
ПРЕДЛОГ 

На основу члана 172. став 2, члана 173. став 2, члана 176. став 1, члана 177. став 

1, члана 179. став 4, члана 239. и члана 249. став 1. Закона о ваздушном саобраћају 

(„Службени гласник РС”, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 и 66/15 – др. закон),  

Директор Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије доноси  

 

ПРАВИЛНИК 

о изменама и допунама Правилника о дозволама и центрима за обуку пилота 

параглајдера 

 

Члан 1. 

 У Правилнику о дозволама и центрима за обуку пилота параглајдера („Службени 

гласник РС”, број 61/15), у члану 3. став 3. тачка 3) мења се и гласи:  

„3) лице које учествује у ваздухопловним манифестацијама, а које поседује 

важећу дозволу пилота параглајдера издату од стране ваздухопловних власти стране 

државе или другог тела које је по прописима те државе овлашћено за њено издавање.”.   

 

Члан 2. 

 У члану 6. став 3. тачка 4) брише се. 

  

Члан 3. 

 У члану 12. тачка на крају тачке 16) се замењује тачком и запетом и додаје се тачка 

17), која гласи: 

„17) процедуру за спровођење теоријских и практичних испита за стицање 

дозволе и овлашћења.”. 

 

Члан 4. 

 У члану 13. став 2. тачка на крају тачке 8) се замењује тачком и запетом и додаје 

се тачка 9), која гласи: 

„9) збирку испитних питања за теоријске испите за стицање дозволе и 

овлашћења.”. 

                                                                                                                                                                                                                                                              

Члан 5. 

 У члану 31. став 2. мења се и гласи: 

 „Ако утврди да кандидат испуњава услове за полагање испита Директорат, у року 

од 30 дана од дана пријема пријаве, доноси решење којим се одобрава полагање испита 

и именује испитивач за спровођење испита.”. 

 

 Члан 6. 

 Члан 32. мења се и гласи: 

„Члан 32. 

Кандидат за стицање дозволе пилота параглајдера или овлашћења која се уписују 

у ту дозволу полаже теоријски део испита на рачунару или писаним путем, уз коришћење 

тестова објективног типа с вишеструким избором одговора. 

 Теоријски део испита се спроводи у центру за обуку, у роковима који су одређени 

приручником о раду центра за обуку. 

 Кандидат је положио теоријски део испита ако тачно одговори на најмање 75% 

питања из сваког предмета. 

 Рок за спровођење теоријског дела испита је шест месеци, рачунајући од дана када 

је кандидат приступио полагању испита. 



Кандидат који не положи теоријски део испита за стицање дозволе пилота 

параглајдера или овлашћења која се уписују у ту дозволу, дужан је да пре поновног 

полагања испита заврши додатну теоријску обуку и да доказ о томе достави Директорату 

уз пријаву за поновно полагање испита.”. 

 

Члан 7. 

 У члану 49. после става 2. додаје се став 3, који гласи: 

 „Лице које је поседовало дозволу пилота параглајдера чији је рок важења истекао 

може да обнови њено важење ако уз захтев за издавање дозволе на новом обрасцу 

поднесе Директорату доказ да је у периоду од три месеца пре подношења захтева обавио 

практичан испит за стицање дозволе са овлашћеним испитивачем.”.   

  

Члан 8. 

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

гласнику Републике Србије”. 

 

Брoj:  

У Београду,                 2017. године 

 

                  Директор 
 

                                 Мирјана Чизмаров     
 


