ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДУЖЕЊЕ/ОБНОВУ ДОЗВОЛЕ (СТУДЕНТА) КОНТРОЛОРА ЛЕТЕЊА
(ATCO), ОВЛАШЋЕЊА, ДОДАТНИХ И ПОСЕБНИХ ОВЛАШЋЕЊА
APPLICATION FOR ISSUE/REVALIDATION/RENEWAL OF (STUDENT) AIR TRAFFIC CONTROLLER (ATCO)
LICENCE, RATINGS AND ENDORSEMENTS
Део А: ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
Part A: APPLICANT’S DETAILS
Име:
Name:
Стална адреса: …………………………………………………………………………………………………………….
Permanent address:
Тел.: …………………………
Tel.:

Мобилни: ………………………………..
Mobile:

Е-mail адреса: ………………………..
E-mail address:

Држављанство: …………………………………………………..
Nationality:
Датум (дд/мм/гггг) и место рођења: ……………………………………………………..
Date (dd/mm/yyyy) and place of birth:
ДОЗВОЛА (СТУДЕНТА) КОНТРОЛОРА ЛЕТЕЊА (уколико је применљиво):
(STUDENT) ATCO LICENCE DETAILS (if applicable):
Серијски бр. дозволе: …………………………………………………..
Licence serial No:
Датум издавања (дд/мм/гггг): ……………………………………………..
Date of issue (dd/mm/yyyy):
ПОДАЦИ О ПОСЛОДАВЦУ (уколико је применљиво):
EMPLOYER’S DETAILS (if applicable):
Име:
Name:
Део B: ЗАХТЕВ ЗА (означите одговарајуће кућице)
Part B: APPLICATION FOR (Tick the relevant boxes)
Издавање дозволе студента контролора летења, овлашћења(ā) и додатних овлашћења (Део Ц, E и Ф обрасца)
Issue of Student ATCO Licence, rating(s) and rating endorsements) (Part C, E and F of this form)
Посебно језичко овлашћење(а) (Део C, E и F обрасца)
Language endorsement(s) (Part C, E and F of this form)
Издавање дозволе контролора летења, овлашћења(ā) и додатних овлашћења (Део C, E и F обрасца)
Issue of ATCO Licence, rating(s) and rating endorsements) (Part C, E and F of this form)
Продужење дозволе контролора летења, додатних и посебних овлашћења (Део Ц, Д, E и Ф обрасца)
Revalidation of ATCO Licence rating, endorsements (Part C, D, E and F of this form)
Обнова дозволе контролора летења, овлашћења, додатних и посебних овлашћења (Део Ц, Д, E и Ф обрасца)
Renewal of ATCO Licence rating, endorsements (Part C, D, E and F of this form)
Део C: ОВЛАШЋЕЊЕ/ДОДАТНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ЈЕДИНИЦА КОНТРОЛЕ ЛЕТЕЊА/Сектор
Part C: RATING/RATING ENDORSEMENT/ATC UNIT/Sector

ADI

APS

(Јединица, сектор, радно
место)
(Unit, sector, working
position)
(Јединица, сектор, радно
место)
(Unit, sector, working
position)
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ACS

ACP

ADV

APP

(Јединица, сектор, радно
место)
(Unit, sector, working
position)
(Јединица, сектор, радно
место)
(Unit, sector, working
position)

TCL

ОCN

ОCN

(Јединица, сектор, радно
место)
(Unit, sector, working
position)
(Јединица, сектор, радно
место)
(Unit, sector, working
position)

Посебна овлашћења дозволе
Licence endorsements
OJTI

STDI

Процењивач

Assessor

Посебно језичко овлашћење Посебно језичко овлашћење из српског
из енглеског језика
језика
Language proficiency
Serbian language proficiency endorsement
endorsement in English
 ниво 4
 ниво 4
level 4
level 4
 ниво 5
 ниво 5
level 5
level 5
 ниво 6
 ниво 6
level 6
level 6

