
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Стр. 

1855. Уредба за условите и начинот за доа-
ѓање и престој на странски јахти или 
чамци наменети за спорт и рекреација 
на внатрешните води во Република 
Македонија............................................. 2

1856. Одлука  за еднострано времено уки-
нување на визите за краткорочен пре-
стој за државјаните на Руската Феде-
рација...................................................... 3

1857. Решение за разрешување од должно-
ста портпарол на Владата на Републи-
ка Македонија........................................ 3

1858. Решение за разрешување од должно-
ста директор на Управата за спречу-
вање на перење пари и финансирање 
на тероризам........................................... 3

1859. Решение за именување в.д. директор 
на Управата за спречување на перење 
пари и финансирање на тероризам...... 3

 
 
 
 
 

 Стр. 
1860. Годишна програма за изменување и 

дополнување на Годишната програма 
за изработка на урбанистички плано-
ви и државна Урбанистичка планска 
документација во Република Македо-
нија во 2010 година............................... 4

1861. Правилник за измена и дополнување 
на Правилникот за пренослива опре-
ма под притисок..................................... 4

1862. Правилник за стручно оспособува-
ње, проверки, дозволи и овластувања 
на инженери - летачи............................ 4

1863. Правилник за организацијата на ра-
ботното време, времето на летање и 
времетраењето на одморот на члено-
вите на екипажот на воздухоплов........ 55

 Огласен дел........................................... 1-36
 
 
 
 
 

Број 99        Год. LXVI Четврток, 22 јули 2010 Цена на овој број е 210 денари

www.slvesnik.com.mk  contact@slvesnik.com.mk

С О Д Р Ж И Н А



Стр. 2 - Бр. 99 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 јули 2010 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1855. 

Bрз основа на член 27 став 7 од Законот за вна-
трешната пловидба (,,Службен весник на Република 
Македонија” бр.55/07, 26/09 и 22/2010), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 
20.07.2010 година, донесе 

  
У Р Е Д Б А 

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА ДОАЃАЊЕ И ПРЕ-
СТОЈ НА СТРАНСКИ ЈАХТИ ИЛИ ЧАМЦИ НА-
МЕНЕТИ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА НА ВНА-
ТРЕШНИТЕ ВОДИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа уредба се пропишуваат условите и начинот 
за доаѓање и престој на странски јахти или чамци наме-
нети за спорт и рекреација на внатрешните води во Ре-
публика Македонија.  

 
Член 2 

Странска јахта или чамец наменети за спорт и ре-
креација, можат да престојуваат и да пловат на вна-
трешните води во Република Македонија, доколку има-
ат одобрение за пристанување. 

Одобрение за пристанување не е потребно за: 
- чамец на весла или едра кој не е подолг од 3,00 

метри; 
- чамец со механички двигател со јачина од 4 кW, 

кој не е подолг од 3,00 мери  и 
- спортски чамец без сопствен погон наменет за 

спортски натпревари. 
За пловните објекти од став 2 алинеја 3 од овој 

член, организаторот на спортскиот натпревар најкасно 
во рок од пет дена пред денот на одржување на натпре-
варот, до Капетанијата на пристаништата треба да до-
стави попис на пловните објекти и попис на лицата 
учесници на натпреварот. 

 
Член 3 

Сопственик или заповедник на јахта, односно упра-
вувач на чамец кој има намера да престојува и да плови 
на внатрешните води во Република Македонија, по 
своето доаѓање треба да ги пријави јахтата или чамецот 
во Капетанијата на пристаништата и да поднесе барање 
за издавање на одобрение за нивно пристанување. 

Кон барањето за издавање на одобрението за при-
станување, сопственикот или заповедникот на јахтата 
односно управувачот на чамецот треба да ја приложи 
следната документација: 

- важечка исправа или потврда издадена од надле-
жен орган во државата во која јахтата или чамецот е 
впишан во соодветен регистар; 

- доказ за способност за пловидба на јахтата или ча-
мецот; 

- доказ за сопственост на јахтата или чамецот, од-
носно доказ за правото на користење; 

- попис на членовите на екипажот со доказ за соод-
ветното звање за вршење работи на јахтата или чаме-
цот; 

- листа на патници кои се наоѓаат на јахтата или ча-
мецот за кои се обезбедени услови за сместување;  

- полиса за осигурување (син картон) за одговор-
ност од пловидбена незгода спрема трети лица и 

 - време на престој. 
Одредбите од став 2 алинеја 5 од овој член не се од-

несуваат на скутери, односно чамци до 5,00 метри дол-
жина на кои нема услови за подолг престој (лежаи, куј-
на, санитарен јазол). 

 
Член 4 

 Одобрението за  пристанување се издава за период 
додека трае престојот на сопственикот/корисникот на 
јахтата или чамецот и истото содржи: име и ознака на 
јахтата или чамецот, знаме под кое плови, број на ша-
сија, број на мотор, должина, назив односно име и пре-
зиме на сопственикот/корисникот, односно заповедни-
кот, време на одобрен престој за пловидба од - до, по-
драчје за пловидба и зони забранети за пловидба. 

