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ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

CIVIL AVIATION DIRECTORATE OF THE REPUBLIC OF SERBIA  
  

   
ДОЗВОЛА 

за обављање делатности организације за производњу 

Production Organisation Approval Certificate 
  

БРОЈ:    
RS.21G.XXX   

REFERENCE:    

Према Уредби Европског парламента и Савета (ЕЗ) бр. 216/2008 и Уредби Комисије (ЕЗ) бр. 1702/2003 које су сада на снази под доле наведеним 
условима, Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије овим потврђује да је: 

Pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parlament and of the Council and to Commission Regulation (EC) No 1702/2003 for the time 

beeing in force and subject to the conditions specified below, The Civil Aviation Directorate of the Republic of Serbia hereby certifies:  

[НАЗИВ И АДРЕСА ОРГАНИЗАЦИЈЕ] 
[Company Name And Address] 

као организација за производњу према Секцији А, Одељак Г Анекса (Дела 21) Уредбе (ЕЗ) бр. 1702/2003 одобрена као организацију за производњу 

производа, делова и уређаја наведених у приложеној листи одобрења, као и за издавање повезаних сертификата коришћењем горњих референци. 

as a production organisation in compliance with the Annex (Part 21), Section A, Subpart G of Regulation (EC) No 1702/2003, aprroved to produce products, 
parts and appliances listed in the attached approval scedule and issue related sertificates using the above references.  

УСЛОВИ: 

CONDITIONS: 

1.  Ова дозвола ограничена је приложеним условима из дозволе, и 

This approval is limited to that specified in the enclosed Terms of Approval, and 

2.  Ова дозвола мора да буде усклађена са поступцима наведеним у приручнику органиазције за производњу, и  

This approval requires compliance with the procedures specified in the Production Organisation Exposition, and 

3.  Дозвола важи док одобрена организација за производњу испуњава услове из Анекса (Део 21) Уредбе (ЕЗ) 1702/2003. 
This approval is valid whilst the approved production organisation remains in compliance with Annex (Part 21) of Regulation (EC) No 1702/2003. 

4.  Ако су горе наведени услови испуњени, ова дозвола важи неодређено време, изузев ако се ималац дозволе одрекне од дозволе или ако она буде 
замењена, суспендована или стављена ван снаге.  

   Subject to compliance with the foregoing conditions, tihs approval shall remain for unlimited duration unless the approval has previously been 

surrendered, superseded, suspend or revoked.  

  

Датум првобитног издавања: ______________________ 
Date of original issue: 

   

Датум ове измене: ______________________ 
Date of this revision: 

   

Измена број: ______________________ 

Revision No.:  

   

Потпис: ______________________ 
Signed 

за Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије: 

For the Civil Aviation Directorate of the Republic of Serbia:  
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОГ 

ВАЗДУХОПЛОВСТВА РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ  

УСЛОВИ ИЗ ДОЗВОЛЕ 

Terms of Approval 

Број 

RS.21G.XXX  

   

Овај документ је део дозволе за обављање делатности организације за производњу, број: RS.21G.XXX издате: 
This document is part of Production Organisation Approval Number RS.21G.XXX issued to: 

Назив организације: 
Company name: 

   

  

Секција 1. ОБИМ РАДОВА: 

Section 1. SCOPE OF WORK: 

  

ПРОИЗВОДЊА: ПРОИЗВОДИ / КАТЕГОРИЈЕ: 

PRODUCTION OF  PRODUCTS / CATEGORIES  

  

   

За детаљнији преглед и ограничења погледати приручник организације за производњу, Секција xxx 
For details and limitations refer to the Production Organisation Exposition, Section xxx 

   

Секција 2. МЕСТО: 
Section 2. LOCATIONS: 

   

Секција 3. ПРАВА: 

Section 3. PRIVILEGES:  

   

Организација за производњу је овлашћена да ради у оквиру услова из дозволе, поступака из приручника организације за производњу и правима 
датим у тачки 21А.163. Важе следећи услови: 

The Production Organisation is entitled to exercise, within its Terms of Approval and in accordance with the procedures of its Production Organisation 
Exposition, the privileges set forth in 21A.163. Subject to the following:  

[задржати само одговарајући текст]: 
[keep only applicable text]  

Пре одобрења пројекта производа, EASA образац 1 може да се изда само у сврху усклађености. 
Prior to approval of the design of the product an EASA Form 1 may be issued only for conformity purposes. 

Изјава о усклађености не може да се изда за ваздухоплов који није одобрен. 
A Statement of Conformity may not be issued for a non-approved aircraft.  

Одржавање се обавља док се захтева усклађеност са прописима о одржавању, према приручнику организације за производњу. Секција xxx 
Maintenance may be performed, until compliance with maintenance regulations is required, in accordance with the Production Organisation Exposition 

Section xxx 

Дозволе за лет могу да се издају према приручнику организације за производњу. Секција yyy 

Permits to fly may be issued accordance with the Production Organisation Exposition Section yyy  

   

Датум првобитног издавања:        Потпис:       

Date of original issue:      Signed:      

   

Датум ове измене:      

Date of this revision:      

 
Измена број:    за Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 

Revision No.:    For the Civil Aviation Directorate of the Republic of Serbia 
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