ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДУЖЕЊЕ/ОБНАВЉАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА УПИСАНИХ У ДОЗВОЛИ/ПОТВРДИ
ПИЛОТА МИКРОЛАКОГ ВАЗДУХОПЛОВА
Application form for Issue/Revalidation/Renewal of validity rating in 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

JMBG

Nationality

ID No.

Бројеви телефона
Адреса (улица и број, град,
поштански број, држава)

Phone Numbers

Кућа
Home:

Address (Street and Number, Postal
Code, City, State)

Посао
Business:

Mобилни

E-mail address

Mobile:

ПОДАЦИ О ПОСЈЕДОВАНОЈ ДОЗВОЛИ
Information on Holder's Licence
Број дозволе/потврде:
Licence/Certificate number:

Важење дозволе/потврде:
Validity of Licence/Certificate:

Класа љекарског увјерења:
Class of medical certificate:

Важност увјерења:
Validity of certificate:
ЗАХТЈЕВ ЗА
Application for

□

Издавање овлашћења
Issuing of Rating

□

Продужење овлашћења
Rating revalidation

□

Обнављање овлашћења
Rating renewal

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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Прилози :
Attachments:
Пријавa и извјештај о школовању и практичној/стручној провјери оспособљености
Application and report form for training/skill test and proficiency check

Садржај провјере практичне оспособљености/провјере стручности
Content of the skill test/proficiency check

копија дијела летачке књижице из које су видљиви услови за активност која се тражи захтјевом
Photocopy of the segment of the pilot logbook indicating fulfilled requirements for the activity applied for in the application form

Дозвола/Потврда издата од стране BHDCA
National Licence/Certificate issued by the BHDCA

Уз захтјев за издавање или обнову овлашћења на основу обуке проведене у центру за обуку, доставити
диплому о завршеној обуци, копију сертификата тренинг организације,
Application form based on training completed in a training organization to be accompanied by the training sertificate, a copy of training
organization certificate,

Уз захтјев за издавање овлашћења инструктора летења, доставити препоруку инструктора који је
надзирао кандидата при провођењу практичног оспособљавања ученика,
Application for issuing of Flight instructor Rating to be accompanied by Proposal from Nominated Supervisor instructor,

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

Административна такса, по тарифном броју 4
Administrative charges, classified under the heading No.4

Потврда о плаћеној накнади за издавање/продужење/обнављање дозволе/потврде
Confirmation of payment of the licence/certificate issuing/revalidation/renewal fee

Потврда о плаћеној накнади за издавање/продужење/обнављање овлашћења
Confirmation of payment of the rating issuing/revalidation/renewal fee

Накнада за провођење провјере практичне обучености/стручности проведене од стране BHDCA
ауторизованог испитивача (ако се односи)
Confirmation of payment fee if the rating revalidation/renewal is conducted by the BHDCA authorized examiner (if applicable)

За достављање дозволе поштом, попунити сљедеће податке / For the authorisation to be delivered by mail,
indicate an address below:
Улица и број:
Street and Number :
Град и поштански број:
City and postal code:
Држава:
Country:
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 correct and completed.
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.
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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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