова које је прописао произвођач 

параглајдера; 

3) овлашћење је саставни део дозволе пилота параглајдера којим су 

утврђени посебни услови, права или ограничења која се односе на дозволу; 
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4) Пара–про 1 је програм обуке пилота ученика који се састоји од вежби 

припрема за полетање, подизање параглајдера, полетање, летење изнад благих 

терена на висинама мањим од пет метара и слетање.  

 

 

II. ОПШТА ПРАВИЛА О ЛЕТЕЊУ ПАРАГЛАЈДЕРОМ И ТАНДЕМ 

ПАРАГЛАЈДЕРОМ 

1. Летење параглајдером с дозволом Директората 

Члан 3. 

Параглајдером може летети лице које има дозволу пилота параглајдера коју 

је издао Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије (у даљем тексту: 

Директорат).  

Директорат издаје дозволу пилота параглајдера лицу које има диплому о 

завршеној обуци у центру за обуку, које положи испит у складу са овим 

правилником и које има важеће лекарско уверење класе 2. 

 

2. Летење параглајдером без дозволе Директората 

Члан 4. 

Изузетно, параглајдером може без дозволе коју је издао Директорат да лети: 

1) пилот ученик;  

2) лице у својству путника у тандем параглајдеру; 

3) лице које има важећу такмичарску дозволу коју је издала 

Међународна ваздухопловна федерација (Federation Aeronautique International - 

FAI); 

4) лице које има важећу међународну идентификацију пилота 

параглајдера (International Pilot Proficiency Identification - IPPI). 

 

3. Опрема која се носи за време летења параглајдером 

Члан 5. 

За време летења параглајдером пилот ученик обавезан је да носи резервни 

падобран, заштитну кацигу, радио-станицу, одећу с дугим рукавима и ногавицама и 

патике или спортске ципеле. 

Пилот параглајдера обавезан је да за време летења параглајдером носи 

резервни падобран и заштитну кацигу. 

 

4. Књижица летења 

Члан 6. 

Пилот ученик и пилот параглајдера дужни су да воде евиденцију о летењу у 

књижици летења.   

У књижици летења пилота ученика и пилота параглајдера уписују се 

следећи подаци: 

- датум летења; 

- терен с кога је обављено полетање; 

- ознака параглајдера; 

- време полетања и слетања и укупно трајање лета; 

- посебна оспособљења; 
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- напомене (остварена дужина прелета и сл.); 

- потпис инструктора параглајдинга који је надгледао лет (само за пилоте 

ученике). 

Пилот ученик евидентира остварени налет у књижици летења на основу 

података из дневника летења. 

 

5. Летење тандем параглајдером 

Члан 7. 

Тандем параглајдером, у својству путника, може да лети пунолетно лице. 

Изузетно, малолетно лице које је старије од 12 година живота може да лети 

тандем параглајдером, у својству путника, ако је један од родитеља или старатељ 

присутан на полетању.  

Пре почетка лета с путником, пилот тандем параглајдера дужан је да упозна 

путника с ризицима лета тандем параглајдером, са опремом тандем параглајдера, с 

процедурама за полетање, летење и слетање и с процедурама у ванредним 

ситуацијама. 

Летење тандем параглајдером није допуштено ако путник не потпише изјаву 

о спремности за лет и прихватању ризика лета тандем параглајдером. 

Изјаву за малолетног путника тандем параглајдером потписује његов 

родитељ или старатељ.  

 

 

III. ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ  

Стицање својства центра за обуку 

Члан 8. 

Центар за обуку спроводи обуку кандидата за стицање дозволе пилота 

параглајдера (пилота ученика), обуку за стицање овлашћења инструктора 

параглајдинга и оспособљaвања за летење тандем параглајдером, моторним 

параглајдером, акробатско летење параглајдером, специфичне врсте летења 

параглајдером и препакивање резервног падобрана.  

Својство центра за обуку стиче правно лице или предузетник са седиштем у 

Републици Србији које има уверење о оспособљености за спровођење оне врсте 

обуке или оспособљавања који су наведени у уверењу. 

