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Подаци о поседованој дозволи (попуњава подносилац захтева) 
2

 

Information about holder’s licence( to be fulfilled by аpplicant) 
2

 

Врста дозволе 
Type of license 

 
Важи до 
Validity 

 

 

Број дозволе 
Number of licence 

 
Издавалац 
Issuing Authority 

 

 
 

Подаци о лекарском уверењу (попуњава подносилац захтева) 

  Information about medical sertificate( to be fulfilled by аpplicant) 

Датум издавања 
Date of issue 

 
Важи до 
Validity 

 

 

Класа 
Class 

1  

2   
Ограничења 
Limitations 

 

 

 

Подаци о  поседованим овлашћењима(попуњава подносилац захтева) 

Information about holder’s rattings( to be fulfilled by аpplicant) 

Врста овлашћења 

Type of ratings 
Важи до 
Validity 

Врста овлашћења 

Type of ratings 
Важи до 
Validity 

1.   4.   

2.   5.   

3.   6.   

 

 

 

 

Образац PEL-305 

Form PEL-305 

 

ЗАХТЕВ ЗА ВАЛИДАЦИЈУ ЛЕТАЧКЕ ДОЗВОЛЕ ИЛИ ОВЛАШЋЕЊА  
APLICATION FOR VALIDATION OF FLIGHT CREW LICENCE AND RATINGS  

Напомена: Пре попуњавања захтева прочитајте напомене на страни бр.3: 

Remark: Please read the General Guidance on Page 3 before completing this form: 

Лични подаци (попуњава подносилац захтева) 

Personal details( to be fulfilled by аpplicant) 

Презиме (име оца) и име 
Applicant’s name (last, middle, first) 

 

Датум  рођења 
Date of birth 

 
Место рођења 
Place of birth 

 

Држављанство 
Nationality 

 
ЈМБГ/бр.пасоша 
ID No./Passport No. 

             

Адреса (улица и број, град, 

поштански број, држава) 
Address (street, number, postal 

code, city, state) 

 

Број телефона 
Phone number 

Кућни 
Home 

 

Посао 
Business 

 

E-mail  
Мобилни 
Cellular 

 

Адреса у Републици Србији 

Adress in Republic Of Serbia 
 

Изјава подносиоца захтева: / Statement by  Aplicant: 

Овим подносим пријаву за валидацију приложене дозволе(а)/овлашћења : 

I hereby make application for the validation of the enclosed licence(s)/rating(s): 
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Изјава  
Statement 

Свестан сам да не могу, као члан летачке посаде, користити друга права осим оних наведених у 

мојој дозволи која могу бити  ограничена  од стране генералног директора Директората цивилног 

ваздухопловства Републике Србије. 

I am aware that I may not as a flight crew member, exercisse priviliges other than the priviliges 

authorised by my licence wich may be limited by Director, Civil Aviation Directorate of the Repbublic of 

Serbia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставак на следећој страни 

            Continued on next page

Дозвола 
Licence 

Структура налета(попуњава подносилац захтева): 

The structure of flight experience( to be fulfilled by аpplicant): 
Услов  

Condition  

GPL 

Укупан налет 

Total  flying experience: 
 

≥ 10 часова 

≥ 10  hours 

Укупан број сати самосталног летења 

Total hours of solo flight time 
 

≥ 2 часа 

≥ 2 hours 

Укупан број полетања и слетања 

Total number of take-offs  and landings 
 ≥ 20 

ULPL(A) 

Укупан налет 

Total  flying experience: 
 

≥ 30 часова 

≥ 10  hours 

Укупан број сати самосталног летења 

Total hours of solo flight time 
 

≥ 10 часова 

≥ 10  hours 

F/NL 

Укупан број сати маршутног летења 

Total hours of cross country and overseas flying 
 

≥ 200  часова 

≥ 10  hours 

Укупан број сати  ноћног летења 

Total hours of night flying 
 

≥ 30  часова 

≥ 10  hours 

Укупан број летова у којима  је навигација вођења помоћу 

рачунске навигације и визуелне оријентације 

The total number of flights in which the navigation guidance using 

a dead reckoning navigation and visual orientation 

 ≥ 25  

FBPL 

Укупан налет 

Total  flying experience: 
 

