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ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ПИЛОТA 

Application form for the issue 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 
Citizenship 

 ЈМБГ 
ID No. 

 

 

            

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

 Бројеви телефона 
Phone Numbers 

Кућа 
Home: 

 

Посао 
Business: 

 

E-mail: 
 Мобилни 

Mobile: 
 

 

ПРИЈАВА ЗА 
Application for 

☐ ATPL(A) ☐ CPL(A) ☐ PPL(A) ☐ LAPL(A) ☐ SPL 

☐ ATPL(H) ☐ CPL(H) ☐ PPL(H) ☐ LAPL(H) ☐ BPL 

    ☐ PPL(As) ☐ LAPL(S)   

      ☐ LAPL(B) ☐ MPL(A) 

 

ПОДАЦИ О ПОСЈЕДОВАНИМ ДОКУМЕНТИМА 
Information on the documents held 

Врста дозволе: 
Licence Type: 

 
 

Број дозволе: 
Licence number: 

 

Провјера практични оспособљености положена дана: 
Skill test completion date: 

 

Класа љекарског увјерења: 
Medical Certificate Class: 

 Љекарско увјерење важи до: 
Medical Certificate valid until: 
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Прилози

1
: 

Attachments: 

☐ Образац садржаја испита практичне оспособљености за стицање дозволе по захтјеву  
Content of the skill test for the issue of a licence as per the application  

☐ Потврда о положеном нивоу познавања језичке способности 
Certificate of language proficiency 

☐ Копија књижице евиденције налета (све странице релевантне за предмет и насловна страница) 
Copy of the pilot's logbook (All application-relevant pages and the cover page) 

☐ Копију важећег љекарског увјерења  
Copy of the valid medical certificate 

☐ уз захтјев за издавање или обнову важења овлашћења, након обуке проведене у центру за обуку 
одобреном од стране ваздухопловне управе, доставити потврду о завршеној обуци, копију сертификата 
АТО са спецификацијом, копију сертификата симулатора са спецификацијом (ако је примјенљиво) 
Rating issuance or renewal applications based on the training completed in a training centre approved by the aviation authority to be 
accompanied by the training completion certificate, a copy of the АТО certificate with specification, a copy of the simulator certificate with 
specification (if applicable) 

☐ Уколико jе провјерa практичне оспособљености за издавање дозволе проведена од стране испитивача 
који није ауторизован од стране BHDCA, доставити потврду о прихватању станог испитивача 
If the skill test was by an examiner not authorized by the BHDCA, submit a cerificate of acceptance of the non-BHDCA examiner 

☐ Административна такса, по тарифном броју 1 
Administrative charges as per tariff No 1 

☐ Административна такса, по тарифном броју 3 
Administrative charges as per tariff No 3 

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

 

За достављање докумената поштом, попунити сљедеће податке / For the documentation to be delivered by 
mail, please fill in the following information: 

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 

                                                           
1  захтјев попунити читко штампаним словима / Fill in the form legibly in block letters 

достављени документи морају бити оригинали или овјерене копије / The submitted documents must be originals or certified copies 
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Изјава / Declaration 

Под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђујем да:  

 не посједујем никакву дозволу, сертификат, 
овлаштење или ауторизацију у једнаком 
опсегу и истој категорији издану од стране 
друге земље чланице Европске Уније или 
земље са којом БиХ има потписан споразум 
који регулише питања летачког особља; 

 нисам поднио захтјев за било какву дозволу, 
сертификат, овлаштење или ауторизацију у 
једнаком опсегу или истој категорији другој 
земљи чланици Европске Уније или земљи са 
којом БиХ има потписан споразум који 
регулише питања летачког особља; 

 никад нисам посједовао никакву дозволу, 
сертификат, овлаштење или ауторизацију у 
једнаком опсегу или исте категорије издану од 
стране друге земље чланице Европске Уније 
или земљи са којом БиХ има потписан 
споразум који регулише питања летачког 
особља, која је укинута или суспендована од 
било које земље чланице Европске Уније или 
земље са којом БиХ има потписан споразум 
који регулише питања летачког особља; 

 су подаци наведени у овом захтјеву и 
достављеним  прилозима тачни и потпуни.  

It is hereby certified, under full substantive and criminal 
liability, that  

 I am not holding any personnel licence, certificate, 
rating, authorisation or attestation with the same 
scope and in the same category issued in another 
EU Member State or in a country which has a signed 
agreement with B&H regulating the flight crew 
domain; 

 I have not applied for any personnel licence, 
certificate, rating, authorisation or attestation with 
the same scope and in the same category in another 
EU Member State or in a country which has a signed 
agreement with B&H regulating the flight crew 
domain; 

 I have never held any personnel licence, certificate, 
rating, authorisation or attestation with the same 
scope and in the same category issued in another 
EU Member State or in a country which has a signed 
agreement with B&H regulating the flight crew 
domain, which was revoked or suspended in any 
other EU Member State or in a country which has a 
signed agreement with B&H regulating the flight 
crew domain; 

 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/ The 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. 


