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Секција 1. Лични подаци: 

Section 1. Personal details: 
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Презиме кандидата: 

Applicants last name: 
 

Име кандидата: 

Applicants first name: 
 

Потпис кандидата: 

Signature of applicant: 
 

Секција 2. Подаци о поседованој дозволи: 

Section 2.Information about holder’s licence: 

Врста дозволе 

Type of licence 

 Важи до 

Validity 
 

Број дозволе 
Number of licence 

 Издавалац  

Issuing Authoritiy 
 

Секција 3. Подаци о практичном испиту: 

Section 3.Skill Test Details: 

Тип авиона: 

Type of aeroplane 

 Регистрација: 

Registration 
 

Аеродром/место 

Aerodrome/site 

Време полетања 

Take off time 

Време слетања 

Landing time 

 

 

  

 

 

  

Секција 4. Резултат теоријског и практичног испита: 

Section 4. Result of theoretical and skill test examination: 

Подаци о практичном испиту: 

Skill test details: 

Положио 

Pass 
 

Није положио 

Fail 
 

Делимично положио 

Partial pass 
 

Место и датум 

Location and date 
 

Број сертификата 

испитивача 

Examiner’s certificate number 

 Врста и број дозволе 

Type and no. of licence 
 

Потпис испитивача 

Signature of Examiner 
 Име великим словима 

Name in capitals letters 
 

Надзор над спровођењем испита извршио ваздухопловни инспектор 

Test conducted under surveillance of aviation inspector 

 

Место и датум 

Location and date 

 Потпис 

Signature 

 

 

 

 

 

 

 

ДЦВ-PEL-ОБ-103(P) 

CAD-PEL-OB-103(P) 
 

Извештај са испита за стицање дозволе падобранца А, B, C и D категорије 
Examination report form for obtaining parachutist licence A, B, C and D category 
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Секција 5. Садржај испита за стицање дозволе падобранца А категорије 

Section 5. Contents of the examination for the issue of parachutist licence A category: 

ТЕОРИЈСКИ ДЕО ИСПИТА 
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Ред. 

Бр. 
Назив предмета Датум полагања 

Референтни 

услови за успешно 

полагање испита 

Резултат* 

1. 
Ваздухопловни прописи  Минимум 75%  

2. 
Познавање падобрана и опреме  Минимум 75%  

3. Основи теорије скока и лета падобраном  Минимум 75%  

4. 
Техника скока падобраном  Минимум 75%  

5. 
Поступци у ванредним ситуацијама  Минимум 100%  

6. Основи метеорологије  Минимум 75%  

ПРАКТИЧНИ ДЕО ИСПИТА 

СЕКЦИЈА 1. Паковање падобрана и припрема опреме за скок 

 Положио Није положио 

1а Паковање главног падобрана   

1б Припрема и провера исправности опреме   

СЕКЦИЈА 2. Одређивање стратегије спуштања 

2а Разрада начина извођења скока падобраном   

2б Одређивање смера налета авиона и тачке искакања   

2в Слободан пад   

2г Висина активирања падобрана   

2д Маневрисање куполом у зони спуштања   

2ђ 
Кретање по планираној путањи до тачке уласка у прилазни 

круг на висини од 300m 
  

2е Маневрисање куполом у зони спуштања   

2ж Тачке за финални прилаз и приземљење   

СЕКЦИЈА 3. Извођење скокова са висине од 2.200m 

3а Правилно одређивање смера налета авиона и тачке искакања   

3б Стабилан одвој   

3в Стабилан слободан пад лицем према земљи   

3г Извођење једног од маневара   

3д Сигнализирање намере отварања главног падобрана   

3ђ Отварање у стабилном положају и на задатој висини   

3е 
Управљање куполом падобрана у складу са планом скока и 

приземљење на одређени терен 
  

*уписати остварени број процената на теоријском испиту 
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Секција 6. Предуслови за стицање дозволе падобранца B категорије 

Section 6. Prerequisites for the issue B category of parachutist licence: 

