
 

ОДОБРЕЊЕ УСЛОВА ЛЕТА 

FLIGHT CONDITIONS FOR A PERMIT TO FLY -  APPROVAL FORM 

1.  Подносилац 
      Applicant  

 

2. Заводни број 
     Approval form nr.  

 

3. Произвођач ваздухоплова/тип  
         Aircraft manufacturer/type  

 

4. Серијски број 
       Serial number(s)  

 

5. Конфигурација ваздухоплова 

     Aircraft configuration  

 

6. Оправданост 
     Substantiations  

 

7. Услови/ Ограничења  
    Conditions/Restrictions 

Овај ваздухополов се мора користити у складу са следећим условима или ограничењима: 
The above aircraft must be used with the following conditions or restrictions:  

 

 

 

 

 

 

8. Изјава 
     Statement  

Ови услови лета су у складу са 21A.708 
The flight conditions have been established and justified in accordance with 21A.708. 

Овај ваздухоплов је безбедан за намеравану операцију под наведеним условима и ограничењима. 
 The aircraft has no features and characteristics making it unsafe for the intended operation under the identified conditions and 
restrictions. 

9. Одобрен [Број одобрења организације] 
    Approved under [Оrganisation approval number] 

 

10. Датум  
        Date of issue  

 

11. Име и потпис 
        Name and signature  

12. ДЦВ референтни број и датум 
        Approval and date 

 

Образац 18Б 

 

 



Упутство за попуњавање обрасца 18б 

 

Рубрика 1:    Назив организације или име и презиме подносиоца захтева.  Попуњава подносилац 

захтева. 

Рубрика 2:    Заводни број обрасца 18б. Попуњава писарница ДЦВ-а након одобравања услова 

лета. 

Рубрика 3,4:      Самоговореће. Попуњава подносилац захтева 

 

Рубрика 5:  Уписати референцу документа у коме се идентификује конфигурација 

ваздухоплова. Попуњава подносилац захтева. 

 

Рубрика 6:  Образложење и референце на докуменатацију којом се потврђује да овај 

ваздухоплов, у конфигурацију дефинисаној у тачки 5, може да изврши намеравани 

лет(ове) безбедно под дефинисаним условима или ограничењима. (Извршен 

преглед и дато Уверење о спремности за употребу у прилогу) 

Попуњава подносилац захтева. 

 

Рубрика 7:  Детаљи предложених услова/ ограничења или референца ка релевантним 

документима 

− ограничења на маршрути или у ваздушном простору која се траже за лет; 

− ограничење посаде ваздухоплова; 

− ограничења превоза лица која нису посада; 

− оперативна ограничења, посебне процедуре или техничке услове; 

− уколико је применљиво референцу  програма провере у лету који ће се 

обавити; 

− уколико је потребно, посебане инструкције везане за одржавање 

ваздухоплова 

Попуњава подносилац захтева. 

 

Рубрика 8:         Изјава. Саставни део обрасца 18б, не додаје се ништа. 

 

Рубрика 9:  Попуњава се у случају да одобрење издаје одобрена организација. 

Попуњава одобрена организација која је подносилац захтева. 

 

Рубрика 10:       Попуњава подносилац захтева. 

 

Рубрика 11:  Потписује подносилац захтева. 

 

Рубрика 12:  Заводни број и датум закључка којим се прихвата захтев за одобрење услова лета.  

Попуњава ДЦВ. 

 

 


