Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo / Croatian Civil Aviation Agency
Ulica grada Vukovara 284, 10 000 Zagreb
Tel.: +385 1 2369 300; Fax.: +385 1 2369 301
e-mail: ccaa@ccaa.hr

Naziv vlasnika / Korisnika zrakoplova

Prostor za urudžbeni zapisnik

Adresa

Tel / Fax / E-mail

Prostor za upravnu pristojbu

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE
SVJEDODŽBE O PLOVIDBENOSTI ZRAKOPLOVA (CofA)

1. Molim da se zrakoplovu tipa
serijskog broja

, reg. oznake 9A –

,

i broja upisa u Hrvatski registar civilnih zrakoplova ___________ na

temelju čl. 67. Zakona o zračnom prometu izda (zaokružiti traženo):
a) Svjedodžba o plovidbenosti zrakoplova (Certificate of Airworthiness);
b) Ograničena svjedodžba o plovidbenosti zrakoplova (Restricted Certificate of Airworthiness); ili
c) Izvozna svjedodžba o plovidbenosti zrakoplova (Export Certificate of Airworthiness)
2. Gore navedeni zrakoplov je (označiti):
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A. Prilozi uz zahtjev za izdavanje Svjedodžbe o plovidbenosti ili Ograničene svjedodžbe o plovidbenosti (označiti
dostavljeno):
Dostavljeno
Da

Ne, navesti razlog
u „Napomenama“

1. 70 kn Upravne pristojbe.
2. Kopija police obveznog osiguranja zrakoplova.
3. Rješenje Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo o odobrenju programa održavanja.
4. U slučaju prijenosa registracije zrakoplova unutar EU dostaviti ažurni status zrakoplova u odnosu na odobreni Program
održavanja iz prethodne iz točke 3 (status zrakoplovnih komponenti, status inspekcija/pregleda, status naredbi o
plovidbenosti-„AD“, status provedenih neobveznih preinaka-„SB“ i sl.)
5. Izjava o statusu Mode S adrese.
6. Izjava o statusu ELT koda.
7. Izjava o statusu dozvole za rad radio postaje.
8. Izjava o statusu radio postaje s obzirom na 8.33 kHz razmak između kanala.
9. Status implementacije ACAS II Logic 7.1
10. Potvrdu o buci prijašnjeg vlasnika/operatora zrakoplova.
11. Svjedodžba o plovidbenosti prethodnog vlasnika/operatora zrakoplova.
12. Dokaz (npr. fotografija) da su oznake državne pripadnosti , registracijska oznaka i negoriva pločica „9A-…“ na
zrakoplovu sukladne „Pravilniku o znacima državne pripadnosti i registracijskoj oznaci zrakoplova koji se upisuju u
Hrvatski registar civilnih zrakoplova“.
13. Fotografija vatrootporne pločice zrakoplova, motora i propelera na zrakoplovu (ref. COMMISSION REGULATION (EU) No
748/2012, 21A.182).
14. Izvještaj sa probnog leta (copy of the check flight report) kod uvoza zrakoplova u Europsku uniju.
1.

za novi zrakoplov:
(a) izjavu o sukladnosti (ne starija od 60 dana prije predstavljanja zrakoplova Hrvatskoj agenciji za civilno
zrakoplovstvo):
i.

Izdanu u skladu s točkom 21A.163(b), ili

ii.

Izdanu u skladu s točkom 21A.130 i koju je ovjerilo nadležno tijelo, ili

iii.

Za uvezeni zrakoplov, izjavu, koju je potpisalo tijelo nadležno za izvoz, da je zrakoplov usklađen s
projektom koji je odobrila Agencija (EASA),

(b) izvješće o masi i ravnoteži s rasporedom ukrcaja;
(c) priručnik za letenje ako je zatražen u odgovarajućem kôdu plovidbenosti za određeni zrakoplov;
2.

za rabljene zrakoplove:
(a) s podrijetlom iz države članice, potvrdu o provjeri plovidbenosti izdanu u skladu sa Part M (ARC),
(b) s podrijetlom iz države koja nije članica:
i.

Izjavu nadležnog tijela države u kojoj je zrakoplov registriran ili je bio registriran, kojom se dokazuje
status plovidbenosti zrakoplova u registru u trenutku prenošenja (ne starija od 60 dana prije
predstavljanja zrakoplova Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo),

ii.