Пописот на членовите на екипажот и листата на 
патници кои се наоѓаат на јахтата или чамецот, при до-
аѓање и заминување се заверуваат од Капетанијата на 
пристаништата. 

Пописот на членовите на екипажот и листата на 
патници кои се наоѓаат на јахтата или чамецот,треба да 
се наоѓаат на јахтата или чамецот кога се во пловидба. 

 
Член 5 

Секоја измена што ќе настане по издавањето на 
одобрението за пристанување, а што се однесува на 
членовите на екипажот или на патниците кои се наоѓа-
ат на јахтата или чамецот, сопственикот/корисникот, 
односно заповедникот на јахтата или чамецот треба да 
ја пријави во Капетанијата на пристаништата во рок од 
24 часа  од настанувањето на измената. 

Капетанијата на пристаништата пријавената измена 
ја евидентира и заверува. 

 
Член 6 

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба, 
престанува да важи Уредбата за доаѓање и престој на 
странски јахти или чамци наменети за разoнода и спорт 
на езерата во Република  Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија”  бр. 36/05). 

 
Член 7 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
      Бр. 51-3917/1                      Претседател на Владата 
20 јули 2010 година               на Република Македонија, 

   Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 
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1856. 
Врз основа на член 7, алинеја 7 од Законот за над-

ворешни работи („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 29.06.2010 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАНО ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА 
ВИЗИТЕ ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ ЗА ДР-
ЖАВЈАНИТЕ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се укинуваат визите за влез и пре-

стој до 90 дена во Република Македонија во период од 
1.07. до 15.10.2010 година за лицата кои не се опфате-
ни во член 6 од Спогодбата меѓу Владата на Република 
Македонија и Владата на Руската Федерација за услови 
на земни патувања на државјаните на Република Маке-
донија и Руската Федерација („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 119/2008). 

 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-
ти да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 51-4043/1                 Претседател на Владата 

29 јуни 2010 година               на Република Македонија, 
         Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1857. 

Врз основа на член 40-а став 3 од Законот за Влада-
та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 20 
јули 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОРТПАРОЛ 
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Шефик Дураку се разрешува од должноста порт-

парол на Владата на Република Македонија. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 22-4236/1                     Претседател на Владата 

20 јули 2010 година              на Република Македонија, 
   Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

1858. 
Врз основа на член 4 став 1 од Законот за спречува-

ње на перење пари и други приноси од казниво дело и 
финансирање на тероризам („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 4/2008 и 57/2010), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 20 ју-
ли 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА УПРАВАТА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ 
ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ 
 
1. Ване Цветанов се разрешува од должноста дире-

ктор на Управата за спречување на перење пари и фи-
нансирање на тероризам, орган во состав на Мини-
стерството за финансии. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 22-4237/1                    Претседател на Владата 

20 јули 2010 година             на Република Македонија, 
   Скопје                   м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1859. 

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за спречува-
ње на перење пари и други приноси од казниво дело и 
финансирање на тероризам („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 4/2008 и 57/2010), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 20 ју-
ли 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА 
ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАН-

СИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ 
 
1. За вршител на должноста директор на Управата 

за спречување на перење пари и финансирање на теро-
ризам, орган во состав на Министерството за финансии 
се именува Владимир Атанасовски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 22-4238/1                     Претседател на Владата 

20 јули 2010 година              на Република Македонија, 
   Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1860. 

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за простор-
но и урбанистичко планирање („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 51/05,137/07 и 91/09), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
18.05.2010 година, донесе 
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ГОДИШНА  ПРОГРАМА  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШ-
НАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИ-
СТИЧКИ ПЛАНОВИ И ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧ-
КА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ВО 2010 ГОДИНА 
 
1. Во Годишната програма за изработка на урбани-

стички планови и државна урбанистичка планска доку-
ментација во Република Македонија во 2010 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/10 и 
44/10), во точка 1 потточката под реден број 1.8 износот 
“1.000.000,00“ се заменува со износот “8.500.000,00“.  

По потточката под реден број 1.8 се додаваат три 
нови потточки 1.9, 1.10, 1.11 кои гласат :  

1.8. Изработка на Урбанистичко планска докумен-
тација за комерцијални и инфраструктурни објекти на 
коридор 8 и коридор 10 и на други патишта. 

