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ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ИЗМЕНУ ДОЗВОЛЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СИНТЕТИЧКОГ 
УРЕЂАЈА ЗА ОБУКУ КОНТРОЛОРА ЛЕТЕЊА 

APPLICATION FORM FOR  ISSUING/CHANGING  ATCO SYNTHETIC TRAINING 
DEVICE USER APPROVAL 

 
 

ДЕО А – ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ЗА ОБУКУ КОНТРОЛОРА ЛЕТЕЊА 
SECTION A – ATCO TRAINING ORGANIZATION DETAILS 
Подаци о организацији за обуку КЛ  
Training Organization Name  

Локација организације за обуку 
Training Organization Location  

Одговорна лица и контакт број 
Accountable persons and contact number  

 

ДЕО Б –ДЕТАЉИ ДОСТАВЉЕНИ УЗ ЗАХТЕВ 
SECTION B - DETAILS TO BE PROVIDED TO THE DIRECTORATE WITH THE APPLICATION 

Тип синтетичког уређаја 
који се користи 

Type of STD(Synthetic 
Training Device) used 

Тип обуке за коју се користи 
Type of training it is intended for 

 
Напомене 

Notes 

  
  

  
  

  
  

 

ДЕО  Ц –ОБРАЗЛОЖЕЊЕ (како овaj уређај испуњава техничке и оперативне услове за обуком контролора 
летења/промене у техничким и оперативним условима коришћења уређаја) 
SECTION C – EXPOSITION (how this STD meets the ATCO training needs/change of technical and operational 
conditions of STD using) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ДЕО Д - ИЗЈАВА 
SECTION D - STATEMENT 

 
У име ______________________________________, подносим захтев за издавање/измену дозволе за 
коришћење синтетичког уређаја за обуку контролора летења. 
On behalf of _______________________________________, I hereby apply for issuing/revalidating STD User 
Approval for ATCO training. 
 
 

Датум:  _________________________                             Потпис:________________________________                
Date:                                                                                     Signature: 

 



 

 

Напомене: 
Notes: 
 
1.   Уз попуњен захтев за издавање дозволе за коришћење синтетичког уређаја за обуку 

контролора летења доставити: 
  техничку документацију уређаја 
  оперативне карактеристике и функционисање уређаја 
 податке о броју и обучености техничког особља за одржавање уређаја 
 податке о броју и обучености особља контроле летења оспособљеног за израду 

и унос вежби и управљање уређајем током употребе. 
       Together with an application for issuing ATCO synthetic training device user approval 

enclose the following documentation:   
 STDI technical documentation 
  operational characteristics and STDI operation 
 information of the number and competence of the technical maintenance staff  
 information of the number and competence of air traffic control staff for 

development and loading of exercises and handling of the device during its 
operation. 

 
2.  Уз захтев доставити доказ о уплаћеној тарифи за издавање дозволе за коришћење 

синтетичког уређаја за обуку контролора летења према тачки VI тарифни број 12. тачка 
3. у  складу са Тарифом такси за пружање услуга Директората цивилног 
ваздухопловства Републике Србије, и  
Together with an application enclose an evidence of paid tax for issuing ATCO synthetic 
training device user approval in accordance with point VI Tariff No 12 point 3 in accordance 
with  the Tax Tariff  for services provided by the Civil Aviation Directorate of the Republic of 
Serbia, and 

 
3.   доказ о плаћеној републичкој административној такси. 
       evidence of paid Republic Administrative Tax. 


