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ПРИЗНАВАЊЕ ИСПИТА
За признавање испита стечених током претходног школовања документација обухвата:
- Потпуно попуњен Захтев за признавање испита, Form-19. (Уписати за коју
категорију/поткатегорију дозволе се тражи признавање),
- Оверена копија дипломе средње школе или факултета,
- Копија сведочанстава сва четири разреда,
- Детаљан План и програм по коме је спроведена настава (ово се доставља само ако
ДЦВ не поседује такав програм.)
- Републичка административна такса.
- Такса за израду извештаја о признавању испита за издавање дозволе Part 66 иницијално, по захтеву за претходно признавање испита по члану 66.А.25(ц), за
А/Б1/Б2/Б3/Ц категорију.
Напомена : За трогодишње школе се не ради признавање испита. У том случају мора се
завршити курс Part-147 за одговарајућу категорију/поткатегорију дозволе, или положити сви
Модули.

Поступци за признавање испита
Извештај о признавању испита
Извештај о признавању обухвата поређење:
1. предмета и делова предмета и нивоа знања из Додатка I анекса (Део 66); и
2. предмета техничке квалификације који се сматрају релевантним за одређену категорију
која се захтева.

Признавање испита, може да одобри само ДЦВ за квалификације стечене у Србији, не
доводећи у питање билателарне споразуме.

Испит не може да се призна ако не постоји изјава о услађености са сваким предметом и делом
предмета, уз навођење где се, у техничкој квалификацији, може наћи еквивалентни стандард.

Признавање испита важи 10 година након одобрења.

Након престанка важења признатих испита, подносилац захтева може да поднесе захтев за
ново признавање. Надлежни орган продужава важење за период од додатних 10 година, без
даљих провера, ако захтеви у погледу основног знања дефинисани у Додатку I овог анекса
(Део 66) нису измењени.
ДЦВ издаје Потврду о признатим испитима.
Признавање испита

Ово је упутство. Једини основ за издавање дозволе је Закон о ваздушном саобраћају
и Правилник о континуираној пловидбености...

