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ИЗВЕШТАЈ 
о извршеноj основној/периодичној провери центра за обуку падобранаца 

На основу чл. 244, 246. и 247. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 73/10, 57/11, 93/12) и 

Правилникa о дозволама и центрима за обуку падобранаца („Службени гласник РС",бр. 110/14) и решења 

број                                     од  годинe Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, 

проверивач/и: 

_______________________________________________ 

(име и презиме) 

_______________________________________________ 

(име и презиме) 

_______________________________________________ 

(име и презиме) 

Извршио/ли је/су проверу испуњености услова за спровођење обуке падобранаца 

________________________________________________________________________ 

/назив објекта провере/ 

________________________________________________________________________ 

/место, датум и време почетка и завршетка провере/ 

којом је обухваћено 

________________________________________________________________________ 

/тачан назив извршене провере/ 

уз присуство 

________________________________________________________________________ 

/име, презиме и функција лица које је присуствовало вршењу провере/ 

Извештај о обављеној провери је обухваћен Прилозима број 1 и 2 . 
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Прилог  1

Appendix 1 

ОДЕЉЕЊЕ ВАЗДУХОПЛОВНОГ ОСОБЉА 
   FLIGHT CREW DEPARTMENT 

  ИЗВЕШТАЈ О ПРОВЕРИ  
TRAINING ORGANISATION INSPECTION REPORT 

Образац PEL N103

Application Form PEL N103 

Датум провере 

Date of inspection 

Вођа комисије 

Inspection Leader 

Назив ATO 

ATO name 
Проверивачи 

Add. Inspectors 

Место 

Location 

Базни аеродром 

Base aerodrome 

Телефон/Факс 
Phone/Fax number 

Алтернативни аеродром 

Alternative aerodrome 

Број потврде о праву на обучавање 
ATO Certificate Number 

web site 

e-mail

Провера за одобрени-е курс-еве 

Approved course(s) inspection for 

Остали програми 

обуке у оквиру 

ATO  
Other training courses 

offered in ATO  

1. 4. 

2. 5. 

3. 6. 

Назив програма обуке: 
Course Name: 

Дозвола падобранца категорије А 

Parachutist  licence  category A 

Овлашћење помоћника инструктора падобранства 

Assistant of Parachutist  instructor  rating 

Овлашћење инструктора падобранства 

Parachutist  instructor  rating 

Овлашћење тандем инструктора  

Tandem instructor  rating 
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mpendic
Comment on Text
Кандидат за стицање дозволе падобранца са категоријом „А” мора да у овлашћеном центру за обуку заврши:1) теоријску обуку према одобреном програму обуке;2) практичну обуку, у оквиру које је:(1) оспособљен за самостално паковање главне куполе падобрана;(2) извео најмање 25 скокова из ваздухоплова са вежбама у складу са програмомобуке;(3) извео скокове са укупно пет минута слободног пада и вежбама у складу сапрограмом обуке;(4) извео најмање пет скокова у формацији групе 2 (FS2) са инструктором илипомоћником инструктора падобранства, са висине од 2.000 до 3.000 m.Права имаоца дозволе падобранца категорије „А”Члан 30.Ималац дозволе падобранца категорије „А” има следећа права:1) право да под надзором инструктора изводи дневне скокове из авиона или хеликоптерау одобреној падобранској зони;2) право да изводи скокове при брзини ветра која не прелази 5 m/s ако је опремљенрезервном округлом куполом, односно 7 m/s ако је опремљен резервном куполом класе крило;3) право да изведе највише пет скокова у току 24 часа;4) право да учествује у извођењу групних скокова до формације групе 4 (FS4) ако јеоспособљен за то и под условом да је једно лице у групи инструктор или помоћник инструкторападобранства и да у групи не скаче више од два падобранца са дозволом категорије „А”

mpendic
Comment on Text
Овлашћење помоћника инструктора падобранства - услови и праваЧлан 39.Овлашћење помоћника инструктора падобранства се уписује у дозволу падобранца назахтев кандидата који испуни следеће услове:1) поседује дозволу падобранца најмање категорије „Ц”;2) има најмање 300 изведених скокова;3) поседује потврду о обављеној стручној пракси у овлашћеном центру за обуку.Стручна пракса се састоји од послова помоћи инструктору падобранства у практичнојобуци на земљи и у ваздуху, према одговарајућем програму обуке за стицање дозволепадобранца категорија „А” и „Б”, као и обављању функције координатора скокова.Ималац овлашћења помоћника инструктора падобранства има право да, под надзороминструктора падобранства, учествује у организацији извођења падобранске обуке, укључујућипрактичну обуку у ваздуху.

