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САДРЖАЈ ПРОВЈЕРЕ ПРАКТИЧНЕ ОСПОСОБЉЕНОСТИ/ПРОВЈЕРЕ СТРУЧНОСТИ ПИЛОТА 
МИКРОЛАКОГ ВАЗДУХОПЛОВА 

Contents of the skill test/proficiency check for Microlight Pilot Licence/Certificate 

 
Провјера практичне оспособљености 

Skill test Провјера стручности 
Proficiency check 

  

 
Микролаки авиона 
Microlight airplane  

Микролаки хеликоптер 
Microlight helicopter  

Микролака једрилица 
Microlight sailplane  

Жироплан  
Microlight Gyroplane  

Змај са мотором 
Powered Hang Glider  

Параглајдер са мотором 
Powered Hang Glider  

Додатно овлашћење инструктора летења 
Addition Flight Instructor rating    

 
Прво издавање овлашћења 

Initial issue 
Продужење овлашћења 

Revalidation 
Обнављање овлашћења 

Renewal 

   

 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТА: 
APPLICANT'S NAME: 

 

ТИП/БРОЈ ДОЗВОЛЕ/ПОТВРДЕ КАНДИДАТА:  
LICENCE TYPE / NUMBER: 

 

ПОТПИС КАНДИДАТА: 

APPLICANT'S SIGNATURE: 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ИНСТРУКТОРА: 
INSTRUCTOR'S NAME: 

 

ДОЗВОЛA/ПОТВРДA, ТИП/БРОЈ: 

LICENCE TYPE / NUMBER: 
 

ПОТПИС ИНСТРУКТОРА: 
INSTRUCTOR'S SIGNATURE: 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ИСПИТИВАЧА:  

EXAMINER'S NAME: 
 

ДОЗВОЛA/ПОТВРДA, ТИП/БРОЈ: 
LICENCE TYPE / NUMBER: 

 

БРОЈ ОВЛАШТЕЊА И УЛОГА ИСПИТИВАЧА: 
NUMBER OF AUTHORISATION AND ROLE OF EXAMINER: 

 

ПОТПИС ИСПИТИВАЧА: 

EXAMINER'S SIGNATURE: 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Тип ваздухоплова: 
Type of aircraft: 

Регистрација:  
Registration: 

Укупно вријеме провјере: 
Total flight time: 

Датум провјере: 
Date of test/check: 
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1. 
ЕЛЕМЕНТИ ЛЕТА 

Elements of fligft 

Образложење 
Explanation Потпис 

Signature 

S U N/A 

a.  
Припрема за лет (све фазе) 
Preparation for flight (all phases)    

 

b.  

Вођење змаја са мотором у фази узлета и пењања: 
 Glider control in the take-off and climb phase  

   

 
 

 одржавање висине  
altitude hold 

   

 одржавање правца 
heading hold 

   

 одржавање нагиба 
pitch hold 

   

c.  

Праволинијски лет: 
Straight flight 

   

 
 

 одржавање висине  
altitude hold 

   

 одржавање правца 
heading hold 

   

 одржавање нагиба 
pitch hold 

   

d. 4 

Заокрет до 45º (лијеви и десни): 
Turn up to 45º (L/R) 

   

 
 

 увођење у заокрет 
entering the turn 

   

 одржавање висине 
altitude hold 

   

 одржавање брзине 
speed hold 

   

 одржавање нагиба 
pitch hold 

   

 излазак из заокрета (на орјентир) 
exiting the turn (on the landmark) 

   

e.  
Координација покрета у заокрету 
Movement coordination when executing a turn 

   
 
 

f.  
Конструкција школског круга 
Traffic pattern structure 

   
 
 

g.  

IV заокрет, прилаз за слијетање 
IV turn, approach to land 

   

 
 

 одржавање правца 
heading hold 

   

 одржавање брзине 
speed hold 

   

 одржавање профила за слијетање 
landing profile hold 
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h.  

Слијетање  
landing    

 
 

 одржавање брзине 
speed hold 

   

 одржавање правца 
heading hold 

   

 Прорачун 
calculation 

   

 Равнање 
alignment 

   

 приземљење 
touchdown 

   

 одржавање правца по приземљењу 
heading hold upon touchdown 

   

 Кочење 
braking 

   

Други елементи лета на провјери, са оцјеном. 
Other flight elements checked, with grades 

Образложење/Примједбе/Explanation/Remarks: 

 

Мјесто и датум: 
Place and Date: 

 

Врста и број лиценце 
испитивача/инструктора: 
Number of Examiner´s/Instructor’s 
licence: 

 

Број ауторизације 
испитивача: 
Examiner authorisation number: 

 

Име и презиме 
испитивача/инструктора: 
Name and last name of 

Examiner/Instructor: 

 

Потпис испитивача/инструктора: 
Signature of Examiner/Instructor: 

 

 


