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ЗАХТЈЕВ ЗА УПИС ОДРЕЂЕНОГ НИВОА ЈЕЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ У ДОЗВОЛУ ПИЛОТА 

Application for the entry of a Language Proficiency Level in the Pilot 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 
Nationality 

 
  JMBG 
  ID No. 

 
 

            

Адреса (улица и број, град, 
поштански број, држава) 
Address (Street and Number, Postal 
Code, City, State) 

 Бројеви телефона 
Phone Numbers 

Кућа 
Home: 

 

Посао 
Business: 

 

E-mail  
 Mобилни 

Mobile: 
 

           

                           

Подаци о професионалном ангажману 
Details on professional engagement 

Летачка организација: 
Flight organization: 

 

Запослен у: 
Employed at: 

 

 
 

Подаци о посједованој дозволи 
Information on Holder’s Licence 

Врста дозволе: 
License type:  

 
Важи до: 
Valid until: 

 

Број дозволе: 
License number: 

 
Дозволу издао: 
License issued by: 

 

Провјера језичке 
способности: 
Language Assessment 

□ 
Дa 
Yes 

Период важност провјере 
језичке способности: 
Language Proficiency Assessment 
validity period 

Oд 
From 

 

□ 
Нe 
No 

Дo 
To 
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Захтјев се односи на 

Application for  

Упис језичке способности: 
Entry of a Language Proficiency Level: □ 

 

Језик у службеној употреби у БиХ
1
* 

Official Language in B&H: □ 
Енглески језик* 
English Language: □ 

други језик* 
Other Language: 

 

Назив организације која је 
вршила процјену: 
Name of the Assessing 
Organization: 

 
Одобрење број: 
Approval number:  

Одобрење издао: 
Approval issued by: 

 
Одобрење важи до: 
Approval valid until: 

 

 
Напомене: 
Remarks: 

 Увјерење (цертификат) о проведеној провјери нивоа познавања језика 
Certificate of a Language Proficiency Assessment 

 Уз захтјев за признавање провјере спроведене у организацији изван територије Босне и 
Херцеговине, доставити одобрење центра за провјеру нивоа познавања језика (сертификат) 
издат од стране надлежне ваздухопловне управе 
An application for the recognition of a language proficiency test taken outside the territory of Bosnia and 
Herzegovina shall be accompanied by the approval (certificate) of the language proficiency testing center  
issued by the competent aviation authority 

 Административна такса, по тарифном броју 1 
Administrative charge, according to Tariff 1 

 Административна такса, по тарифном броју 3 
Administrative charge, according to Tariff 3 

 Накнада за упис важности нивоа језичке способности 
Fee paid for the entry of a Language Proficiency Level 

 
За достављање дозволе поштом, попунити сљедеће податке 
For the authorisation 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 administrative fees and charges. 

Детаљне информације можете пронаћи на службеној интернет страници BHDCA. 

For more details, please visit the official website of the BHDCA. 

                                                           
1
 Српски, Хрватски, Босански 

    Serbian, Croatian, Bosnian 


