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ИЗЈАВА
У СКЛАДУ СА УРЕДБОМ (ЕУ) БР. 965/2012 О ОБАВЉАЊУ ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА
DECLARATION
IN ACCORDANCE WITH COMMISSION REGULATION (EU) NO 965/2012 ON AIR OPERATIONS
Оператер
Operator
Назив:
Name:
Место у коме оператер има седиште или пребивалиште и место из кога управља летовима:
Place in which the operator is established or residing and place from which the operations are directed:
Име, презиме и контакт одговорног руководиоца:
Name and contact details of the accountable manager:
Организација за континуалну пловидбеност у складу са Уредбом (ЕК) бр. 2042/2003
Continuing airworthiness management organisation in accordance with Regulation (EC) No 2042/2003 
Назив и адреса организације и број сертификата (у складу са ЕАSA образац 14)
Name and address of the organisation and approval reference (as per EASA Form 14)
Коришћење ваздухоплова
Aircraft operation
Датум започињања летења/датум измене:
Starting date of operation/applicability date of the change: 
Врста летења:
Type(s) of operation: 
Типови ваздухоплова, ознаке регистрације и матични аеродром:
Type(s) of aircraft, registration(s) and main base:
Подаци о одобрењима које поседује оператер (уз изјаву приложити листу посебних одобрења, ако је примењиво)
Details of approvals held (attach list of specific approvals to the declaration, if applicable)
Подаци о посебним овлашћењима које поседује оператер (приложити листу посебних овлашћења, ако је примењиво)
Details of specialised operations authorisation held (attach authorisations, if applicable)
Листа алтернативних начина усаглашавања са назнаком прихватљивих начина усаглашавања (АМС) коју замењује (приложити уз изјаву)
List of alternative  means of compliance with reference to the AMCs they replace (attach to declaration)
Изјављује се:
Statements:
Систем управљања документацијом укључујући оперативни приручник одговара захтевима наведеним у Део - ORО, Део  - NCC Део-SPO и Део - SPA. Сви летови ће се обављати у складу са процедурама и упуствима у наведеном оперативном приручнику.
The management system documentation including the operations manual reflect the applicable requirements set  out in Part-ORO, Part-NCC, Part-SPO and Part-SPA. All flights will be carried out in accordance with the procedures and instructions specified in the operations manual.
Сви ваздухоплови који се користе имају важећу потврду о пловидбености и испуњавају захтеве из Уредбе (ЕK) бр. 2042/2003
All aircraft operated hold a valid certificate of airworthiness and comply with Commission Regulation(EC) No2042/2003
Сви чланови летачке и кабинске посаде (ако је примењиво) су обучени у складу са прописима
All flight crew members and cabin crew members, as applicable, are trained in accordance with the applicable requirements
(ако је примењиво)
(if applicable) 
Оператер је применио и показао усаглашеност са званичним препознатим индустријским стандардом.
The operator has implemented and demonstrated conformance to an officially recognised industry standard.    
Референца стандарда:
Reference of the standard:
Сертификационо тело:
Certification body:
Датум последње провере усаглашености са стандардом:
Date of the last conformance audit:  
Свака промена у делатности која утиче на информације дате у овој изјави биће достављена надлежној ваздухопловној власти 
Any change in the operation that affects the information disclosed in this declaration will be notified to the competent authority
Оператер потврђује да су подаци наведени у изјави тачни
The operator confirms that the information disclosed in this declaration is correct
Датум, име, презиме и потпис одговорног руководиоца
     Date, name and signature of the accountable manager
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