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

Vlasnik/operator sustava bespilotnog zrakoplova*

Prostor za upotrebu
urudžbenom zapisniku

Adresa vlasnika/operatora

Tel. / Fax. / e-mail

Prostor za priložiti upravnu pristojbu u iznosu od 70kn

ZAHTJEV ZA PRIHVAĆANJE SUSTAVA BESPILOTNOG ZRAKOPLOVA
Molimo da se u skladu s člankom 40. i 136. Pravilnika o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova koji nisu
u nadležnosti EASA-e (N.N. 40/2012) prihvati sustav bespilotnog zrakoplova građen (zaokružiti slovo uz primjenjivo)**:
a) prema vlastitom projektu crtežima i proračunima, uz korištenje sirovog materijala, poluproizvoda, uređaja i opreme te
dijelova postojećih zrakoplova,
b) izmjenom postojećih zrakoplova prema vlastitom projektu, crtežima i proračunima.
Opis operacija koje se namjerava obavljati predmetnim sustavom bespilotnog zrakoplova:

Naziv sustav bespilotnog zrakoplova:
(tip i model)
Oznaka dodijeljena od graditelja:
(tzv. serijski broj)
Osoba koja je obavljala poslove voditelja gradnje: ______________________________________________________
(ime i prezime, adresa, br. mobitela/telefona, e-mail)
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referenca izdanog Odobrenja za gradnju:
(KLASA / UR.BROJ/ datum)

/

/

* Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo se obraća vlasnik sustava bespilotnog zrakoplova ili ako je to različito, ugovoreni operator
zrakoplova.

VLASNIK/OPERATOR SUSTAVA
BESPILOTNOG ZRAKOPLOVA

Mjesto i datum:
_______________________________________

_____________________________________
(ime i prezime)

_____________________________________
(potpis)

Zahtjevu za prihvaćanje sustava bespilotnog zrakoplova prilažemo (zaokružiti brojku / slovo uz priloženo):
Upravnu pristojbu u iznosu od 70 kn;
1. Primjerak Dnevnika gradnje sustava bespilotnog zrakoplova koji mora sadržati:
a) podatke iz programa gradnje sustava bespilotnog zrakoplova;
b) skice, mjere, vrste materijala i datum izrade dijelova i podsklopova zrakoplova, rezultati izvršenih ispitivanja i
važnija zapažanja;
c) podatke o upotrijebljenim alatima, mjernim uređajima i dr.;
d) zapažanja zrakoplovnih stručnjaka i zrakoplovnih kontrolora;
e) skice i postupke izrade i mjere izrađenih glavnih sklopova;
f) sheme i objašnjenje rada sustava upravljanja zrakoplovom i telekomunikacijske opreme
g) rezultate izvršenih funkcionalnih proba komandi, motora, sustava upravljanja zrakoplovom, telekomunikacijske
opreme i drugih sustava na zrakoplovu;
h) druge podatke koje graditelj, zrakoplovni stručnjak i kontrolor smatraju bitnim.
2. Program ispitivanja sustava bespilotnog zrakoplova izrađen ili ovjeren od ovlaštene organizacije ili zrakoplovnog
stručnjaka,
3. Zapise o ispitivanjima u svrhu dokazivanja sukladnosti zrakoplova sa primjenjivim zahtjevima za plovidbenost:
a) ispitivanjima čvrstoće,
b) mjerenju položaja težišta,
c) ispitivanjima na tlu,
d) ispitivanjima sustava upravljanja zrakoplovom i telekomunikacijske opreme
4. Proračune i analize - iznimno, u slučaju detaljne projektne dokumentacije zrakoplova te provedene opsežne računske
provjere.
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