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ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЛИ ИЗМЈЕНУ ПАРТ-66 ДОЗВОЛА (ЕASA Form 19) 

 
Молимо попуните образац ВЕЛИКИМ ШТАМПАНИМ словима црном или тамно плавом тинтом. 
ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ  ЗАХТЈЕВА: 

 
Име и презиме:  

Адреса:  

E-mail:  

Телефон (и):  

Држављанство:  

Датум и мјесто рођења: 

рођења: 

 

 

ПОДАЦИ O PART-66 ДОЗВОЛИ (ако је примјењиво): 

Број дозволе:  

Датум издавања:  

ПОДАЦИ О ПОСЛОДАВЦУ: 

Назив:   
Адреса:  
Број одобрења организације за одржавање:   
Тел / Факс:   
 

ЗАХТЈЕВ ЗА (означите одговарајуће кућице): 

   Почетна AML    □                Измјена AML    □             Продужење AML   □ 
Категорија A B1 B2 B3 C 

Авион са турбинским мотором □ □    

Авион са клипним мотором □ □    

Хеликоптер са турбинским мотором □ □    

Хеликоптер са клипним мотором □ □    

Авионика   □   

Клипни непресуризирани авиони MTOM  од 2t и мање    □  

Велики ваздухоплов     □ 

Ваздухоплови који нису класификовани као велики     □ 

Упис типа / Упис групе / Уклањање ограничења: 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
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Подносим захтјев за прво издавање /измјену / продужење Part 66 дозволе и потврђујем да су информације 
садржане у овом обрасцу тачне у вријеме подношења захтјева.  
 
Овим потврђујем да: 
Немам Part 66 дозволу издату у EASA држави чланици; 
Нисам се пријавио/ла за било коју Part 66 дозволу у EASA држави чланици; и  
Никад нисам имао/ла Part 66 дозволу која је одузета или суспендована у било којој другој EASA држави чланици. 
 
Такође разумијем да ми због нетачних података може бити ускраћена Part 66 дозвола. 
 
Потпис : …………………………………………                     Датум:  ……………………………………….. 

 
Молим да ми се призна сљедеће (ако је примјењиво): 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
 
Признавање искуства у случају завршене обуке у Part-147 организацији: 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
 
Признавање испита на основу еквивалентних свједочанстава о положеним испитима: 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 

Молимо Вас да уз захтјев приложите све релевантне потврде. 
 
Уз захтјев прилажем слиједеће  уплатнице: 
1. Доказ о уплати административних такси*                  □ 
2. Доказ о уплати одговарајуће BHDCA накнаде**        □ 
*  Видјети Инструкцију за уплату административне таксе доступну на www.bhdca.gov.ba  
** Видјети Инструкцију за уплату накнада предвиђених на основу Одлуке о висини накнада за услуге из надлежности Дирекције за  цивилно 

ваздухопловство БиХ доступну на www.bhdca.gov.ba 

Препорука (ако је примјењиво): Овиме се потврђује да је подносилац захтјева испунио одговарајуће захтјеве по 
питању знања и искуства Дијела-66, те се препоручује да BHDCA изда или овјери Part-66 дозволу.  
 
Име и презиме: …………………………………            Положај: ..........................................................                   

 
Датум: 

 
Потпис/и :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена:  Захтјев не може бити примљен без доказа о уплаћеној административној такси  

http://www.bhdca.gov.ba/
http://www.bhdca.gov.ba/

