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ЗАХТЕВ ЗА ПРВО ИЗДАВАЊЕ / ИЗМЕНУ / ПРОДУЖЕЊЕ РОКА 

ВАЖЕЊА ДЕО-66 ДОЗВОЛЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА 

(Part-66 AML) 
APPLICATION FOR INITIAL ISSUE / AMENDMENT / RENEWAL OF PART-66  

AIRCRAFT MAINTENANCE LICENCE (AML) 

 

 

EASA ОБРАЗАЦ 19 
EASA FORM 19 

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА: 
APPLICANT’S DETAILS: 

 

 

Име и презиме: ………………………………………………………………………………………………… 
Name: 

 

 

 

Адреса (Улица/број/Град): …………………………………………………………………………………… 
Address: 

 

 

ЈМБГ: …………………………………………………………………………………………………………… 
ID No.: 

 

 

Тел: ........................................................      E-пошта: ……………......................……………….……………. 
Tel:                                                                        E-mail 

 

 

 

 

Држављанство: …………………………………………………………………………….….………………. 
Nationality:  

 

Датум и место рођења: …………………………………………………………………………….….……… 
Date and Place of Birth: 

 

 

ПОДАЦИ О ДЕО-66 ДОЗВОЛИ (AML) (ако је применљиво): 
PART-66 AML DETAILS (if applicable): 

 

 

Број дозволе: RS.66. ................................................. Датум издавања: ................................................. 
Licence No: Date of Issue: 

 

ПОДАЦИ О ПОСЛОДАВЦУ: 
EMPLOYER’S DETAILS: 

 

Име: …………………………………………………………………………………………………………. 
Name: 

 

 

Адреса: ………………………………………………………………………………………………………. 
Address: 

 

Референтна ознака одобрења организације за одржавање: RS.145. ……………………………………. 

Maintenance Organisation Approval Reference: RS.MF. ……………………………………. 
 

Тел: .....................................................  Факс: ...................................................... 
Tel. Fax. 
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ЗАХТЕВ ЗА: (Обележити одговарајуће рубрике ☑) 

APPLICATION FOR: (Tick relevant boxes ☑) 

Прво издавање дозволе (AML) □ Измена дозволе (AML) □ Продужење рока важења дозволе (AML) □ 
Initial AML Amendment of AML Renewal of AML 

 (Под)категорије A Б1 Б2 Б2Л Б3 Ц Л (види испод) 
(Sub)categories A B1 B2 B2L B3 C L (see below) 

Турбински авиони □ □ - - - - - 
Aeroplane Turbine 

Клипни авиони □ □ - - - - - 
Aeroplane Piston 

Турбински хеликоптери □ □ - - - - - 
Helicopter Turbine 

Клипни хеликоптери □ □ - - - - - 
Helicopter Piston 

Авионика □ □ Видети овлашћења за систем у наставку   
Avionics  See system ratings below 

Непресуризовани клипни авиони чија MTOM је 2t и мање □ - - 
Piston engine non-pressurised aeroplanes of MTOM of 2t and below 

Сложени моторни ваздухоплови - □ - 
Complex motor-powered aircraft 

Ваздухоплови, изузев сложених моторних ваздухоплова - □ - 
Aircraft other than complex motor-powered aircraft 

Овлашћења за систем за дозволу Б2Л: 
System ratings for B2L licence 

1. Аутопилот □ - - - 
      Autoflight 

2. Инструменти □ - - - 
      Instruments 

3. COM/NAV □ - - - 
      Com/nav 

4. Надзор □ - - - 
      Surveillance 

5. Системи конструкције □ - - - 
       Airframe systems 

Поткатегорије дозволе Л: 
L licence subcategories 

Л1Ц: Композитне једрилице □ 
L1C: Composite sailplanes 

Л1: Једрилице □ 
L1: Sailplanes 

Л2Ц: Композитне моторне једрилице и композитни авиони ELA1 □ 
L2C: composite powered sailplanes and composite ELA1 aeroplanes  

Л2: Моторне једрилице и авиони ELA1 □ 
L2: Powered sailplanes and ELA1 aeroplanes 
Л3Х: Балони на топли ваздух □ 
L3H: Hot-air balloons  

Л3Г: Балони на гас □ 
L3G: Gas balloons 

Л4Х: Ваздушни бродови на топли ваздух □ 
L4H: Hot-air airships 

Л4G: ELA2 ваздушни бродови на гас □ 
L4G: ELA2 gas airships 

Л5: Ваздушни бродови на гас који не спадају у ELA2 □ 
L5: Gas airships other than ELA2  

Упис типа / овлашћења / уклањање ограничења (ако је применљиво, навести комбинацију авион/мотор и 

категорију):   
Type / Rating endorsement / Limitation removal (if applicable, list full Airframe/Engine combinations and Category):                       

……………………………….………………………………………………………….………………………. 