 

Издавање уверења о оспособљености 

Члан 9. 

Захтев за издавање уверења о оспособљености за поједине врсте обуке и 

оспособљавања подноси се Директорату. 

Уз захтев за издавање уверења о оспособљености подносе се следећа 

документа: 

1) решење о регистрацији код надлежног органа; 

2) приручник о раду; 

3) приручник о обуци и оспособљавању. 

Директорат процењује ваљаност поднесених докумената и проверава да ли 

подносилац захтева испуњава услове за издавање уверења о оспособљености који 

су прописани овим правилником (чл. 11-19) и одлучује о томе да ли ће издати 
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уверење о оспособљености за спровођење врста обуке и оспособљавања који су 

захтевани.  

Важење уверења о оспособљености је временски неограничено. 

За сваку промену услова рада, центар за обуку мора да прибави сагласност 

Директората. 

 

Приручник о раду 

Члан 10. 

Приручник о раду садржи: 

1)  листу садржаја, листу одобрених измена и листу важећих страна 

приручника о раду; 

2) опис и састав руководеће структуре центра за обуку; 

3) опис врста планиране обуке и оспособљавања; 

4) списак инструктора параглајдинга и другог наставног особља; 

5) опис права и обавеза инструктора параглајдинга и другог наставног 

особља, с решењима о њиховом постављењу, односно именовању; 

6) начин стручног усавршавања и обнове знања и вештина наставног 

особља; 

7) опис права и обавеза кандидата на обуци и оспособљавању; 

8) опис документације центра за обуку и начин њеног вођења; 

9) списак параглајдера за спровођење обуке и оспособљавања;  

10) списак учила, опреме, стручне литературе и видео-материјала који се 

користе у обуци и оспособљавању; 

11) списак и адресу просторија за спровођење обуке и оспособљавања, 

смештај документације, учила, опреме и стручне литературе; 

12)  листе провере; 

13)  мере за праћење и унапређење обуке и оспособљавања; 

14)  податке о терену на коме се планира спровођење обуке и 

оспособљавања; 

15)  опис техничког, метеоролошког и медицинског обезбеђења летења и 

мере противпожарне заштите. 

 

Руководећа структура 

Члан 11. 

Руководећа структура састоји се од руководиоца центра за обуку, 

руководиоца теоријске обуке и руководиоца практичне обуке, с тим што исто лице 

може руководити и центром и практичном и теоријском обуком. 

Руководилац центра за обуку може да буде лице које има или је имало 

дозволу пилота авиона, ултралаког авиона, хеликоптера, једрилице, змаја или 

параглајдера, а руководилац практичне обуке може да буде лице које је инструктор 

параглајдинга. 

 

Приручник о обуци и оспособљавању 

Члан 12. 

Приручнику о обуци и оспособљавању садржи програме обуке и програме 

оспособљавања које је одобрио Директорат. 
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Програм обуке и оспособљавања садржи: 

1) циљеве и задатке обуке и оспособљавања; 

2) план обуке и оспособљавања; 

3) наставни садржај; 

4) фонд часова за одређену наставну целину; 

5) методску разраду сваке вежбе; 

6) средства и учила која се користе; 

7) начин провере напредовања у обуци и оспособљавању. 

 

Вођење документације 

Члан 13. 

 Центар за обуку је дужан да поседује и води следећу документацију: 

1) уверење о оспособљености за спровођење обуке и оспособљавања; 

2) евиденцију лица на обуци и оспособљавању; 

3) дневник теоријске обуке са евиденцијом присутности; 

4) дневник летења; 

5) досијеа кандидата; 

6) евиденцију ванредних догађаја, незгода и удеса; 

7)       евиденцију издатих диплома. 

 

Евиденција лица на обуци и оспособљавању 

Члан 14. 

 Евиденција лица на обуци и оспособљавању садржи: 

1) назив центра за обуку; 

2) презиме и име кандидата; 

3) јединствени матични број грађана кандидата, односно број пасоша за 

кандидате који имају страно држављанство; 

4) податке о врсти обуке и оспособљавања, о почетку и завршетку обуке 

и оспособљавања, као и прекидима обуке и оспособљавања; 

5) потпис руководиоца центра за обуку. 