2.800.000,00 денари 
 
1.9. Изработка на Урбанистичко планска докумен-

тација за трговски центри на гранични премини. 
1.500.000,00 денари 

 
1.11 Изработка на Урбанистичко планска докумен-

тација за Технолошко индустриски развојни зони. 
2.200.000,00 денари 

       
2. Точка 3 се менува и гласи: 
„Исплатата на средствата од точка 1 на оваа програ-

ма ќе ја изврши Министерството за транспорт и врски 
за секоја задача одделно во зависност од степенот на 
извршување на задачата, а врз основа на барање за исп-
лата со протокол и извештај за извршената задача до-
ставено од Агенцијата за планирање на просторот, при 
што исплата ќе се врши на следниот начин: 

- за урбанистичките планови 10% од вредноста на 
задачата ќе се исплати по доставување на изработена 
планска програма, 80% од вредноста на задачата ќе се 
исплати по доставување на урбанистичкиот план во 
форма на нацрт план и 10 % од вредноста на задачата 
ќе се исплати по доставување на урбанистичкиот план 
во форма на предлог план; 

- за државната урбанистичка планска документаци-
ја 10% од вредноста на задачата ќе се исплати по до-
ставување на изработена планска програма, а 90% од 
вредноста на задачата ќе се исплати по доставување на 
државната урбанистичка планска документација. 

3. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
     Бр.51-1726/1                 Заменик на претседателот 
18 мај 2010 година                   на Владата на Република      

  Скопје                                   Македонија,  
       Абдилаќим Адеми, с.р. 

____________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
1861. 

Врз основа на член 20,став 4 од Законот за безбед-
ност на производите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.33/2006), министерот за економија до-
несе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ПРЕНОСЛИВА ОПРЕМА ПОД ПРИТИСОК 

 
Периодични инспекции и повторна употреба 

 
Член 1 

 Во Правилникот за пренослива опрема под прити-
сок („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
17/07) во  членот 8 ставот 1 се менува и гласи: 

„Периодичните инспекции на садовите, вклучувај-
ќи ги нивните вентили и прибор што се користат за 
транспорт, опфатени во член 3 став 1 точка (в) од овој 
правилник, се спроведува од сопственикот или негови-
от овластен преставник со седиште во Република Ма-
кедонија или имателот. За извршените периодични 
инспекции сопственикот или неговиот овластен пре-
ставник со седиште во Република Македонија или има-
телот пред надлежниот државен орган - Државниот 
технички инспекторат  треба да  достават изјава со која 
гарантираат дека е извршена  постапката за периодич-
на инспекција согласно членовите 136, 137 и 138 од 
овој правилник”.  

По ставот 1 се  додава нов став 2 кој гласи: 
„Стручниот персонал на  сопственикот или негови-

от овластен преставник  со седиште во Република Ма-
кедонија треба да има соодветна квалификација  и ква-
литетна техничка  и професионална обука  согласно на-
ционалните стандарди и познавање на начинот на 
спроведување на периодичните инспекции”. 

Ставовите 2, 3 и 4 стануваат ставови 3, 4 и 5. 
 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од  

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 25-5775/1 

19 јули 2010 година                            Министер, 
   Скопје                            Фатмир Бесими, с.р. 

____________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО 
1862. 

Врз основа на член 136 став 7 и 8, член 138 став 6, 
член 139 став 2 и член 144 од Законот за воздухопловство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 
24/07, 103/08 и 67/10), директорот на Агенцијата за 
цивилно воздухопловство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ, ПРОВЕРКИ, 
ДОЗВОЛИ И ОВЛАСТУВАЊА НА ИНЖЕНЕРИ - 

ЛЕТАЧИ 
 

Општи одредби 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат начинот на вр-

шење на обуката за стекнување на стручна оспособе-
ност како и посебните услови во однос на потребниот 
кадар за обука, опремата и другите посебни услови не-
опходни за безбедно и уредно работење на организаци-
ите или центрите за обука на инженери-летачи, форма-
та, содржината, евиденцијата, и начинот на издавање, 
продолжување, обновување и промена на уверенијата 
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за обука на организациите или центрите за обука, начи-
нот на спроведување на редовната и вонредната про-
верка, условите за стекнување на дозволите, начинот 
на издавање, продолжување, промена и суспендирање, 
формата, содржината, рокот на важење, видот и еви-
денцијата на дозволите како и критериумите, начин и 
постапка за признавање на завршена обука и програми 
за обука, положени испити, стекнати дозволи и овла-
стувања во странство на инженери-летачи.  

 
Стручно оспособување 

 
Член 2 

Начинот на вршење на обуката за стекнување на 
стручна оспособеност и посебните услови во однос на 
потребниот кадар за обука и другите посебни услови за 
безбедно и уредно работење на организациите или цен-
трите за обука на инженери-летачи, се утврдени со ме-
ѓународниот стандард JAR–FCL 4 на JAA кој е даден 
во Прилог 1 и е составен дел на овој правилник.  

Формата, содржината, евиденцијата, начинот на из-
давање, продолжување, обновување и промена на увере-
нијата за обука на организациите или центрите за обука 
се утврдени во дел 5 од Упатството за административни 
постапки (Administrative and Guidance Material-AGM) 
кое се прифаќа и директно се применува.  

