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ЗАХТЈЕВ ЗА ЗАМЈЕНУ НАЦИОНАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЛЕТАЧКОГ ОСОБЉА У JAR-FCL ДОЗВОЛУ
Application form for the issue of a JAR-FCL licence on the basis of a national licence

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 професионалном ангажману
Details on professional engagement

Летачка организација:
Flight organization:

Запослен у:
Employed at:

Прву дозволу сам стекао у:
First Licence issued from CAA:

Тренутно поред BHDCA дозволе посједујем
ЈАА дозволу издату од (навести земљу, врсту
и број дозволе):
At this moment, in addition to a licence issued by the
BHDCA, I hold a JAA Licence issued from (state country,
type and number of Licence):

Захтјев се односи на
Application for

Сценарио број:
Scenario number:

Замјену дозволе издате од стране BHDCA, по сценарију:
Replacement of BHDCA licence in accordance with the scenario:

Подаци о посједованој дозволи
Information on Licence held

Врста дозволе:

Број дозволе:

Licence Type:

Licence number:

Авион/Хеликоптер:

Дозволу издао:

Airplane/Helicopter:

Licence issued by Authority:

Датум издавања:

Важи до:

Date of issue:

Valid until:
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Овлаштења:
Ratings:

Инструментално
овлаштење:

IR / SE



Instrument rating:

IR / ME



SEP



MEP



Овлаштење на класи:
Class rating:

Овлаштење на типу:

Датум
издавања:

Важи до:
Valid until:

Date of issue:

Датум
издавања:

Важи до:
Valid until:

Date of issue:

Датум
издавања:

Type rating:

Важи до:
Valid until:

Date of issue:

FI

Овлаштење инструктора / Instrucor Ratings:

TRI

Инструктор летења
Flight Instructor Rating



Инструктор за тип
Type Rating Instructor Rating

Инструктор за класу
CRI

IRI

SFI

STI

Class Rating Instrucor Rating
(CRI(SPA))

Инструктор инструм.
летења
Instrument Rating Instructor
Rating



Датум издавања:
Date of issue:

Важи до:
Valid until:

Инструктор на
симулатору
Synthetic Flight Instructor
Authorisation

Овлашћење инструктора
на тренажеру
Synthetic training instructor

Сати

SP/SE

Hours

Сати

SP/ME

Hours

Сати

MP
Структура
налета
Flight
experience:

MP (Co-pilot)
FI*
IR
IR/SE
IR/ME
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Hours

Сати
Hours

Сати
Hours

Сати
Hours

Сати
Hours

MP kao PIC
MP kao Co-pilot
MP kao PICUS

Сати
Hours

Сати
Hours

Сати
Hours

Напомена:
Note:

 уколико кандидат има искуство у обуци инструктора летења,

навести предметни налет
If the candidate has any experience as FI instructor, please state flight hours
in that role

Сати
Hours

Укупан остварен налет:

Сати

Total flight time:

Hours
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Дозвола за радио телефонију
Radio Telephony licence

Број дозволе
Licence Number

Језик који се користи у одређеном ваздушном
простору
Language used in a particular airspace
Процијењени ниво језичке способности за језик који
се користи у одређеном ваздушном простору
Language Proficiency level for the language used in a
particular airspace
Важност процијењеног нивоа језичке способности
за језик који се користи у одређеном ваздушном
простору
Validity period for the Language Proficiency level for the
language used in a particular airspace
1

ПРИЛОЗИ :
Attachments:

Национална дозвола издата од стране BHDCA
National Licence issued by the BHDCA

Љекарско увјерење одговарајуће класе (JAR-FCL3)
Medical certificate of the appropriate class (JAR-FCL3)

Провјера стручности (ако је примјенљиво у складу са сценариом)
Proficiency check (if applicable in accordance with the scenario)

Доказ о познавању JAR прописа (ако је примјенљиво у складу са сценариом)
Demonstration of knowledge of JAR-s (if applicable in accordance with the scenario)

Овјерена копија задње стране летачке књижице из које је видљива укупна структура налета
A certified copy of the last page of the pilot’s logbook which shows a total flight hours structure

Административна такса, по тарифном броју 1
administrative charges

Административна такса, по тарифном броју 3
administrative charges

Потврда о плаћеној накнади за издавање дозволе
Confirmation of payment of the letter of issuance fee

За достављање дозволе поштом, попунити сљедеће податке / For the licence 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 истинити и тачни.
It is hereby certified, under full substantive and criminal liability, that the information supplied in this application form
and attachments submitted hereto are true and correct.
Датум:
Date:

Потпис/и:
Signature/s:

Напомена / Note:
Захтјев не може бити примљен без доказа о уплаћеној административној такси и накнади/ This application cannot be admitted without
evidence of payment of the required administrative fee and charge.
Детаљне информације можете пронаћи на службеној интернет страници BHDCA / More details can be found on the BHDCA website.

1

Достављени документи морају бити оригинали или овјерене копије

The submitted documents must be originals or certified copies.
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