 

Дневник теоријске обуке 

Члан 15. 

 Дневник теоријске обуке је документ који садржи податке о току теоријске 

наставе и обуке на земљи, о наставном садржају који је излаган током обуке, о 

времену и трајању одржавања наставе, као и потписе лица која су присуствовала 

настави и потписе предавача који су спроводили наставу. 

 

Дневник летења 

Члан 16. 

 Дневник летења садржи: 

1) број странице; 

2) датум извођења лета; 

3) назив вежбе; 

4) тип параглајдера; 

5) терен полетања; 
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6) презиме и име лица које изводи лет; 

7) време полетања и слетања и време трајања лета; 

8) напомене; 

9) потпис руководиоца летења. 

 

Досије кандидата 

Члан 17. 

 Досије кандидата садржи: 

1) картон личних података; 

2) пријаву за обуку или оспособљавање; 

3) решење о пријему на обуку или оспособљавање; 

4) копију ауторизације пилота ученика; 

5) копију лекарског уверења; 

6) картон праћења обуке или оспособљавања (евиденција о положеним 

испитима, евиденција о летењу, листа праћења обуке или оспособљавања, 

закључак инструктора параглајдинга и општи закључак о спроведеној обуци или 

оспособљавању); 

7) прогрес тестове, завршне тестове и испите; 

8) другу евиденцију и записе који се воде у току обуке или 

оспособљавања; 

9) копију дипломе о завршеној обуци или оспособљавању. 

 

Садржина дипломе о завршеној обуци 

Члан 18. 

 Диплома о завршеној обуци садржи: 

1) редни број и датум издавања дипломе; 

2) назив центра за обуку; 

3) број уверења о оспособљености центра за обуку; 

4) име и презиме кандидата; 

5) врсту обуке; 

6) време у коме су обука или оспособљавање изведени; 

7) печат и потпис руководиоца центра за обуку. 

 

Учила и опрема центра за обуку 

Члан 19. 

Центар за обуку мора да поседује следећа учила и опрему: школску таблу, 

приказ куполе параглајдера за обуку, скицу (фотографију) терена на коме се врши 

обука, вариометар, комплет параглајдера за обуку, радио-станицу, заштитну 

кацигу, показивач правца и брзине ветра (ветроказ) и комплет прве помоћи. 

 

 

IV. ОБУКА ЗА СТИЦАЊЕ ДОЗВОЛЕ ПИЛОТА ПАРАГЛАЈДЕРА 

Пилот ученик 

Члан 20. 

Пилот ученик је лице које се у центру за обуку обучава за стицање дозволе 

пилота параглајдера. 
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Својство пилота ученика може да стекне пунолетно лице које има важеће 

лекарско уверење класе 2. 

Изузетно, својство пилота ученика може стећи и малолетно лице које је 

старије од 15 година живота ако има важеће лекарско уверење класе 2 и оверену 

писмену сагласност оба родитеља или старатеља, с тим што полагању испита за 

стицање дозволе пилота параглајдера може да приступи тек кад наврши 16 година 

живота. 

 

Ауторизација пилота ученика 

Члан 21. 

За време практичне обуке пилот ученик дужан је да са собом носи 

ауторизацију пилота ученика коју је издао Директорат. 

Захтев за издавање ауторизације пилота ученика подноси Директорату 

центар за обуку у чију евиденцију је уписан пилот ученик.  

Ауторизација пилота ученика садржи:  

- назив „Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије“ и  

лого Директората; 

- редни број ауторизације; 

- име име, име једног од родитеља или старатеља и презиме пилота 

ученика; 

- јединствени матични број грађана пилота ученика, односно број 

пасоша за стране држављане; 

- потпис имаоца ауторизације; 

- датум издавања ауторизације; 

- печат и потпис овлашћеног лица Директората. 

 

Терени за спровођење практичне обуке 

Члан 22. 

