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D1. Процедура сертификације центра за обуку падобранаца 

 

У глави 3 Правилника о дозволама и центрима за обуку падобранаца(„Службени гласник РС“, 

број 110/14) прописано је да центри за обуку падобрaнаца  морају да испуне техничке захтеве и 

управне процедуре.За стицање Потврде о праву на обучавање неопходно је да  правно лице које има 

пословно седиште у Републици Србији прође кроз процес сертификације који обухвата следеће фазе 

а) Фаза „Пријем и обрада захтева“ 

1) Образац  PEL-N101(P)) за стицање  потврде о праву на обуцавање центра за обуку 

падобранаца 

2) Решење о регистрацији код надлежног органа; 

2) Приручник о раду (Operations Manual); 

3) Приручник о обуци (Training Manual); 

4) Доказ о власништву или закупу просторија за рад центра за обуку; 

5) Доказ о власништву или закупу ваздухоплова који се планира за вршење обуке. 
 

б) Фаза „Oсновна провера“ 

Након административне провере исправности захтева, Директорат спроводи основну проверу 

(одит) и у зависности од исхода провере издаје решење којим утврђује да ли подносилац захтева 

испуњава  или не испуњава услове за издавање потврде о праву на обучавање. Приликом спровођења 

основне провере проверивачи Директората користиће Образац-PEL-N103(P)- Извештај о извршеној 

провери центра за обуку  падобранаца чији је садржај усаглашен са захтевима са Правилника о 

дозволама и центрима за обуку падобранаца(„Службени гласник РС“, број 110/14) 
 

в) Фаза „Издавање потврде о праву на обучавање“ 

Писмени извештај о спроведеној провери који се доставља директору ДЦВ садржи предлог о 

издавању потврде о праву на обучавање у складу са ставом 6. члан 247. ЗВС и чланом 9. Правилника 

о дозволама и центрима за обуку падобранаца(„Службени гласник РС“, број 110/14). Изглед потврде 

о праву на обучавање(образац PEL-N104) је прописан Прилогом 1 Правилника о дозволама и 

центрима за обуку падобранаца(„Службени гласник РС“, број 110/14) 

Издавањем потврде о праву на обучавање, Директорат одобрава и приручник о раду и 

приручник о обуци. 

Измена Потврде о праву на обучавање 

Центар за обуку је дужан да о намери увођења промена у функционални систем које 

обухватају измене услова рада или вршења обуке у току важења потврде о праву на обучавање 

обавести Директорат и прибави одобрење Директората за измене приручника о раду, односно 

приручника о обуци. За одобрење промена функционалног система, центар за обуку мора да поднесе 

Образац PEL-N102(P) -Захтев за измену документације центра за обуку падобранаца 

Напомена: 

Потврде о праву на обучавање издате центрима за обуку падобранаца пре ступања на снагу 

Правилника о дозволама и центрима за обуку падобранаца(„Службени гласник РС“, број 110/14) 

важе до истека рока на које су издате, а најкасније 12 месеци од ступања на снагу Правилника о 

дозволама и центрима за обуку падобранаца(„Службени гласник РС“, број 110/14). 
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 ◆ D2 Процедура издавања падобранске дозволе A категорије 
 

 

Кандидат за стицање падобранске дозволе А категорије, након завршетка обуке у центру за 

обуку, мора да поднесе следећу документацију : 

 

- Образац PEL-102(P)-Пријава за полагање теоријског и практичног испита за стицање дозволе А 

категорије ,који је дат на интернет страници ДЦВ (www.cad.gov.rs ) 

- Одговарајућу документацију уз захтев. Списак неопходне документације која се доставља уз захтев 

налази се у Секцији 5. Обрасца PEL-102(P). 

Ако утврди да кандидат испуњава услове за приступање полагању испита Директорат, у року од 30 

дана од дана пријема пријаве, доноси решење којим се одобрава полагање испита и  именује испитивач за 

спровођење испита 
- Након завршетка испита за стицање дозволе падобранца категорије А , неоходно је да кандидат 

поднесе захтев за издавање дозволе PEL-1(P) са пропратном документацијом.Списак документације 

која се доставља уз захтев се налази у делу Напомене на обрасцу PEL-1(P) 

 

 

◆ D3 Процедура издавања падобранске дозволе B, C и D категорије 
 

◆ D3.1 Процедура издавања падобранске дозволе ''B'' категорије 

 

Право да приступи испиту за стицање дозволе падобранца ''B'' категорије има ималац дозволе 

падобранца који испуни следеће услове: 
- поседује дозволу падобранца категорије ''А''; 

- има најмање 50 изведених скокова; 

- има искуство слободног пада у укупном трајању од најмање 20 минута (цео програм маневара у 

слободном паду); 

- има најмање 10 изведених скокова са приземљењем на терен у пречнику од 20m; 

- има најмање 10 изведених скокова у формацији групе 2 (FS2); 

- има завршену обуку за непланирано пристајање на воду. 

