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ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОШИРЕЊЕ/ОБНОВУ АУТОРИЗАЦИЈЕ ИСПИТИВАЧА 
(авион/хеликоптер) 

Application form for Issuing/Extension/Renewal of Examiner Authorization  (aeroplane/helicopter) 

 

Име: 
First name: 

 

Име оца: 
Father’s name: 

Презиме: 
Last name: 

МБГ: 
ID No. 

Датум рођења: 
Date of Birth: 

Држављанство: 
Citizenship: 

Мјесто/Град и држава рођења: 
Place and Country of Birth: 

Адреса (ПРЕБИВАЛИШТЕ) 
Address (Permanent residence) 

Улица и кућни број: 
Street and Number: 
Мјесто/Град/Поштански број: 
Place/ City/Postal Code: 
Држава: 
Country: 

Адреса (БОРАВИШТЕ) 
(ако је различита од пребивалишта) 
Address (temporary residence) 

(If different from permanent residence) 

Улица/Кућни број: 
Street and Number: 
Мјесто/Град/Поштански број: 
Place/ City/Postal Code: 
Држава: 
Country: 

Број телефона (фиксни): 
Phone Number (Landline): 

Број телефона (мобилни): 
Phone Number (Mobile): 

Број факса: 
Fax Number: E-mail: 

ПОДАЦИ О ПОСЈЕДОВАНОЈ ДОЗВОЛИ / АУТОРИЗАЦИЈИ ИСПИТИВАЧА 
Information on Holder's Licence / Authorisation 

Врста дозволе: 
Licence Type: 

 
 

Број дозволе: 
Licence number: 

 

Важење дозволе: 
Validity of Licence: 

 
Важност овлашћења: 
Validity of Rating: 

 

Љекарско увјерење 

Medical Certificate 
 

Важи до: 

Validity to: 
 

Врста ауторизације: 

Type of Authorization 
 

Период важности ауторизације: 

Validity period of authorization: 
 

 

Захтјев се односи на
1
 

Application for  

Издавање ауторизације: 

Issuing of authorization:  
Проширење ауторизације: 

Extension of authorization:  
Продужење  ауторизације: 

Re- authorization:   

                                                           
1
 Захтјев могуће поднијети само за једну активност 

  The request can be filed only for one activity 
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I  ИЗДАВАЊЕ/ПРОДУЖЕЊЕ АУТОРИЗАЦИЈЕ / Issuing of authorization: 

FE(A):  CRE(A):  TRE(A):  
навести тип: 

please type: 

 

IRE(A):  FIE(A):  SFE(A) :  
навести тип: 

please type: 

 

 

FE(H):    TRE(H):  
навести тип: 

please type: 

 

IRE(H):  FIE(H):  SFE(H) :  
навести тип: 

please type: 

 

 

II  ПРОДУЖЕЊЕ АУТОРИЗАЦИЈЕ / Extension of authorization 

Редни 
број 
No 

Услови 
Requirements 

 
 

1. 
Број спроведених испита/провјера 
Number of examinations/checks conducted 

I година  
(1st Year) 

II година  
(2nd Year) 

III година  
(3rd Year) 

   

2. 

Испит /провјера коју је надзирао инспектор/старији испитивач 
Examination/check   

Мјесто и датум 
Date and place 

 
 

Регистрација авиона/симулатора 
Aeroplane/Simulator Registration 

 

Име и презиме инспектора/испитивача 
Inspector/Examiner Name and Surname 

Потпис инспектора/испитивача 
Inspector/Examiner Signature 

  

3. 

Потврда о ангажовању и регистробаној организацији (RF), организација за летачку обуку (FTO), 
организација за обуку за летење на типу (TRTO), код произвођача или подизвођача: 
Certificate of employment as an instructor from a Registred Facility, FTO, TRTO, manufacturer's facility or 
subcontracted facility: 

Име и презиме овлаштеног лица 
Authorised person Name and Surname 

Потпис и печат                                                      
Signature  and stamp 

Датум                                                     
Date 

                                                

 
 
PRILOZI

2
: 

Attachments:    
    

 Уз захтев за издавање ауторизације доставити потврду о спроведеној теоријској обуци и извештај и 
садржај са практичне оспособљености/провјере стручности; 
Authorisation application to be accompanied by the theoretical knowledge training certificate and skill test/proficiency 
check report 

 Уз захтјев за издавање ауторизације доставити биографију 
Biography fot the required authorisation 

 Уз захтев за проширење ауторизације доставити извештај са надзиране провјере практичне 
оспособљености. 
Authorisation extension to be accompanied by skill test /proficiency check report 

 Административна такса по тарифном броју 1 
Administrative fee 

 Административна такса по тарифном броју 3 
Administrative fee 

 Накнада за издавање ауторизације 
Confirmation of payment for the issue authorization examiner  

 Накнада за провођење поступка утврђивања испуњености услова за издавање ауторизације 
испитивача 

                                                           
2
 Достављени документи морају бити оригинали или овјерене копије 
The submitted documents must be originals or certified copies 
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Confirmation of payment for the standardization of flight examiner  

 

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. 