Практична обука пилота ученика спроводи се само на теренима који имају 

дозволу за коришћење и који су уписани у Евиденцију терена, изузев вежби на 

нивоу Пара–про 1 програма које могу да се спроводе и на другим теренима. 

Терене за спровођење обуке пилота ученика одређује инструктор 

параглајдинга, за спортска такмичења – руководилац летења, а за тренажно летење 

– пилот параглајдера. 

 

 

V. ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ДОЗВОЛЕ ПИЛОТА ПАРАГЛАЈДЕРА 

И ЗА СТИЦАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА ИНСТРУКТОРА ПАРАГЛАЈДИНГА 

1. Пријава за полагање испита 

Члан 23. 

Кандидат подноси Директорату писмену пријаву за полагање испита за 

стицање дозволе пилота параглајдера, односно за стицање овлашћења инструктора 

параглајдинга. 

Уз пријаву за полагање испита, кандидат подноси и потврду центра за обуку 

о томе да је завршио теоријску и практичну обуку. 
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Кандидат подноси пријаву и за полагање поправног испита из практичног 

дела. 

 

2. Поступање Директората по пријему пријаве за полагање испита 

Члан 24. 

По пријему пријаве за полагање испита, Директорат проверава да ли 

кандидат за стицање дозволе пилота параглајдера, односно за стицање овлашћења 

инструктора параглајдинга испуњава услове за приступање полагању испита. 

Ако утврди да кандидат испуњава услове за приступање полагању испита 

Директорат, у року од 30 дана од дана пријема пријаве, доноси решење којим се 

одобрава полагање испита, именује испитивач који спроводи практични део испита 

и одређује рок за спровођење испита. Ако утврди да кандидат не испуњава услове 

за приступање полагању испита Директорат, у року од 30 дана од дана пријема 

пријаве, доноси решење којим се одбија пријава за полагање испита. 

Оба решења коначна су у управном поступку.  

 

3. Испит за стицање дозволе пилота параглајдинга 

Услови за приступање испиту 

Члан 25. 

Испиту за стицање дозволе пилота параглајдера може приступити лице које 

је у  центру за обуку завршило теоријску обуку и практичну обуку у оквиру које је 

остварило најмање 15 сати летења. 

Испит за стицање дозволе пилота параглајдера састоји се из теоријског и 

практичног дела. 

 

Предмети на теоријском делу испита  

Члан 26. 

Теоријски део испита за стицање дозволе пилота параглајдера обухвата 

предмете: ваздухопловни прописи; теорија летења; ваздухопловна метеорологија; 

људске могућности и ограничења. 

Имаоци дозвола пилота авиона, ултралаког авиона, хеликоптера, једрилице 

и змаја не полажу испит из предмета теорија летења. 

                

Полагање теоријског дела испита  
Члан 27. 

Кандидат за стицање дозволе пилота парагларјдера полаже теоријски део 

испита на рачунару, 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 из сваког предмета.  

Кандидат није положио теоријски део испита ако: 

1) не положи све предмете приликом четири изласка на испит, при чему 

на сваком изласку на испит не полаже већ положене предмете; 

2) не положи све предмете у року од 18 месеци, рачунајући од краја 

календарског месеца у коме је први пут полагао испит. 

Кандидат за стицање дозволе пилота парагларјдера који није положио 

теоријски део испита, дужан је да пре поновног полагања заврши у центру за обуку 
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четири часа додатне теоријске обуке из предмета који није положио и да о томе 

достави доказ Директорату.  

Кандидат за стицање дозволе пилота параглајдера може да полаже 

практични део испита само пошто потпуно положи теоријски део испита. 

 

Полагање практичног дела испита 

Члан 28. 

Практични део испита за стицање дозволе пилота параглајдера састоји се од 

провере познавања ванредних поступака, конструкције параглајдера и основа 

пружања прве помоћи, као и провере у лету. 

Ако кандидат не положи практични део испита, при полагању поправног 

испита, признаје му се положени теоријски део испита. 

 

4. Услови за приступање испиту за стицање својства инструктора 

параглајдинга 

Члан 29. 

