
 

 

 

 

 

У П У Т С Т В О   З А П ОЛ А ГА Њ Е Т Е О Р И Ј С К И Х   И С П И Т А 

 
Сви теоријски испити се полажу у Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије, Скадарска 23, 11000 Београд 



 

 

 

 

 

Редовне провере теоријског знања се одржавају у складу са терминима полагања за актуелну годину 

у сали Директората на рачунарима. Годишњи план и програм испита одређује се у Децембру текуће 

године за наредну годину. Одобрени годишњи план за спровођење теоријских испита објављује се на 

интернет презентацији ДЦВ-а. 

Kандидат може приступити полагању теоријског испита када добије потписано решење ДЦВ-а 

(проверите у вашем центру за обуку). На решењу је назначено на ком језику је могуће полагати 

теоријски испит (енглески и/или српски језик) као и рок до којег треба приступити полагању испита. 

Кандидат произвољно бира предмете које ће полагати када приступи полагању испита на рачунарском 

програму (у сали за испите). 

 
У току једног дана предвиђеног за полагање испита један кандидат има право на један излазак на 

испит(један покушај) при чему може да изабере неограничен број предмета да полаже!  

 

4 узастопна дана - 1 испитни рок 

1 излазак на испит - 1 покушај 

1 дан – 1 кандидат – 1 излазак 

  

 

Редовно полагање 

PPL/CPL/АТPL/IR/BPL/SPL/Дозвола кабинског особља – кандидату се 4 узастопна дана 

рачунају као 1 испитни рок без обзира на то колико су пута у оквиру тих 4 дана изашли да полажу 

(једном, два, три или четири пута). Кандидат има право на 6 испитних рокова и четири покушаја (4 

attempts) по предмету у току 18 месеци од календарског краја месеца када су први пут приступили полагању 

испита. 
 

Дозвола пилота ултралаког ваздухоплова - кандидат има право на 4 изласка који се морају 

завршити у оквиру 18 месеци заједно са поправним испитима.  

 

Дозвола ваздухопловног диспечера – кандидат има право на 6 излазака који се морају завршити у 

оквиру 18 месеци заједно са поправним испитима.  
 

 
 

Полагање у ванредним терминима 
 

За полагање у ванредним терминима кандидат попуњава образац (PEL-100) након чега заједно са 

плаћеном републичком административном таксом и накнадом за спровођење ванредног испита 

предаје писарници ДЦВ-а. Након одобрења ванредног термина ДЦВ исти саопштава кандидату. 

ВАЖНО! 

Излазак у ванредном термину за PPL/CPL/АТPL/IR/BPL/SPL и Дозволу кабинског особља 

се рачуна као 1 цео испитни рок! 

Излазак у ванредном термину за остале дозволе и овлашћења се рачуна као 1 излазак на 

испит! 

mailto:ispiti@cad.gov.rs
http://www.cad.gov.rs/docs/letacko/obrasci/Obrazac%20PEL%20100%20Zahtev%20za%20vanredni%20termin%20teorijskog%20ispita.pdf


 

 

 

 

 

Кандидати су дужни да се 10 минута пре полагања теоријског испита пријаве на Инфо пулту 

Директората цивилног ваздухопловства, након чега ће бити спроведени до сале за полагање 

теоријских испита. 

 

ВАЖНО! 

Кандидати су дужни да испред сале за полагање теоријских испита, у посебним ормарићима 

са кључем оставе све своје приватне ствари (јакне, торбе, мобилне телефоне,...) и да само са 

документом за идентификацију (лична карта, пасош, возачка дозвола), оловком и навигационим 

рачунаром уђу у салу. Кандидатима није дозвољено да у салу уносе своје књиге, калкулаторе, 

празне папире, мобилне телефоне, или било какве друге електронске уређаје. Било каква употреба 

мобилних телефона, камера, bluetooth уређаја као и осталих електронских уређаја је изричито 

забрањена и кажњива. 

 

Теоријски испит се полаже помоћу програмског пакета ATES( Aviation Theoretical 

Examination System) који у себи садржи и калкулатор. Испитивачи према потреби могу дати 

кандидатима на коришћење празне папире, приручнике (Mass&Balance Manual, Flight Planning 

Manual, Flight Performance Manual, Radio and General Navigation Manual) и могу им штампати 

прилоге уз питања уколико се у програмском пакету ATES (Aviation Theoretical Examination 

System) прилози не виде јасно или су изостављени. Након завршеног полагања теоријског испита 

кандидати су дужни да врате испитивачима сав материјал који им је био дат на коришћење. 

Током полагања теоријског испита у сали за полагање мора бити тишина. Уколико кандидат 

жели да се обрати испитивачу, то ће учинити у тишини са свог места подизањем руке. 

Кандидатима није дозвољен излазак из сале за испите током полагања теоријског испита. Ако се 

утврди да кандидат није поступао у складу са испитним процедурама у току полагања испита, 

овлашћено лице ДЦВ-а ће удаљити  кандидата са испита и на основу члана  АRА.FCL.300 

Правилника о летачком особљу забранити кандидату даље полагање испита на период од најмање 

12 месеци од датума полагања испита који је кандидат покушао да положи на преварни начин. 

 

ВАЖНО! 

Кандидати су током полагања теоријских испита дужни да воде рачуна о поверљивости и 

заштити права интелектуалне својине базе питања- ECQB у складу са Уговором о функционисању 

ЕCQB, релевантних одредаба Закона о заштити ауторских права, Кривичног закона Републике 

Србије и процедуре за спровођење теоријских испита .Свако неовлашћено објављивање, снимање, 

умножавање или јавно објављивање делимично или у целини базе питања је кажњиво. Такође 

кажњиво је и држање неовлашћено умножене безе питања као и прибављање имовинске користи 

употребом базе питања. 

Уколико се кандидати приликом полагања теоријских испита својим понашањем или 

употребом недозвољених средстава повреде одредбе из Уговора о функционисању 

ЕCQB(Agrement on the functioning of the European Central Question Bank-ECQB) и Закона о 

ауторским правима које се односе на поверљивост података и заштиту права интелектуалне 

својине централне базе питања биће удаљени са испита и забраниће им се приступ полагању 

испита у периоду од 12 месеци, а период се рачуна у укупан период полагања. Запис о коришћењу 

недозвољених средстава кандидата током испита израђује се у виду службене белешке. Уз 

службену белешку прилаже се и видео запис са испита, на основу којих се израђује решење којим 

се кандидату забрањује приступ полагању испита у периоду од 12 месеци на основу члана  

АRА.FCL.300 (e) и (ф) Правилника о летачком особља



 

 

 


