AIR.F.05 Part 66_Захтјев за конверзију

Датум обрасца: 21.08.20.

ЗАХТЈЕВ ЗА КОНВЕРЗИЈУ ПРЕТХОДНО СТЕЧЕНИХ ДОЗВОЛА У PART-66 ДОЗВОЛУ
Молимо попуните образац ВЕЛИКИМ ШТАМПАНИМ словима црном или тамно плавом тинтом.
ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА:
Име и презиме:
Адреса:
E-mail:
Телефон (и):
Држављанство:
Датум и мјесто рођења:
рођења:

ПОДАЦИ О ПРЕТХОДНОЈ ДОЗВОЛИ :
Организација која је издала дозволу:........................................................................................................
Број дозволе: ..................................................
Категорија дозволе:

AMS □

Датум издавања: ...........................................

IRE □

Напомена: Овјерена копија дозволе мора бити приложена уз овај захтјев.

ЗАХТЈЕВ ЗА КОНВЕРЗИЈУ ПРЕТХОДНЕ ДОЗВОЛЕ У (означити одговарајуће кућице):
Категорија

B1

Авион са турбинским мотором

□

Авион са клипним мотором

□

Хеликоптер са турбинским мотором

□

Хеликоптер са клипним мотором

□

Авионика
Клипни непресуризовани авиони MTOM од 2t и мање
Ваздухоплови који нису класификовани као велики

B2

B3

C

□
□
□
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Предлажем да ми се у Part-66 дозволу упишу слиједећи типови ваздухоплова / групна овлашћења:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
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

Прилажем сљедеће доказе о завршеној обуци или положеним испитима, неопходне ради скидања ограничења
у складу са BHDCA Извјештајем о конверзији:
Датум
полагања

Назив модула
Модул 3 – Основи електротехнике

□

Модул 4 – Основи електронике

□

Модул 5 - Системи електронских инструмената
са дигиталним техникама

□

Модул 6 – Материјали и опрема

□

Модул 7 – Поступци одржавања

□

Модул 8 – Основи аеродинамике

□

Модул 9 – Људски фактор

□

Модул 10 – Ваздухопловна регулатива

□

Модул 11 - Аеродинамика, структуре и системи
турбинских авиона
Модул 12 - Аеродинамика, структуре и системи
хеликоптера
Модул 13 - Аеродинамика, структуре и системи
ваздухоплова

BHDCA/
Part-147 Увјерење

□
□
□

Модул 14 - Погон (пропулзија)

□

Модул 15 - Мотор са гасном турбином

□

Модул 16 - Клипни мотори

□

Модул 17 - Елиса

□
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Прилажем сљедеће доказе о траженом искуству:
.............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Напомена:.......................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Подносим захтјев за конверзију у Part-66 дозволу и потврђујем да су све информације садржане у овом обрасцу
тачне у вријеме подношења захтјева.
Разумијем да ми због нетачних података може бити ускраћена Part 66 dozvola.

Датум:

Потпис/и : .....................................................

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