Испиту за стицање овлашћења инструктора параглајдинга може приступити 

лице које има навршених најмање 21 годину живота, које има дозволу пилота 

параглајдера најмање три године и које је у центру за обуку завршило теоријску и 

практичну обуку за инструктора параглајдинга. 

Испит за стицање овлашћења инструктора параглајдинга састоји се само из 

практичног дела, тј. од практичног рада с пилотом параглајдера који је у улози 

пилота ученика и обухвата показно теоријско предавање и практични лет. 

 

5.  Заједничке одредбе о практичном делу испита 

Неполагање практичног дела испита 

Члан 30. 

Кандидат који из два покушаја не положи практични део испита за стицање 

дозволе пилота параглајдера, односно за стицање овлашћења инструктора 

параглајдинга, дужан је да обави додатну практичну обуку у центру за обуку и то 

из оних делова практичног испита које није положио. 

  

Испитивач који спроводи практични део испита 

Члан 31. 

За испитивача који спроводи практични део испита именује се лице које се 

налази на листи испитивача Директората, и по правилу, оно које није обучавало 

кандидата за стицање дозволе пилота параглајдера, односно овлашћења 

инструктора параглајдинга. 

Испитивач који је именован за спровођење практичног дела испита дужан је 

да, одмах по окончању испита, уручи кандидату попуни извештај о одржаном 

испиту. 
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VI. СТИЦАЊЕ ДОЗВОЛЕ И ОВЛАШЋЕЊА 

1. Издавање дозволе пилота параглајдера 

Захтев за издавање дозволе 

Члан 32. 

На захтев кандидата који је положио испит за стицање дозволе пилота 

параглајдера, Директорат издаје дозволу пилота параглајдера.  

Уз захтев за издавање дозволе пилота параглајдера, кандидат прилаже 

извештај с положеног испита и важеће лекарско уверење класе 2.  

 

Важење дозволе пилота параглајдера 

 Члан 33.                                                

Важење дозволе пилота параглајдера је временски неограничено. 

Приликом коришћења права из дозволе, пилот параглајдера мора имати код 

себе дозволу пилота параглајдера, важеће лекарско уверење класе 2 и личну карту 

или пасош. 

 

Признавање стране дозволе пилота параглајдера 

Члан 34. 

Директорат ће признати важећу дозволу пилота параглајдера која је стечена 

у иностранству, изузев овлашћења инструктора параглајдинга, ако њен ималац 

заврши теоријску обуку и положи испит из предмета ваздухопловни прописи, у 

складу са одредбама овог правилника. 

  

2. Упис овлашћења инструктора параглајдинга у дозволу 

Решење о стажирању и стицање овлашћења инструктора параглајдинга 
Члан 35. 

 На захтев кандидата који је положи испит за стицање овлашћења 

инструктора параглајдинга Директорат издаје решење о стажирању. 

У решењу о стажирању кандидат се обавезује да, у року од 18 месеци од 

дана када је положио испит за стицање овлашћења инструктора параглајдинга, 

достави Директорату потврду центра за обуку о томе да је у центру за обуку, под 

надзором инструктора параглајдинга, одржао најмање 10 радних дана обуке, од 

којих најмање пет радних дана практичне обуке, најмање три радна дана теоријске 

обуке и најмање два радна дана као руководилац летења. 

На основу потврде центра за обуку да је у њему завршено стажирање у року 

од 18 месеци од дана када је кандидат положио испит за стицање овлашћења 

инструктора параглајдинга, Директорат уписује у дозволу пилота параглајдинга 

овлашћење инструктора параглајдинга. 

Кандидат који не заврши стажирање у року од 18 месеци од дана када је 

положио испит за стицање овлашћења инструктора параглајдинга, мора да за 

стицање овлашћења инструктора параглајдинга поново полаже целокупан испит за 

стицање овлашћења инструктора параглајдинга. 

Кандидату који достави доказ да је у време стажирања био на одслужењу 

војног рока, рок од 18 месеци продужава се за девет месеци. 
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Важење овлашћења инструктора параглајдинга 

Члан 36. 

