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                                                                                                                                                         ДЦВ-КЛ-ОБ-015 
ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕЛА ЗА ПРОЦЕНУ ЈЕЗИЧКОГ ЗНАЊА 

APPLICATION FORM FOR APPROVAL OF LANGUAGE ASSESSMENT BODY 
 

1. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА 
      APPLICANT DETAILS 

1.1 Име подносиоца захтева  
      Applicant’s name 

 
 
 

1.2 Адреса подносиоца захтева 
      Applicant’s address 

 
 
 

 

2. КВАЛИФИКАЦИЈЕ  ТЕЛА ЗА ПРОЦЕНУ ЈЕЗИЧКОГ ЗНАЊА  
     QUALIFICATIONS OF LANGUAGE ASSESSMENT BODY  
2.1 Број квалификованих испитивача и процењивача за администрирање теста 
      Number of qualified interlocutors and language proficiency assessors to administer the test  

2.2 Састав тела за процену језичког знања  
      Composition of the language assessment body 

контролори летења 
air traffic controllers  

језички стручњаци 
language specialists  

2.3 Додатна обука из ваздухопловства за језичке стручњаке  
     Additional aviation-related training for language specialists  

2.4 Организација тела за процену и однос са другим организацијама  
      Language assessment body organization and relationship with other organisations  

2.5 Раздвајање активности обуке и процене језичког знања 
      Separation between training and language assessment activities  

2.6 Обука из захтева који су специфични за процену језичког знања и из техника процене и испитивања 
      Training in the requirements specific to the language proficiency assessment and assessment and interlocution 

techniques 
Испитивачи  
Interlocutors  Датум обуке 

Date of training  

Процењивачи  
Assessors  Датум обуке  

Date of training  

2.7 Обука освежења знања из вештина процене језичког знања на 12 месеци у току важења овлашћења 
     Language assessment body refresher training on annual basis 
Испитивачи  
Interlocutors  Датум обуке 

Date of training  

Процењивачи  
Assessors  Датум обуке  

Date of training  

2.8 Администратори 
      Administrators  Датум обуке  

Date of training  
 
 

3. ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 
    ACCOUNTABLE PERSON 

 

Одговорнo лице:        ______________________________ 
Accountable person: 
 
 
Датум:  _________________________                                      Потпис:   ________________________________            
Date:                                                                                              Signature: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Напомене: 
Notes: 
 
 
1. Уз захтев за одобрење тела за процену језичког знања доставити: 

- доказе о додатној обуци из ваздухопловства за језичке стручњаке, 
- доказе о организацији тела за процену језичког знања и о односу са другим 

организацијама, 
- доказе о раздвајању активности обуке и процене језичког знања, 
- доказе o завршеној обуци из захтева који су специфични за процену језичког знања и из 

техника процене и испитивања,  
- доказе o завршеној обуци освежења знања из вештина процене језичког знања на 12 

месеци. 
 
When applying for approval of the language assessment body, enclose the following: 

- evidences of additional aviation-related training for language specialists, 
- evidences of language assessment body organization and relationship with other organisations, 
- evidences of separation between training and language assessment activities, 
- evidences of training in the requirements specific to the language proficiency assessment and 

assessment and interlocution techniques, 
- evidences of language assessment body refresher training on an annual basis. 

 
 
2. Уз захтев за одобрењe тела за процену језичког знања доставити доказе о плаћеној републичкој 

такси; 
When applying for approval of the language assessment body, enclose an evidence on paid Republic 
Administrative Tax. 

 
3. За одобрење администратора доставити доказ о завршеној обуци за администрирање теста. 

For approval of administrators, enclose an evidence of completed test administration training.     
       
      
 
 
 
 


