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Mo 

Образац PEL-103 MPA 

Form PEL-103 MPA 

 

ИЗВЕШТАЈ СА ПРАКТИЧНОГ ИСПИТА ЗА MPA  
Report form for MPA skill test 

Напомена:  Пре попуњавања захтева прочитајте напомене  

Remark: Please read the General Guidance before completing this form 

 

Презиме кандидата: 

Applicant's last name: 
 

Име кандидата: 

First name: 
 

Врста дозволе: 

Тype of licence: 
 

Број: 

Number: 
 

Држава: 
State  

Type rating као 
Type rating as 

PIC � Copilot � 
Потпис кандидата: 

Signature of applicant: 
 

Вишемоторни авион: 

Multi-engine aeroplane: 
 

Провера стручности: 

Proficiency check: 
 

Број досијeа са обуке: 

Training record: 
 

Овлашћење за летење на типу: 

Type rating: 
 

Практични испит: 

Skill test: 
 ATPL (A):  

Потврда о успешно завршеној обуци према захтевима за овлашћење за летење на типу је датa доле:  

Satisfactory completion of type rating – training according to requirements is certified below: 

1 
Обука теоријског знања за издавање овлашћења за летење на типу је изведено: 

Theoretical training for the issue of a type rating performed during period: 

Од: 

From: 
 

Дo: 

To: 
 

У: 

At: 
 

Број поена: 
Mark obtained: 

 
% (Пролаз 75%) 

% (Pass mark 75%) 
 

Врста и бр.дозволе: 

Type and nо. of licence: 
 

Потпис инструктора: 

Signature of instructor: 
 

Име великим словима: 

Name in capitals letters: 
 

2 
Симулатор (за тип авиона) 

Simulator (aeroplane type) 

 
ДА 

YES 

НЕ 

NO 

Спреман за 

кориштење: 

Ready for 

service and 
used: 

Са три или више оса: 

Three or more axes: 
� � 

Произвођач симулатора: 

Simulator manufacturer: 
 

Кретање / систем: 
Motion / system: � �  

Оператор симулатора: 

Simulator operator: 
 

Визуелна подршка: 

Visual aid: 
� �  

Укупно време обуке проведено за командама: 

Total training time at controls: 
 

Инструментални прилази на аеродроме: 

Instrument approaches at aerodromes: 
 

До висине одлуке од: 

To a decision altitude / height of: 
 

Место и датум: 

Place and Date: 
 

Потпис инструктора/испитивача: 

Signature of type rating instruc./ examiner: 
 

Врста и број дозволе: 

Type and nо. of licence: 
 

Име великим словима: 

Name in capitals letters: 
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3 
Летачка обука 

Flight training 

Тип авиона: 

Type of aeroplane: 
 

Регистрација: 

Registration: 
 

Време лета за 

командама авиона: 

Flight time at the controls: 

 

Полетања: 

Take – offs: 
 

Слетања: 
Landings: 

 
Аеродроми обуке/места (полетањa, прилази, слетања):  

Training aerodromes/sites (take-offs, approaches and landings): 
 

Место и датум: 

Location and date: 
 

Потпис TRI/испитивача: 

Signature of TRI / examiner: 
 

Врста и број 

дозволе: 

Type and no. of licence: 

 
Име великим словима: 

Name in capitals letters: 
 

4 

Практични испит / Провера стручности 

Skill test / Proficiency check 

Напомена: Ако кандидат није положио испитивач треба 

уписати разлог 

Remarks: If applicant failed examiner shall indicate the reasons why 

ПОЛОЖИО 

PASSED 

НИЈЕ 

ПОЛОЖИО 

FAILED 

Регистрација 

симулатора/авиона: 

SIM/Aircraft Reg: 

� � 
 

Место и датум: 

Place and Date / time: 
 

Потпис овлашћеног испитивача: 

Signature of authorised examiner: 
 

Врста и број дозволе: 

Type and number of licence: 
 

Име великим словима: 

Name in capital letters: 
 

Напомена: 
Remarks: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ATPL/овлашћење за летење на типу вишемоторног авиона са више пилота за практични 

испит и проверу стручности 
   This form is used for ATPL/Type rating/training/skill test and proficiency check on multi-engine multi-pilot aeroplanes 

 

-   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   

 