 
Член 3 

Организациите и центрите за обука на инженери-
летачи (FTO) и за оспособување за тип (TRTO) ги изра-
ботуваат своите програми за обука во согласност со де-
лот 2 на меѓународниот стандард JAR-FCL 4 - Прифат-
ливи начини за придржување (Acceptable Means of 
Compliance-AMC) и Интерпретирачко - објаснувачки 
материјал (Interpretative and Explanatory Material-IEM) 
на JAA кои се прифаќаат и директно се применуваат. 

 
Редовна и вонредна проверка 

 
Член 4 

Начинот на спроведување на редовната проверка и 
условите за стекнување на дозволите и овластувања-
та, се утврдени со меѓународниот стандард JAR-FCL 
4 на JAA. 

 
Член 5 

Вонредната проверка ја спроведува Агенцијата за 
цивилно воздухопловство, врз основа на предлог мер-
ките во извештај од несреќа, сериозен инцидент или 
инцидент, прекршок или кривично дело поврзано со 
работата на инженери-летачи, или по упатување од 
воздухопловен инспектор по пријава на физичко или 
правно лице и доколку основано се посомнева во 
стручно извршување на работите од страна на инжене-
ри-летачи или констатира повреда на одредбите на За-
конот за воздухопловство и прописите донесени врз 
основ на тој закон.  

Вонредната проверка се спроведува преку полагање 
на одредени или сите предмети од теоретскиот дел на 
испитот за стекнување на дозволата и/или на практич-
ниот дел на испитот.  

Агенцијата за цивилно воздухопловство со решени-
ето за вонредна проверка го определува начинот и вре-
мето на спроведување на вонредната проверка кое се 
доставува на лицето за кое се однесува.  

Ако лицето не се јави на вонредната проверка во 
рокот од став (3) на овој член, дозволата и/или овласту-
вањето се повлекува.   

 
Дозвола и овластувања 

 
Член 6 

Формата, содржината, рокот на важење, начин на 
издавање, продолжување, промена, суспендирање, ви-
дот и евиденцијата на дозволите и овластувањата се 
утврдени во дел 5 од Упатството за административни 
постапки (Administrative and Guidance Material-AGM). 

 
Критериуми, начин и постапка за признавање 
 

Член 7 
Криериумите, начинот и постапката за признавање 

на завршена обука и програми за обука, положени ис-
пити, стекнати дозволи и овластувања во странство на 
инженери-летачи се утврдени во меѓународниот стан-
дард JAR-FCL 4 на JAA. 

Критериумите, начинот и постапката за признавање 
на стекнати дозволи и овластувања на инженери-лета-
чи во земја членка на Европската заедничка воздухоп-
ловна област-ЕЗВО, а кои се полноправни членки на 
JAA се утврдени со ЕУ Директивата 91/670, изменета 
со 216/08, за меѓусебно прифаќање на лични дозволи и 
извршување на функции во цивилното воздухоплов-
ство, која е превземена согласно Анекс 1 од Мултила-
тералната спогодба за основање на Европската заед-
ничка воздухопловна област („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 27/07), дадена во Прилог 2 
на Правилникот за стручно оспособување, проверки, 
дозволи и овластувања на пилоти на авиони. 

 
Преодни и завршни одредби 

 
Член 8 

Обуката и стажирањето за стекнување на дозвола 
и/или овластување на инженери-летачи започнати пред 
денот на отпочнување на примена на овој правилник, 
ќе се признаат доколку истите бидат завршени во рок 
од три години по отпочнување на примена на овој пра-
вилник. 

  
Член 9 

Со денот на отпочнување на примена на овој пра-
вилник престануваат да се применуваат одредбите од 
Правилникот за стручна подготовка испити и дозволи 
за работа на член на екипаж на воздухоплов („Службен 
лист на СФРЈ“ бр. 2/80, 31/80, 53/80, 43/81, и 10/85 и 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/95, 
45/99, 27/01, 35/01 и 16/05), освен одредбите кои се од-
несуваат на навигатор-летач.  

 
Член 10 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 
јануари 2011 година.   

 
Бр. 03-529/5 

8 јули 2010 година                              в.д. Директор, 
  Скопје                             Зоран Крстевски, с.р. 
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1863. 
Врз основа на член 149 став 2 од Законот за возду-

хопловство („Службен весник на Република Македони-
ја” број 14/06, 24/07, 103/08 и 67/10) директорот на 
Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, 
ВРЕМЕТО НА ЛЕТАЊЕ И ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА 
ОДМОРОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ЕКИПАЖОТ НА  

ВОЗДУХОПЛОВ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува организацијата на 

работното време, времето на летање и времетраењето 
на одморот на членовите на екипажот на воздухоплов. 

