На основу члана 239. и члана 250. став 4. Закона о ваздушном саобраћају
(„Службени гласник РС”, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 - др. закон и 83/18),
Директор Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије доноси
ПРАВИЛНИК
о измени и допунама Правилника о обрасцу службене легитимације
ваздухопловног инспектора Директората цивилног ваздухопловства Републике
Србије
Члан 1.
У Правилнику о обрасцу службене легитимације ваздухопловног инспектора
Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије („Службени гласник РС”, број
53/18), у члану 2. после става 5. додаје се став 6, који гласи:
„Поред службене легитимације ваздухопловног инспектора из става 1. овог члана,
ваздухопловном инспектору који је овлашћен за спровођење прегледа страног
ваздухоплова се издаје и службена легитимација SAFA инспектора, на обрасцу чији је
изглед дат у Прилогу 3, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.”.
Члан 2.
Прилог 1. замењује се новим Прилогом 1, који је одштампан уз овај правилник и
чини његов саставни део.
Члан 3.
После Прилога 2. додаје се Прилог 3, који је одштампан уз овај правилник и чини
његов саставни део.
Члан 4.
Службене легитимације издате на основу Правилника о обрасцу службене
легитимације ваздухопловног инспектора Директората цивилног ваздухопловства
Републике Србије („Службени гласник РС”, број 53/18) важе до издавања службене
легитимације у складу с овим правилником, а најкасније 90 дана од дана ступања на снагу
овог правилника.
Ваздухопловни инспектор је дужaн да службену легитимацију издату на основу
прописа из става 1. овог члана врати надлежној организационој јединици Директората
цивилног ваздухопловства Републике Србије приликом издавања службене легитимације
према одредбама овог правилника.
Приликом издавања службене легитимације из става 1. овог члана,
ваздухопловном инспектору који је овлашћен за спровођење прегледа страног
ваздухоплова издаће се и службена легитимација SAFA инспектора.
Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
Бр. 5/1-01-0009/2018-0009
У Београду, 18. фебруара 2019. године
Директор
Мирјана Чизмаров
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Прилог 1.
Образац службене легитимације ваздухопловног инспектора
Насловна страна обрасца

ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
THE CIVIL AVIATION DIRECTORATE OF
THE REPUBLIC OF SERBIA

СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА
ВАЗДУХОПЛОВНОГ ИНСПЕКТОРА
AVIATION INSPECTOR
IDENTIFICATION CARD

Фотографија /
Photo

_______________________
Идентификациони број /
Identification Number

_________________
Потпис / Signature

________________________________
Име и презиме / Name and Surname

_________________
Датум издавања
Date of Issue

м.п.

__________________________
Потпис овлашћеног лица /
Signature of Authorized Person

Полеђина обрасца

Напомена: Ова легитимација важи док не
буде поништена од стране издаваоца.
Note: This card is valid until cancelled by the
issuing authority.
ОВЛАШЋЕЊА
Ималац ове службене легитимације је овлашћен
да предузима радње и изриче мере које су
утврђене Законом о ваздушном саобраћају
(„Службени гласник РС”, бр. 73/10, 57/11, 93/12,
45/15, 66/15 - др. закон и 83/18) и Законом о
инспекцијском надзору („Службени гласник
РС”, бр. 36/15, 44/18 - др. закон и 95/18).
AUTHORIZATIONS
The holder of this ID card is authorized to undertake
action and pronounce measures prescribed by the
Air Transport Law ("Official Gazette of RS" No.
73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 - other law and
83/18) and the Law on Inspection Supervision
("Official Gazette of RS", No. 36/15, 44/18 - other
law and 95/18).

_________________
Серијски број / Serial Number
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Прилог 3.
Образац службене легитимације SAFA инспектора
Насловна страна обрасца

ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
THE CIVIL AVIATION DIRECTORATE OF
THE REPUBLIC OF SERBIA

СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА
SAFA ИНСПЕКТОРА
SAFA INSPECTOR
IDENTIFICATION CARD

Фотографија /
Photo

_______________________
Идентификациони број /
Identification Number

_________________
Потпис / Signature

________________________________
Име и презиме / Name and Surname

_________________
Датум издавања
Date of Issue

м.п.

__________________________
Потпис овлашћеног лица /
Signature of Authorized Person

Полеђина обрасца

Напомена: Ова легитимација важи док не
буде поништена од стране издаваоца.
Note: This card is valid until cancelled by the
issuing authority.

ОВЛАШЋЕЊА
Ималац ове службене легитимације је овлашћен
да спроводи преглед страног ваздухоплова у
складу са чланом 169. Закона о ваздушном
саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 73/10,
57/11, 93/12, 45/15, 66/15 - др. закон и 83/18).
AUTHORIZATIONS
The holder of this ID card is authorized to conduct
safety assessment of foreign aircraft in accordance
with Article 169 of the Air Transport Law ("Official
Gazette of RS" No. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15
- other law and 83/18).

_________________
Серијски број / Serial Number
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