Важење овлашћења инструктора параглајдинга је временски неограничено. 

Ако инструктор параглајдинга није обучавао ученике 36 месеци пре 

планираног почетка обуке, обавезан је да у центру за обуку обнови знање потребно 

за стицање овлашћења инструктора параглајдинга, а обнову знања у књижицу 

летења уписује му руководилац центра за обуку у коме је обука спроведена.  

 

 

VII. ПОСЛОВИ КОЈЕ МОГУ ДА ОБАВЉАЈУ ПИЛОТИ ПАРАГЛАЈДЕРА 

И ИНСТРУКТОРИ ПАРАГЛАЈДИНГА 

Послови пилота параглајдера 

Члан 37. 

Лице које има дозволу пилота параглајдера има право да самостално: 

 1) лети параглајдером; 

 2) лети тандем параглајдером, ако има дозволу пилота параглајдера најмање 

две године и ако је за то завршио оспособљавање; 

 3) лети моторним параглајдером, ако је завршио оспособљавање у оквиру 

које је остварио најмање пет сати летења моторним параглајдером;  

 4) обавља акробатско летење параглајдером, ако је за то завршио 

оспособљавање; 

 5) обавља специфичне врсте летења, ако је за то завршио оспособљавање  

коју је одобрио Директорат;  

 6) обавља препакивање резервног падобрана, ако је за то завршио 

оспособљавање. 

 Оспособљеност за летење тандем параглајдером, моторним параглајдером, 

акробатско летење, специфичне врсте летења, као и за препакивање резервног 

падобрана уписује се у књижицу летења имаоца дозволе пилота параглајдера и 

својим потписом је оверава инструктор параглајдинга који је оспособљавање 

извршио. 

Препакивање резервног падобрана параглајдера се врши најмање једном у 

шест месеци, као и после сваког слетања на водену површину.  

 

Послови инструктора параглајдинга 

Члан 38. 

Инструктор параглајдинга има право да обавља следеће послове: 

 1) обучава пилота ученика и оверава налет који је остварен у току обуке; 

 2) обучава кандидата за стицање овлашћења инструктора параглајдинга;  

 3) надзире радом кандидата за инструкторе параглајдинга током стажирања; 

  4) врши дужности руководиоца летења параглајдерима; 

5) спроводи практични део испита за стицање дозволе пилота параглајдера и 

овлашћења инструктора параглајдинга, под условом да се налази на листи 

испитивача Директората; 
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6) оспособљава пилота параглајдера за летење тандем параглајдером, за 

летење моторним параглајдером и за акробатско и специфично летење, ако је и сам 

за то  оспособљен. 

Приликом практичне обуке инструктор параглајдинга може истовремено 

надзирати највише шест ученика који се налазе у ваздуху, а инструктор на 

стажирању највише три ученика који се налазе у ваздуху. 

  

 

VIII. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Обрасци 

Члан 39. 

Захтев за издавање и измену уверења о оспособљености за спровођење 

обуке пилота параглајдера, захтев за издавање дозволе пилота параглајдера, захтев 

за доношење решења о стажирању, захтев за упис овлашћења инструктора 

параглајдинга у дозволу пилота параглајдера, захтев за издавање дупликата 

дозволе, као и пријаве за полагање испита подносе се на обрасцима чији садржај и 

изглед утврђује Директорат. 

Образац дозволе пилота параглајдера се штампа двојезично, на српском и на 

енглеском језику, на пластифицираној хартији беле боје, димензија 8,5 cm x 5,4 cm, 

обострано. 

Образац дозволе пилота параглајдера дат је у Прилогу 1. овог правилника. 

   

Издавање дупликата дозволе пилота параглајдера 

Члан 40. 

Директорат издаје дупликат дозволе пилота параглајдера ако ималац 

дозволе изгуби дозволу или на други начин остане без дозволе, ако је образац 

дозволе толико оштећен да дозвола није употребљива или ако је ималац дозволе 

променио личне податке. 