mpendic
Comment on Text
Овлашћење инструктора падобранства - услови и праваЧлан 40.Овлашћење инструктора падобранства се уписује у дозволу падобранца на захтевкандидата који испуни следеће услове: 1) поседује дозволу падобранца категорије „Д”;2) поседује овлашћење помоћника инструктора падобранства;3) поседује потврду о завршеној стручној пракси у овлашћеном центру за обуку;4) положи испит за стицање овлашћења инструктора падобранства.Ималац овлашћења инструктора падобранства спроводи теоријску наставу, практичнуобуку на земљи и практичну обуку у ваздуху за стицање дозволе падобранца, категорија иовлашћења која се уписују у дозволу, као и за она оспособљења која сам поседује. Испит за стицање овлашћења инструктора падобранства се састоји из теоријског ипрактичнoг дела.Теоријски део испита из става 1. овог члана обухвата следеће предмете:1) Аеродинамика и теорија скока и лета падобраном;2) Ваздухопловна метеорологија;3) Психофизиологија;4) Методика обуке;5) Познавање падобрана и опреме;6) Ваздухопловни прописи;7) Основи пружања прве помоћи.Практичан део испита за стицање овлашћења инструктора падобранства се састоји одпроцедура које обавља инструктор падобранства приликом спровођења практичне обуке, причему је садржај испита ближе прописан у Прилогу 6. овог правилника

mpendic
Comment on Text
Овлашћење тандем инструктора - условиЧлан 45.Овлашћење тандем инструктора се уписује у дозволу падобранца кандидату који испуниследеће услове:1) поседује дозволу падобранца категорије „Д”;2) поседује овлашћење инструктора падобранства;3) завршио је обуку за тандем инструктора у центру за обуку, по програму обуке затандем инструкторе или поседује потврду о оспособљености за тандем инструктора издату одстране произвођача падобранског тандем система.Захтев за издавање овлашћења тандем инструктора са доказима о испуњењу услова изстава 1. овог члана кандидат подноси Директорату.Овлашћење тандем инструктора - праваЧлан 46.На основу уписаног овлашћења тандем инструктор може да:1) врши обуку за стицање овлашћења тандем инструктора у овлашћеном центру за обуку;2) изводи скокове тандем падобраном са висине од најмање 2.100 m изнад нивоа тла и тоискључиво на аеродромима и летилиштима одобреним за извођење скокова односнопадобранским зонама.
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ИЗВЕШТАЈ ПРОВЕРИВАЧА 

INSPECTION REPORT

Задовољава 

Satisfactory 

Не 

задовољава 

Unsatisfactory 

Није 

применљиво 

Not applicable 

Није 

проверено 

Not checked 

1. ДОКУМЕНТАЦИЈА
Центар за обуку је дужан да достави Директорату следећу документацију:

1.1 Решење о регистрацији код надлежног органа 

1.2 Приручник о раду 

1.3 Приручник о обуци 

1.4 Доказ о власништву или закупу просторија за рад центра за обуку 

1.5 
Доказ о власништву или закупу ваздухоплова који се планира за 

вршење обуке 

1.6 Уговор о коришћењу аеродрома 

2. РУКОВОДЕЋА СТРУКТУРА И НАСТАВНО ОСОБЉЕ ЦЕНТРА ЗА ОБУКУ

2.1 Именован је Одговорни руководилац 

2.2 Именован је Руководилац обуке 

2.3 Инструктори падобранства 

2.4 Помоћник инструктора падобранства 

2.5 Тандем инструктори 

2.6 Пакери падобрана 

3. ДОКУМЕНТАЦИЈА ЦЕНТРА ЗА ОБУКУ
Центар за обуку је дужан да поседује и ажурира следећу документацију:

