
ПРИ ЛОГ 2 

Из ја ва вла сни ка/ко ри сни ка ул тра ла ког ва зду хо пло ва

Оба ве зу јем се да ћу ва зду хо плов одр жа ва ти пре ма про гра му тех нич ког одр жа ва ња ко ји је одо брио Ди рек то рат ци вил ног ва зду хо-
плов ства Ре пу бли ке Ср би је.

Оба ве зу јем се да ћу пра ти ти за ко не и под за кон ске про пи се ко ји се од но се на одр жа ва ње ул тра ла ких ва зду хо пло ва, из ме не до ку мен-
та ци је про из во ђа ча ул тра ла ких ва зду хо пло ва и ком по нен ти, као и оба ве зне сер ви сне бил те не и на ло ге за пло вид бе ност и на осно ву то га 
вр ши ти из ме не у про гра му тех нич ког одр жа ва ња ко је ће одо бра ва ти Ди рек то рат ци вил ног ва зду хо плов ства Ре пу бли ке Ср би је.

Из ја вљу јем да у пот пу но сти раз у мем да би ло ко је од сту па ње од одо бре ног про гра ма тех нич ког одр жа ва ња мо же да до ве де до од у-
зи ма ња по твр де о пло вид бе но сти ва зду хо пло ва.

Да тум: __________________

Пре зи ме и име вла сни ка/ко ри сни ка 
ул тра ла ког ва зду хо пло ва:
_________________________________        

Пот пис вла сни ка/ко ри сни ка
ул тра ла ког ва зду хо пло ва:
___________________________________
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