Проверу испуњености услова за стицање дозволе падобранца категорије ''B'' и испит за 

стицање те категорије спроводи испитивач са листе овлашћених испитивача Директората којег бира 

сам кандидат. 

 

Након положеног испита кандидат подноси: 
- Образац PEL-1(P)-Захтев за издавање дозволе/упис категорије (падобранца). Списак неопходне 

документације која се доставља уз захтев налази се у Напомени Обрасца PEL-1(P),  који је дат 

на интернет страници ДЦВ (www.cad.gov.rs ) и  

- Образац PEL-103(P)-Извештај са теоријског и практичног испита за стицање дозволе падобранца 

категорије А/B/C/D. 
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◆ D3.2 Процедура издавања падобранске дозволе ''C'' категорије 

 

Право да приступи испиту за стицање дозволе падобранца ''C'' категорије има ималац дозволе 

падобранца који испуни следеће услове: 
- поседује дозволу падобранца категорије ''B''; 

- има најмање 200 изведених скокова; 

- има искуство слободног пада у укупном трајању од најмање 60 минута; 

- има најмање 20 изведених скокова на циљ при чему је приземљење извршено  са максималним 

растојањем од  2m од цента циља или има најмање 10 изведених скокова у формацији групе 4 

(FS4) или већој, 

Проверу испуњености услова за стицање дозволе падобранца категорије ''C'' и испит за 

стицање те категорије спроводи испитивач са листе овлашћених испитивача Директората којег бира 

сам кандидат. 

 

Након положеног испита кандидат подноси: 
- Образац PEL-1(P)-Захтев за издавање дозволе/упис категорије (падобранца). Списак неопходне 

документације која се доставља уз захтев налази се у Напомени Обрасца PEL-1(P),  који је дат 

на интернет страници ДЦВ (www.cad.gov.rs ) и  

- Образац PEL-103(P)-Извештај са теоријског и практичног испита за стицање дозволе падобранца 

категорије А/B/C/D. 

 

◆ D3.3 Процедура издавања падобранске дозволе ''D'' категорије 

 

Право да приступи испиту за стицање дозволе падобранца ''D'' категорије има ималац дозволе 

падобранца који испуни следеће услове: 
- поседује дозволу падобранца категорије ''C''; 

- има најмање 500 изведених скокова; 

- има искуство слободног пада у укупном трајању од најмање 120 минута. 

Проверу испуњености услова за стицање дозволе падобранца категорије ''D'' и испит за 

стицање те категорије спроводи испитивач са листе овлашћених испитивача Директората којег бира 

сам кандидат. 

 

Након положеног испита кандидат подноси: 
- Образац PEL-1(P)-Захтев за издавање дозволе/упис категорије (падобранца). Списак неопходне 

документације која се доставља уз захтев налази се у Напомени Обрасца PEL-1(P),  који је дат 

на интернет страници ДЦВ (www.cad.gov.rs ) и  

- Образац PEL-103(P)-Извештај са теоријског и практичног испита за стицање дозволе падобранца 

категорије А/B/C/D. 
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◆ D4 Процедура за упис овлашћења помоћника инструктора падобранства 
 

Кандидат за стицање овлашћења помоћника инструктора падобранства, након обављене стручне 

праксе у овлашћеном центру за обуку подноси следећу документацију  : 

 

- Образац PEL-2(P)-Захтев за издавање инструкторског овлашћења (падобранца) ,који је дат на 

интернет страници ДЦВ (www.cad.gov.rs ). Списак неопходне документације која се доставља уз 

захтев, као и услови које је потребно испунити се налазе се у обрасцу PEL-2(P). 

 

 

◆ D5 Процедура за упис овлашћења инструктора падобранства 
 

Кандидат за стицање овлашћења инструктора падобранства, након положеног теоријског и 

практичног испита за инструктора подноси следећу документацију : 

 

- Образац PEL-2(P)-Захтев за издавање инструкторског овлашћења (падобранца) ,који је дат на 

интернет страници ДЦВ (www.cad.gov.rs ). Списак неопходне документације која се доставља уз 

захтев, као и услови које је потребно испунити се налазе се у обрасцу PEL-2(P).  

