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 POTVRDE O PROVJERI PLOVIDBENOSTI (ARC)
A. Zahtjev za:
Provjeru plovidbenosti.
Izdavanje Potvrde o provjeri plovidbenosti (ARC) na temelju preporuke prikladno ovlaštene organizacije.
Izdavanje Potvrde o provjeri plovidbenosti (ARC) za novi zrakoplov.
Predloženo mjesto i vrijeme obavljanja provjere plovidbenosti zrakoplova, za slučaj kada provjeru plovidbenosti obavlja
Agencija je:
.
B. Podaci o zrakoplovu:
Reg. oznaka
Tip/model zrakoplova
Serijski broj
Godina proizvodnje
Broj upisa u Registar zrakoplova RH
Ukupan nalet (sati/ciklusi)
Ukupan nalet od prethodne provjere
plovidbenosti (sati/ciklusi)
Datum prethodne provjere
plovidbenosti (dan, mjesec, godina)
Revizija i datum revizije programa
održavanja
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1. Radovi redovnog održavanja od prethodne provjere plovidbenosti uključujući i planirane zamjene / inspekcije
komponenti:
Naziv pregleda / radova

Datum pregleda

Nalet zrakoplova pri
održavanju u satima /
ciklusima

Broj odobrenja organizacije za
održavanje ili broj Part 66
dozvole ili ime „Pilot owner“,
što je primjenjivo

2. Dodatni neplanirani radovi održavanja od prethodne provjere plovidbenosti (npr. neplanirana zamjena komponente
zbog kvara i sl.):
Naziv radova održavanja

Datum radova
održavanja

Nalet zrakoplova pri
održavanju u satima /
ciklusima

Broj odobrenja organizacije za
održavanje ili broj Part 66
dozvole ili ime „pilot owner“,
što je primjenjivo

C. Izjava:
Izjavljujem da su navedeni podaci istiniti te da je zrakoplov održavan sukladno važečem Programu održavanja
zrakoplova, te da udovoljava primjenjivim zahtjevima za kontinuiranu plovidbenosti zrakoplova u Republici Hrvatskoj.
Osiguran je prikladan smještaj i ostali uvjeti za neometanu provjeru plovidbenosti sukladno točki M.A.901 Uredbe (EU)
br. 1321/2014.
Mjesto i datum:

Vlasnik / Korisnik zrakoplova

(Ime i prezime)

(Potpis)
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D.

Priloženo uz zahtjev:
70 kn upravne pristojbe u slučaju kada Agencija izdaje potvrde o provjeri plovidbenosti na preporuku prikladno
odobrene organizacije, ili
potvrdu o izvršenoj uplati za pregled u slučaju kada pregled u svrhu izdavanja potvrde o provjeri plovidbenosti
obavlja Agencija.*
Preporuku za izdavanje Potvrde o provjeri plovidbenosti zrakoplova izdanu od strane prikladno odobrene
CAMO/CAO organizacije (samo ukoliko provjeru plovidbenosti ne obavlja Hrvatska agencija za civilno
zrakoplovstvo).
Kopija važeće police obveznog osiguranja zrakoplova.
U slučajevima kada provjeru plovidbenosti obavlja Agencija potrebno je dostaviti slijedeće dokumente vezane uz
kontinuiranu plovidbenost zrakoplova:
Ažurna lista svih komponenti s ograničenim vijekom trajanja i redovnih inspekcija ovjerena od operatora
zrakoplova ili CAMO/CAO organizacije.
Ažurna status lista svih primjenjivih naredbi o plovidbenosti („Airworthiness directives“) ovjerena od operatora
zrakoplova ili CAMO/CAO organizacije.
Ažurna status lista svih provedenih modifikacija (preinaka, „STC“ i sl.) i popravaka.
Primjerak (kopija) važećeg program održavanja za zrakoplove na koje se odnosi Part ML.
Slijedeći dokumenti trebaju biti dostupni prilikom provjere plovidbenosti zrakoplova:
•

Original važećeg programa održavanja.

•

Izvješće o masi i ravnoteži sa rasporedom ukrcaja (Weight and balance report).

•

Dozvola za korištenje radio frekvencijskog spektra.

•

Dokaz umjeravanja pitot-statičkih instrumenata, magnetskih kompasa i transpondera.

•

Original svjedodžbe o plovidbenosti i original potvrde o registraciji.

•

Dokumentacija o provedenom održavanju i zamjeni komponenti sa kopijama pripadajućih CRS-ova
uključujući i pripadajuće formove (EASA Form 1, CofC i sl.).

Napomena:
Za provjeru plovidbenosti zrakoplov treba biti spreman za fizički pregled što npr. uključuje slijedeće što nije i konačno:
1. Otvoreni poklopci (kapotaži) motora.
2. Jedrilice sastavljene.
3. Vidljive oznake države pripadnosti i registracije te otklonjene nečistoće sa zrakoplova.
4. Zrakoplov treba biti parkiran na način da mu se omogući nesmetan pristup.
5. Mehaničar sa prikladnom Part 66 dozvolom, ako je primjenjivo.
*Naknada za obavljene usluge, uplaćuje se Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo, Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb, na
žiro račun broj: HR9623900011100357510 otvoren kod HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, model: HR00 sa pozivom na broj
02371219-3312000.
Iznosi naknada su sukladni važećim propisima.
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