……………………………….………………………………………………………….………………………. 

……………………………….………………………………………………………….………………………. 

……………………………….………………………………………………………….………………………. 
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Подносим захтев за прво издавање / измену / продужење рока важења Део-66 дозволе (AML), као што 

је назначено и потврђујем да су информације садржане у овом обрасцу тачне у тренутку подношења. 
I wish to apply for initial/amendment off/renewal of Part-66 AML, as indicated, and confirm that the information contained 

in this form was correct at the time of application. 

 

Овим потврђујем да: 
I herewith confirm that: 

 

1. Не поседујем Део-66 дозволу (AML), издату у другој држави чланици, 
I am not holding any Part-66 AML issued in another Member State; 

 
2. Нисам поднео захтев за издавање Део-66 дозволе (AML) у другој држави чланици и 
I have not applied for any Part-66 AML in another Member State; and 

 

3. Никада нисам поседовао Део-66 дозволу (AML) издату у другој држави чланици, коју је било која 

друга држава чланица ставила ван снаге или суспендовала. 
I never had a Part-66 AML issued in another Member State which was revoked or suspended in any other Member State. 

 
Такође, разумем да би свака нетачна информација могла да ме дисквалификује као имаоца Део-66 
дозволе (AML). 
I also understand that any incorrect information could disqualify me from holding a Part-66 AML 

 

Име и презиме: …………….…………………………………. 
Name: 

Потпис: ……………………………………………  Датум: …………………………. 
Signed:  Date: 

Молим да ми се призна следеће (ако је применљиво): 
I wish to claim the following credits (if applicable): 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Признавање искуства стеченог током обуке у Део-147 организацији 
Experience credit for Part-147 training 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Признавање испита према уверењима о положеним еквивалентним испитима 
Examination credit for equivalent exam certificates 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………....……………………………………………………………………………………… 

Молимо да приложите сва релевантна уверења 
Please enclose all relevant certificates 

Препорука (ако је применљиво): Овим се потврђује да је подносилац захтева испунио одговарајуће 

захтеве Дела-66 у вези са знањем и искуством на пољу одржавања, и препоручује се да надлежни орган 

изда или упише овлашћења у дозволу Део-66. 
Recommendation (if applicable): It is hereby certified that the applicant has met the relevant Part-66 maintenance 

knowledge and experience requirements and it is recommended that the competent authority grants or endorses the  

Part-66 AML. 

 

Потпис: .......................................................... Име и презиме:................................................................ 
Signed: Name: 

 

Радно место: ................................................... Датум:............................................................................... 
Position: Date: 
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ПОТРЕБНО ЈЕ ПРИЛОЖИТИ (Обележите одговарајуће рубрике ☑): 

Please enclose (Tick relevant boxes ☑): 

1. ЗА ПРВО ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ: ……………………..…………..……………………..………….. ☐ 

(For INITIAL Issue of AML): 

1. Овај Form-19. Потпуно попуњен Захтев за прво издавање Part-66 дозволе ……………….………….. ☐ 

2. Очитана лична карта или копија личне карте (Подносилац захтева за издавање дозволе за 

одржавање ваздухоплова мора да има најмање 18 година живота.) …………………………………. ☐ 

3а. Part-147 “Certificate of Recognition” за одобрену основну обуку (basic training) за одговарајућу 

категорију - Превод судског тумача на српски језик и фотокопију оригинала,    …………………… ☐ 

   или   

3б. Диплома средње/високе школе - оверена фотокопија, заједно са Уверењем о признатим испитима 

(модулима) које је издао ДЦВ и “Certificate of Recognition” положених предмета-разлике (модула) из 

одобрене Part-147 организације - Превод судског тумача на српски језик и фотокопију оригинала ☐ 

4. Потврда о искуству (важи само за период од 10 година пре подношења захтева) …………………... ☐ 

5. Дневник рада Experience Logbook (са именом подносиоца на свакој страници) …………………….. ☐ 

6. Републичка административна такса – Буџет Републике Србије   ………………….………………….. ☐ 

