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ЗАХТЈЕВ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА НА ТИПУ ВАЗДУХОПЛОВА  

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 О PART-66  ДОЗВОЛИ : 

Организација која је издала дозволу:................................................................................................................................ 

Број дозволе: .................................................................         Датум издавања: ................................................................ 
 

  
Пријављујем се за полагање испита без предходне обуке на сљедећим типовима ваздухоплова*: 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
 
* Наведени типови морају бити класификовани у групу (2) или групу (3) ваздухоплова, према документу ‘List of Part-66 Type Ratings 
(Aeroplanes/Helicopters)’  којег периодично ажурира EASA. Наведени документ доступан је на EASA web страници: www.easa.europa.eu 
 

Предлажем да се практични дио испита организује на сљедећи начин: 
 
Модел 
ваздухоплова:........................................................................................................................................................... 
Регистарске ознаке:  .......................................   
Власник: ................................................................................................... 
Временски 
период:................................................................................................................................................................ 
Локација:  ............................................................................................................................................................................
. 
Организација за 
одржавање*:............................................................................................................................................... 
Или: 
Ималац Part-66 
дозволе:..................................................................................................................................................... 
Број дозволе:....................................................................................................................................................................... 
 
Приручници  за одржавање:.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 

http://www.easa.europa.eu/
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Расположиви 
алати:  ................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
 
*  У случају да је подносилац захтјева направио одговарајући аранжман са БХДЦА одобреном организацијом за одржавање, није неопходно 

испуњавање осталих поља у овом одјељку 

 

Навести датум и мјесто претходних покушаја* полагања на горе наведеним типовима ваздухоплова (ако је 
примјењиво): ...................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
Напомена:  Излазак на испит након неуспјелог изласка на испит  дозвољен је у случају ако је од претходног 
изласка на испит протекло више од: 
 

 30 дана, у случају да је се ради о другом покушају;   

 60 дана, у случају да је се ради о трећем покушају;   

 више од годину дана, ако се ради о четвртом покушају. 
 

Напомене: 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
 

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 

 

Изјављујем да не постоји забрана на излазак на испите у периоду подношења захтјева због кориштења 
недозвољених средстава током испита у било којој Part-147 организацији или другој CAA у претходних 12 мјесеци. 
 
Подносим захтјев за полагање горе наведених модула и потврђујем да су све информације садржане у овом обрасцу 
тачне у вријеме подношења захтјева.  
Разумијем да ми због нетачних података може бити ускраћена Part 66 дозвола. 

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/