3.1 Потврду о праву на обучавање; 

3.2 Приручник о раду (Operations Manual); 

3.3 Приручник о обуци (Training Manual); 

3.4 Евиденцију лица на обуци (регистар); 

3.5 Дневник обуке, са евиденцијом присутности кандидата; 

3.6 Досијеа кандидата; 

3.7 
Дневни план активности  

(стартна листа и листа укрцавања у ваздухоплов); 

3.8 Евиденцију ванредних догађаја, незгода и удеса; 

3.9 Евиденцију издатих диплома. 

4. ОПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ОБУКЕ
Центар за обуку је обавезан да поседује следећу опрему за извођење обуке:

4.1 Падобрански комплет за обуку; 

4.2 Сигурносни аутомат; 

4.3 Заштитну кацигу и наочаре; 

4.4 Падобрански висиномер; 

4.5 
Скицу или снимак аеродрома из ваздуха 

(фотографија или видео-материјал);  

4.6 Показивач правца и јачине ветра (ветроказ); 

4.7 Инструмент за мерење брзине ветра; 

4.8 
Радио-станицу за комуникацију између инструктора и падобранца 

ученика;  

4.9 Радио-станицу за комуникацију са посадом ваздухоплова; 

4.10 Ваздухоплов или макету ваздухоплова; 

4.11 Вертикални и хоризонтални тренажер - систем веза; 

4.12 Дурбин или двоглед; 

4.13 Комплет прве помоћи. 

4.14 Збирку важећих ваздухопловних прописа 

4.15. 
Видео-материјал за извођење појединих елемената обуке са 

ванредним поступцима 

Скадарска 23, 11000 Београд, Србија, тел. 011 292 70 00 факс 011 311 75 79 e mail:dgca@cad.gov.rswww.cad.gov.rs 
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mpendic
Typewritten Text

mpendic
Typewritten Text

mpendic
Typewritten Text

mpendic
Typewritten Text

mpendic
Typewritten Text

mpendic
Typewritten Text

mpendic
Typewritten Text

mpendic
Typewritten Text

mpendic
Comment on Text
Осим опреме из става 1. овог члана, центар за обуку мора да има збирку важећих ваздухопловних прописа, одговарајућу литературу, видео-материјал за извођење појединих елемената обуке са ванредним поступцима, приручнике, односно упутства за коришћење типова ваздухоплова из којих се изводе скокови, као и упутства за експлоатацију падобрана и аутоматакоји се користе за извођење скокова. 

mpendic
Comment on Text
Евиденција лица на обуци (регистар)Члан 15.Евиденција лица на обуци (регистар) садржи:1) назив и адресу центра за обуку;2) податке о лицима на обуци (презиме, име и јединствени матични број грађана, односноброј пасоша за стране држављане);3) податке о врсти обуке, о почетку и завршетку обуке и прекидима у вршењу обуке;4) потписе лица на обуци и руководиоца обуке.

mpendic
Comment on Text
Дневник обукеЧлан 16.Дневник обуке је документ који садржи податке о току теоријске наставе и практичнеобуке, о наставном садржају који је обрађен у току обуке, о времену одржавања и трајању обуке,евиденцију присутности кандидата, као и потписе лица која су присуствовала обуци и потписеинструктора који су спровели теоријску наставу и практичну обуку.

mpendic
Comment on Text
Досије кандидатаЧлан 17.Досије кандидата садржи:1) картон личних података;2) пријаву за обуку;3) сагласност родитеља односно старатеља за похађање обуке (за малолетне кандидате);4) листу праћења и провере кандидата на обуци;5) копије извештаја са теоријског и практичног испита;6) другу евиденцију и записе који се воде у току обуке;7) копију дипломе о завршеној обуци.

