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АНЕКС Vб 
        ОСНОВНИ ЗАХТЕВИ ЗА КОНТРОЛОРЕ ЛЕТЕЊА 

  

4.  Квалификације контролора летења 
(а) Опште  
 

Да ли лице које се обучава за контролора летења или студента контролора летења има довољну 
образовну, физичку и менталну зрелост за стицање, задржавање и показивање одговарајућег теоријског 
знања и практичних вештина? 

4.  Квалификације контролора летења 
(б) Теоријско знање  

(i)  Да ли контролор летења стиче и одржава ниво знања које је примерено пословима које извршава и 
сразмерно ризицима повезаним са врстом услуге? 

4.  Квалификације контролора летења 
(б) Теоријско знање  

(ii)  Да ли се стицање и задржавање теоријског знања показује континуираном проценом током обуке или  
одговарајућим испитима? 

4.  Квалификације контролора летења 
(б) Теоријско знање 

(iii) Да ли се одржава одговарајући ниво теоријског знања? 
      Да ли се усклађеност показује редовним проценама или испитима? 
      Да ли је динамика испита сразмерна нивоу ризика који је повезан са врстом услуге? 

4.  Квалификације контролора летења 
(ц) Практичне вештине  
 

(i) Да ли контролор летења стиче и одржава практичне вештине које су примерене његовим/њеним 
функцијама?   

      Да ли су ове вештине сразмерне ризицима који су повезани са врстом услуге и да ли обухватају 
најмање, ако одговара пословима које обављају, следеће ставке: 
i. оперативне процедуре; 
ii. аспекте карактеристичне за задатке; 
iii. неочекиване и ванредне ситуације; и 
iv. људске факторе? 

4.  Квалификације контролора летења 
(ц) Практичне вештине  
 

(iii) Да ли се стечени ниво практичне способности одржава? 
       Да ли се усклађеност верификује редовним проценама? 
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Да ли је динамика ових процена сразмерна сложености и нивоу ризика повезаним са врстом услуге и 
задатком који се обављају? 

4.  Квалификације контролора летења 
(д) Језичко знање  
 
 

(i)  Да ли контролор летења показује способност да говори и разуме енглески језик у мери која је неопходна 
да комуницира ефикасно у гласовном (телефонском/радио-телефонском) и непосредном контакту 
лицем у лице у ситуацијама о конкретним темама и темама везаним за посао, укључујући ванредне 
ситуације? 

4.  Квалификације контролора летења 
(д) Језичко знање  
 

(ii)  Да ли контролор летења такође показује способност да говори и разуме национални језик/језике на 
горе описаном нивоу, кад год је то неопходно у дефинисаном делу ваздушног простора за потребе 
пружања АТS услуга? 

4.  Квалификације контролора летења 
(е) Уређаји за обуку на симулатору (STD)  
 

Да ли  STD који се користи за практичну обуку у погледу свести о ситуацији и људском фактору или за 
показивање стечених или одржаних практичних способности има ниво учинка који омогућава адекватно 
симулирање радног окружења и оперативних услова примерених за спровођење обуке? 

4.  Квалификације контролора летења 
(ф) Курс обуке  

(i)  Да ли се обука спроводи у оквиру курса обуке који може да обухвати теоријску и практичну обуку, 
укључујући обуку на STD, ако је примењиво? 

4.  Квалификације контролора летења 
(ф) Курс обуке  

(ii)  Да ли је програм курса  дефинисан и одобрен за сваки тип обуке? 

4.  Квалификације контролора летења 
(г) Инструктори  
 

(i) Да ли теоријску обуку спроводе одговарајуће квалификовани инструктори који: 
i.поседују одговарајуће знање из области за коју обучавају; и 
ii. показују способност да користе одговарајуће технике обуке? 

4.  Квалификације контролора летења 
(г) Инструктори  
 

(ii) Да ли практичну обуку спроводе одговарајуће квалификовани инструктори који имају следеће 
квалификације: 
i. стекли су захтевано теоријско знање и искуство за обуку коју спроводе; 
ii. показали су способност да спроводе обуку и користе одговарајуће технике обуке; 
iii. примењују технике обуке у процедурама којима намеравају да спроводе обуку; и 
iv. редовно похађају обуку у циљу освежења знања која обезбеђује одржавање стручне способности 

везане за спровођење обуке? 
4.  Квалификације контролора летења 
(х) Процењивачи  
 

(i) Да ли су лица одговорна за вршење процене вештина контролора летења: 
i. показала способност да врше процену, спроводе тестове и провере контролора летења; и 
ii. редовно похађала обуку у циљу освежења знања како би се обезбедило да стандарди процене буду 

ажурно одржавани? 
4.  Квалификације контролора летења 
(х) Процењивачи  

(ii) Да ли процењивачи практичне обучености имају или су имали овлашћење да раде као контролори 
летења у оним областима које намеравају да процењују? 
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АНЕКС Vб 
        ОСНОВНИ ЗАХТЕВИ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОБУКУ 

5. Пружаоци услуга и организације за обуку 
(б) АТС услуге не могу да се пружају ако нису 
испуњени следећи услови: 

(ii) Да ли су за пружање услуга у ваздушном саобраћају испуњени услови којима се стрес особља које пружа 
АТC услуге спречава путем образовних и превентивних програма? 

5. Пружаоци услуга и организације за обуку 
(д) Организације за обуку  
 

(i) Да ли организација за обуку која спроводи обуку особља које пружа АTC услуге има сва средства која су 
потребна за обим одговорности повезаних с њеним делатностима?  

     Да ли ова средства обухватају, али нису ограничена на, следеће: објекте, особље, опрему, методологију, 
документацију о задацима, одговорностима и процедурама, приступ одговарајућим подацима и 
вођење евиденције? 

5. Пружаоци услуга и организације за обуку 
(д) Организације за обуку  
 

(ii) Да ли организација за обуку која спроводи обуку особља које пружа АTC услуге има уведен и одржаван 
систем управљања који се односи на безбедност и стандарде обуке и тежи сталном побољшавању овог 
система? 

5. Пружаоци услуга и организације за обуку 
(д) Организације за обуку  
 

(iii) Да ли организација за обуку која спроводи обуку особља које пружа АTC услуге, по потреби, закључује 
аранжмане с другим одговарајућим организацијама, да би обезбедила континуирану усклађеност са 
овим основним захтевима? 