 

 

◆ D6 Процедура за упис овлашћења тандем инструктора 
 

Кандидат за стицање овлашћења тандем инструктора, након завршене обуке у овлашћеном 

центру за обуку, по програму обуке за тандем инструкторе или стицања потврде о оспособљености за 

тандем инструктора издате од стране произвођача падобранског тандем система,  подноси следећу 

документацију : 

 

- Образац PEL-2(P)-Захтев за издавање инструкторског овлашћења (падобранца) ,који је дат на 

интернет страници ДЦВ (www.cad.gov.rs ). Списак неопходне документације која се доставља уз 

захтев, као и услови које је потребно испунити се налазе се у обрасцу PEL-2(P).  

 

 

◆ D7 Процедура за издавање ауторизације испитивача 
 

 Кандидат за издавање ауторизације испитивача мора да испуни следеће услове: 

 
- поседује дозволу падобранца категорије ''D''; 

- поседује овлашћење инструктора падобранства најмање 3 године; 

- није кажњаван за ваздухопловни прекршај; 

- да је предложен за испитивача од стране Ваздухопловног савеза Србије или центра за обуку 

падобранаца; 

- да је завршио курс стандардизације за испитивача у Директорату. 

Након испуњавања наведених услова кандидат подноси следећу документацију: 

- Образац PEL-4(P)-Захтев за издавање ауторизације испитивача/пакера (падобранца) ,који је дат на 

интернет страници ДЦВ (www.cad.gov.rs ). Списак неопходне документације која се доставља уз 

захтев, као и услови које је потребно испунити се налазе се у обрасцу PEL-4(P).  

http://www.cad.gov.rs/
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◆ D8 Процедура замене дозвола издатих на основу Правилника о падобранству 

(„Службени гласник РС”, број 77/07) и ранијих прописа који су уређивали 

падобранство 

 

◆ D8.1 Процедура замене дозволe падобранца 

 

 Дозволе падобранца издате на основу Правилника о падобранству (''Службени гласник РС'', 

број 77/07) и ранијих прописа који су уређивали падобранство престају да важе 22.10.2015.године. 

 

 Имаоц дозволе падобранца издате на основу Правилника о падобранству (''Службени гласник 

РС'', број 77/07) за издавање дозволе на новом обрасцу мора до 22.10.2015.године да поднесе следећу 

документацију: 

- Образац PEL - 3(P) – Захтев за замену дозволе/пакера/потврде пилота тандем 

(падобранца), који је дат на интернет страници ДЦВ (www.cad.gov.rs ); 

- Одговарајућу документацију уз захтев. Списак неопходне документације која се доставља уз 

захтев налази се у Напомени Обрасца PEL - 3(P); 

 Имаоц дозволе који није остварио ниједан скок у периоду од 12 месеци пре 

ступања на снагу овог правилника или је пропустио рок за подношење захтева за 

замену дозволе мора поднети доказ да је извео скок под надзором инструктора 

падобранства у периоду од три месеца пре подношења захтева. 

 Приликом замене дозволе издате на основу Правилника о падобранству (''Службени гласник 

РС'', број 77/07) и ранијих прописа који су уређивали падобранство примењују се следећа правила: 

- кандидату се у дозволу уписује категорија која је уписана у дозволу која је предмет 

замене; 

- кандидату се у дозволу уписује категорија ''Б'' ако је предмет замене дозвола без уписане 

категорије; 

- кандидату који поседује овлашћење – наставник падобранства или инструктор 

падобранства у дозволу се уписује категорија ''Д'' и овлашћење инструктора 

падобранства; 

- кандидату који у дозволи има уписано овлашћење – организатор скокова или инструктор-

приправник, у дозволу се уписује категорија ''Ц'' и овлашћење помоћника инструктора 

падобранства. 

 Ако утврди да кандидат испуњава услове за замену дозволе падобранца Директорат, у року 

од 30 дана од дана пријема захтева, издаје дозволу на новом обрасцу. 

 

◆ D8.2 Процедура замене дозволe пакера падобрана и главног пакера 

 

 Дозволе пакера падобрана и главног пакера издате на основу Правилника о падобранству 

(''Службени гласник РС'', број 77/07) престају да важе 21.11.2014.године. 
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 Имаоц дозволе пакера падобрана и главног пакера издате на основу Правилника о 

падобранству (''Службени гласник РС'', број 77/07) за издавање ауторизације пакера падобрана на 

новом обрасцу мора до 22.10.2015.године да поднесе следећу документацију: 

- Образац PEL - 3(P) – Захтев за замену дозволе/пакера/потврде пилота тандем 

(падобранца), који је дат на интернет страници ДЦВ (www.cad.gov.rs ); 

- Одговарајућу документацију уз захтев. Списак неопходне документације која се доставља уз 

захтев налази се у Напомени Обрасца PEL - 3(P); 

 Ако утврди да кандидат испуњава услове за замену дозволе пакера падобрана и главног 

пакера Директорат, у року од 30 дана од дана пријема захтева, издаје ауторизацију пакера падобрана 

на новом обрасцу. 

