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ИЗЈАВА/DECLARATION 

У складу са Правилником о утврђивању техничких захтјева и управних поступака у вези са летачким 
операцијама (Сл. Гласник БиХ 45/17)/ 

in accordance with Commission Regulation (EC) No 965/2012 on Air operations 

Оператор/Operator 

Име и презиме 

или пословно 

име/Name: 

 

Мјесто и адреса сједишта или пребивалишта оператора и адреса мјеста са којег се управља 

операцијама/Place in which the operator is established or residing and place from which the operations are directed: 

Име и презиме, контакт информације одговорног руководиоца/Name and contact details of the accountable 

manager: 

Организација за управљање континуираном пловидбеношћу у складу са Правилником о 
континуираној пловидбености ваздухоплова, ваздухопловних производа, дијелова и уређаја и о 
одобравању организација и особља који се баве овим пословима (Сл. Гласник БиХ 44/14 и 
94/15)/Continuing airworthiness management organisation in accordance with Regulation (EC) No 1321/2014 

Име и адреса организације и број одобрења (у складу са EASA Обрасцем 14)/ Name and address of the 

organisation and approval reference (as per EASA Form 14) 

 

 

Ваздухопловне операције/Aircraft operation 

Датум почетка операције/датум примјене промјена/Starting date of operation/applicability date of the change: 

Врста операција/Type(s) of operation: 

⎕ Дио NCC/Part-NCC (навести превоз путника и/или терета) 

⎕ Дио SPO/Part SPO (навести врсту активности/specify which type of activity) 
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Тип(ови) ваздухоплова, регистарске ознаке и главну базу/Type(s) of aircraft, registration(s) and main base: 

Детаљи посебних одобрења (приложити Изјави, ако је примјењиво/Details of approvals held (attach list of 

specific approvals to the declaration, if applicable) 

Детаљи посебног одобрења за специјализоване операције (приложити Изјави, ако је примјењиво)/ 
Details of specialised operations authorisation held (attach authorisations, if applicable) 

Списак алтернативних начина усклађивања са референцама на прихватљиве начине усклађивања 
које они замјењују (приложити Изјави)/List of alternative means of compliance with references to the AMCs they 

replace (attach to the declaration) 

Izjave/Statements 

⎕ Документација система управљања, укључујући оперативни приручник, у складу са 
примјењивим захтјевима описаним у Дијелу - ORO, Дијелу - SPA, Дијелу - NCC, Дијелу - SPO/ 
The management system documentation including the operations manual reflect the applicable requirements set out in Part-ORO, 
Part-NCC, Part-SPO and Part-SPA. 
Сви летови биће извођени у складу са процедурама и упутама прописаним у оперативном 

приручнику./ All flights will be carried out in accordance with the procedures and instructions specified in the operations 

manual. 

⎕ Сви ваздухоплови којима се изводе летачке операције посједују важеће Увјерење о 
пливидбености и испуњавају услове из Правилника о континуираној пловидбености ваздухоплова, 
ваздухопловних производа, дијелова и уређаја и о одобравању организација и особља који се баве 
овим пословима (Сл. Гласник БиХ 44/14 и 94/15) /All aircraft operated hold a valid certificate of airworthiness and 

comply with Commission Regulation (EC) No 1321/2014.  

⎕ Сви чланови летачке и кабинске посаде, како је примјењиво, оспособљени су у складу са 
примјењивим захтјевима. /All flight crew members and cabin crew members, as applicable, are trained in accordance 

with the applicable requirements. 

⎕ (ако је примјењиво)/(If applicable)  

Оператор је примијенио и доказао усклађеност са службено признатим привредним 
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стандардом/The operator has implemented and demonstrated conformance to an officially recognised industry standard. 

Референца стандарда/Reference of the standard: 

Сертификацијско тијело/Certification body: 

Датум посљедње провјере усклађености/Date of the last conformance audit : 

⎕ Дирекција за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине биће обавијештена о свакој 
промјени у операцијама која утиче на информације из ове Изјаве /Any change in the operation that 

affects the information disclosed in this declaration will be notified to the competent authority. 

⎕ Оператор јамчи да су информације из ове Изјаве тачне Operator /The operator confirms that the 

information disclosed in this declaration is correct. 

Датум, име и презиме, и потпис одговорног руководиоца/Date, name and signature of the accountable manager  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


