AIR.F.63 Захтјев за издавање увјерења о пловидбености за извоз

Датум обрасца: 21.08.20.

ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЈЕРЕЊА О ПЛОВИДБЕНОСТИ ЗА ИЗВОЗ
APPLICATION FOR EXPORT CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS

Име / First Name:

Презиме / Last name:

Датум рођења / Date of birth:

Држављанство / Nationality:

Мјесто/Град и држава рођења / Place/country of birth:
Улица и број / Street and number:
Адреса (ПРЕБИВАЛИШТЕ) /
Address of permanent residence:
Мјесто/Град/Поштански број / Place/City/Postal code:
Држава / Country:
Адреса (БОРАВИШТЕ) / Address of temporary
residence:
(ако је различита од пребивалишта / if different
from residence):

Улица и број / Street and number:
Мјесто/Град/Поштански број / Place/City/Postal code:
Држава / Country:

Број телефона (фиксни) / Landline phone number:

Број телефона (мобилни) / Mobile phone:

Број факса / Fax number:

E-mail:

Овај образац и Анекс I, испуњен, треба доставити Дирекцији за цивилно ваздухопловство Босне и
Херцеговине, V козарске бригаде 18 78000 Бања Лука, заједно са потврдом о уплати одговарајуће накнаде за
издавање Увјерења о пловидбености ваздухоплова за извоз. Накнада се уплаћује Дирекцији за цивилно
ваздухопловство Босне и Херцеговине (види: Одлука о висини накнада за услуге из надлежности Дирекције за
цивилно ваздухопловство БиХ и Закон о административним таксама). За све информације, можете нас контактирати
у току радног времена на телефон +387 51 921 222 или посјетити нашу интернет страницу www.bhdca.gov.ba.
This form and Annex I should be completed and submitted to the Bosnia and Herzegovina Directorate of Civil Aviation,
V kozarske brigade 18, 78000 Banja Luka, accompanied by a receipt for payment of the required administrative fees
for the issuance of a Export Certificate of Airworthiness. The fees shall be paid to the Bosnia and Herzegovina Directorate
of Civil Aviation (refer to: Decision on the fees for services within the competence of the BHDCA and the Law on
Administrative Fees). For further information, you may contact us during working hours at the telephone number +387 51
921 222 or visit our website at www.bhdca.gov.ba.
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1. Подаци о извознику ваздухоплова
Data of exporter



Власник ваздухоплова………………………………………………………………….......................
Name of the aircraft owner



Адреса власника………………………………………………………………..…………...............
Address of the owner



Држављанство………………………………………………………………………….…...............
Nationality



Име и адреса подносиоца захтјева (ако није власник)
Name and surname of the applicant (if is not aircraft owner)
………………………………………........................................................................................



Накнада која се уплаћује
Fee for issue export certificate of airworthiness
...............................................................................................................................................

2. Подаци о увознику ваздухоплова
Data of foreign purchaser



Купац ваздухоплова…………………………………………………………………........................
Buyer of the aircraft



Адреса купца ………………………………………………………………..………….................
Address of the buyer




Држављанство………………………………………………………………………….…..............
Nationality

Држава у коју се ваздухоплов извози ……………………………………………….................
Country to which Exported aircraft

3. Навести Заштиту и паковање, ако је то потребно за заштиту од корозије и оштећења током превоза
или складиштења. Навести трајање и дјелотворност таквих метода:
For shipment, preservation and packing method used to protect the product(s) against corrosion and damage.
Effective duration of above methods:

4. Ваздухоплов је у складу са свом важећом регулативом у Босни и Херцеговини, налозима за
пловидбеност и свим додатним захтјевима BHDCA?
Does the aircraft comply with all applicable B&H regulation, Airworthiness Directives, and other BHDCA
requirements?

Дa
Yes

Нe (објашњење под “Напомене”)
No ( explain in Remarks )

5. Да ли је ваздухоплов у складу са свим додатним захтјевима земље у коју се ваздухоплов извози?
Is it the aircraft compliance with all additional requirements of the importing country?

Дa
Yes

Нe (објашњење под “Напомене”)
No ( explain in Remarks )

6. Напомене:
Remarks:

7. Име и адреса одобрене организације или лиценцираног особља за одржавање ваздухоплова код
које је ваздухоплов доступан за инспекцију:
Name and address of approved organization/licensed maintenance personnel with whom aircraft is available for
inspection
…………………………………………………………………………………..

8. Изјава

Declaration

Овим изјављујем да су појединости које су унесене у ову пријаву и у додатак тачне у сваком погледу, као
и да је наведени ваздухоплов пловидбен и у стању за безбједно извођење операција, са изузећима
наведеним под тачком 6 „Напомене”.
Exporter's certification - The undersigned certifies that the above statements are true and that the product(s) described herein
are airworthy, and in condition for safe operation except as may be under item 6, remarks above.

Датум ...................

Потпис подносиоца захтјева ..............................................................

Date:

Signature of applicant:

Уз овај захтјев обавезно приложите образац: / With this application is necessary enclose:
Листа техничких података о ваздухоплову транспортне категорије / List of aircraft technical data transport category ili /or
Листа техничких података о ваздухоплову опште/посебне категорије / List of aircraft technical data general/special category
Напомена: Захтјев не може бити примљен без доказа о уплаћеној административној такси /
Note: This application cannot be admitted without evidence of payment of the administrative fees.
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