
 
                                                                                                                                                        
 

Место:  .................................................. 
 

Датум:  .................................................. 
 
 

ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА 
         РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

Булевар Зорана Ђинђића 144 
                               11070  Београд 

 
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О БУЦИ 

 
APPLICATION FOR NOISE CERTIFICATE 

 
Ваздухоплов /Aircraft 

1. НОВИ / NEW 

ИЗЈАВА O УСКЛАЂЕНОСТИ на EASA обрасцу 52 не старија од 60 дана  
/ COMFORMITY  STATEMENT on EASA Form 52 not older  than 60 days. 
 -  за увежени изјаву власти земље извоза о усклађености са пројектом         
одобреним од Агенције / for imported  a statement,signed by exporting 
autorithority that the aircraft conforms to design approved by the Agency.    

2. КОРИШЋЕН / USED 

(i) предходна евиденција 
помоћу које се утврђују 
стандарди производње, промена 
и одржавања / historical records 
to establish the production 
modification and maintenance 
standard. 

(ii) Подаци о буци, према важећим стандардима / 
     The noice information determined in accordance with the applicable noise requirements 

Ознаке регистрације 
ваздухоплова:  
Registration marks : 

Произвођач, назив, тип и модел ваздухоплова  
Manufactuer and Manufacturer’s Designation of Aircraft: 

 Серијски број ваздухоплова: 
 Aircraft No.: 

Мотор: 
Engine: 

Елиса: 
Propeller:(*) 

Максимална маса на 
полетању: 
Maximum Take-Off Mass (kg) 

Максимална маса на слетању: 
Maximum Landing Mass (kg) (*) 

 Стандард за буку: 
 Noise Certification Standard  

Измене спроведене ради усклађивања са одговарајућим стандардом за буку: 
Additional modifications incorporated for the purpose of compliance with the applicable noise certification standards: 

 
 

Ниво буке пуна снага 
бочно: 
Lateral/Full-Power 
Noise Level: (*) 

Ниво буке  
 у прилазу: 
Approach Noise Level:(*) 

 Ниво буке  
 прелет у пењању: 
 Flyover Noise Level:(*) 

 Ниво буке  
 хоризонтални прелет: 
Overflight Noise Level: (*) 

 Ниво буке  
 на полетању:  
Take-Off Noise Level: 
(*) 

 Датум  
Date: 

Потпис подносиоца захтева или овлашћеног 
представника  
Signature of Applicant or Authorized Representative  

Звањe 
 Title: 

 
(*) Ове рубрике могу да се изоставе, ако нису примењљиве /  
     These boxes may be omitted if not applicable. 
 

Назив корисника ваздухоплова : 

 

PV 45 
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