7. Такса ДЦВ-у за прво издавање Part-66 дозволе     ……………………………………………………… ☐ 

2. ЗА ИЗМЕНУ ДОЗВОЛЕ ДОДАТНОМ КАТЕГОРИЈОМ / ПОТКАТЕГОРИЈОМ   ……………………… ☐ 

(For Amendment of AML to include an additional basic category / subcategory): 

1. Овај Form-19. Потпуно попуњен Захтев за измену Part-66 дозволе ………………………………….. ☐ 

2. Очитана лична карта или копија личне карте    ………………………………………………………… ☐ 

3. Оригинална важећа PART-66 дозвола     ……………………………………………………………….. ☐ 

4. “Certificate of Recognition” положених предмета-разлике (модула) из одобрене Part-147  

организације - Превод судског тумача на српски језик и фотокопију оригинала  .....……………… ☐ 

5. Потврда о искуству (важи само за период од 10 година пре подношења захтева) ………………….. ☐ 

6. Дневник рада Experience Logbook (са именом подносиоца на свакој страници). (Докази о радном 

искуству 66.А.30(б) морају бити у складу са Додатком 4 Правилника-PART -66) ………………… ☐ 

7. Републичка административна такса – Буџет Републике Србије   ……………………………………... ☐ 

8. Такса ДЦВ-у за измену Part-66 дозволе     ………………………………………………………………. ☐ 

3. ЗА ИЗМЕНУ ДОЗВОЛЕ УПИСОМ ТИПА ИЛИ ГРУПЕ ВАЗДУХОПЛОВА / ОВЛАШЋЕЊА   ……… ☐ 

(For Amendment of AML to include an aircraft type or group or system rating): 

1. Овај Form-19. Потпуно попуњен Захтев за измену Part-66 дозволе ………………………………….. ☐ 

2. Очитана лична карта или копија личне карте    ……………………………………………………….. ☐ 

3. Оригинална важећа PART-66 дозвола     ………………………………………………………………. ☐ 

4. Part-147 “Certificate of Recognition” за обуку за тип ваздухоплова – теоријски део. Превод судског 

тумача на српски језик и фотокопију оригинала. (Или, оверена фотокопија, ако је сертификат 

на српском језику)  ..……………………………………………………………………………………. ☐ 

5. Part-147 “Certificate of Recognition” за обуку за тип ваздухоплова – практични део. Превод судског 

тумача на српски језик и фотокопију оригинала. (Или, оверена фотокопија, ако је сертификат 

на српском језику)   …………………………………………………………………………………….. ☐ 

6. Оверена копија ОЈТ потврде (ако се ради о упису првог типа ваздухоплова у дозволу, за Ц 

категорију није потребно)   ……………………………………………………………………………. ☐ 

7. ОЈТ дневник/Logbook (ако се ради о упису првог типа ваздухоплова у дозволу)   …………………. ☐ 

8. Републичка административна такса – Буџет Републике Србије   …………………...……………….. ☐ 

9. Такса ДЦВ-у за измену Part-66 дозволе     …………………………………………………………….. ☐ 

4. ЗА ИЗМЕНУ ДОЗВОЛЕ УКЛАЊАЊЕМ ОГРАНИЧЕЊА    …………….………………………………. ☐ 

(To remove limitations from AML): 

1. Овај Form-19. Потпуно попуњен Захтев за измену Part-66 дозволе ………………………………… ☐ 

2. Очитана лична карта или копија личне карте    ………………………………………………………. ☐ 

3. Фотокопија важеће PART-66 дозвола     ………………………………………………………………. ☐ 

4. “Certificate of Recognition” положених предмета-разлике (модула) из одобрене Part-147  

организације - Превод судског тумача на српски језик и фотокопију оригинала  ……………….. ☐ 

5. Дневник рада Experience Logbook (са именом подносиоца на свакој страници)    ………………… ☐ 

7. Републичка административна такса – Буџет Републике Србије   …………………...………………. ☐ 

8. Такса ДЦВ-у за измену Part-66 дозволе     ……………………………………………………………. ☐ 

5. ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ВАЖЕЊА ДОЗВОЛЕ ……………………………………… ☐ 

(For Renewal of AML): 

1. Овај Form-19. Потпуно попуњен Захтев за измену Part-66 дозволе ………………………………… ☐ 

2. Очитана лична карта или копија личне карте    ………………………………………………………. ☐ 

3. Фотокопија важеће PART-66 дозвола     ……………………………………………………………… ☐ 

4. Републичка административна такса – Буџет Републике Србије   …………………..………………. ☐ 

5. Такса ДЦВ-у за продужење рока важења Part-66 дозволе    ………………………………………… ☐ 