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

(1) „Работно време“ е кој било период во текот на 
кој работникот работи на располагање на работодаве-
цот и ги извршува своите активности или должности 
во согласност со националните прописи; 

(2) „Мобилен персонал во цивилното воздухоплов-
ство“ се членови на екипаж на цивилен воздухоплов, 
вработени од страна на правно лице основано во Ре-
публика Македонија; 

(3) „Блок време на летање“ е периодот помеѓу прво-
то движење на воздухопловот од неговото паркинг ме-
сто заради полетување, додека не запре на определено-
то паркинг место и додека не запрат сите мотори. 

 
Член 3 

(1) Член на екипаж на цивилен воздухоплов има 
право на платен годишен одмор согласно Законот за 
работни односи и ЕУ Директивата 2000/79 за Европ-
ската спогодба за организирање на работното време на 
мобилниот персонал во цивилното воздухопловство, 
склучен од страна на Здружението на европски авио-
транспорт (AEA), Европска федерација на работниците 
во сообраќајот (ETF), Европско здружение на авион-
ските кабини (ECA), Здружение на авиотранспортот на 
европските региони (ERA) и Меѓународното здруже-
ние на авиопревозници (IACA) која е превземена со 
Анексот 1 на Мултилатералната спогодба за основање 
на Европска заедничка воздухопловна област (“Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.27/2007 и 
98/2009).  

(2) Минималниот период на платен годишен одмор 
не се заменува со надоместок, освен кога ќе се прекине 
работниот однос, согласно прописите од областа на ра-
ботните односи. 

 
Член 4 

(1) Работодавачот треба рамномерно да го распоре-
ди блок времето на летање на член на екипаж, дури и 
ако работи за повеќе од еден работодавец, така што ма-
ксималното вкупно време на летање да не изнесува по-
веќе од 900 часа во текот на една календарска година. 

(2) Работодавачот треба рамномерно да го распоре-
ди работното време на член на екипаж на воздухоплов 
во текот на една година, вклучувајќи го и времето на 
подготвеност за работа. 

(3) Работното време од став (2) на овој член не мо-
же да изнесува повеќе од 2000 работни часа во една ка-
лендарска година, без оглед дали членот на екипаж на 
воздухоплов работи за повеќе од еден работодавец. 

 
Член 5 

(1) Работодавачот треба да ги распореди работните 
часови така што член на екипаж на воздухоплов, да 
има постојан одмор без работни обврски и подготве-
ност за работа од: 

- најмалку седум календарски дена во текот на секој 
календарски месец и 

- најмалку 96 календарски дена во текот на секоја 
календарска година.  

(2) Работодавачот треба да го објави распоредот на 
работното време на вработените најмалку една недела 
однапред и со важење од најмалку една недела. 

  
Член 6 

Организацијата на работното време, траењето на 
летот и одморот на членовите на екипаж на цивилен 
воздухоплов се пропишани во ЕУ Регулативата 3922/91 
за усогласување на техничките услови и администра-
тивните процедури во областа на цивилното воздухоп-
ловство изменета со ЕУ Регулативата 1899/2006, Под-
дел Q, која е превземена со Анексот 1 на Мултилате-
ралната спогодба за основање на Европска заедничка 
воздухопловна област („Службен весник на Република 
Македонија” бр.27/2007 и 98/2009) која е дадена во 
прилог и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 7 

Со влегувањето во сила на овој правилник преста-
нува да се применува Правилникот за времето на лета-
ње, времето на летање во долголиниски сообраќај, вре-
мето на летање ноќе, дневното работно време, бројот 
на полетување и слетување во текот на работното вре-
ме и должината на дневниот одмор на членовите на 
екипажот на воздухоплов („Службен лист на СФРЈ” 
42/88, 9/89 и 57/90). 

 
Член 8 

 Овој правилник влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во “Службен весник на Ре-
публика Македонија”. 

 
Бр.03-529/6                                 

12 јуни 2010 година                           в.д. Директор, 
         Скопје                 Зоран Крстевски, с.р. 
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                       ПРИЛОГ 
 

Поддел Q 
 
ОГРАНИЧУВАЊА НА ТРАЕЊЕТО НА ЛЕТОТ И 
НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ И УСЛОВИ ЗА ОДМОР 
 
OPS 1.1090 
 
Цел и опфат 
 
1. Операторот утврдува ограничувања на траењето на 
летот и на работното време, како и распоред за одмор 
(ФТЛ) за членовите на екипажот. 
 
2. Операторот осигурува дека за сите негови летови: 
 
2.1. Ограничувањата на траењето на летот и на работ-
ното време и распоредот за одмор се во согласност со:  
 
(а) одредбите на овој поддел; и 
 
(б) кои било дополнителни одредби кои ги применува 
надлежниот орган во согласност со одредбите од овој 
поддел, заради одржување на безбедноста. 
 
2.2. Се планира летовите да се извршат во дозволениот 
период на работно време при летање, земајќи го пред-
вид потребното време за предполетни задолженија, ле-
тот и периодите за подготовка на авионот за следно по-
летување. 
 
