Zahtjev za odobrenje upotrebe zrakoplova u mješovitim operacijama

Odjel letačkih operacija i školstva

Zahtjev za odobrenje upotrebe zrakoplova u mješovitim operacijama
Popunjavanje
obrasca:

Svaki odgovarajući okvir mora biti označen s (X). Provjerite jesu li sva primjenjiva područja popunjena.

Opće informacije
Naziv zračnog prijevoznika i adresa:

Tel:
Faks:

Ime osobe za kontakt:

Tel:
Faks:

Naziv operatora koji upravlja zrakoplovom i adresa:

Tel:
Faks:

Ime osobe za kontakt kod operatora koji upravlja
zrakoplovom:

Tel:

e-pošta:
e-pošta:
e-pošta:

e-pošta:

Faks:
Registracija/e
zrakoplova

OPĆENITO
1. Nositelj AOC-a sam upravlja zrakoplovom:
a)
za specijalizirane operacije u skladu s Prilogom VIII (dio-SPO)
☐
☐
b)
kao odobrena organizacija za osposobljavanje (ATO)
☐
c)
kao organizacija za osposobljavanje s Izjavom (DTO)
2. Operator koji upravlja zrakoplovom navedenim u svjedodžbi zračnog prijevoznika planira upravljati zrakoplovom:
☐
a)
za nekomercijalne operacije zrakoplovima na motorni pogon koje se obavljaju u skladu s Prilogom VI (dio-NCC)
☐
b)
za nekomercijalne operacije koje se obavljaju u skladu s Prilogom VII (dio-NCO)
c)
za specijalizirane operacije koje se obavljaju u skladu s Prilogom VIII (dio-SPO)
☐
pod uvjetom da se zrakoplov upotrebljava u neprekinutom razdoblju do najviše 30 dana.
3. Zrakoplov se upotrebljava sukladno točki 2. i nositelj AOC-a koji stavlja zrakoplov na raspolaganje i operator koji upotrebljava taj
zrakoplov utvrdili su postupak u kojem je jasno navedeno koji je operator odgovoran za operativnu kontrolu kojeg leta, kojim je
opisano kako se operativna kontrola prenosi s jednog operatora na drugog i kojim je opisan postupak primopredaje prilikom vraćanja
zrakoplova nositelju AOC-a:
a)

u ugovoru

☐

b)

u operativnom priručniku svakog operatora

☐

PLOVIDBENOST
1. Kontinuiranom plovidbenošću zrakoplova koji se upotrebljava u skladu s točkom 2. iz Općenito dijela ovog obrasca upravlja
organizacija odgovorna za kontinuiranu plovidbenost zrakoplova koji je naveden u AOC-u u skladu s Uredbom (EU) br. 1321/2014
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OPERACIJE
Zrakoplov može ostati naveden u AOC-u zračnog prijevoznika ako
se njime upravlja sukladno odredbama ORO.GEN.310 Uredbe (EU)
965/2012 i za odobrenje zračni prijevoznik mora dostaviti:
1. provedeno utvrđivanje opasnosti kad se zrakoplovom upravlja
za nekomercijalne operacije s Prilogom VI/VII(dio-NCC/NCO) i/ili
specijalizirane operacije u skladu s Prilogom VIII (dio-SPO) i
procijenjene povezane rizike i primjereno upravljanje tim rizicima
i njihovo ublažavanje;
2. operativni priručnik s navedenim tipom i registracijskom
oznakom zrakoplova koje planira staviti na raspolaganje;
3. operativni priručnik s navedenim vrstama operacija koje se
planiraju izvoditi tim zrakoplovom;
4. operativni priručnik s postupkom u kojem je jasno navedeno
koji će operator biti odgovoran za operativnu kontrolu kojeg leta
(kada je primjenjivo);
5. operativni priručnik s postupkom kojim je opisano kako će se
operativna kontrola prenositi s jednog operatora na drugog
(kada je primjenjivo);
6. operativni priručnik s opisom postupka primopredaje prilikom
vraćanja zrakoplova nositelju AOC-a (kada je primjenjivo);
7. operativni priručnik s opisom načina i učestalosti dostave
informacija Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo o
prijenosima operativne kontrole na drugog operatora (kada je
primjenjivo);
8. operativni priručnik s opisom kako će relevantno osoblje biti
upoznato koji je operator odgovoran za operativnu kontrolu
pojedinog leta (kada je primjenjivo);
9. operativni priručnik s nazivom operatora koji planira upravljati
zrakoplovom navedenim u svjedodžbi zračnog prijevoznika
sukladno odredbi ORO.GEN.310 (kada je primjenjivo);
10. operativni priručnik u kojem će biti navedena učestalost
upotrebe zrakoplova navedenog u svjedodžbi zračnog prijevoznika
od strane drugog operatora (kada je primjenjivo);
11. operativni priručnik u kojem će biti naveden način
upoznavanja relevantnog osoblja drugog operatora o postupku
kontinuirane plovidbenosti koji obuhvaća upotrebu zrakoplova
(kada je primjenjivo);
12. operativni priručnik s prilagođenim popisom događaja koje će
drugi operator koji upotrebljava zrakoplov naveden u svjedodžbi
zračnog prijevoznika morati prijaviti nositelju AOC-a kad
upotrebljava zrakoplov naveden u AOC-u (kada je primjenjivo);

Popunjava podnositelja zahtjeva
Upisati referencu (poglavlje i podpoglavlje) dokumenta ili
operativnog priručnika:

Ime osobe imenovane za kontinuiranu plovidbenost (kada
je primjenjivo):
Ime osobe imenovane za letačke operacije:

Potpis:

Datum:

Potpis:

Datum:

Ime odgovornog rukovoditelja:

Potpis:

Datum:

APLIKACIJSKI PAKET
Dokumentacija vezana uz odobrenje uporabe zrakoplova navedenog u svjedodžbi zračnog prijevoznika za nekomercijalne operacije i
specijalizirane operacije
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☐ OM-A ☐OM-B ☐ OM-C ☐ OM-D ☐ MEL ☐ AFM
☐ Ugovor između nositelja AOC-a i operatora koji upotrebljava zrakoplov u skladu s točkom 2. Općenitog dijela ovog obrasca (kada je
primjenjivo)
☐ Ugovor između operatora koji upotrebljava zrakoplov u skladu s točkom 2. Općenitog dijela ovog obrasca i organizacije odgovorne za
kontinuiranu plovidbenost zrakoplova koji je naveden u AOC-u zračnog prijevoznika prema Dodatku I Dijelu M Uredbe (EU) br.
1321/2014 (kada je primjenjivo)
☐ Dokumentacija procjene rizika
☐ Polica osiguranja
☐ Drugo:

SAMO ZA SLUŽBENU UPOTREBU
1.

Predmet
Aplikacijski paket provjeren za potpunost

2.

Odobrenje plovidbenosti

3.

Odobrenje Odjela zrakoplovnog prava i međunarodnih poslova

4.

Operativno odobrenje

Odgovoran

Datum

Potpis

OPS
AWD
ALR
OPS

Povlačenje odobrenja za uporabu zrakoplova navedenog u svjedodžbi zračnog prijevoznika za nekomercijalne operacije i specijalizirane
operacije
Razlog:

Datum:
Ime:
Potpis:
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