mpendic
Comment on Text
Садржина дипломе о завршеној обуциЧлан 18.Диплома о завршеној обуци садржи:1) редни број и датум издавања дипломе;2) назив центра за обуку;3) број потврде о праву на обучавање;4) име и презиме кандидата;5) временски период у коме је обука спроведена;6) пропис на основу кога је спроведена обука;7) печат и потпис одговорног руководиоца и руководиоца обуке.

mpendic
Comment on Text
Руководећа структура и наставно особље центра за обукуЧлан 10.Руководећа структура центра за обуку се састоји од одговорног руководиоца (AccountableManager) и руководиоца обукe (Head of Training) који могу да буду исто лице.Одговорни руководилац је лице које је одговорно да обезбеди довољна финансијска идруга средства за спровођење обуке према одобреним приручницима.Руководилац обуке је лице одговорно за контролисање спровођења обуке и предузимањемера да се обука одвија у складу са прописима и процедурама предвиђеним одобренимприручницима.Руководилац обуке мора да поседује или да је поседовао овлашћење инструкторападобранства најмање три године.Центар за обуку мора да располаже одговарајућим наставним особљем које јеоспособљено за спровођење теоријске и практичне обуке падобранаца, укључујући најмање:1) два инструктора падобранства, или2) једног инструктора падобранства и једног помоћника инструктора падобранства.

mpendic
Comment on Text
Oдговорни руководилац је лице које је одговорно да обезбеди довољна финансијска идруга средства за спровођење обуке према одобреним приручницима.

mpendic
Comment on Text
Руководилац обуке је лице одговорно за контролисање спровођења обуке и предузимањемера да се обука одвија у складу са прописима и процедурама предвиђеним одобренимприручницима.Руководилац обуке мора да поседује или да је поседовао овлашћење инструкторападобранства најмање три године.

mpendic
Comment on Text
Центар за обуку мора да располаже одговарајућим наставним особљем које јеоспособљено за спровођење теоријске и практичне обуке падобранаца, укључујући најмање:1) два инструктора падобранства, или2) једног инструктора падобранства и једног помоћника инструктора падобранства.Овлашћење инструктора падобранства - услови и праваЧлан 40.Овлашћење инструктора падобранства се уписује у дозволу падобранца на захтевкандидата који испуни следеће услове: 1) поседује дозволу падобранца категорије „Д”;2) поседује овлашћење помоћника инструктора падобранства;3) поседује потврду о завршеној стручној пракси у овлашћеном центру за обуку;4) положи испит за стицање овлашћења инструктора падобранства.Ималац овлашћења инструктора падобранства спроводи теоријску наставу, практичнуобуку на земљи и практичну обуку у ваздуху за стицање дозволе падобранца, категорија иовлашћења која се уписују у дозволу, као и за она оспособљења која сам поседује. 

mpendic
Comment on Text
Центар за обуку мора да располаже одговарајућим наставним особљем које јеоспособљено за спровођење теоријске и практичне обуке падобранаца, укључујући најмање:1) два инструктора падобранства, или2) једног инструктора падобранства и једног помоћника инструктора падобранства.Овлашћење помоћника инструктора падобранства - услови и праваЧлан 39.Овлашћење помоћника инструктора падобранства се уписује у дозволу падобранца назахтев кандидата који испуни следеће услове:1) поседује дозволу падобранца најмање категорије „Ц”;2) има најмање 300 изведених скокова;3) поседује потврду о обављеној стручној пракси у овлашћеном центру за обуку.Стручна пракса се састоји од послова помоћи инструктору падобранства у практичнојобуци на земљи и у ваздуху, према одговарајућем програму обуке за стицање дозволепадобранца категорија „А” и „Б”, као и обављању функције координатора скокова.Ималац овлашћења помоћника инструктора падобранства има право да, под надзороминструктора падобранства, учествује у организацији извођења падобранске обуке, укључујућипрактичну обуку у ваздуху.
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ИЗВЕШТАЈ ПРОВЕРИВАЧА 

