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Образац PEL-103 FI 

Form PEL-103 FI 

 

ИЗВЕШТАЈ СА ПРАКТИЧНОГ ИСПИТА ЗА FI(A)  
Report form for FI(A) skill test 

Напомена:  Пре попуњавања захтева прочитајте напомене  

Remark: Please read the General Guidance before completing this form 

 

1 
Лични подаци кандидата 
Applicant personal particulars 

Презиме кандидата: 
Applicant's last name: 

 Име: 
First names: 

 

Датум рођења: 
Date of birth: 

 Тел.(кући): 
Tel (Home): 

 Тел.(посао): 
Tel (Work): 

 

Адреса: 
Address: 

 Држава: 
Country: 

 

2 
Подаци о дозволи 

Licence Details 

Врста дозволе: 
Тype of licence: 

 Број: 
Number: 

 

Class ratings уписани у дозволу: 
Class ratings included in the licence: 

 Датум истицања: 
Exp. Date:: 

 

 

 

Type ratings уписани у дозволу: 
Type ratings included in the licence: 

 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

Остала овлашћења уписана у 

дозволу: 
Other ratings included in the licence: 

 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

3 
Летачко искуство пре почетка обуке (види JAR – FCL 1.335): 

Pre – course flying experience (JAR – FCL 1.335): 

Укупни налет: 
Total Flying Hours: 

PIC (сати): 
PIC (hours): 

Једномоторни 

(клипни) у протеклих 

6 месеци: 
Single-engine (Piston) 

preceding 6 months: 

Обука у 

инструменталном 

летењу: 
Instrument Flight 

Instruction 

Маршрутно (сати): 
Cross-country (hours): 

 

 
    

 

 
    

(само за имаоце PPL) Испит теоријског знања за CPL положио дана (приложити копију) 

(For PPL holders only) CPL  theoretical examination passed (Copy of pass shall be submited with 

this form) 
 

4 
Провера у лету пре почетка обуке (JAR-FCL 1.335(f)): 

Pre – entry flight test (JAR–FCL 1.335(f)): 

Препоручујем 
I recommended  .................................................................... 

за курс обуке за инструктора летења. 
for the Flight Instructor Course. 

Назив FTO: 
Name of FTO: 

 
Датум провере у лету: 
Date of flight test: 

 

Име инструктора летења који је спровео проверу (великим словима): 
Name of FI conducting the test (Block capitals): 

 

Број дозволе: 
Licence number: 

 
Потпис: 
Signature: 
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5 
Изјава кандидата: 

Declaration by the applicant: 

Похађао сам курс обуке у складу са програмом који је одобрио ДЦВ за (означи на које се односи): 

I have received a course of training in accordance with the syllabus approved by the Authority for the (Tick as applicable): 

Flight Instructor Rating (FI (A)): � 
Instrument Rating Instructor Rating  

(IRI (A)) 
� 

Class Rating Instructor Rating for multi – 

engine SPA (CRI (A) ME SPA): 
� 

Име кандидата (великим словима): 

Applicant's name (Block Letters): 

 Потпис: 

Signature: 
 

6 
Изјава руководиоца практичне обуке: 

Declaration by the chief flight instructor: 

Потврђујем да је 

I certify  
 

успешно завршио одобрени курс обуке за: 

has satisfactorily completed an approved course of training for the: 

Flight Instructor Rating (FI (A)): � 
Instrument Rating Instructor Rating  

(IRI (A)) 
� 

Class Rating Instructor Rating for multi – 

engine SPA (CRI (A) ME SPA): 
� 

према одговарајућем програму који је одобрио ДЦВ. 

In accordance with the relevant syllabus approved by the Authority. 

Налет у току курса: 

Flying hours during the course: 
 

Авион(-и), симулатор(-и) или FNTP који су коришћени: 

Aeroplan-s, simulator-s or flight and FNTP used: 
 

Име CFI: 

Name of CFI: 
 

Потпис: 

Signature: 
 

Назив FTO: 

Name of FTO: 
 

7 
Потврда испитивача инструктора летења 

Flight instructor examiner's certificate 

Испитао сам кандидата према извештају са испита 
I have tested the applicant according to the examination report: 

А ОЦЕНА ИСПИТИВАЧА ИНСТРУКТОРА ЛЕТЕЊА  

A– FLIGHT INSTRUCTOR EXAMINER'S ASSESSMENT 

Усмено теоријско 

испитивање: 

Theoretical oral examination: 

Положио 

Passed 
Није положио 

Failed Практични испит: 

Skill test: 

Положио 

Passed 
Није положио 

Failed 

� � � � 

А/1- ОЦЕНА ИСПИТИВАЧА ИНСТРУКТОРА ЛЕТЕЊА у случају делимичног пролаза: 

A/1 – FLIGHT INSTRUCTOR EXAMINER'S ASSESSMENT – in case of partial pass: 
� 

� 
Препоручујем даљу летачку/теоријску обуку са FI пре поновног полагања. 

I recommend further flight / ground training with a FI before re – test. 

� 
Није потребна даља летачка/теоријска обука пре поновног полагања.  

I do not consider further flight / theoretical instruction necessary before re – test. 

В- ОЦЕНА ИСПИТИВАЧА ИНСТРУКТОРА ЛЕТЕЊА 

В – FLIGHT INSTRUCTOR EXAMINER'S ASSESSMENT 

� 
Овлашћење инструктора летења 

Flight instructor rating 

� 
Овлашћење инструктора инструменталног летења 

Instrument Instructor rating  

� 
Овлашћење инструктора летења на класи вишемоторног авиона са једним пилотом 

Class Rating Instructor Rating  for multi – engine SPA: 

Име FIE (великим словима): 

FIE'name (block letters): 
 

Број дозволе: 

Licence number: 
 

Потпис: 

Signature: 
 

Датум: 

Date: 
 

Надзор на спровођењу практичног дела испита извршио ваздухопловни инспектор: 

Skill test conducted under surveillance of aviation inspector:  

Место и датум: 
Location and date:  

Потпис: 
Signature:  

Напомене: 
Remarks: 
 

   - Овај образац се користи  за испит и проверу стручности за FI(А) овлашћерње  

  This form is used for FI(А) skill test and proficiency check  
 

- Попуните великим словима бела поља, означите са “X” одговарајуће квадрате 

  Fill the form in capital letters white fields, mark appropiate fields with “X” 
 

- Све податке на извештају попуњава овлашћени испитивач; 
   All entry’s in this form must be fulfilled by authorized examiner   


