Zahtjev za odobrenje zakupa zrakoplova u skladu s
Uredbom (EU) br. 965/2012 i (EZ) br. 1008/2008
Odjel letačkih operacija i školstva

ZAHTJEV ZA ODOBRENJE ZAKUPA ZRAKOPLOVA U SKLADU S UREDBOM (EU) br. 965/2012 i
(EZ) br. 1008/2008
VAŽNE INFORMACIJE:

Prije podnošenja zahtjeva za uzimanje ili davanje u zakup zrakoplova bez posade obavezno kontaktirati Odjel letačkih operacija i školstva
u svezi promjene AOC1-a.
Uzimanje u zakup može rezultirati izvanrednom provjerom financijske sposobnosti zračnog prijevoznika (valjanost operativne licencije).
U zakup nije dozvoljeno uzimati zrakoplove uvrštene na popis operatora koji podliježu operativnim ograničenjima, registriranima u državi
u kojoj operatori pod njezinim nadzorom podliježu zabrani letenja ili zrakoplove operatora koji podliježe zabrani letenja u skladu s
Uredbom (EZ) br. 2111/2005.
Uslijed nepredviđenih iznimnih okolnosti (npr. AOG) zračni prijevoznik smije uzeti u zakup zrakoplov s posadom od operatora iz EU, EGP2
ili Švicarske bez prethodnog odobrenja, pod uvjetom da zakup ne traje dulje od pet dana i da je u skladu s odobrenim postupkom
operatora opisanim u operativnom priručniku.
Popunjeni obrazac zahtjeva, zajedno s prilozima, dostaviti na:
HRVATSKA AGENCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO,
Odjel letačkih operacija i školstva
Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb

I. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA
Ime operatora
Adresa
Telefon
Adresa elektroničke pošte
Vrsta letačke operacije

CAT 

COM SPO3 

II. VRSTA ZAKUPA
1. Uzimanje u zakup zrakoplova s posadom od operatora iz države članice EU, EGP ili Švicarske
2. Uzimanje u zakup zrakoplova bez posade registriranog u državi članici EU, EGP ili Švicarskoj
3. Uzimanje u zakup zrakoplova s posadom od operatora iz treće zemlje
4. Uzimanje u zakup zrakoplova bez posade registriranog u trećoj zemlji
5. Davanje u zakup zrakoplova iz AOC-a bez posade 4







1

Svjedodžba operatora zrakoplova
Europski gospodarski prostor (Europska unija, Liechtenstein, Norveška i Island)
3
Komercijalna specijalizirana letačka operacija (primjenjivo samo u slučajevima uzimanja u zakup zrakoplova iz treće zemlje)
4
Odobrenje nije potrebno u slučaju primjene odredbe ORO.GEN.310 (a)(2) Uredbe (EU) br. 965/2012
2
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III. PODACI O ZRAKOPLOVU
Tip zrakoplova
Proizvođač – tip –
model:

Serijski broj:

Registracija zrakoplova

Broj putničkih
sjedišta

MTOM (kg)

Datum prvog CofA5

Trajanje zakupa6:

Od

Do

Ime vlasnika zrakoplova

Adresa vlasnika zrakoplova

5

6

CofA – Svjedodžba o plovidbenosti
u slučaju zakupa zrakoplova iz treće zemlje trajanje zakupa ovisi o razlozima i opravdanosti potrebe
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IV. PRILOZI
UZIMANJE U ZAKUP:
Preslika valjanog AOC-a i operativnih specifikacija zakupodavca s naznačenim područjem izvođenja letačkih operacija7
1.
(u slučaju zakupa iz treće zemlje u skladu s Aneksom 6 ICAO-a)
2. Preslika važeće Svjedodžbe o plovidbenosti8 (u slučaju zakupa iz treće zemlje u skladu s Aneksom 8 ICAO-a)
3. Preslika Potvrde o registraciji zrakoplova9
4. Preslika ugovora o zakupu, bez financijskih aranžmana
5. Preslika polica osiguranja izdanih u skladu s Uredbom (EU) br. 785/2004 i Zakona o obveznim osiguranjima u prometu
Izjava potpisana od strane zakupoprimca da strane u ugovoru o zakupu u potpunosti razumiju svoje odgovornosti u
6.
skladu s primjenjivim propisima
U slučaju zakupa zrakoplova iz treće zemlje, dokaz o razlozima zbog kojih se ne uzima u zakup zrakoplov registriran u
7.
EU10
Dokaz da su standardi sigurnosti operatora iz treće zemlje u pogledu kontinuirane plovidbenosti i letačkih operacija
8. jednaki primjenjivim zahtjevima utvrđenima u Uredbi (EU) br. 1321/2014 i Uredbi (EU) br. 965/2012 (EASA AMC1
ORO.AOC.110(c), AMC1 ORO.SPO.100(c)(1), kako je primjenjivo)
U slučaju zakupa zrakoplova bez posade iz treće zemlje dokaz o usklađenosti s primjenjivim zahtjevima Uredbe (EU) br.
9.
1321/2014
U slučaju zakupa zrakoplova bez posade iz treće zemlje dokaze o opremljenosti zrakoplova u skladu s Prilogom CAT ili
10.
SPO Uredbe (EU) 965/2012, kako je primjenjivo
DAVANJE U ZAKUP:
11. Preslika ugovora o zakupu, bez financijskih aranžmana













V. POTPIS PODNOSITELJA ZAHTJEVA
Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje

Potpis:

Mjesto i datum:

7

nije potrebno dostaviti ako je zakupodavac imatelj hrvatskog AOC-a
nije potrebno dostaviti ako je zakupodavac imatelj hrvatskog AOC-a
9
nije potrebno dostaviti ako je zakupodavac imatelj hrvatskog AOC-a
10
nije primjenjivo na COM SPO
8
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