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Напомена 1:
Додатни прилози који се достављају ако се узима у закуп ваздухоплов са посадом од оператера који не примењује прописе, који су на снази у Републици Србији, из домена саобраћајне делатности и обезбеђивања континуиране пловидбености обухватају документацију на основу које се утврђује да прописи које примењује оператер одговарају стандардима наведеним у:
 
а)         Део-CAT;
б)          Део-ORO (ORO.GEN.110 и секција 2 подела GEN, ORO.MLR изузев ORO.MLR.105, ORO.FC, ORO.CC изузев ORO.CC.200 i ORO.CC.210(a), ORO.TC, ORO.FTL и ORO.SEC;
ц)          Део-SPA (у зависности од овлашћења);
д)          Део-M (поддео Б, Ц и Г изузев М.А.707 и М.А.708;
е)          документ којим се потврђује да  ће оператер, за време трајања закупа, користити организацију за одржавање која је овлашћена у складу са Part-145;
ф)          документ са описаним ограничењима времена летења, времена летачке дужности и одмора;
 г)         документ са описним оперативним процедурама.
 
Напомена 2:
У случају давања ваздухоплова са посадом другом оператеру предвиђено је само информисање Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије. За потребе информисања користити образац ДЦВ-ОПС-ОБ-701.0.
 
Узимање у закуп
Давање у закуп
 Документација коју је потребно доставити уз захтев
са посадом
без посаде
без посаде
Потврда о оспособљености за обављање јавног авио-превоза у коју је уписан ваздухоплов
ДА
Уверење о пловидбености ваздухоплова
ДА
ДА
Предлог уговора о закупу ваздухоплова
ДА
ДА
ДА
Изјава закупца којом потврђује да су заинтересоване стране у потпуности разумеле своје одговорности у складу са одговарајућим прописима
ДА
ДА
Документација на основу које се доказује да стандарди из области саобраћаја и обезбеђивања континуиране пловидбености одговарају домаћим прописима
ДА
Документација на основу које се доказује да је обезбеђена усаглашеност са прописом којим је регулисано обезбеђивање континуиране пловидбености ваздухоплова
ДА
Писана сагласност власника ваздухоплова (само ако се ради о подзакупу)
ДА
ДА
ДА
Прилози:
     ЗАХТЕВ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ 
     НА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ЗАКУПУ ВАЗДУХОПЛОВА
Оператер
Врста закупа (види напомену 2.)
Регистарска ознака ваздухоплова
Серијски број ваздухоплова
Власник ваздухоплова
Адреса власника ваздухоплова
Трајање закупа
Део уговора о закупу у коме су дати услови одржавања ваздухоплова
Део уговора о закупу у коме су дати услови коришћења и надзор над ваздухопловом
Потпис одговорног лица оператера
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