INSPECTION REPORT

Задовољава 

Satisfactory 

Не 

задовољава 

Unsatisfactory 

Није 

применљиво 

Not applicable 

Није 

проверено 

Not checked 

5.ПРИРУЧНИК О РАДУ
(Operations Manual)

5.1 Листу садржаја 

5.2 Листу одобрених измена 

5.3 Листу важећих страна приручника о раду 

5.4 Листу корисника приручника 

5.5 Списак и адресу просторија за спровођење обуке, 

5.6 Податке о руководећој структури центра за обуку 

5.7 Опис планиране обуке 

5.8 Списак инструктора теоријске и практичне обуке 

5.9 Квалификације и радно искуство инструктора 

5.10 Опис права и обавеза инструктора 

5.11 
Начин стручног усавршавања и обнове знања и вештина 

инструктора 

5.12 Опис права и обавеза кандидата на обуци 

5.13 
Опис документације центра за обуку и начин њеног вођења и 

чувања 

5.14 
Списак опреме, учила, стручне литературе и видео-материјала 

који се користе у обуци 

5.15 Листе провере 

5.16 Мере за праћење и унапређење обуке 

5.17 Податке о ваздухопловима који се планирају за вршење обуке 

5.18 
Податке о аеродрому, односно летилишту на коме се планира 

вршење обуке 

5.19 Опис техничког обезбеђења 

5.19.1 Опрема на старту, систем веза и сл 

5.20 Опис метеоролошког обезбеђења 

5.20.1 Списак метео - станица и метео служби за консултације 

5.20.2 
Опрема на старту (анемометар, показивачи правца и 

брзине приземног ветра) 

5.21 Опис медицинског обезбеђења 

5.21.1 
Начин поступања лица одговорних за организацију и 

извођење скокова у случају повреде 

5.21.2 Начин поступања у случају удеса 

5.22 Мере противпожарне заштите 

5.23 
Процедуре за спровођење теоријских и практичних испита за 

стицање дозволе, овлашћења и ауторизација 

5.24 Начин чувања документације, учила, опреме и стручне литературе 

6.ПРИРУЧНИК О ОБУЦИ
(Training Manual)

6.1 Листу садржаја 

6.2 Листу одобрених измена 

6.3 Листу важећих страна приручника о раду 

6.4 Листу корисника приручника 

6.5 Опис планиране обуке 

6.6 Услови које мора да испуњава кандидат 

6.7 Циљеве и задатке обуке; 

6.8 Наставни садржај 

6.9 Фонд часова по предмету 

6.10 Методска разрада сваке вежбе 

6.11 Процедура за процену ефикасности обуке 

Скадарска 23, 11000 Београд, Србија, тел. 011 292 70 00 факс 011 311 75 79 e mail:dgca@cad.gov.rswww.cad.gov.rs 
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ИЗВЕШТАЈ ПРОВЕРИВАЧА 

INSPECTION REPORT

Задовољава 

Satisfactory 

Не 

задовољава 

Unsatisfactory 

Није 

применљиво 

Not applicable 

Није 

проверено 

Not checked 

6.ПРИРУЧНИК О ОБУЦИ
(Training Manual)

6.12 Опис процедуре припреме за извршење скока 

6.13 Начин провере ученика након прекида континуитета обуке у ваздуху 

6.14 Начин увођења у тренажу за наставак обуке 

6.15 Процедура спровођења теоријских испита 

6.16 
Збирка испитних питања за теоријске испите за стицање дозволе, 

овлашћења и ауторизација. 
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Прилог  2

Appendix 2 

Листа Налаза 
List of findings 

Број 

Number 
Референца 

Reference 

НАЛАЗИ 
FINDINGS 

Ниво  

Level 

Корективни акциони план 

Corrective action plan 

Дозвољени период 

имплементације 

The permitted period of 

implementation 

Предвиђени период 

имплементације 

The predicted period of 

implementation 
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Corrective action plan 
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implementation 
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Corrective action plan 
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имплементације 
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implementation 
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Проверивачи 

Inspection team 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

Kратак извештај (укључујући поновну проверу, ако је потребно): 
Short report (including Follow-up Audit, if necessarily): 
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