 

◆ D8.3 Процедура замене потврде о успешно завршеном курсу за пилота тандем 

падобрана 

 

 Потврде о успешно завршеном курсу за пилота тандем падобрана издате на основу 

Правилника о падобранству (''Службени гласник РС'', број 77/07) престају да важе 21.11.2014.године. 

 

 Имаоц потврде о успешно завршеном курсу за пилота тандем падобрана издате на основу 

Правилника о падобранству (''Службени гласник РС'', број 77/07) за упис овлашћења тандем 

инструктора мора до 22.10.2015.године да поднесе следећу документацију: 

- Образац PEL - 3(P) – Захтев за замену дозволе/пакера/потврде пилота тандем 

(падобранца), који је дат на интернет страници ДЦВ (www.cad.gov.rs ); 

- Одговарајућу документацију уз захтев. Списак неопходне документације која се доставља уз 

захтев налази се у Напомени Обрасца PEL - 3(P); 

 Имаоцу потврде о успешно завршеном курсу за пилота тандем падобрана се уписује 

овлашћење тандем инструктора ако испуни следеће услове: 

- поседује дозволу падобранца категорије ''Д''; 

- поседује овлашћење инструктора падобранства 

- завршио је обуку за тандем инструктора у центру за обуку, по програму обуке за тандем 

инструкторе или поседује потврду о оспособљености за тандем инструктора издату од стране 

произвођача падобранског тандем система. 

 Ако утврди да кандидат испуњава услове за замену потврде о успешно завршеном курсу 

обуке тандем падобранца Директорат, у року од 30 дана од дана пријема захтева, издаје овлашћење 

тандем инструктора. 
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◆ D9 Процедура признавања дозволе падобранца стечене у страној држави 

 

 Ималац дозволе падобранца стечене у страној држави за признавање дозволе у циљу 

издавања домаће дозволе падобранца, мора да поднесе следећу документацију: 

- Образац PEL - 105(P) – Захтев за проверу услова за конверзију дозволе падобранца 

стечене у иностранству, који је дат на интернет страници ДЦВ (www.cad.gov.rs ); 

- Одговарајућу документацију уз захтев. Списак неопходне документације која се доставља уз 

захтев налази се у Секцији 4. Обрасца PEL - 105(P). 

 Ако утврди да кандидат испуњава услове за приступање полагању практичног испита 

Директорат, у року од 30 дана од дана пријема Захтева, доноси решење којим се одобрава полагање 

практичног испита и именује испитивач за спровођење испита. 

 

 Директорат признаје дозволу падобранца стечену у страној држави под следећим условима: 

- ако је дозвола важећа; 

- ако је дозвола издата од стране ваздухопловне власти стране државе или другог тела које је по 

прописима те државе овлашћено за њено издавање; 

- ако кандидат положи практичан испит за стицање дозволе падобранца одговарајуће категорије.  

 

 Кандидату који положи испит за признавање дозволе подноси захтев, PEL - 1(P) – Захтев за 

издавање дозволе/упис категорије падобранца (види процедуру D1 или D2), након чега му се издаје 

дозвола одговарајуће категорије и уписују сва овлашћења из дозволе која је предмет признавања, 

ако се ради о овлашћењима која су прописана Правилником о дозволама и центрима за обуку 

падобранаца (''Службени гласник РС'', број 110/14). 

 

◆ D10 Процедура за издавање ауторизације пакера падобрана 
Кандидат за издавање ауторизације пакера падобрана мора да испуни следеће услове: 

 
- поседује или је поседовао важећу дозволу падобранца; 

- завршио је обуку за вршење послова пакера падобрана у центру за обуку падобранаца на основу 

програма за стицање ауторизације пакера падобрана; 

- положи испит за стицање ауторизације пакера падобрана; 

Након испуњавања наведених услова кандидат подноси следећу документацију: 

- Образац PEL-4(P)-Захтев за издавање ауторизације испитивача/пакера (падобранца), који је дат на 

интернет страници ДЦВ (www.cad.gov.rs ). Списак неопходне документације која се доставља уз 

захтев, као и услови које је потребно испунити се налазе се у обрасцу PEL-4(P).  

Напомена: 

Директорат може да призна као обуку за ауторизацију пакера падобрана послове који по својој 

садржини одговарају пословима пакера у војним јединицама, у једницама министарства 

унутрашњих послова или организацијама за одржавање и производњу падобрана, ако је обављање 

тих послова трајало најмање 12 месеци. 
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