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ЗАХТЈЕВ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ ПОТВРДЕ О ОБУЧЕНОСТИ ПАДОБРАНЦА

Лични подаци
Презиме (име оца), име
Датум и мјесто рођења
Држављанство

ЈМБГ
Контакт телефони

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

Кућа
Посао
Мобилни

е-маил

Подаци о посједованој потврди о обучености
Број потврде о
обучености:

Важи до:

Љекарско увјерење:

Важи до:

Захтјев се односи на
Редовно продужење потврде о
обучености падобранца:

Продужење потврде о обучености
падобранца по њеном истеку до 12
мјесеци:

Продужење потврде о
обучености падобранца по
њеном истеку до 12 мјесеци:
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ПОТВРДА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ПРОДУЖЕЊЕ ПОТВРДЕ О
ОБУЧЕНОСТИ ПАДОБРАНЦА
На основу члана 81. став 1., 2. и 4. Закона о ваздухопловству Босне и Херцеговине (''Службени
гласник БиХ'', број 39/09), члана 3. Одлуке о пословима који непосредно и посредно утичу на
безбједност ваздушне пловидбе (''Службени гласник БиХ'', број 79/10) и члана 63., 83. и 89.
Правилника о падобранству (''Службени лист СФРЈ'', број 73/89 и 57/90) дефинисани су услови за
продужење Потврде о обучености падобранца (у даљем тексту Потврда) са припадајућим
овлашћењима који подразумијевају да је падобранац испунио услове за продужење Потврде
испунивши услове који подразумијевају да је у моменту продужења Потврде падобранац поднио
захтјев за продужење Потврде најраније 30 дана прије истека исте, да испуњава здравствене
услове и има најмање 20 скокова падобраном у току важења Потврде, према једном од
дефинисаних сценарија у тексту испод.

A. РЕДОВНО ПРОДУЖЕЊЕ
Овим се потврђује да је падобранац

ималац

потврде број
испунио услове за редовно продужење Потврде те је уз
захтјев за продужење Потврде дужан доставити следеће:
a. важеће љекарско увјерење;
b. доказ о провјери стручне способности, коју је извршио овлашћени наставник
падобранства (потврда наставника падобранства о проведеној теоријској и практичној
провјери стручне способности);
c. доказ да је падобранац извео 20 скокова падобраном у току важења Потврде;

Датум:

Да су услови за продужење Потврде испуњени потврђује
наставник падобранства

Мјесто:
(штампаним словима име и презиме, број потврде и потпис инструктора)

B. ПРОДУЖЕЊЕ ПОТВРДЕ ПО ИСТЕКУ ВАЖНОСТИ ДО 12 МЈЕСЕЦИ
Овим се потврђује да је падобранац

ималац

потврде број
испунио услове за продужење Потврде по истеку важности до
12 мјесеци, те је уз захтјев за продужење Потврде дужан доставити следеће:
a. важеће љекарско увјерење;
b. доказ о провјери стручне способности, коју је извршио овлашћени наставник
падобранства и то наставник експлоатације падобрана са принудним поступцима
(потврда наставника падобранства о проведеној теоријској и практичној провјери
стручне способности са израђеним тестовима за конкретан тип падобрана у прилогу
потврде);
c. доказ да је падобранац извео 20 скокова падобраном у току важења Потврде;

Датум:

Да су услови за продужење Потврде испуњени потврђује
наставник експолатације падобранства

Мјесто:
(штампаним словима име и презиме, број потврде и потпис инструктора)
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C. ПРОДУЖЕЊЕ ПОТВРДЕ ПО ИСТЕКУ ВАЖНОСТИ ОД 12 МЈЕСЕЦИ ДО 24 МЈЕСЕЦА
Овим се потврђује да је падобранац

ималац

потврде број
испунио услове за продужење Потврде по истеку важности од
12 мјесеци до 24 мјесеца, те је уз захтјев за продужење Потврде дужан доставити следеће:
a. важеће љекарско увјерење;
b. доказ о провјери стручне способности, коју је извршила Комисија за полагање испита
из експлоатације падобрана са принудним поступцима (Комисија) уз извођење једног
скока у оквиру рада комисије (Рјешење о формирању комисије и извјештај комисије о
проведеној теоријској и практичној провјери стручне способности са израђеним
тестовима за конкретан тип падобрана у прилогу потврде);
c. доказ да је падобранац извео 20 скокова падобраном у току важења Потврде;

Да су услови за продужење Потврде испуњени потврђује
предсједник комисије

Датум:
Мјесто:

(штампаним словима име и презиме, број потврде и потпис инструктора)

1

ПРИЛОЗИ :
:

Потврда о обучености падобранца;
Важеће љекарско увјерење (копија);
Потврда о обучености наставника падобранства који је потписник потврде о испуњавању услова за
продужење Потврде (копија);
Административна такса по тарифном броју 1
Административна такса по тарифном броју 4
Накнада за издавање Потврде о оспособљености падобранца;

За достављање дозволе поштом, попунити сљедеће податке
Улица и број:
Град и поштански број:
Држава:
Сагласан са подмирењем трошкова слања.
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем/о да су подаци наведени у овом
захтјеву и достављеним прилозима тачни и потпуни.

Датум:

Потпис/и:

Напомена:
Захтјев не може бити примљен без доказа о уплаћеној административној такси и накнади
Детаљне информације можете пронаћи на службеној интернет страници BHDCA.

1

Достављени документи морају бити оригинали или овјерене копије
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