2.3. Работните смени ќе се подготват и објават доволно 
време однапред, за да им се обезбеди можност на чле-
новите на екипажот да испланираат соодветен одмор. 
 
3. Одговорности на операторот 
 
3.1. Операторот определува основна база за секој член 
на екипажот. 
 
3.2. Од операторите се очекува да ја проценат врската 
помеѓу зачестеноста и распределеноста на периодите 
на работно време при летање и времиња на одмор, како 
и да посветат должно внимание на кумулативните вли-
јанија на долгото работно време, во комбинација со ми-
нимален одмор. 
 
3.3. Операторите го распределуваат работното време, 
така да избегнат несакани практики како менување на 
дневната/ноќната работа или утврдување на местото на 
членовите на екипажот, така што може сериозно да се 
наруши утврдениот распоред на спиење/работа. 
 
3.4. Операторите планираат локално слободни денови 
и однапред ги известуваат членовите на екипажот. 
 
3.5. Операторите осигуруваат дека времињата на одмор 
се доволни, за да му се овозможи на екипажот да ги 
надмине ефектите од претходната работа и да биде до-
бро одморен до почетокот на следниот период на ра-
ботно време при летање. 

3.6. Операторите осигуруваат дека се планираат перио-
ди на работно време при летање, за да им се овозможи 
на членовите на екипажот да бидат ослободени од за-
мор доволно долго време, така да можат да работат до 
задоволително ниво на безбедност во сите околности. 
 
4. Одговорности на членови на екипажот 
 
4.1. Членот на екипаж нема да управува со авион ако 
тој/таа знае дека тој/таа е или постои можност да се 
чувствува уморен или неспособен, до степен до кој мо-
же да се загрози летот. 
 
4.2. Членовите на екипажот можат оптимално да ги 
искористат обезбедените можности и капацитети за од-
мор и соодветно да ги планираат и користат нивните 
времиња за одмор. 
 
5. Одговорности на цивилните воздухопловни власти 
 
5.1. Отстапувања 
 
5.1.1. Во согласност со одредбите на член 8, надлежни-
от орган може да одобри отстапувања од условите во 
овој поддел, во согласност со применливите закони и 
процедури во односните земји-членки и во консултаци-
ја со заинтересираните страни. 
 
5.1.2. Секој оператор ќе треба да му покаже на надлеж-
ниот орган, употребувајќи го оперативното искуство и 
земајќи ги предвид другите релевантни фактори како 
тековните научни факти, дека неговото барање за от-
стапување гарантира подеднакво ниво на безбедност. 
Тие отстапувања се придружени со соодветни мерки за 
олеснување, каде што одговара. 
 
OPS 1.1095 
 
Дефиниции 
 
За целите на оваа Регулатива се применуваат следниве 
дефиниции: 
 
1.1. Зголемен летечки екипаж 
 
Летечки екипаж, кој се состои од поголем број од ми-
нималниот број потребен за управувањето со авионот и 
во кој секој член на летечки екипаж може да ја напу-
шти неговата/нејзината позиција и да се замени со друг 
соодветно квалификуван член на летечки екипаж. 
 
1.2. Блок време 
Времето од првото придвижување на авионот од него-
вото паркинг место, заради полетување, додека не за-
стане на определеното место за паркинг и не запрат си-
те мотори или елиси. 
 
1.3. Пауза 
Периодот во кој нема никакви задолженија, кои се сме-
таат за работа, а е пократок од времето за одмор. 
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1.4. Задолжение 
Која било задача која треба да ја исполни членот на 
екипажот, поврзана со работењето на имателот на Уве-
рението за исполнување на безбедносни услови за вр-
шење на јавен воздушен превоз (AOC). Освен ако со 
оваа Регулатива не се предвидени специфични прави-
ла, надлежниот орган дефинира дали и до кој степен 
состојбата на готовност се смета за задолжение. 
 
1.5. Работно време 
Период кој започнува кога операторот бара од членот 
на екипаж да започне со работа и завршува кога членот 
на екипаж е ослободен од сите должности. 
 
1.6. Период на работно време при летање 
Периодот на работно време при летање (ФДП) е кое 
било време во текот на кое лицето управува со возду-
хопловот како член на неговиот екипаж. ФДП започну-
ва кога операторот бара од членот на екипажот да се 
пријави за лет или за серија на летови; завршува на 
крајот на последниот лет на кој тој/таа е оперативен 
член на екипажот. 
 
1.7. Основна база 
Локацијата на членот на екипажот, определена од стра-
на на операторот, каде што членот на екипажот обично 
започнува и завршува со работното време или со серија 
на работни времиња и каде, во нормални услови, опе-
раторот не е одговорен за сместување на односниот 
член на екипаж. 
 
1.8. Локален ден 
Период од 24 часа, кој започнува во 00:00 локално вре-
ме. 
 