Izvješće o masi i ravnoteži s rasporedom ukrcaja,

iii.

Priručnik za letenje ako je zatražen u kôdu plovidbenosti koji se odnosi na određeni zrakoplov,

iv.

Prethodnu evidenciju radi utvrđivanja parametara vezanih uz proizvodnju, izmjene i održavanje
zrakoplova, uključujući sva ograničenja u vezi sa svjedodžbom o plovidbenosti s ograničenjima prema
točki 21A.184(c),

v.

Preporuku za izdavanje svjedodžbe o plovidbenosti ili svjedodžbe o plovidbenosti s ograničenjima i
potvrde o provjeri plovidbenosti nakon provedenog pregleda plovidbenosti u skladu sa Part M.

Napomena:
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B. Prilozi i dodatni podaci uz zahtjev za izdavanje Izvozne svjedodžbe o plovidbenosti zrakoplova (označiti
dostavljeno):
Dostavljeno/navedeno
Da
1.

70 kn Upravne pristojbe,

2.

Provedena provjera plovidbenosti ili potvrda o provjeri plovidbenosti (ARC) ne starija od 30 dana,

3.

Svjedodžba o plovidbenosti (original) nakon ispisa iz Hrvatskog registra civilnih zrakoplova,

4.

Dokaz da je zrakoplov sukladan sa projektom tipa koji je prihvatljiv u državi uvoza

5.

Dokaz o trenutnom naletu zrakoplova (npr. kopija stranice iz tehničke knjige zrakoplova i fotografija brojača sati rada
zrakoplova i sl.),
a.

Godina proizvodnje zrakoplova:

6.

Dokaz da zrakoplov udovoljava dodatnim zahtjevima za uvoz u državu u koju se uvozi,

7.

U slučaju privremene ugradnje opreme za prelet u zrakoplov (u svrhu preleta za isporuku) odgovarajući općeniti opis
ugrađene opreme zajedno sa izjavom da će ona nakon preleta za isporuku biti uklonjena i da će zrakoplov biti doveden u
stanje odobrene konfiguracije,

8.

Opis metoda za zaštitu od korozije i oštećenja, ako su korištene za očuvanje i zaštitu zrakoplova pri prijevozu ili
skladištenju. U opisu se mora navesti trajnost i efikasnost tih metoda,

9.

Izjava o datumu kada je vlasništvo preneseno ili kada bi trebalo biti preneseno na stranog kupca.
a.

Ne, navesti razlog
u „Napomenama“

Podaci o kupcu:
Naziv/ime:
Adresa:

10.

Pisana izjava tijela nadležnog za civilno zrakoplovstvo u državi u koju se uvozi o zahtjevima kojima nije potrebno udovoljiti.
a.

11.

Navesti državu uvoza zrakoplova:

Osnovni podaci o motoru i propeleru ugrađenim na zrakoplov:
TSO
Br.

Tip/model

P/N

S/N

(FH/CY/
Calendar)

Motor

Ukupno vrijeme u
operacijama
(FH/CY/Calendar)

1.
2.
3.

Propeler

1.
2.
3.
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C. Na zrakoplovu se nalazi slijedeće (označiti):
Da

Ne, navesti
razlog u
„Napomenama“

1. Potvrda o provjeri plovidbenosti
2. Potvrda o registraciji
3. Polica obveznog osiguranja
4. Potvrda o buci
5. Dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra na zrakoplovu
6. Knjižica zrakoplova („Aircraft log book“)
7. „Aircraft flight manual“ / „Pilot operating handbook“
8. Lista minimalne opreme (“MEL“)
9. Oprema za slučaj nužde / opasnosti

Napomena:

Izjava:
Izjavljujem da su gore navedeni podaci točni te da navedeni zrakoplov udovoljava EASA Certifikatu Tipa
odnosno Ograničenom Certifikatu Tipa i da su sve izmjene (modifikacije) na zrakoplovu odobrene sukladno
primjenjivim propisima o certifikaciji zrakoplova, da je održavan sukladno odobrenom Programu održavanja
zrakoplova te da zrakoplov udovoljava primjenjivim propisima o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i certifikaciji
zrakoplova.

VLASNIK / KORISNIK ZRAKOPLOVA
Mjesto i datum: _______________________________________

_____________________________________
(ime i prezime)
_____________________________________
(potpis)
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