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PRIOPĆENJE
Pregled inspekcijskih nadzora Agencije za civilno zrakoplovstvo u srpnju i kolovozu 2011.

Agencija za civilno zrakoplovstvo je tijekom mjeseca srpnja i kolovoza 2011. provela niz inspekcijskih nadzora iz svoje
nadležnosti s ciljem podizanja razine sigurnosti letenja u Republici Hrvatskoj u vrijeme kad je intenzitet zračnog prometa
najveći. Akcijom nadzora bili su obuhvaćeni aerodromi i letjelišta, mali zračni prijevoznici i generalna avijacija te veliki domaći i
strani komercijalni prijevoznici. Na terenu su bili inspektori Odjela aerodroma, Odjela zaštite zračnog prometa, Odjela letačkih
operacija te ovlašteni SAFA/SANA inspektori (Safety Assessment of Foreign Aircraft – procjena sigurnosti inozemnog
zrakoplova i Safety Assessment of National Aircraft – procjena sigurnosti domaćeg zrakoplova) u cilju praćenja primjene
međunarodnih standarda sigurnosti na stajankama hrvatskih zračnih luka.
SAFA/SANA inspektori su tijekom srpnja i kolovoza obavili nadzor nad 41 zrakoplovnom kompanijom u zračnim lukama
Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Zadar. Ukupno je ustanovljeno 28 nalaza od koji neki imaju manji, a neki veći utjecaj na
sigurnost letenja. Kod šest operatora pronađeni su nalazi kategorije 2 koji su imali značajan utjecaj na sigurnost letenja, a kod
četiri operatora pronađeni su nalazi kategorije 3 koji su imali veliki utjecaj na sigurnost letenja što je rezultiralo prizemljenjem
zrakoplova i poduzimanjem korektivnih mjera od strane operatora zrakoplova prije dozvole odlaska sa zračne luke.
Odjel letačkih operacija u sklopu Sektora letačkih operacija, plovidbenosti, školstva i licenciranja i generalne avijacije je
tijekom srpnja i kolovoza obavio 16 inspekcijskih nadzora malih zračnih prijevoznika i generalne avijacije. Tijekom
inspekcijskih nadzora utvrđen je, između ostalog, određeni broj prekršaja koji su inicirali pravno postupanje Agencije za civilno
zrakoplovstvo i poduzimanje određenih mjera prema onima koji obavljaju poslove u suprotnosti sa valjanim dozvolama i
certifikatima koje posjeduju. Prije svega je riječ o neovlaštenom oglašavanju i obavljanju komercijalnog zračnog prijevoza bez
valjanih certifikata i potrebnih dozvola.
Odjel zaštite zračnog prometa koji djeluje u sklopu Sektora aerodroma i zaštite zračnog prometa obavio je u istom
vremenskom razdoblju pet inspekcijskih nadzora. Primjene zakonom propisanih inspekcijskih ovlasti (prekršajnih postupaka,
zaštitnih mjera) nije bilo, a nalazi o nesukladnosti se otklanjaju primjenom instituta za otklanjanje nedostataka I razine,
savjetovanjem i predlaganjem, propisanih postupnim pristupom u sklopu kontrole kvalitete civilnog zračnog prometa.
Odjel aerodroma u sklopu Sektora aerodroma i zaštite zračnog prometa obavio je u srpnju i kolovozu ukupno 12 inspekcijskih
nadzora. Agencija za civilno zrakoplovstvo će i dalje nastaviti provoditi terenske aktivnosti u cilju jačanja sigurnosti zračnog
prometa u Republici Hrvatskoj.

