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ЗАХТЈЕВ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ ПОТВРДЕ О ОБУЧЕНОСТИ ВАЗДУХОПЛОВНОГ СТРУЧНОГ 
ОСОБЉА – ПИЛОТ ЗМАЈА СА МОТОРОМ 

 
 

Лични подаци 

Презиме (име оца), име 
 

Датум и мјесто рођења 
 

Држављанство 
 

 ЈМБГ               

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

 
Контакт телефони 

Кућа  

Посао  

е-маил  
 

Мобилни  

 
 

Подаци о посједованој потврди о обучености 

Број потврде о обучености:  Важи до:  

Љекарско увјерење:  Важи до:  

 
 

Захтјев се односи на 

Продужење рока важности потврде:  
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ИЗВЈЕШТАЈ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ПРОДУЖЕЊЕ ПОТВРДЕ О 
ОБУЧЕНОСТИ ВАЗДУХОПЛОВНО СТРУЧНОГ ОСОБЉА – ПИЛОТ ЗМАЈА СА 

МОТОРОМ 

На основу члана 49 и 53. Правилника о услови за коришћење микролаких ваздухоплова, обуку и 
стицање дозволе или потврде о обучености пилота микролаких ваздухоплова (''Службени 
гласник БиХ'', број: 9/14) и Одлука о пословима који непосредно и посредно утичу на безбједност 
ваздушне пловидбе  (''Службени гласник БиХ'', број: 79/10) дефинисани су услови за продужење 
Потврде о обучености ваздухопловно стручног особља - пилота змаја са мотором. 

 

Овим се потврђује да је пилот    ималац Потврде о 

обучености ваздухопловно стручног особља - пилота змаја са мотором број  
испунио услове за продужење исте сагласно подацима наведеним у табели испод: 

 

Датум теоријске провјере (ако се односи):  

Датум практичне провјере (према листи провјере у лету):  

Регистарска ознака змаја са мотором на коме је рађена 
провјера: 

 

Укупно вријеме практичног дијела провјере:  

Број реализованих летова током провјере:  

Резултат провјере: Опис проведене провјере: 

Задовољио Није задовољио 

  

Подаци о летачком искуству: 

1. Редовно продужење важности Потврде о обучености ваздухопловно стручног особља - 
пилота змаја са мотором: 

Укупан налет као PIC у току 12 мјесеци који претходе истеку овлашћења 
које се продужава: 

 

Укупан број летова као PIC у току 12 мјесеци који претходе истеку 
овлашћења које се продужава: 

 

Трајање лета са инструктором летења МЛВ, као обнављајућу обуку 
(refresher training) 

 

2. Обнављање важности Потврде о обучености ваздухопловно стручног особља - пилота 
змаја са мотором: 

Трајање лета са инструктором летења МЛВ/испитивачем, као 
обнављајућу обуку (refresher training) 

 

Налет од 5 сати летења под надзором инструктора летења МЛВ:  

Минимално 5 летова под надзором инструктора летења МЛВ:  

Трајање лета са инструктором летења МЛВ, као обнављајућу обуку 
(refresher training) 

 

 

Датум: 
  

Да су услови за продужење Потврде о 
обучености ваздухопловно стручног особља – 

пилот змаја са мотором 

Мјесто: 
   

  
(штампаним словима име и презиме, број потврде и потпис инструктора) 
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ПРИЛОЗИ
1
: 

 Потврда о обучености пилота змаја са мотором која је предмет продужења; 

 
Извод из евиденције летења (књижица летења) из ког се виде испуњеност услова за продужење 
овлашћења у погледу сати летења; 

 Листа провјере у лету; 

 Важеће љекарско увјерење (копија); 

 Административна такса по тарифном броју 1 

 Административна такса по тарифном броју 4 

 Накнада за продужење захтијеваног овлашћења  

  

 

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 


