
 

 

 

На основу члана 237. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, 

број 73/10) и члана 59. став 2. Правилника о истраживању удеса и озбиљних незгода 

цивилних ваздухоплова („Службени гласник РС“, бр. 71/09 и 1/10),  

Управни одбор Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије 

доноси 

 

 

УПУТСТВО 

о садржини, начину издавања и обрасцу службене легитимације лица с листе 

стручњака за истраживање удеса и озбиљних незгода ваздухоплова и о начину 

вођења евиденције о издатим службеним легитимацијама  

 

 

 

Члан 1. 
Овим упутством прописује се садржина, начин издавања и образац службене 

легитимације лица с листе стручњака за истраживање удеса и озбиљних незгода 

ваздухоплова, (у даљем тексту: службена легитимација), као и начин вођења 

евиденције о издатим службеним легитимацијама.  

Председник и чланови Комисије за истраживање удеса и озбиљних незгода 

ваздухоплова, као и руководилац и чланови групе за увиђај  (у даљем тексту: ималац 

службене легитимације) дужни су да при вршењу увиђаја на месту удеса или озбиљне 

незгоде ваздухоплова и при обављању радњи у вези са истраживањем удеса или 

озбиљних незгода ваздухоплова са собом носе службену легитимацију. 

 

 

Члан 2. 
Службена легитимација служи за идентификацију, за доказивање својства лица 

које врши увиђај на месту удеса или озбиљне незгоде ваздухоплова и лица којe обавља 

радње у вези са истраживањем удеса или озбиљних незгода ваздухоплова и за 

доказивање овлашћења за обављање потребних радњи у вези са увиђајем на месту 

удеса или озбиљне незгоде и са истраживањем удеса или озбиљних незгода 

ваздухоплова  

  

Члан 3. 

Службена легитимација може да се користи само за намену за коју је издата. 

Свака злоупотреба службене легитимације од стране лица запосленог у 

Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије (у даљем тексту: 

Директорат) квалификује се као тежа повреда радне обавезе или радне дисциплине.  

 

 

Члан 4. 

Службену легитимацију издаје Директорат . 

Службену легитимацију потписује директор Директората, односно лице које он 

овласти.  

 

 

 

 



Члан 5. 

Захтев за издавање службене легитимације подноси се преко службе  

Директората надлежне за утврђивање узрока удеса и анализу ризика (у даљем тексту: 

надлежна служба Директората).  

Службене легитимације се чувају у надлежној служби Директората када се не 

користе при вршењу увиђаја на месту удеса или озбиљне незгоде ваздухоплова и при 

обављању радњи у вези са истраживањем удеса или озбиљних незгода ваздухоплова.  

 

 

Члан 6. 

Службену легитимацију чини образац легитимације који је одштампан уз овај 

правилник и чини његов саставни део.  

Образац службене легитимације има  димензије 85 mm x 55 mm. 

Образац службене легитимације се исписује двојезично, на српском језику 

ћириличним писмом и на енглеском језику, на пластифицираној подлози светлоплаве 

боје. 

 

Члан 7. 

Број службене легитимације, који се састоји од три цифре, уписује се на предњој 

страни службене легитимације.  

Не могу се издати два истоветна броја службене легитимације.  

 

 

Члан 8. 

Ималац службене легитимације губи право на коришћење легитимације:  

а) ако је брисан са листе стручњака за истраживање удеса и озбиљних незгода 

ваздухоплова;  

б) ако је против њега покренут дисциплински поступак, до окончања тог 

поступка.  

 

Члан 9. 

Уколико дође до губитка службене легитимације или ималац службене 

легитимације на други начин остане без ње или њеног дела, о томе је дужан  да без 

одлагања, писмено, обавести свог непосредног руководиоца, ако је реч о лицу које је 

запослено у Директорату, односно надлежну службу Директората, која ће у 

"Службеном гласнику Републике Србије" ту легитимацију огласити неважећом. 

У случају губитка службене легитимације, број изгубљене службене 

легитимације се брише из евиденције и издаје се службена легитимација на новом 

обрасцу под новим бројем.  

У случају оштећења обрасца службене легитимације издаје се дупликат 

службене легитимације под истим бројем. 

У случају битне промене личних података имаоца службене легитимације, 

издаје се службена легитимација на новом обрасцу под новим бројем, док се стара 

легитимација оглашава неважећом, а број под којим је издата се брише из евиденције.  

 

 

Члан 10. 
Директорат води евиденцију о издатим службеним легитимацијама.  

Евиденција о издатим службеним легитимацијама садржи: број службене 

легитимације, име, презиме и ЈМБГ имаоца службене легитимације, датум издавања 

службене легитимације, радно место и назив организације у којој је ималац службене 



легитимације запослен, фотографију имаоца службене легитимације, датум коришћења, 

враћања и замене службене легитимације и рубрику за напомене. 

 

 

Члан 11. 
Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику Републике Србије".  

 

 

 

Број 1/0-01-0004/2010-0013 

У Београду, 21. децембра 2010. године 

 

У п р а в н и  о д б о р  

 

                                        Председник 

 

                                                                         Милутин Мркоњић 



Прилог:   

 

Образац службене легитимације 

 
 

Предња страна: 

 
 

  
 

                        Служба за утврђивање узрока удеса и анализу ризика          

                     Accident investigation and risk analysis department 

 

Легитимација лица које истражује удесе и озбиљне 

незгоде 

Accident and serious incident investigator identity card 

 

         

 

Фотографија 

Име и презиме: 

Name and surname: 
 

 

 

 

Задња страна: 
 

Ималац легитимацијe je овлашћен да врши увиђај и истражује узроке удеса и незгода у 

цивилном ваздухопловству у складу са Законом о ваздушном саобраћају(„Службени гласник 

РС“, брoj 73/10),  Правилником о истраживању удеса и озбиљних незгода цивилних 

ваздухоплова („Службени гласник РС“, брoj 71/09) и Анексом 13 уз Чикашку конвенцију. 
Identity card holder is authorized to conduct accident and incident investigation and on-scene investigation 

in accordance with Air Transport Law (“Official gazette RS”, No. 73/10), Regulation of accident and 

serious incident investigation of civil aircraft (“Official gazette RS”, No. 71/09) and Annex 13 of  Chicago 

Convention 

Ова легитимација је власништво Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије. 

Ако је пронађете, молимо Вас да је доставите на следећу адресу: 

Булевар др. Зорана Ђинђића 144, 11070 Н. Београд, Р. Србија 

Тел.: +381 11 292 7000, Факс.: +381 11 311 7579 

 

This identity card is the property of the Civil Aviation Directorate of the Republic of Serbia. 

 If You find it, please return it to following address: 

Boulevard dr. Zorana Djindjića 144, 11070 N. Belgrade, R. Serbia 
Tel.: +381 11 292 7000, Fax.: +381 11 311 7579 

Важи од:  
Valid from: 

 
  

Директор 
Director  

 

 

 

 

ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА 

РЕПУБЛИКE СРБИЈE 

CIVIL AVIATION DIRECTORATE OF THE 

REPUBLIC OF SERBIA 

 

Број /Number 

 