Испитивач попуњава ову секцију уколико се овај извештај подноси за издавање B категорије падобранске дозволе 

The examiner filled out this section if the report is submitted for the issuance B category of parachutist licence 
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Поседује дозволу падобранца најмање категорије ''А''  

Parachutist licence category “A” 
 

Има најмање 50 изведених скокова 

Performed at least 50 jumps 
 

Има искуство слободног пада у укупном трајању од најмање 20 минута (цео програм маневара 

у слободном паду) 

The applicant must have experience of free fall in the total duration of at least 20 minutes (the whole 

program of maneuvers in freefall) 

 

Има најмање 10 изведених скокова са приземљењем на терену у пречнику од 20m 

To have at least 10 jumps derived from landing on the ground within a radius of 20m 
 

Има најмање 10 изведених скокова у формацији групе 2 (FS2) 

To have at least 10 jumps derived in the formation of group 2 (FS2) 
 

Има завршену обуку за непланирано пристајање на воду 

To have completed training for the unplanned landing on water 
 

Положио теоријски део испита 

Successfully passed theoretical examination 
 

Положио практични део испита 

Successfully passed practical examination 
 

Секција 7. Предуслови за стицање дозволе падобранца C категорије 

Section 7. Prerequisites for the issue C category of parachutist licence: 
Испитивач попуњава ову секцију уколико се овај извештај подноси за издавање C категорије падобранске дозволе 

The examiner filled out this section if the report is submitted for the issuance C category of parachutist licence 

Поседује дозволу падобранца најмање категорије ''B''  

Parachutist licence category “B” 
 

Има најмање 200 изведених скокова 

Performed at least 200 jumps 
 

Има искуство слободног пада у трајању од најмање 60 минута  

To have the experience of free falling at least 60 minutes 
 

Има најмање 20 изведених скокова на циљ, при чему је приземљење извршено са 

максималним растојањем од 2m од центра циља или има најмање 10 изведених скокова у 

формацији групе 4 (FS4) или већој 

To have at least 20 jumps executed on the target, where the landing was performed with a maximum 

distance of 2m from the center of the target, or to have at least 10 jumps derived in the formation of group 4 

(FS4) or larger 

 

Положио теоријски део испита 

Successfully passed theoretical examination 
 

Положио практични део испита 

Successfully passed practical examination 
 

Секција 8. Предуслови за стицање дозволе падобранца D категорије 

Section 8. Prerequisites for the issue D category of parachutist licence: 
Испитивач попуњава ову секцију уколико се овај извештај подноси за издавање D категорије падобранске дозволе 

The examiner filled out this section if the report is submitted for the issuance D category of parachutist licence 

Поседује дозволу падобранца категорије ''C'' најмање годину дана 

Parachutist licence category “C” at least one year 
 

Има најмање 500 изведених скокова 

Performed at least 500 jumps 
 

Има искуство слободног пада у трајању од најмање 120 минута  

To have the experience of free falling at least 120 minutes 
 

Положио теоријски део испита 

Successfully passed theoretical examination 
 

Положио практични део испита 

Successfully passed practical examination 
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Секција 9. Изјава испитивача: 

Section 9. Examiner Statement: 
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 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем: 

 да су подаци дати на овом обрасцу исправни и тачни као и да је документација у 

прилогу аутентична; и 

 да сам упознат у смислу члана 335. и 355. Кривичног законика Републике Србије 

(''Службени гласник РС'', број 85/05; 88/05-исправка; 107/05-исправка и 72/09). 

 

 I hereby declare under penalty of perjury that: 

 the information given is true and correct and that the documents attached are authentic; and 

 I was cautioned in terms of Article 335th and 355th Criminal Code of the Republic of Serbia (“RS 

Official Gazette”, No.85/05, 88/05-correction, 107/05-correction and 72/09). 

Име и презиме испитивача: 

Examiner Name (First and Last): 
 

Датум: 

Date: 
 

Потпис испитивача: 

Examiner Signature: 
 м.п. 

stamp 
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