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УПУТСТВО ЗА ПОЛАГАЊЕ ТЕОРИЈСКОГ ИСПИТА 

 

ДЦВ организује спровођење теоријског испита за стицање потврде о положеној провери знања 

за управљање беспилотним ваздухопловима.Редовне провере теоријског знања се одржавају у 

складу са терминима полагања за актуелну годину у сали Директората на рачунарима.  

 

Кандидат је дужан да на теоријски испит понесе документ за идентификацију. 

 

Кандидат подноси захтев Директорату за полагање теоријског испита за стицање Потврде о 

положеној провери знања за управљање беспилотним ваздухопловима. 

 

Провера знања се састоји од полагања теста објективног типа с вишеструким избором одговора 

и спроводи се у просторијама Директората. 

 

Кандидати полажу тест из предмета Ваздухопловни прописи који се састоји од 40 питања. 

 

Кандидат је положио проверу знања ако тачно одговори на најмање 75 % питања и уколико је 

положио предмет у једном покушају. 

 

Ако кандидат не положи проверу знања, он може поднети захтев за поновну проверу знања. 

 

Ако се утврди да кандидат није поступао у складу са испитним процедурама у току 

полагања испита, надлежна ваздухопловна власт ће проценити да ли кандидат није 

положио проверу знања.  

 

Ако се докаже да је кандидат покушао да положи проверу знања на преварни начин, 

надлежна ваздухопловна власт ће забранити кандидату даље полагање испита на период 

од најмање 12 месеци од датума полагања испита који је кандидат покушао да положи на 

преварни начин. 
 

Након сваког изласка на проверу знања, кандидат добија извештај о резултатима које је 

постигао, односно потврду да је успешно завршио проверу знања. 

 

Информације у вези спровођења теоријских испита, распоред полагања за текућу годину,  

локација одржавања испита, понашање кандидата током полагања провере знања, као и кратка 

презентација програмског пакета „Теоријски испити“ могу се наћи на српском и енглеском 

језику на интернет страници ДЦВ . Пријава за полагање провере знања врши се путем e-mail-a 

ispiti@cad.gov.rs  (не очекујте одговор са овог mail-а) . 
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