
 
 
 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДОБРЕЊЕ ПОТРЕБЕ ЗА  
НАПРЕДНИ НИВО ЈЕЗИЧКОГ ЗНАЊА 

(извод из процедуре ДЦВ-КЛ-ПР-007 издање 03/00 од 13.08.2018.) 
 
Сходно захтевима ATCO.AR.A.010(10), у Одељењу ATM/ATCO/MET/AIS се одобрава 
потреба за напредним нивоом (ниво пет) језичког знања у складу са условима захтева 
ATCO.B.030(д) у случају када оперативне околности појединачног овлашћења или 
додатног и посебног овлашћења у јединицама контроле летења пружаоца услуга у 
ваздушној пловидби захтевају виши ниво језичког знања из безбедносних разлога. 
 
Да би Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије (у даљем тексту: 
Директорат)  одобрио потребу за напредни ниво језичког знања, морају да буду 
испуњени регулаторни захтеви ATCO.B.030(д) Анекса I Прилога 1. Правилника.  
 
Пружалац услуга у ваздушној пловидби документацијом коју доставља уз захтев, мора 
да документује да је захтев: 

 
1. недискриминаторан, што се документује јединственим захтевом за све 

контролоре летења који имају релевантно овлашћење у одређеној јединици 
контроле летења; 

2. пропорционалан, што се документује доказом да је напредни ниво (ниво пет) 
за којим постоји потреба сразмеран ризицима који су утврђени за релевантно 
оперативно радно место; 

3. транспарентан, што се документује јавним објављивањем података везаних за 
напредни ниво језичког знања за релевантно овлашћење у одређеној јединици 
контроле летења пружаоца услуга у ваздушној пловидби; 

4. објективно оправдан од стране пружаоца услуга у ваздушној пловидби, на 
основу документованих доказа о утврђивању опасности по ваздухопловну 
безбедност, анализи ризика и умањењу ризика за релевантна оперативна радна 
места у одређеним јединицама контроле летења пружаоца услуга у ваздушној 
пловидби. 
 

Подношење захтева за одобрење потребе за напредни ниво језичког знања 
 
Пружалац услуга у ваздушној пловидби доставља писарници Директората попуњен 
захтев обрасца Директората за одобрење потребе за напредни ниво (ниво пет) језичког 
знања, који се налази на веб сајту Директората.  
 
Одобрење потребе за напредни ниво језичког знања доношењем решења 
 
Уколико се на основу извршене анализе документације пружаоца услуга у ваздушној 
пловидби која је достављена уз захтев, утврди да је захтев недискриминаторан, 
пропорционалан, транспарентан и објективно оправдан од стране пружаоца услуга у 



ваздушној пловидби, директор Директората доноси решење којим се одорава потреба за 
напредни ниво језичког знања за оперативне околности појединачног овлашћења или 
додатног и посебног овлашћења, које се путем писарнице Директората доставља 
пружаоцу услуга у ваздушној пловидби. 
 
Уколико се утврди да разлози за увођење потребе за напредни ниво језичког знања нису 
у складу са регулаторним захтевима, директор Директората доноси негативно решење, 
уз адекватно образложење, које се путем писарнице Директората доставља пружаоцу 
услуга у ваздушној пловидби. 


