
 
 
 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА  ОДОБРЕЊЕ ИНСТРУКТОРА ТЕОРИЈСКЕ ОБУКЕ 
(прилагођена верзија из процедуре ДЦВ-КЛ-ПР-005 издање 01/00 од 11.01.2019.) 
 
У складу са захтевом ICAO Анекса 1 Лиценцирање особља, Прилог 2  тачка 9:  
„Када држава овласти одобрену организацију за обуку да спроводи тестирања за 
издавање дозволе или овлашћења, тестирање спроводи особље које је овлашћено од 
стране власти за лиценцирање или које је именовано од стране организације за обуку 
у складу са критеријумима које је одобрила власт за лиценцирање.“ 
 
У складу са захтевом члана 173 став 1 Закона о ваздушном саобраћају: 
„Стручну оспособљеност ваздухопловног особља чији послови непосредно утичу на 
безбедност ваздушног саобраћаја, у зависности од врсте ваздухопловног особља, 
проверава Директорат, као и испитивачи и процењивачи које он овласти.“ 
 
Како Директорат издаје дозволе студента контролора летења и контролора летења, 
уписује нова овлашћења у дозволи контролора летења и уписује, продужава и 
обнавља  овлашћења процењивача, ОЈТ инструктора и STD инструктора, Директорат 
одобрава листу инструктора теоријске обуке организација за обуку контролора 
летења за предстојећу/текућу календарску годину и овлашћује инструкторе теоријске 
обуке да спроводе испите из теоријског знања из предмета теоријске обуке које 
предају. 
 
Критеријуми за одобравање листе инструктора теоријске обуке организација за 
обуку контролора летења и давање овлашћења за спровођење испита из 
теоријског знања 
 
Директорат издаје одобрење инструкторима теоријске обуке организација за обуку 
контролора летења за предстојећу/текућу календарску годину, на основу ког имају 
право да спроводе обуку из релевантних предмета теоријске обуке и даје им 
овлашћење да спроводе испите из теоријског знања из предмета теоријске обуке које 
предају, на основу успостављених критеријума. 

 
Услови за одобрење инструктора теоријске обуке који имају право да спроводе обуку 
из предмета теоријске обуке су утврђени захтевима ATCO.C.001 Прилога 1 
Правилника о дозволама контролора летења, центрима за обуку и ваздухопловно-
медицинским центрима, којим је преузета Уредба (ЕУ) 2015/340 (у даљем тексту: 
Правилник): 
„ (а) Теоријску обуку спроводе само одговарајуће квалификовани инструктори. 
   (б) Инструктор теоријске обуке је одговарајуће квалификован ако он/она: 

   (1) има дозволу контролора летења и/или има професионалне квалификације 
које одговарају предмету који предаје и/или је доказао/ла одговарајуће 
знање и искуство организацији за обуку; 



  (2) је доказао/ла способности за спровођење теоријске обуке организацији за 
обуку.“ 

односно захтевима ATCO.OR.C.010(д) Правилника: 
„(д) Организације за обуку морају да воде евиденцију о инструкторима теоријске 

обуке, која обухвата њихове релевантне професионалне квалификације, 
одговарајуће знање и искуство, као и доказе о томе, процену њихових техника 
обуке и предмете које имају право да предају.“ 

 
Захтев за одобрење листе инструктора теоријске обуке и давање овлашћења за 
спровођење испита из теоријског знања из предмета које предају треба да садржи у 
прилогу листу инструктора теоријске обуке, која треба да садржи следеће елементе: 
1. име и презиме инструктора теоријске обуке и/или лица које испуњава 

квалификације за спровођење теоријске обуке из предмета почетне обуке 
контролора летења (предмета теоријске обуке у основној обуци контролора 
летења и/или предмета теоријске обуке у обуци за овлашћења), предмета 
теоријске обуке у обуци за ОЈТI, STDI и процењиваче, 

2. квалификације инструктора теоријске обуке и/или лица за спровођење теоријске 
обуке, 

3. организациону јединицу у којој инструктор теоријске обуке и/или лице које 
испуњава квалификације за спровођење теоријске обуке ради 

4. предмете које инструктор теоријске обуке и/или лице које испуњава 
квалификације има право да предаје, 

5. врсту обуке за коју је организација за обуку контролора летења овлашћена, у 
оквиру које инструктор теоријске обуке и/или лице које испуњава квалификације 
за спровођење теоријске обуке има право да спроводи обуку: 

 
На основу поднетог захтева од стране организације за обуку контролора летења за 
одобрење листе инструктора теоријске обуке и давање овлашћења инструкторима 
теоријске обуке да спроводе испите из теоријског знања из предмета које предају, 
Директорат: 
1. одобрава листу инструктора теоријске обуке организације за обуку контролора 

летења која је сертификована за спровођење почетне обуке контролора летења 
(основне обуке и обуке за овлашћења), обуке за ОЈТ инструкторе, обуке за STD 
инструкторе и обуке за процењиваче, и 

2. овлашћује инструкторе теоријске обуке и/или лица која испуњавају 
квалификације за спровођење теоријске обуке да спроводе испите из теоријског 
знања из предмета теоријске обуке које предају у: 
1) почетној обуци: 

 основној обуци, и/или 
 обуци за овлашћења, 

2) обуци за ОЈТ инструкторе, 
3) обуци за STD инструкторе и/или 
4) обуци за процењиваче. 

 
Подношење захтева Директорату 

 
Организација за обуку контролора летења подноси писарници Директората захтев за 
одобрење листе инструктора теоријске обуке организација за обуку контролора 
летења и давање овлашћења инструкторима теоријске обуке да спроводе испите из 



теоријског знања из предмета теоријске обуке које предају, за предстојећу/текућу 
календарску обуку. 

 
Уз захтев, организација за обуку доставља доказ о уплати прописане републичке 
административне таксе за поступање Директората у управном поступку на основу 
захтева. 
 
Издавање решења којим се одобрава листа инструктора теоријске обуке и 
овлашћују инструктори теоријске обуке за спровођење испита из теоријског 
знања 
 
Када се утврди усаглашеност са регулаторним захтевима, директор Директората 
доноси решење којим се одобрава листа инструктора теоријске обуке и овлашћују 
инструктори теоријске обуке за спровођење испита из теоријског знања. Решење се 
преко писарнице Директората доставља организацији за обуку контролора летења 
која је поднела захтев. 
 
У случају да захтевом нису испуњени успостављени критеријуми, Директорат издаје 
негативно решење којим се захтев одбија, уз детаљно образложење, које се преко 
писарнице Директората доставља организацији за обуку која је поднела захтев. 
 

 


