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ЗАХТЈЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА 

Молимо попуните образац ВЕЛИКИМ ШТАМПАНИМ словима црном или тамно плавом тинтом. 

□ Прво одобрење Програма    □ Одобрење измјене Програма; Ревизија: .................................... 

 

Тип ваздухоплова: .......................................................................................................................................... 

Регистарске ознаке: Е7- .........................  Серијски број: ............................................................................ 
 

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА: 

 

Име власника/корисника: .............................................................................................................................. 

 

Адреса: ....................................................................................................................................................... 

 

Контакт e-mail:  ........................................................................................................................................... 

 

Контакт телефон (и): ....................................................................................................................................... 

 

Броj CAMO/Part-145**/MF** одобрења*: .................................................................................................... 

□ Копија уговора са власником/корисником у складу са M.A.201(e) (ii)* 

* Потребно у случају да Програм одржавања подноси уговорена организација у име власника/корисника 

** Part-145/MF: Могуће само у случају ELA 2 ваздухоплова који се не користе у комерцијалне сврхе 
 

ОСНОВЕ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА (уписати ревизију и датум документа*): 

 

□ MRBR: ................................................................................................................................................ 

□ MPD: .................................................................................................................................................. 

□ STCs: .................................................................................................................................................. 

□ MM (engine): ...................................................................................................................................... 

□ MM (propeller): ……………………………………………………………………………………………… 

□ ADs: ………………………………………………………………………………………………………….. 

□ SBs: …………………………………………………………………………………………………………… 

□ SLs: …………………………………………………………………………………………………………… 

□ Друго: ………………………………………………………………………………………………………… 

 

* Уписати “N/A” ако наведени документ није кориштен као основ за израду Програма одржавања 
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Уз Програм прилажем: 

1. Попуњену листу о усклађености – некомплексни ваздухоплови                               □ 

2. Попуњену листу о усклађености – комплексни ваздухоплови                                   □ 
 

3. Друго:     

 
..................................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................... 
 

Напомене:  

 
..................................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................... 
 
 

Уз захтјев прилажем сљедеће 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 

 

ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ: Предложени Програм одржавања у складу је са захтјевима оригиналних 

произвођача змаја, мотора, пропелера и компоненти, као и свим додатним инструкцијама BHDCA, осим у 

случају да одступање није изричито одобрено од BHDCA. 

 
 

Подносим захтјев за одобрење Програма одржавања и потврђујем да су све информације садржане у овом 

обрасцу тачне у вријеме подношења захтјева.  

 

Име и презиме: ………………………………………............. Потпис: …………………………………………... 

 

Положај у CAMO/Part-145/MF организацији*: ................................................................................................. 

 

Датум:  ……………………………………….. 

 

* Ако је примјењиво 

 

 

 

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