Део D: Продужење/обнова посебног овлашћења за локацију
Part D: Unit endorsement revalidation/renewal
Подносилац захтева испуњава захтеве у складу са Уредбом (ЕУ) 2015/340 и Процедурама одржавања
стручности јединице контроле летења ……………………………………………………………………
The applicant meets the requirements according to Regulation (EU) 2015/340 and to the unit competence
scheme of unit ………………………………………………………………………………………………………………
Посебна овлашћења за локацију/посебна овлашћења дозволе назначена доле се продужавају/обнaвљају*
(прецртати према потреби).
The unit/licence endorsements annotated below are revalidated/renewed * (delete as appropriate).
На основу овога, ПРОДУЖЕЊЕ/ОБНОВА се може урадити као што је наведено доле:
Based on this, REVALIDATION/RENEWAL can be done as listed below:
Овлашћење за локацију:
Unit endorsement:

Важи до:
Valid until:

Овлашћење за локацију:
Unit endorsement:

Важи до:
Valid until:

Овлашћење за локацију:
Unit endorsement:

Важи до:
Valid until:

Овлашћење за локацију:
Unit endorsement:

Важи до:
Valid until:
Важи до:
Valid until:
Важи до:
Valid until

Овлашћење за локацију:
Unit endorsement:
Овлашћење за локацију:
Unit endorsement:
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Потврђујем да су подаци потпуни
и тачни.
I certify that the data is complete and
true.
Овлашћени процењивач:
Authorised assessor:

Име:
Name:

Број дозволе процењивача:
Assessor’s licence number:

Потпис:
Signature:

Део Е: Изјава
Part E: Declaration
Ја овиме:
I hereby:
1. подносим захтев за издавање/продужење/обнову дозволе (студента) контролора летења, овлашћења
и/или додатних и посебних овлашћења као што је назначено:
apply for the issue/revalidation/renewal of (Student) ATCO Licence, ratings and/or endorsements as
indicated;
2. потврђујем да су информације садржане у њему тачне у време подношења захтева;
confirm that the information contained herein is correct at the time of the application;
3. потврђујем да немам дозволу (студента) контролора летења издату у другој држави чланици;
confirm that I am not holding any (Student) ATCO Licence issued in another Member State;
4. потврђујем да нисам поднео/ла захтев за дозволу (студента) контролора летења у другој држави
чланици; и
confirm that I have not applied for any (Student) ATCO Licence in another Member State; and
5. потврђујем да никад нисам имао/ла дозволу (студента) контролора летења издату у другој држави
чланици која је стављена ван снаге или суспендована у било којој другој држави чланици.
confirm that I have never held a (Student) ATCO Licence issued in another Member State which has been
revoked or suspended in any other Member State.
Разумем да би ми на основу сваке наведене нетачне информације у обрасцу било забрањено да добијем
дозволу (студента) контролора летења.
I understand that any incorrect information provided herein could prohibit me from holding a (Student) ATCO
Licence.
Потписао/ла: ……………………………………
Signed:

Име: ……………………………………………
Name:

Датум (дд/мм/гггг): ……………………………………………………
Date (dd/mm/gggg):
Део F: Сертификати/документа
Part F: Certificates/Documents
Молимо да приложите све потребне сертификате и/или документа:
Please enclose all relevant certificates and/or documents:
1.
2.
3.
4.

фотокопију дозволе студента контролора летења, уколико је применљиво
Copy of Student ATCO Licence, if applicable
фотокопију пасоша или другог националног идентификационог документа
Copy of passport or other national ID
фотокопију лекарског уверења
Copy of medical certificate
фотокопију одговарајућег сертификата/докумената о обуци који доказују успешан завршетак:
Copy of relevant training certificate/documents proving the successful completion of:
почетне обуке (обједињене)
(а)
Initial training (integrated)
основне обуке
(б)
Basic training
обуке за овлашћење
(ц)
Rating training
обуке у јединици
(д)
Unit training
обуке инструктора практичне обуке
(е)
Practical instructor training
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обуке процењивача
Assessor training
обуке освежења знања
(г)
Refresher training
фотокопију сертификата о језичком знању: енглески језик, српски језик (уколико је
применљиво)
Copy of language proficiency certificate(s): English language, Serbian language (if applicable)
потврду пружаоца услуга контроле летења којa доказује да је ималац дозволе испунио захтеве
у складу са одобреним процедурама одржавања стручности јединице контроле летења
Certificate by ATC provider proving that the licence holder has fulfilled the requirements in
accordance with the approved unit competence scheme
фотокопију обрасца са проценом стручности
Copy of the competence assessment form
фотокопију дозволе контролора летења
Copy of the Air Traffic Controller (ATCO) Licence
(ф)

5.

6.

7.
8.
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