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* Услови за признавање (конверзију) дозвола дефинисани су у члану 29. Правилнику о дозволама и центрима за обуку 

кабинског особља („Службени гласник РС“, број 98/11)  

Conditions for conversion of permits are defined in Article 29. Regulation on Cabin Crew Licence and Training Organization 

(„Official Gazette of RS, No. 98/11)  

 

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. Уз захтев доставити копију дозволе стечене у страној држави; 

              Attach copy of Foreign Cabin Crew Licence 

3.  Уз захтев доставити програм обуке по коме је подносилац захтева завршио обуку за стицање дозволе 

кабинског особља коју поседује; 

Attach Training programme upon which the Foreign Cabin Crew Licence was issued
 
 to the Applicant; 

4. Уз захтев доставити доказе о плаћеној административној такси и накнади за признавање дозволе. 

Attach  tax receipt and proof of payment for conversion of foreing cabin crew licence.  

 

 

 

Образац PEL-407 CC 

Form PEL-407 CC 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПРОВЕРУ УСЛОВА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ (КОНВЕРЗИЈУ) ДОЗВОЛЕ 

КАБИНСКОГ ОСОБЉА СТЕЧЕНЕ У СТРАНОЈ ДРЖАВИ 
Aplication for Conversion of Foreign Cabin Crew Licence  

 

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. 

             

Број телефона 
Phone number 

Кућни 
Home 

 

Адреса (улица и број, град, 

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

code, city, state) 

 

Посао 
Business 

 

E-mail  
Мобилни 
Cellular 

 

Адреса у Републици Србији 

Adress in Republic Of Serbia 
 

Подаци о поседованој дозволи стеченој у страној држави
2
 

Information about holder’s Foreign Cabin Crew Licence2  
Број дозволе 

Number of licence 
 

Важи до 

Validity 
 

Издавалац 

Issuing Body or Authority 
 

Подаци о обуци на основу које је издата дозвола стечена у страној држави
3
 

Information about holder’s Training programme upon which the Foreign Cabin Crew Licence was issued3 
Назив центра за обуку 
Training Оrganisation 

 
Период обуке 
Training period 

 

Датум 
Date 

 
Потпис подносиоца захтева 
Applicant’s signature 

 



Образац PEL 407 CC - Страна 2 / 2                                                                                                                 Form PEL 407 CC  - Page 2 / 2 

Bulevar dr Zorana ðinñića 144, 11070 Novi Beograd, Srbija, tel: (011) 292 71 69 faks: (011) 311 75 79 , www.cad.gov.rs    

 

Испуњеност услова за приступање испиту за признавање дозволе кабинског особља стечене у 

страној држави (попуњава овлашћено лице из ДЦВ) 
Compliance with the Requirements for the Examination for Conversion of Foreign Cabin Crew Licence (to be 

fulfilled by CAD authorized person) 

Ваздухопловни инспектор потврђује да je извршена провера веродостојности дозволе од државе издаваоца 

дозволе, као и да је  извршено упоређивање програма основне обуке из Правилника о дозволама и центрима 

за обуку кабинског особља („Службени гласник РС“, бр. 98/11) и програма обуке на основу које је 
подносиоцу овог захтева издата дозвола кабинског особља стечена у страној земљи, на основу ког се 

одређују следећи делови основне обуке коју је кандидат дужан да заврши у центру за обуку који је 

одобрен од стране ДЦВ, пре приступања испиту:  

Aviation Inspector acknowledges that was conducted licence authentication by aviation authorities issuing licence 

and that comparison was made of the Initial Training as defined in Regulation on Cabin Crew Licence and Training 

Organization („Official Gazette of RS, No. 98/11) and Training Programme upon which the Foreign Cabin Crew 

Licence was issued, and on the basis of comparison candidate is required to complete in the Training 

Organization, which is  approved by the CAD, a following parts of Initial Training before the Examination:  

Предмети основне обуке: 

Subjects of Initial Training: 

1.  4. 7. 

2.  5. 8. 

3. 6. 9. 

Напомене: / Remarks: 

 

 

 

Презиме и име 

Name( Last and first) 

Датум 

Date  
Потпис 
Signiture: 

   

 

Начелник Одељења ваздухопловног особља 

Head of Flight Crew Department  is  
одобрава  /  не одобрава 
approving  /  not approving 

упућивање на делове основне 

обуке.  

specified parts of Initial Training. 

Презиме и име 

Name( Last and first) 

Датум 

Date  
Потпис 

Signiture: 

   

 

 

 