Ако ималац дозволе изгуби дозволу или на други начин остане без дозволе, 

уз захтев за издавање дупликата дозволе дужан да поднесе доказ да је дозвола 

оглашена неважећом. 

 

 

IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 41. 

 Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима 

које мора да испуњава центар за обуку летачког особља („Службени гласник РС”, 

број 37/05) у погледу пилота параглајдера. 

 Уверења о оспособљености за обучавање пилота параглајдера која су издата 

на основу Правилника о условима које мора да испуњава центар за обуку летачког 

особља („Службени гласник РС”, број 37/05) важе 180 дана од дана ступања на 

снагу овог правилника. 

 

Члан 42. 

 Дозволе пилота параглајдера издате на основу Правилника о змајарству 

(„Службени лист СФРЈ”, бр. 17/87, 57/90 и 59/91 и „Службени лист СРЈ”, бр. 8/93, 
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11/93 и 38/95) важе до истека рока који је у њима наведен, до када ће бити 

замењене новим обрасцем дозволе. 

 Ималац дозволе пилота параглајдера којој је истекао рок важења може да 

замени дозволу тек пошто положи практични део испита из члана 28. став 1. овог 

правилника.  

 

Члан 43. 

 Услов за стицање овлашћења инструктора параглајдинга који је везан за 

поседовање дозволе пилота параглајдера од најмање три године из члана 29. став 1. 

тачка 2. овог правилника сматраће се испуњеним ако кандидат најкасније за 180 

дана од дана ступања на снагу овог правилника достави потврду о искуству коју је 

издао Ваздухопловни савез Србије.  

 За свако оспособљење из члана 37. овог правилника Ваздухопловни савез 

Србије именоваће највише два инструктора параглајдинга који ће бити овлашћени 

да изврше обуку за та оспособљења и да потврде извршену обуку својим потписом 

у књижици летења пилота параглајдера.  

 

Члан 44. 

 На здравствену способност пилота параглајдера и ученика пилота, сходно се 

примењују одредбе Правилника о утврђивању здравствене способности летачког 

особља у цивилном ваздухопловству („Службени гласник РС”, број 101/08). 

    

Члан 45. 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

“Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

Бр.110-01-0007/2009-0009 

У Београду,  17. август 2009. године 

 

С а в е т 

 

       Председник 

 

                                                                      Милутин Мркоњић, 

министар за инфраструктуру 

 

 

 

 



 

ПРИЛОГ 1.  
 

 

 
 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА 
REPUBLIC OF SERBIA 

CIVIL AVIATION DIRECTORATE 

SRB _______________________ 

Број дозволе / Licence Number 

____________________________________________ 

Презиме и име / Last and first name 

ДДООЗЗВВООЛЛАА  ППИИЛЛООТТАА  ППААРРААГГЛЛААЈЈДДЕЕРРАА    PPAARRAAGGLLIIDDIINNGG  PPIILLOOTT  LLIICCEENNCCEE  

____________________________________________ 

Држављанство / Nationality 

__________________________

_ 

Датум и место рођења /  
Date and place of birth 

____________________________________________ 

Потпис имаоца / Signature of holder 

МП 
Stamp 

____________________________________________ 

Потпис овлашћеног лица / Signature of issuing officer 

__________________________

_ 

ЈМБГ / ID Number 

__________________________

_ 

Датум издавања / Issuing date 
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Права из дозволе могу бити коришћена само ако ималац има важеће лекарско уверење 
The privileges of the licence shall be exercised only if the holder has a valid medical certificate for the required privilege 

МП 
Stamp 

____________________________________________ 

Потпис овлашћеног лица / Signature of issuing officer 

__________________________ 

Датум издавања / Issuing date 

ИНСТРУКТОР ПАРАГЛАЈДИНГА / PARAGLIDING INSTRUCTOR 

Напомене / Remarks : 

ДДООЗЗВВООЛЛАА  ППИИЛЛООТТАА  ППААРРААГГЛЛААЈЈДДЕЕРРАА    PPAARRAAGGLLIIDDIINNGG  PPIILLOOTT  LLIICCEENNCCEE  


