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ЗАХТЈЕВ ЗА УПИС ДОДАТНОГ ОВЛАШЋЕЊА У ДОЗВОЛУ ПИЛОТА  
- НОЋНО ЛЕТЕЊЕ – 

Application for the entry of an additional rating into a Pilot Licence 
- NIGHT RATING -  

 
 

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 

 

 
 
 

ПОДАЦИ О ПОСЈЕДОВАНИМ ДОКУМЕНТИМА 
INFORMATION ON THE DOCUMENTS HELD 

Врста дозволе: 
Licence type: 

 
 

Број дозволе: 
Licence number: 

 

Датум издавања дозволе: 
Date of licence issue: 

 

Класа љекарског увјерења: 
Class of medical certificate: 
 

 
Љекарско увјерење важи до: 
Medical certificate valid until: 
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ПОДАЦИ О ОСПОСОБЉАВАЊУ – НОЋНО ЛЕТЕЊЕ (PPL(А); LAPL(A); SPL; ТМG) 
TRAINING INFORMATION – NIGHT RATING (PPL(А); LAPL(A); SPL; ТМG) 

Завршен теоријски дио курса oспoсoбљaвaњa у ATO-у које се 

односи на летење ноћу у VFR условима:* 

Completion of the theoretical part of the training course at an ATO 
related to night flying in VFR conditions*:  
(период провођења обуке, назив организације, број одобрења 
организације) 
(the training period, name of the training organization, training organization 
Approval number) 

од   
from                               до 
                                       to 

 

 

Додатна обука имаоца LAPL из домена принципа летења по 

инсрументима кoja сe зaхтjeвa зa издaвaњe PPL* 
LAPL holders shall have completed the basic instrument flight training, as an 
additional training, required for the issue of the PPL. 

☐ 

Укупно ноћног летења (најмање 5 часова):* 
Total flight time at night (at least 5 hours):* 

часова 

hours 

Укупно ноћног летења са инструктором (најмање 3 часа): * 
Total flight time at night with a flight instructor (at least 3 hours)*: 

часова 
hours 

Ноћни лет на рути (најмање 1 час):* 
Cross-country navigation flight time at night  (at least 1 hour)*: 

часова 
hours 

Ноћни лет на рути са инструктором (најмање 50 КМ (27 NM)):* 
Cross-country navigation flight time with a flight instructor at night  (at least 50 
KM (27NM)*: 

навести руту/specify the cross-country navigation 
flight: 

Самосталних полијетања и слијетања са заустављањем (најмање 

5):* 

Solo take-offs and solo full stop landings (at least 5):* 

летова 

flights 
 

* - не попуњавати за обуке завршене прије примјене захтјева FCL.810 (а1) Поддијела I, Прилога I Правилника о 

утврђивању техничких захтјева и управних поступака у вези са летачким особљем у цивилном ваздухопловству, а 
постављени захтејеви документују се записима којим тренутно располаже пилот и исте доставља као прилог овог 
захтјева 

* - do not complete for the training course completed prior to application of FCL.810 (a1) Subpart I, Annex I of the Rulebook establishing technical 

requirements and administrative procedures relating to flight crew personnel in civil aviation, and the defined requirements are documented with 
records currently available to the pilot and the same are submitted as attachments to this application by the pilot. 

 

ПОДАЦИ О ОСПОСОБЉАВАЊУ – НОЋНО ЛЕТЕЊЕ (PPL(H)) 
TRAINING INFORMATION – NIGHT RATING (PPL(H)) 

Укупнан налет пилота (најмање 100 часова): 
Total flight time as a pilot (at least 100 hours):  

часова 
hours 

Укупан налет пилота у својству PIC (најмање 60 часова): 

Total flight time as PIC (at least 60 hours) 

часова 

hours 

Укупно лет на рути (најмање 20 часова): 
Total cross-country navigation flight (at least 20 hours): 

часова 
hours 

Унутар 6 мјесеци завршен теоријски дио курса oспoсoбљaвaњa у 
трајању од минимално 5 часова предавања у ATO-у које се односи на 

летење ноћу у VFR условима:*  

Completion of the theoretical part of the training course at an ATO, within 
a period of 6 months, comprising at least 5 hours of theoretical 
knowledge instruction related to night flying in VFR conditions*:  
(период провођења обуке, назив организације, број одобрења 
организације) 
(the training period, name of the training organization, training organization 
Approval number) 

oд 
from                                 до 
                                         to 

 

 

Укупан налет са инструктором током оспособљавања у  

инструменталном летењу на хеликоптеру (најмање 10 сати): * 
Total flight time with a flight instructor during the helicopter instrument 
instruction time (at least 10 hours) 

часова 
hours 

Укупно ноћног летења током оспособљавања (најмање 5 сати):* 
Total flight time at night during  the training course (at least 5 hours):* 

часова 
hours 

Укупно ноћног летења са инструктором током оспособљавања 

(најмање 3 сатa): * 
Total flight time with a flight instructor during the training course (at least 3 
hours):* 

часова 
hours 
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Ноћни лет на рути током оспособљавања (најмање 1 сат):* 
Total cross-country navigation flight during the training course (at least 1 hour):* 

часова 

hours 

Самосталних полијетања и слијетања са заустављањем (најмање 5 

слетања):*  

Solo take-offs and solo full stop landings (at least 5 full stop landings):* 

часова 
flights 

 

* - не попуњавати за обуке завршене прије примјене захтјева FCL.810 (б1) и (б2) Поддијела I, Прилога I Правилника о 

утврђивању техничких захтјева и управних поступака у вези са летачким особљем у цивилном ваздухопловству, а 
документују се записима којим тренутно располаже пилот и исте доставља као прилог овог захтјева прилог овог захтјева 

* - do not complete for the training course completed prior to application of FCL.810 (b1) and (b2) Subpart I, Annex I of the Rulebook 

establishing technical requirements and administrative procedures relating to flight crew personnel in civil aviation, and the defined requirements 
are documented with records currently available to the pilot and the same are submitted as attachments to this application by the pilot 
 
Прилози

1
: 

Attachments
1: 

 

☐ Потврда о завршеном теоријском и практичном оспособљавању за стицање овлашћења 
Certificate of completed theoretical training course and skill test for the issue of a rating 

☐ Дозвола пилота 
Pilot licence 

☐ Љекарско увјерење (уколико исто није издато од стране АМЕ сертификаваних од стране BHDCA) 
Medical certificate (unless issued by the AMEs certified by the BHDCA)  

☐ Уколико се оспособљавање спровело у организацији одобреној од стране друге земље чланице Европске 
Уније или земље са којом БиХ има потписан споразум који регулише питања школовања летачког особља, 
кандидат мора доставити копију cертификата организације за оспособљавање 
If the training was conducted at an organization approved by another EU Member State or by a country with which BiH 
has a signed agreement regulating the training of flight crew personnel, the applicant must provide a copy of the training 
organization´s certificate. 

☐ Доказ о уплати накнаде за упис овлашћења у дозволу (по овлашћењу) 
Evidence of payment of the fee for the entry of the rating into the Pilot´s Licence (per rating) 

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

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

 
За достављање докумената поштом, попунити сљедеће податке 
For the documents 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 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем/о да су подаци наведени у овом 
захтјеву и достављеним прилозима тачни и потпуни.  

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 / 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. 

                                                           
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 