1.9. Локална ноќ 
Период од осум часа кој спаѓа во границите помеѓу 
22:00 часот и 08:00 часот локално време. 
 
1.10. Еден слободен ден 
Еден слободен ден вклучува две локални ноќи. Време-
то за одмор може да се вклучи како дел од слободниот 
ден. 
 
1.11. Оперативен член на екипаж 
Член на екипаж кој ги извршува своите задолженија во 
воздухопловот при летање или во текот на кој било дел 
од летот. 
 
1.12 Утврдување на местото 
Преместување на не-оперативен член на екипаж од ед-
но место на друго, по желба на операторот, со исклу-
чок на времето на патување. Времето на патување се 
дефинира како: 
-времето од дома до определеното место на пријавува-
ње и обратно; 
-времето за локално преместување од местото на одмор 
до започнувањето на должноста и обратно. 
 
1.13. Време на одмор 
Непрекинат и определен временски период во текот на 
кој членот на екипаж нема никакви задолженија и не е 
во состојба на готовност на аеродромот. 

1.14. Состојба на готовност 
Определен временски период во текот на кој операто-
рот бара од членот на екипажот да биде достапен и да 
добие задача за летот, утврдување на местото или дру-
го задолжение, без да се нарушува времето за одмор. 
 
1.15. Период на циркаден ритам со најслаба активност 
(WOCL): 
Периодот на циркаден ритам со најслаба активност 
(WOCL) е периодот помеѓу 02:00 часот и 05:59 часот. 
Во рамките на три часовни зони, периодот на циркаден 
ритам со најслаба активност се однесува на времето во 
основната база. Надвор од овие три часовни зони, пер-
иодот на циркаден ритам со најслаба активност се од-
несува на времето во основната база за првите 48 часа 
по заминувањето од основната база и за локалното вре-
ме по тоа. 
 
OPS 1.1100 
 
Ограничувања на траењето на летот и на работното 
време  
 
1.1. Кумулативно работно време 
Операторот осигурува дека вкупното работно време на 
членот на екипажот не изнесува повеќе од: 
 
(а) 190 работни часа за кои било 28 последователни де-
на, распределени колку што е можно порамномерно во 
овој период; и 
 
(б) 60 работни часа за секои седум последователни де-
нови. 
 
1.2. Ограничувања на вкупното блок време 
Операторот осигурува дека вкупното блок време на ле-
товите на поединечен член на екипаж како оперативен 
член на екипаж не изнесува повеќе од 
 
(а) 900 блок часа во календарска година; или 
 
(б) 100 блок часа за секои 28 последователни денови. 
 
OPS 1.1105 
 
Максимален дневен период на работно време при 
летање (ФДП) 
 
1.1. Овој OPS не се применува за операции со еден пи-
лот и за вонредни медицински дејства. 
 
1.2. Операторот ги определува времињата за пријавува-
ње, кои реално го одразуваат времето за должности на 
земја поврзани со безбедноста, одобрени од страна на 
надлежниот орган. 
 
1.3. Максималното основно работно време при летање 
е 13 часа. 
 
1.4. Овие 13 часа се намалуваат за 30 минути за секој 
сектор почнувајќи од третиот сектор со максимално 
вкупно намалување од два часа. 
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1.5. Кога работното време при летање започнува со 
циркадниот ритам на најслаба активност (WOCL), ма-
ксимумот наведен во точка 1.3 и точка 1.4 се намалува 
за 100%  од времето на ограничување до максимум два 
часа. Кога работното време при летање завршува или 
целосно го опфаќа циркадниот ритам на најслаба 
активност (WOCL), максималното работно време при 
летање наведено во точка 1.3 и точка 1.4 ќе се намали 
за 50% од неговото ограничување. 
 
2. Продолженија: 
 
2.1. Максималното дневно работно време при летање 
може да се продолжи најмногу за еден час. 
 
2.2. Продолженијата не се дозволени за основно работ-
но време при летање од шест сектори или повеќе. 
 
2.3. Кога работното време при летање го ограничува 
циркадниот ритам со најслаба активност за најмногу 
два часа, продолженијата се ограничуваат најмногу на 
четири сектори. 
 
2.4. Кога работното време при летање го ограничува 
циркадниот ритам со најслаба активност за повеќе од 
два часа, продолженијата се ограничуваат најмногу на 
два сектора. 
 
2.5. Максималниот број на продолженија е два за секои 
седум последователни дена. 
 
2.6. Кога се планира работното време при летање да се 
продолжи, минималниот одмор пред и по летот се зго-
лемува за два часа, а одморот по летот се зголемува за 
четири часа. Кога продолженијата се користат за пос-
ледователни работни времиња при летање претходниот 
и последователниот одмор помеѓу двете операции се 
врши последователно. 
 
2.7. Кога работното време при летање со продолженија 
започнува во периодот од 22:00 до 04:59 часот операто-
рот ќе го ограничи работното време при летање на 
11.45 часа. 
 
