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ПРИЈАВА ЗА ПРИСТУПАЊЕ ТЕОРИЈСКОЈ ПРОВЈЕРИ У ЦИЉУ СТИЦАЊА  

ДОЗВОЛЕ/ПОТВРДЕ ПИЛОТА МИКРОЛАКОГ ВАЗДУХОПЛОВА  

Application form for Theoretical examination for the Issue of a Microlight Pilot Licence/Certificate 

 

Лични подаци 
 Personal Details 

Презиме (име оца), име 
Applicant’s last name (father’s 
name) and  first name 

 

Датум и мјесто рођења 
Date and Place of Birth 

 

Држављанство 
Nationality 

 ЈМБГ 
ID No. 

 

 

            

Адреса (улица и број, град, 
поштански број, држава) 
Address (Street and Number, Postal 
Code, City, State) 

 Бројеви телефона 
Phone Numbers 

Кућа 
Home: 

 

Посао 
Business: 

 

E-mail address 
 Мобилни 

Mobile: 
 

 

 
 

ZAHTJEV ZA 
Application for 

□ 
Стицање дозволе/потврде 
Issuing of Licence/Certificate □ Стицање овлашћења 

Issuing of Rating 

 

 
Микролаки авиона 
Microlight airplane 

 
Микролаки хеликоптер 
Microlight helicopter 

 
Микролака једрилица 
Microlight sailplane 

 
Жироплан  
Microlight Gyroplane 

 
Змај са мотором 
Powered Hang Glider 

 
Параглајдер са мотором 
Powered Hang Glider 

 
Додатно овлашћење инструктора летења 
Addition Flight Instructor rating 
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Теоријски дио испита 
Theoretical examination 

Испитни рокови 
examination 

I II 
Напомена 

Remarks 

Ваздухопловни прописи  
Aviation Regulations   

  

Људске могућности и ограничења 
Human performance    

Метеорологија  
Meteorology   

Комуникације  
Communications   

Опште знање о ваздухоплову  
Aircraft general knowledge    

Оперативне процедуре  
Operational procedures   

Перформансе лета и планирање  
Flight planning and performances    

Теорија летења 
Principle of flight   

Навигација 

Navigation 
  

 

   
Датум тестирања* 

Date of Theoretical examination 

Број изласка на теоријски дио испита 
Number of Theoretical examination 

I   

II   

III   

IV   

* - уписати термин полагања сагласно распореду термина предвиђених за теоријско испитивање (сриједа у планираној седмици) 
   - select date of Theoretical examination in accordance with annual schedule of Theoretical examination (wednesday in the test week) 
 

ПОДАЦИ О ПРОВЕДЕНОМ ТЕОРИЈКОМ И ПРАКТИЧНОМ ШКОЛОВАЊУ 
Information about Theoretical and  Practical Training  

Датум почетка теоријске обуке: 
Start of Theoretical training: 

 
Датум окончања теоријске обуке: 
End of Theoretical training: 

 

Број регистра: 

Register number: 
  

Назив организације за обуку која је провела обуку: 
Name of Training Organization: 

 

Број одобрења организације за обуку: 
Training Organization Approval number: 

 
 

Одговорно лице организације за обуку пилота: 

Responsible person of Training Organization: 
 

 
Прилози

1
: 

Attachments: 

 Потврда (писана препорука) о завршеном теоријском оспособањавању у одобреној организацији за обуку  
Confirmation (written recommendation) on completion of the theoretical training in an approved training organization pilot 
licence/certificate  

 Административна такса, по тарифном броју 1 
Administrative charges, classified under the heading No.1 

 Административна такса, по тарифном броју 3 
Administrative charges, classified under the heading No.3 

                                                           
1  захтјев попунити читко штампаним словима / Fill the form legibly in block letters 

означити само једну акцију на захтјеву / Tick only one action per application 
достављени документи морају бити оригинали или овјерене копије / The submitted documents must be originals or certified copies 
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За достављање докумената поштом, попунити сљедеће податке / For the documentation to be delivered by 
mail, indicate an address below: 

Улица и број: 
Street and Number : 

 

Град и поштански број: 
City and postal code: 

 

Држава: 
State: 

 

Сагласан са подмирењем трошкова слања / I agree to pay the costs of delivery 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем/о да су подаци наведени у овом 
захтјеву и достављеним  прилозима тачни и потпуни.  
It is hereby certified, under full substantive and criminal liability, that the information supplied in this application form 
and attachments submitted hereto are true and correct.. 

Датум: 
Date: 

 
 

Потпис/и: 
Signature/s: 

 
 

 
Напомена 

Note: 

Захтјев не може бити примљен без доказа о уплаћеној административној такси и накнади/ Application cannot be admitted without 

evidence of payment of the administrative fee and charge. 

Детаљне информације можете пронаћи на службеној интернет страници BHDCA / More details can be found on the BHDCA website. 

 


