
Додатак VIII - Изјава о усклађености ваздухоплова - EASA Образац 52 
  

ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ВАЗДУХОПЛОВА 

AIRCRAFT STATEMENT OF CONFORMITY  

1. Држава производње 

    State of manufacture 

   

2. ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

CIVIL AVIATION DIRECTORATE OF THE REPUBLIC OF 

SERBIA 

3. Број изјаве 

    Statement Ref. No. 

4. Организација 

    Organisation 

5. Тип ваздухоплова 

    Aircraft Type 

6. Број потврде о типу:  

Type-certificate Refs 

7. Ознака регистрације или друга ознака ваздухоплова 

    Aircraft Registration or Mark 

8. Идентификациони број произвођача: 

Manufacturers Identification No. 

9. Подаци о мотору/елиси (***) 

    Engine/Propeller Details 

10. Промене и/или сервисни билетни (***) 

      Modifications and/or Service Bulletins 

11. Налози за пловидбеност 

      Airworthiness Directives 

12. Концесије 

     Concessions 

13. Изузеци, одрицања, одступања (***) 

      Exemptions, Waivers or Derogations 

14. Напомене 

      Remarks 

15. Потврда о пловидбености  

      Certificate of Airworthiness 

16. Допунски захтеви 

      Additional Requirements 

17. Изјава о усклађености 

Овим се потврђује да је ваздухоплов у потпуности усклађен са одобреним пројектним подацима и подацима из 

рубрика 9, 10, 11, 12 и 13. 

Ваздухоплов је спреман да се безбедно користи. 

Ваздухоплов је задовољио проверу у лету. 

Statement of Conformity 

It is hereby certified that this aircraft confirms fully to the type-certificated design and to the items above in boxes 9, 10, 11, 12 

and 13. 

The aircraft is in condition of safe operation. 

The aircraft has been satisfactorily tested in flight.  

18. Потпис 

      Signed 

19. Име 

      Name 

20. Датум (дан/месец/година) 

      Date (d/m/y) 

21. Референтни број дозволе за обављање делатности организације за производњу: 

      Production Organisation Approval Reference: 

EASA Образац 52 - издање 2 / EASA Form 52 - Issue 2 

________________ 

(***) Обрисати по потреби 

   

 



Упутство за коришћење изјаве о усклађености ваздухоплова, EASA образац 52 

1. НАМЕНА И ОБЛАСТ ПРИМЕНЕ 

1.1. Коришћење изјаве о усклађености ваздухоплова коју издаје произвођач на основу Дела 21 Секција А, 

Одељак Ф описано је у тачки 21А.130, заједно са одговарајућем прихватљивим начинима усаглашавања. 

1.2. Сврха изјаве о усклађености ваздухоплова (EASA образац 52) издате на основу Дела 21, Секција А, 

Одељак Г, јесте да омогући имаоцу одговарајуће дозволе за обављање делатности организације за 

производњу да искористи право да прибави индивидуалну потврду о пловидбености од надлежног органа 

државе чланице регистрације. 

2. ОПШТЕ 

2.1. Изјава о усклађености мора да одговара приложеном обрасцу, укључујући бројеве рубрика и њихов 

распоред. Величина рубрике може да се мења да би одговарала потребама индивидуалне примене, али не у 

обиму који би изјаву учинио непрепознатљивом. Ако о томе постоји недоумица, неопходно је да се 

консултује надлежни орган. 

2.2. Изјава о усклађености може унапред да се одштампа или изради на рачунару, али у оба случаја штампа 

линија и знакова мора да буде јасна и читљива и усклађена са обликом који је одређен. Унапред 

одштампани текст допуштен је ако је усклађен с приложеним обрасцем, али није допуштена ниједна друга 

изјава о сертификацији. 

2.3. Образац се попуњава писаћом машином/рачунаром или ручно, великим штампаним словима, ради лаке 

читљивости. Прихватљиви су енглески језик и, ако је то потребно, један или више службених језика државе 

чланице која издаје изјаву. 

2.4. Одобрена организација за производњу чува копију изјаве и њене прилоге на које упућује. 

3. ИЗДАВАОЧЕВО ПОПУЊАВАЊЕ ИЗЈАВЕ О УСКЛАЂЕНОСТИ 

3.1. Документ је важећи ако је свака рубрика попуњена. 

3.2. Произвођач не сме да надлежном органу државе чланице регистрације изда изјаву о усклађености ако 

пројекат ваздухоплова и уграђени производи нису одобрени. 

3.3. Код података који се уписују у рубрике 9, 10, 11, 12, 13 и 14 допуштено је позивање на посебно 

одређене документе које архивира организација за производњу, ако с надлежним органом није друкчије 

договорено. 

