
Додатак XI Писмо о сагласности - EASA образац 65 из Одељка Ф Анекса (Део 21)  

 
Република Србија 

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 

Civil Aviation Directorate of the Republic of Serbia 

 

ПИСМО О САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ БЕЗ ДОЗВОЛЕ ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ 

LETTER OF AGREEMENT FOR PRODUCTION WITHOUT PRODUCTION ORGANISATION APPROVAL 

[НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА] 

[NAME OF THE APPLICANT] 

[ПОСЛОВНО ИМЕ (ако се разликује)] 
[TRADE NAME (if different)]  

[ПУНА АДРЕСА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА] 
[FULL ADDRESS OF THE APPLICANT] 

ДАТУМ / Date (Day, Month, Year) 

БРОЈ:       RS.21F.XXX 
REFERENCE: 

Поштовани, 

Dear Sirs,  

Ваш систем контроле производње проверен је и оцењено је да је усклађен са Секцијом А, Одељак Ф Анекса (Део 21) Уредбе (ЕЗ) 

бр. 1702/2003. 

Your production inspection system has been evaluated and found to be in compliance with Section A, Subpart F of the Annex (Part 21) of 

Regulation (EC) 1702/2003.  

Сходно томе, сагласни смо да се, према доле наведеним условима, усклађеност доле наведених производа, делова и уређаја 

показује на основу Секције А, Одељак Ф Анекса (Део 21) Уредбе (ЕЗ) бр. 1702/2003. 

Therefore, subject to the conditions specified below, we agree that showing of conformity of products, parts and appliances mentioned below 

may be done under Section A, Subpart F of the Annex (Part 21) of Regulation (EC) 1702/2003. 

Број Каталошки број Серијски број 

No of Units  P/N  S/N  

ВАЗДУХОПЛОВ/AIRCRAFT 

ДЕЛОВИ/PARTS 

На ову сагласност примењују се следећи услови: 

The following conditions are applicable to this agreement:  

1.   Важи док [назив организације] остане усклађена са Секцијом А, Одељак Ф Анекса (Део 21) Уредбе (ЕЗ) бр. 1702/2003. 

   It is valid whilst [Company name] remains in compliance with Section A, Subpart F of the Annex (Part 21) of Regulation (EC) 

1702/2003. 

2. Захтева се усклађеност са поступцима наведеним у приручнику [назив организације], реф/датум издања 

_______________________________________ 

   This Letter of Agreement requires compliance with the procedures specified in the Production Manual Ref./Issue date 

3. Важење престаје _________________________________ 

   This Letter of Agreement terminates on  

4. Изјаву о усклађености коју је издала [назив организације], на основу тачке 21А.130 наведене уредбе оверава орган који је издао 

ово писмо о сагласности према поступку __________ из горе наведеног приручника. 

   The Statement of conformity issued by [Company name] under the provisions of point 21A.130 abovementioned Regilation shall be 

validated by the issuing authority of this letter of agreement in accordance with the procedure __________ of the above referenced 

manual.  

5. [назив организације] мора одмах да обавести орган који је издао ово писмо о сагласности о свакој промени овог система 

контроле производње која може да утиче на инспекцију, усклађеност или пловидбеност производа и делова наведених у овом 

писму. 

   [Company name] shall notify issuing authority of this letter of agreement immediately of any changes to the production inspection system 

that may affect the inspection, conformity or airworthiness of the products and parts listed in this letter. 

За Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије: 

For the Civil Aviation Directorate of the Republic of Serbia:  

Датум и потпис/ Date and Signature  
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