
 

 

BHDCA FCL-MLV-003 страна 1 од 1 

 

 

ПРИЈАВА И ИЗВЈЕШТАЈ О ШКОЛОВАЊУ И ПРАКТИЧНОЈ/СТРУЧНОЈ ПРОВЈЕРИ ОСПОСОБЉЕНОСТИ 
ПИЛОТА МИКРОЛАКОГ ВАЗДУХОПЛОВА 

Аpplication and report form for  training/skill test and proficiency check for Microlight Pilot Licence/Certificate 

 
Презиме кандидата: 

Applicant's last name: 
 

Име кандидата: 

Applicant's first name: 
 

Имаоц дозволе/потврде: 
Licence held: 

 
Број дозволе/потврде: 
Number of licence: 

 

Држава: 
State: 

 
Потпис кандидата: 
Applicant's signature: 

 

Микролаки авиона 

Microlight airplane  
Микролаки хеликоптер 

Microlight helicopter  

Регистрација: 
Registration: 

 
Микролака једрилица 
Microlight sailplane  

Жироплан  
Microlight Gyroplane  

Змај са мотором 
Powered Hang Glider  

Параглајдер са мотором 
Powered Hang Glider  

Потврђујем правилан закључак теоретског и практичног школовања у складу са захтјевима: 
I hereby certify proper comletion of the theoretical and practical instruction in accordance with the requirements: 

1 Врста провјере / Type of test/check 

Практична провјера: 

Skill test:  
Провјера стручне оспособљености: 

Proficiency check:  

Дозвола/Потврда: 
Licence:  

Додатно овлашћење инструктора летења 
Addition Flight Instructor rating  

 

2 Подаци о школовању / training information: 

Датум почетка теоријске обуке: 
Start of Theoretical training: 

 
Датум окончања теоријске обуке: 
End of Theoretical training: 

 

Датум почетка практичне обуке: 
Start of flight training: 

 
Датум окончања практичне обуке: 
End of flight training: 

 

Број регистра: 

Register number: 
 

Име и презиме инструктора летења: 

Name and last name of Flight instructor: 

Укупно трајање летачке обуке: 
Total time of flight training: 

  

Број летова: 
Number of Take – offs: 

 
Врста и број дозволе: 
Type and number of licence: 

 
 

Аеродроми школовања/мјеста (полијетање, прилази, слијетања): 
Training aerodromes/sites (take-offs, approaches and landings): 

 
 

 

3 Практична провјера/Провјера стручне оспособљености / Skill test / Proficiency check: 

Аеродром: 
Aerodrome: 

 
Вријеме полијетања: 
Take – off time: 

 
 

Вријеме слијетања: 
Landing time: 

 
 

Практична провјера / Провјера стручне оспособљености 
Skill test / Proficiency check: 
Напомена: Ако кандидат не задовољи, испитивач мора навести 
разлог. 
Remark:If the applicant failed the examiner shall indicate the reasons why. 

ЗАДОВОЉАВА 
Passed 

НЕ 
ЗАДОВОЉАВА 

Failed 

Регистрација 
ваздухопова: 

Aircraft Reg: 

  

Мјесто и датум: 
Place and Date: 

 
Име инструктора/испитивача великим словима: 
Examiner's Name in capital letters: 

Врста и број дозволе: 
Type and number of licence: 

  

Потпис овлаштеног испитивача/инструктора: 
Signature of authorised examiner/instructor: 

 

 