3.4. Није сврха изјаве о усклађености да обухвати оне елементе опреме који морају да се уграде да би се 

испунили важећи оперативни прописи. Ипак, неки од ових појединих елемената могу да се наведу у 

рубрици 10 или у одобреном пројекту типа. Оператери се стога упозоравају на њихову одговорност да сами 

- за њихову сопствену делатност - обезбеде усклађеност са одговарајућим оперативним прописима. 

Рубрика 1 Наводи се име државе производње. 

Рубрика 2 Надлежни орган под чијом надлежношћу се издаје изјава о усклађености. 

Рубрика 3 У ову рубрику претходно се штампа јединствени број, ради контроле и праћења изјаве. Ипак, 

ако је документ израђен на рачунару, јединствени број не мора претходно бити одштампан, ако 

је рачунар програмиран да одреди и одштампа јединствени број. 

Рубрика 4 Уносе се пун назив и адреса организације која је издала изјаву. Ова рубрика може да буде 

претходно одштампана. Логотип итд. допуштен је ако има довољно простора у рубрици. 

Рубрика 5 Уноси се тип ваздухоплова онако како је уписан у потврди о типу и у припадајућем листу 

података. 

Рубрика 6 Подаци о референтном броју и издавању потврде о типу за предметни ваздухоплов. 

Рубрика 7 Ако је ваздухоплов регистрован, његова ознака је ознака регистрације. Ако ваздухоплов није 



регистрован, онда се уписује ознака коју је прихватио надлежни орган државе чланице и, по 

потреби, надлежни орган треће државе. 

Рубрика 8 Идентификациони број који је доделио произвођач, за контролу, праћење и подршку у вази са 

производом. Он се понекад назива произвођачев серијски број или пројектантов број. 

Рубрика 9 Тип мотора и елисе, у целини онако како су наведени у одговарајућој потврди о типу и 

припадајућем листу података. Овде се приказују произвођечев идентификациони број и 

локација (место). 

Рубрика 10 Одобрене промене пројекта ваздухоплова. 

Рубрика 11 Листа важећих налога за пловидбеност (или еквивалентни документи) и изјава о усклађености, 

са описом методе за испуњавање захтева за поједини ваздухоплов, укључујући производе и 

уграђене делове, уређаје и опрему. Наводе се и будући рокови потребни за усклађивање. 

Рубрика 12 Одобрена ненамерна одступања од одобреног пројекта типа, која се понекад називају 

концесија, одступање или неусклађеност. 

Рубрика 13 Искључиво се уносе договорени изузеци, одрицања или одступања. 

Рубрика 14 Напомене. Свака изјава, податак, посебан податак или ограничење који могу да утичу на 

пловидбеност ваздухоплова. Ако таква обавештења или подаци не постоје унети "Нема". 

Рубрика 15 За захтевану потврду о пловидбености, уноси се "потврда о пловидбености" или "ограничена 

потврда о пловидбености". 

Рубрика 16 У овој рубрици бележе се додатни захтеви, као на пример, они захтеви које је пријавила 

држава увозник. 

Рубрика 17 Важење изјаве о усклађености зависи од тога да ли су попуњене све рубрике у обрасцу. 

Ималац дозволе за обављање делатности организације за производњу чува у архиви копију 

извештаја о провери у лету, са свим забележеним недостацима и детаљима о поправкама. 

Одговарајуће сертификационо особље и члан посаде, рецимо, пилот који је извео лет или 

инжењер за испитивања у лету морају да извештај потпишу као задовољавајући. Провера у 

лету спроводи се сходно систему контроле квалитета, као што је то предвиђено у тачки 

21А.139, посебно у тачки 21 А.139(6)(1)(VI), како би се гарантовало да ваздухоплов одговара 

важећим пројектним подацима и да је спреман да се безбедно користи. 

   Ималац дозволе за обављање делатности организације за производњу мора да има у архиви 

листу елемената који су обезбеђени (или стављени на располагање), да би се испунили услови 

за безбедност операција према овој изјави. 

Рубрика 18   Изјаву о усклађености мора да потпише лице које је на то овластио ималац дозволе за 

обављање делатности организације за производњу, према тачки 21А.145(д). За потпис не сме 

да се користи жиг. 

Рубрика 19 Име потписника изјаве читљиво се откуцава или штампа. 

Рубрика 20 Уноси се датум када је потписана изјава о усклађености. 

Рубрика 21 Уноси се референтни број дозволе за обављање делатности коју је издао надлежни орган. 
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