
Извештај о раду ИО СРБАТЦА за 2019.  

 

Поштовани делегати и чланови Удружења, ИО СРБАТЦА је у претходној години 

радио на афирмацији професије контролора летења и унапређењу статуса 

контролора летења уопште, како на унутрашњем тако и на међународном плану. 

СРБАТЦА из својих редовних прихода измирује своје обавезе те је у јануару 

плаћена чланарина IFATCA 3088,8 usd. 

ИО је расписао у јануару избор за упражњено место делегата СРБАТЦА за ЦКЛ 

и изабран је Љубомир Менићанин а у новембру су расписани избори за делегата 

у ТРЕ центру, изабран је Драгутин Максимовић. 

У координацији са делегатима, према закључцима Скупштине удружења из 2018. 

ажурирана је мејлинг листа чланова Удружења и формирана је вибер група ради 

лакшег и бржег информисања чланства. 

Од 26.01.2019.-02.02.2019. одржана је манифестација GFL 2019 у Сочију, и ове 

године уз техничку подршку удружења. 

У фебруару, Скупштина је усвојила Финансијски извештај за 2018. годину. 

У марту је продужен Уговор о раду са Татјаном Теодосић, професором енглеског 

језика. 

У сарадњи са СМАТСА доо, представници контролора летења су учествовали у 

хуманитарном фудбалском турниру „ Пословна лига 6+“ за помоћ деци ометеној 

у развоју и институцијама где та деца обитавају. 

У мају је извршена набавка мајица за фудбалски тим. Донација удружења је била 

у износу од 100 000 динара. 

У јуну је уплаћена солидарна помоћ породици Радета Кричка. 

У августу је донета одлука о учешћу на ERM2019 Aqaba. Такође, плаћена је 

котизација у име GFL тима за GFL2020. 

У септембру је уплаћена солидарна помоћ породици Љубомира Ђорђевића. 

У октобру, у име кошаркашког тима уплаћена је котизација за турнир „Touch and 

go“ у Љубљани.  

Представници СРБАТЦА, Марко Миљевић и Ненад Голоскоковић, учествовали 

су у раду IFATCA ERM2019 u Aqaba-и. 

Прослава Дана контролора летења је одржана 20. октобра у клубу Инфорбиро и 

комплетне трошкове прославе је сносило Удружење. 

Извршена је набавка опреме за кошаркашки тим који је финансијски 

потпомогнут, као и сваке године, у износу од 100 000 динара. 



За колеге које одлазе у пензију Обрадовић Бранка, Пушић Мирољуба и Драгана 

Бајовића спремљени су симболични поклони-позлаћени микрофони са 

пригодном посветом. 

У новембру месецу, на јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама 

Закона о ваздушном саобраћају  у организацији Министарства грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре у Краљеву и Нишу испред удружења је учествовао 

председник стручног комитета Александар Ивковић. Министарству су у име 

СРБАТЦА послате примедбе и сугестије на Нацрт закона о изменама и 

допунама Закона о ваздушном саобраћају.  

У организацији СРБАТЦА одржан је заједнички састанак удружења, 

синдиката(СКЛ и НСКЛ) и представника СМАТСА на тему Безбедност ваздушног 

саобраћаја у простору надлежности СМАТСА. 

Тренутно, удружење броји 273 члана. Ове године је уписано 11 чланова. Тројица 

колега су отишла у пензију и постали почасни чланови. Преминули су колеге 

Раде Кричак, Љубомир Ђорђевић и Роберт Дицић. 

У претходној, 2019. години, ИО СРБАТЦА је сходно Статуту Удружења и својим 

финансијским могућностима, радио на пропагирању професије контролора 

летења као и на очувању високог нивоа безбедности и професије контролора 

летења уопште. Кроз неколико састанака са руководством СМАТСА смо 

инсистирали на унапређењу селекције и обуке нових контролора летења . 

Аргументовани предлози по питању најстрожијих критеријума селекције су у 

потпуности прихваћени и као резултат имамо једну од најбоље спроведених 

селекција у претходној деценији. Такође, потпуно су измењени, квалитативно 

унапређени , планови и програми обуке контролора летења. Захваљујући 

заједничком раду, Удружење контролора летења Србије је успело заједно са 

руководством СМАТСА да проактивно учествује и ради на унапређењу наше 

професије и подизању свести у јавности о значају и специфичностима наше 

професије. Уверени смо да ће најмлађи контролори летења, након завршене 

Школе контроле летења, оправдати наша очекивања и доказати да је модел 

националних класа уз највише стандарде селекције, најбољи начин обуке 

контролора летења. Нажалост, Удружење не може да се похвали резултатима 

на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају. Наше 

аргументоване примедбе и сугестије нису наишле на разумевање од стране 

представника Министарства. Мишљења смо да ће, уколико буде прихваћен , 

нови Закон имати по нас контролоре летења, неповољне одредбе и законска 

решења. Удружење ће у наредној години радити на побољшању, како Закона о 

ваздушном саобраћају тако и других законски и подзаконских аката која се тичу 

нас, контролора летења и наше професије. 

С' поштовањем, 

Иван Поповић 

Председник СРБАТЦА 


