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PRIOPĆENJE
Dvije godine operativnog rada Agencije za civilno zrakoplovstvo
Agencija za civilno zrakoplovstvo Republike Hrvatske obilježava uspjesima i priznanjima drugu godišnjicu operativnog rada.
Od svog osnutka Agencija se suočila s brojnim izazovima i zahtjevima kako na međunarodnom planu tako i sređivanju stanja
unutar zrakoplovne industrije u Republici Hrvatskoj.
Da bi se uopće moglo pristupiti rješavanju svih problema bilo je nužno ustrojiti efikasnu organizaciju, znatno ojačati kadrovske
kapacitete, definirati kriterije i standarde stručnosti osoblja, uvesti sustav kvalitete te u sklopu toga definirane interne
procedure sukladno međunarodnim standardima. Uspostavljena je i stavljena u funkciju referentna zrakoplovna biblioteka te je
provjerena i sređena arhiva sukladno zahtjevima međunarodnih propisa.
Istovremeno, uz rad na jačanju organizacijske i kadrovske strukture Agencije, radilo se na donošenju nedostajućih Pravilnika
iz područja zrakoplovstva i rješavanju zaostalih predmeta iz vremena dok Agencija još nije niti postojala. Tako je u prethodne
dvije godine operativnog rada Agencije objavljeno dvostruko više Pravilnika koji reguliraju zrakoplovnu problematiku nego u
vremenskom razdoblju od osamostaljenja Republike Hrvatske do 2009.
Također, Agencija je za kratko vrijeme ostvarila nekoliko strateških ciljeva koji su istovremeno bili i nacionalni interesi
Republike Hrvatske. Naime Republika Hrvatska je zatvorila prvu fazu prilagodbe Sporazuma o europskom zajedničkom
zračnom prostoru (ECAA Agreement) što je bio jedan od uvjeta za zatvaranje pregovaračkog poglavlja "Prometna politika",
potvrdila je Europska komisija prošle godine. Time je, između ostalih, Agencija za civilno zrakoplovstvo Republike Hrvatske
neizravno dobila priznanje za uspješan rad na standardizaciji europske regulative s hrvatskim propisima na području
sigurnosti zračnog prometa te nadzoru nad njihovom primjenom.
Zrakoplovne vlasti Sjedinjenih Američkih Država (FAA) utvrdile su, nakon obavljenog nadzora nad hrvatskom Agencijom za
civilno zrakoplovstvo u vremenu od 12. do 16. srpnja 2010. te konzultacijskog sastanka održanog 1.i 2. prosinca, kako
Republika Hrvatska udovoljava međunarodnim ICAO sigurnosnim standardima u zračnom prometu te su joj shodno tome
dodijelile kategoriju „1“. što je promjena nabolje u odnosu na prethodno stanje kad je Republika Hrvatska bila svrstana u
kategoriju "2". Zbog kategorije „2“ hrvatski i američki zračni prijevoznici do sada nisu imali mogućnost uspostava izravnih linija
na relaciji Republika Hrvatska – SAD. Stoga će svrstavanje Republike Hrvatske u kategoriju "1" doprinijeti jačanju
gospodarskih, turističkih i kulturnih veza između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država.
Također, u svibnju 2010. proveden je i audit Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva (ICAO) koja je provjeravala
implementaciju i primjenu više Annex-a Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu. Prema rezultatima audita se
može reći pokazali kako se Republika Hrvatska nalazi na razini rezultata većine zemalja članica EU što donedavno nije bio
slučaj.

Kad su u pitanju međunarodi odnosi treba reći kako je Agencija za civilno zrakoplovstvo uspostavila vrlo dobre bilateralne
odnose sa drugim međunarodnim agencijama, a prije svega sa EASA-om (Europska Agencija za sigurnost zračnog prometa)
European Aviation Safety Agency) i EUROCONTROLOM (Europska organizacija za nadzor zračne plovidbe) koji u sklopu
Project Management Plana pruža potporu Agenciji za civilno zrakoplovstvo u implementaciji europske regulative. Sa
partnerskim agencijama u Republici Austriji, Republici Kosovo i Crnoj Gori potpisan je Memorandum o razumijevanju.
Znatno je poboljšana komunikacija sa zrakoplovnom industrijom u Republici Hrvatskoj. Kad je riječ o interakciji s korisnicima
njezinih usluga putem službene internetske stranice, tada treba istaknuti tri područja objave informacija koja su isključivo
proizvod Agencije za civilno zrakoplovstvo .
Prvo područje interakcije je objava Sigurnosnih direktiva (ASO), te Sigurnosnih informacija.
Drugo područje je vezano uz objave Nacrta Pravilnika na internetskim stranicama Agencije za civilno zrakoplovstvo. Nakon
objave Nacrta Pravilnika svim zainteresiranima je ponuđena mogućnost da ih komentiraju i da svoje primjedbe ili prijedloge
dostave nadležnim osobama u Agenciji.
Kao treći oblik komunikacije, Agencija je u 2010. redovito obavještavala korisnike svojih usluga o ispitnim rokovima za
stjecanje pojedinih tipova dozvola, bilo da je riječ o pilotskim dozvolama ili dozvolama za održavanje zrakoplova. Tijekom
2010. učestalo se ponavljala obavijest o obaveznoj provjeri jezične sposobnosti čiji rok ističe 5.ožujka 2011. Također, bilo je
vrlo važno kontinuirano obavještavati sve zainteresirane za proces konverzija nacionalnih dozvola zrakoplovnih mehaničara u
Part-66 dozvolu za održavanje zrakoplova.
Na internetskim stranicama Agencije za civilno zrakoplovstvo mogu se pronaći svi potrebni obrasci, upute i savjeti korisnicima
njezinih usluga kako bi im se olakšao svakodnevni rad i usklađivanje s drugim obvezama, smanjili troškovi dolazaka iz
udaljenih krajeva Republike Hrvatske, te ubrzalo ishođenje svih potrebnih usluga.
Agencija za civilno zrakoplovstvo će u ovoj godini nastaviti raditi na području zatvaranja druge faze ECAA sporazuma, te
izradi Strateškog poslovnog plana. Također, u vrlo skoro vrijeme trebala bi u potpunosti biti objavljena regulativa vezana uz
aerodrome i generalnu avijaciju.

