
На основу члана 167, а у вези чл. 150. став 3, 153. став 4, 157. став 1, 168, 177, 179. 

став 3. и члана 237. став 1. тачка 3) Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник 

PС”, бр. 73/10 и 57/11), 

Управни одбор Директората цивилног ваздухопловства Pепублике Србије доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ  ПРАВИЛНИКА О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ КОНТИНУИРАНЕ 

ПЛОВИДБЕНОСТИ ВАЗДУХОПЛОВА И ДРУГИХ ВАЗДУХОПЛОВНИХ 

ПРОИЗВОДА, ДЕЛОВА И УРЕЂАЈА И О ОДОБРАВАЊУ ВАЗДУХОПЛОВНО-

ТЕХНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ОСОБЉА КОЈЕ СЕ 

БАВЕ ОВИМ ПОСЛОВИМА 

  

 

      Члан 1. 

 У Правилнику о обезбеђивању континуиране пловидбености ваздухоплова и 

других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о одобравању ваздухопловно-

техничких организација и особља које се баве овим пословима („Службени гласник 

РС“, број 32/11), у Прилогу 2, (Уредба Комисије (ЕУ) бр. 127/2010 од 5. фебруара 2010. 

године којом се мења и допуњава Уредба Комисије (ЕЗ) бр. 2042/2003 oд 20. новембра 

2003. године о континуираној пловидбености ваздухоплова и ваздухопловних производа, 

делова и уређаја и о одобравању организација и особља који се баве овим пословима), 

Анексу (Анекс III (Део-66) Уредбе (EЗ) 2042/2003),  Додатку  VI, тачка 17. мења се и 

гласи:  

 

„17. Образац дозволе за одржавање  ваздухоплова из Анекса III (Део-66):  

 

 

ДИРЕКТОРАТ 

ЦИВИЛНОГ 

ВАЗДУХОПЛОВСТВА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

CIVIL AVIATION 

DIRECTORATE 

OF THE REPUBLIC 

OF SERBIA 

Део – 66 

Part – 66 

ДОЗВОЛА 

ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА 

Aircraft Maintenance Licence 

 

 

 

 

Бр. / No. SRB.66.XXXX 

 

 

EASA образац бр 26, издање 2 

EASA Form 26 Issue 2 

I. Презиме и име имаоца: 

 

 

 Full name of holder: 

 

II. Датум и место рођења: 

Date and place of birth: 

 

III. Адреса имаоца: 

Address of holder: 

 

IV. Држављанство имаоца: 

Nationality of holder 

 

V. Потпис имаоца: 

Signature of holder: 
 

  

VI. Број дозволе: 

LIC NO 

 



 

 

 

VII. Услови: / Conditions: 

1. Ова дозвола важи само ако је потписана од имаоца дозволе, уз 

личну исправу са фотографијом имаоца дозволе. 
This licence must be signed by the holder and be accompanied by an 
identity document containing a photograph of the licence holder. 

 

2. Само овлашћење за (под) категорију на страницама које су 

означене насловом „ДЕО  66  (ПОД)   КАТЕГОРИЈЕ “ не даје 

право имаоцу дозволе да издаје  уверење   о  спремности за 

употребу ваздухоплова. 
Endorsment of any (sub) categories on the page(s) entitled PART-66 
(SUB) CATEGORIES only does not permit the holder to issue a 

certificate of release to service for an aicraft. 

 

3. Ова дозвола са уписаним овлашћењем за тип ваздухоплова 

одговара  захтевима ICAO Annex 1. 
This licence when endorsed with an aircraft type ratings meets the intent  
of ICAO Annex 1. 

 

4. Права имаоца ове дозволе прописана су у Део-66 и применљивим 

захтевима у PART-M и Part-145. 
The privileges of the holder of this licence are prescribed by Part-66 
 and the applicable requirements of PART-M and PART-145. 

 

5. Ова дозвола важи до датума који је наведен на страници са 

ограничењима, уколико претходно није суспендована или 

стављена ван снаге. 
This licence remains valid until the date specified on the limitation page 

unless previously suspended or revoked. 

 

6. Права из ове дозволе могу се користити ако ималац дозволе има 

најмање шест месеци искуства у одржавању ваздухоплова у 

последње две године, у складу са правима из дозволе, или  

уколико је испунио услове за стицање одговарајућих права. 
The privileges of this licence may not be execised unless in the preceding 

two year period the holder has had either six months of maintenance 
experience in accordance with the privileges granted by the licence, or met 

the provision for the issue of the appropriate privileges. 

VI. Број дозволе: 

LIC NO. 

 

VIII. ДЕО 66 (ПОД) КАТЕГОРИЈЕ 

PART-66 (SUB) CATEGORIES 

ВАЖЕЊЕ: 

Validity: 

 А 

A 

Б1 

B1 

Б2 

B2 

Ц 

C 

Авиони са турбинском погонском 

групом 

Aeroplanes Turbine 

  n/a n/a 

Авиони са клипном погонском групом 

Aeroplanes Piston   n/a n/a 

Хеликоптери са турбинском 

погонском групом 

Helicopters Turbine 

  n/a n/a 

Хеликоптери са клипном погонском 

групом 
Helicopters Piston 

  n/a n/a 

Авионика 

Avionics n/a n/a  n/a 

Ваздухоплови 

Aircraft n/a n/a n/a  

Резервисано 

Reserved     

IX. Датум и потпис овлашћеног лица: 

Signature of issuing officer and date: 
 

X. Печат или жиг издаваоца дозволе: 

Seal or stamp of issuing Authority: 

 

VI. Број дозволе: 

LIC NO. 
 

XI. ДЕО 66 ОВЛАШЋЕЊА ЗА ТИПОВЕ 

ВАЗДУХОПЛОВА 

PART-66 AICRAFT TYPE RATINGS 

Тип или група ваздухоплова 

A/C Type of group 
Категорија 

Category 
Печат и датум 

Official stamp and date 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

VI. Број дозволе: 

LIC NO. 
 

XII. ДЕО 66 ОГРАНИЧЕЊА 

PART-66 LIMITATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важи до: 
Valid until: 

VI. Број дозволе: 

LIC NO. 
 



 

 

НАМЕРНО ОСТАВЉЕНО ПРАЗНО 

 

INTENTIONALLY LEFT BLANK 

Додатак EASA обрасцу 26 

Annex to Form 26 
 

XIII. Права која нису обухваћена Делом 66, а могу се 

користити само у Републици Србији, у складу са 

законом којим се уређује ваздушни саобраћај. 
 

NATIONAL PRIVILEGES outside the scope of PART-66, in accordance 
with National Legislation. Valid only in the Republic of Serbia. 

Печат и датум 
Official stamp & date 

VI. Број дозволе: 

LIC NO. 

 



 

 

Члан 2. 
 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  „Службеном 

гласнику Републике Србије“. 

 

Брoj 1/0-01-0001/2012-0007 

У Београду, 23. фебруара 2012. године 

 

 

Управни одбор 

 

Председник 

 

 

      Милутин Мркоњић 

  

 


