Образац PEL-100
Form PEL-100
ЗАХТЕВ ЗА ВАНРЕДНИ ТЕРМИН ТЕОРИЈСКОГ ИСПИТА
Theoretical knowledge additional examination date application form
Лични подаци: / Personal details
Презиме (име оца) и име
Applicant’s name (last, middle,
first)

Датум рођења

Место рођења

Date of birth

Place of birth

Држављанство

ЈМБГ/бр.пасоша

Nationality

ID No./Passport No.

Број телефона
Phone number

Адреса (улица и број, град,
поштански број, држава)

Кућни
Home

Address (street, number, postal
code, city, state)

Посао
Business

Мобилни

E-mail

Cellular
Одобрен ми је теоријски испит за
Theoretical knowledge examination approved for




PPL(A)
ATPL(A)
Конверзија националне летачке
дозволе у JAR дозволу
Conversion of nacional flight crew
licence to JAR-FCL licence






CPL(A)
Испитивача на авионима
Examiner (A)
Конверзија стране летачке
дозволе у JAR дозволу
Conversion of foreign flight crew
licence to JAR-FCL licence

IR(A)
_______________________
Валидација стране
летачке дозволе







Validation of foreign
flight crew licence

Молим да ми одобрите предложени ванредни термин / Suggested dates of theoretical examination to be approved
1. предлог / 1st proposition
2. предлог / 2nd proposition
3. предлог / 3rd proposition
Датум / Date
Време / Time
Датум / Date
Време / Time
Датум / Date
Време / Time

Прилози / Appendixes :
1. Доказ о плаћеној републичкој административној такси и накнади за ванредни термин теоријског испита / Tax receipt

Датум

Потпис подносиоца захтева

Date

Applicant’s signature

Одобрење Одељења летачког особља (*попуњава овлашћено лице из ДЦВ)
Flight crew licencing authorization (* to be fullfiled by CAD authorized person)
Кандидату се одобрава излазак на теоријски испит у ванредном термину дана

у часова

It is granted to the applicant to take theoretical examinations on additional date

Предложен ванредни термин за теоријски испит прихваћен од стране
теоријског испитивача
Suggested additional date
of theoretical examination accepted by theoretical knowledge examiner

Начелник Одељења летачког особља
Chief of Flight Crew Department is

одобрава / не одобрава
approving / not approving

at time

Датум
Date

Потпис
Signature

спровођењe испита
conduction еxам

Напомене: / Remarks:

Презиме и име

Датум

Потпис

Name( Last and first)

Date

Signature

Образац PEL 100 - Страна 1 / 1

Form PEL 100 - Page 1 / 1

Нови Београд, Омладинских бригада 1, тел. +381 11 311 73 47; факс +381 11 311 75 62 www.cad.gov.rs

