
 
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ЛЕТ 

APPLICATION FOR THE ISSUE OF PART-21  PERMIT TO FLY 
 
 
ЛИЧНИ ПОДАЦИ/ PERSONAL DETAILS 
1.Име подносиоца и контакт/Applicant name and contact details:  
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
ПОДАЦИ О ВАЗДХОПЛОВУ И О ЛЕТУ/AIRCRAFT AND FLIGHT DETAILS 
 
2.Државна припадност и ознаке: .................................................................................................................. 
Aircrft nationality and Identification Marks 
3.Власник 
ваздухоплова:.................................................................................................................................................. 
Aircraft owner 
4.Произвођач ваздухоплова/тип: .................................................................................................................. 
Aircraft manufacturer/ type 
5.Серијски број: ............................................................................................................................................. 
Serial Number 
6.Сврха лета: ................................................................................................................................................... 
Purpose of flight 
............................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................................ 
 
7.Очекивани датуми лета: .................................................... Трајање/Duration: .......................................... 
Expected target date(s) for the flight(s) 
 
8. Конфигурација ваздухоплова која је релевантна за ову дозволу за лет: 
Aircraft configuration as relevant for the Permit to fly: 
 
9. Одобрење услова лета/ Approval of flight condition 
 
 
10.Датум/Date                                                                                    11.Име и потпис/Name and signature 
 
 
 
 
Образац 21/ Form 21 



Упутство за попуњавање 
 
Рубрика 6: 
Користите следећу терминологију и упишите додатно место и маршруту: 

1. развој; 
2. доказивање усаглашености са одговарајућим прописима; 
3. обука особља пројектанта или произвођача; 
4. фабричка провера у лету новопроизведеног ваздухоплова; 
5. прелет ваздухоплова чија је производња у току између објеката у којима се врши 

његова производња; 
6. пробни лета ваздухоплова приликом преузимања од стране купца; 
7. испорука или извоз ваздухоплова; 
8. пробни лет ваздухоплова приликом прегледа ваздухоплова ради утврђивања 

пловидбености од стране надлежног органа; 
9. испитивање тржишта, укључујући обуку купчевог особља ; 
10. демонстрациони летови на сајмовима и ваздухопловним изложбама; 
11. прелет ваздухоплова до места где ће се извршити одржавање или преглед 

ваздухоплова ради утврђивања пловидбености или до места складиштења; 
12. прелет ваздухоплова са тежином већом од његове максималне дозвољене тежине на 

полетању, за лет изнад нормалног опсега, изнад воде, или земље где нема 
одговарајућег простора за слетање или одговарајуће гориво није доступно; 

13. постизање новог рекорда и учешће у ваздушним тркама и сличним такмичењима; 
14. лет ваздухоплова који испуњава услове за пловидбеност, пре него што је потврђено 

да испуњава и захтеве за очување животне средине; 
15. некомерцијалне активности некомплексног ваздухоплова или типова за које уврење 

о пловидбености или ограничено уверење о пловидбености није одговарајуће. 
 
Рубрика 8: Исто као рубрика 5 у обрасцу 18Б. 
Рубрика 9: Број одобрења услова лета добијеног од ДЦВ-а 
 
 


