ЗАХТЈЕВ ЗА ЗАМЈЕНУ ПИЛОТСКЕ ДОЗВОЛЕ
Application form for Replacement of Pilot Licences
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 ПОСЈЕДОВАНОЈ ДОЗВОЛИ
Information on Holder's Licence
Врста дозволе:
Licence Type:

Број дозволе:
Licence number:

Важење дозволе:
Validity of Licence:

Важност овлашћења:
Validity of Rating::

ЗАХТЈЕВ ЗА
Application for

□

Замјена дозволе на властити захтјев пилота
Replacement of the Licence on the personal
request of the pilot
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□

Издавање дозволе у циљу aдминстративног
продужења важности дозволе
Issuing Pilot Licence according adminstrative
Rewalidation process
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Прилози :
Attachments:
Дозвола издата од стране BHDCA
National Licence issued by the BHDCA

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 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/ Application cannot be admitted without
evidence of payment of the administrative fee and charge.
Детаљне информације можете пронаћи на службеној интернет страници BHDCA / More details can be found on the BHDCA website.
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захтјев попунити читко штампаним словима / Fill the form legibly in block letters
означити само једну акцију на захтјеву / tick only one action per application
достављени документи морају бити оригинали или овјерене копије / The submitted documents must be originals or certified copies
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