≥ 16 часова 

≥ 10 hours 

Укупан број полетања и слетања 

Total number of take-offs  and landings 
 ≥ 8 

Укупан број самосталних летова 

Total number of solo flight time 
 ≥ 1  

F/ROL          
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Напомене: / Remarks: 

1. Попунити штампаним словима празна поља, означити са “Х” одговарајуће квадрате; 

Fill the form in capital letters white fields, mark appropriate fields with “X” 

 

2. Теоретски испити за валидацију иностраних дозвола пилота ултралаког авиона (ULPL(A)) , пилота 

једрилице (GPL), пилота слободног балона (FBPL), навигатора летача (F/NL), радио оператера 

(F/ROL) одржаће се у складу са захтевима  члана 7 Правилника о дозволама летачког особља 

(„Службени гласник РС“, број 30/05)  

Theoretical examinations for validation of foreign  aircraft pilots ultralight (ULPL (A)), pilots of glider 

(GPL), free balloons pilots (FBPL), navigators flyer (F / NL), radio operator (F / ROL) will be held in 

accordance with the requirements of Article 7 of the Rules of licenses pilots staff (“Official Gazette of RS, 

No. 30/05)  

3. Уз захтев доставити /With a request to submit: 

– Доказе о плаћеној административној такси и накнади за полагање испита / Tax receipt         

- Копију дозволе/ Copy of National Licence 

- Копију лекарског уверења/Copy of Medical Sertificate 

- Копија задње стране летачке књижице из које је видљива укупна структура налета/ Copy of 

last page of pilot logbook from witch is visibly total structure of flight hours 
 

 

 

СКРАЋЕНИЦЕ: / Abbreviations 
 

GPL - Glider Pilot Licence 

ULPL(A) -Ultra Light Pilot Licence 

F/NL - Flight Navigator Licence 
F/ROL – Flight Radio Operater Licence 

FBPL - Free Baloon Pilot Licence 

F/EL - Flight Engineer Licence 

 

 

 

 

Датум: 
Date: 

 
 Потпис подносиоца  захтева: 
 Signiture of Applicant: 
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Одобрење Одељења летачког особља (попуњава овлашћено лице из ДЦВ) 

Flight crew licensing authorization ( to be fulfilled by CAD authorized person) 

Ваздухопловни инспектор потврђује да je је извршена провера веродостојности дозволе код 

ваздухопловних власти издаваоца дозволе и да су / нису испуњени услови  за спровођења процеса 

валидације дозволе: 

Аviation inspector certify that the was conducted  licence  authentication by aviation authorities issuing  licence  

and the requirements are fulfilled  / non-fulfilled  for conduction  of validation process for following licence: 

 

�                                            �                                                       � 

                 GPL                                               ULPL(A)                                                     F/NL 

 

               �                                            �                                                                                        
                 F/ROL                                                  FBPL                                                                   

 

са овлашћењима: 

with ratings: 

1.  3.  5.  

2.  4.  6.  

3.  5.  7.  

           те да кандидат  

and that the candidate 
може / не може 

can  /  can not 

приступити полагању : 

access to  conduct : 

Теоретског испита 
2 

Theoretical examination
2  

Практичног испита 

Skill Test  
 

Напоменa 

Remarks: 

 

 

 

Презиме и име 

Name( Last and first ) 

Датум 

Date 
Потпис 
Signiture: 

   

 

 
Начелник Одељења летачког особља 

Chief of Flight Crew Department  is   
одобрава  /  не одобрава 

approving  /  not approving 

спровођењe испита 

conduction еxам 

Презиме и име 

Name( Last and first ) 

Датум 

Date  
Потпис 
Signature: 

   

 

 

 

 