3. Кабински екипаж 
 
3.1. За кабински екипаж кој е назначен за лет или за се-
рија на летови, работното време при летање на кабин-
скиот екипаж може да се продолжи за разликата поме-
ѓу времето за пријавување помеѓу кабинскиот екипаж 
и летечкиот екипаж, сé додека разликата не надмине 
еден час. 
 
4. Оперативна робустност 
 
4.1. Планираните распореди мора да овозможат да се 
извршат летовите во рамките на максимално дозволе-
ното работно време при летање. За да помогнат во по-
стигнување на ова, операторите ќе преземат мерки за 
промена на распоредот или распределбата на екипажот 

најкасно кога реалното работење ќе го надмине макси-
малното работно време при летање на повеќе од 33% 
на летовите во тој распоред во текот на планираната 
сезона. 
 
5. Утврдување на местото 
 
5.1. Целото време поминато на утврдување на местото 
се смета како работно време. 
 
5.2. Утврдувањето на местото по пријавувањето, но 
пред работењето се вклучува како дел од работното 
време при летање, но не се смета како сектор. 
 
5.3. Сектор по утврдување на местото, кој веднаш сле-
ди по сектор за работа се зема предвид заради пресме-
тување на минималниот одмор, како што е определено 
во OPS 1.1110(1.1) и  (1.2). 
 
6. Продолжено работно време при летање (разделено 
работно време) 
 
6.1. Надлежниот орган може да даде одобрение за ра-
бота, врз основа на продолжено работно време при ле-
тање, вклучувајќи и пауза, во согласност со одредбите 
на член 8. 
6.2. Секој оператор ќе треба да му покаже на надлеж-
ниот орган, употребувајќи го оперативното искуство и 
земајќи ги предвид другите релевантни фактори како 
тековните научни факти, дека неговото барање за про-
должено работно време при летање гарантира подедна-
кво ниво на безбедност. 
 
OPS 1.1110 
 
Одмор 
 
1. Минимален одмор 
 
1.1. Минималниот одмор што мора да се обезбеди пред 
да се започне со работното време при летање, кое за-
почнува од основната е најмалку толку долг колку 
претходниот работен период од 12 часа, во зависност 
од тоа кој е подолг; 
 
1.2. Минималниот одмор кој мора да се обезбеди пред 
започнување на работното време при летање, што за-
почнува надвор од основната база е најмалку онолку 
долго колку претходното работно време или 10 часа, во 
зависност од тоа кое е подолго; кога се наоѓа на мини-
мален одмор надвор од основната база, операторот мо-
ра да овозможи сон од осум часа, земајќи ги предвид 
патните и другите физиолошки потреби; 
 
1.3. Операторот ќе осигури дека ефектите на членовите 
на екипажот од разликите на временската зона ќе се 
компензираат со дополнителен одмор, како што е регу-
лирано од страна на надлежниот орган, во зависност од 
одредбите на член 8. 
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1.4.1. По исклучок на (1.1) и (1.2) и во согласност со 
одредбите на член 8, надлежниот орган може да одо-
бри намалување на времето за одмор. 
 
1.4.2. Секој оператор ќе треба да му покаже на надлеж-
ниот орган, со употреба на оперативното искуство и зе-
мајќи ги предвид другите релевантни фактори, како те-
ковните научни факти, дека неговото барање за нама-
лување на времето за одмор гарантира подеднакво ни-
во на безбедност. 
 
2. Време за одмор 
 
2.1. Операторот осигурува дека минималниот одмор 
обезбеден како што е наведено погоре се зголемува по-
времено до време на одмор од една недела, кој е пери-
од од 36 часа, вклучувајќи и две локални ноќи, така 
што никогаш нема да има повеќе од 168 часа помеѓу 
крајот на одмор од една недела и почетокот на следна-
та. По исклучок на OPS 1.1095(1.9) надлежниот орган 
може да одлучи дека втората од тие локални ноќи мо-
же да започне од 20:00 часот доколку неделниот одмор 
трае најмалку 40 часа. 
 
OPS 1.1115 
 
Продолжување на периодот на работа при летање 
поради одмор во време на лет 
 
1. Во согласност со одредбите од член 8 и под услов се-
кој оператор да му покаже на надлежниот орган, кори-
стејќи го оперативното искуство и земајќи предвид 
други релевантни фактори, како тековните научни фа-
кти, дека неговото барање гарантира еднакво ниво на 
безбедност: 
 
1.1. Зголемување на летечкиот екипаж 
Надлежниот орган ги пропишува условите во врска со 
зголемувањето на основен летечки екипаж заради про-
должување на работниот период при летање надвор од 
границите на OPS 1.1105 погоре; 
 
1.2. Кабински екипаж 
Надлежниот орган ги определува условите во врска со 
минималното време за одмор при летање од страна на 
член, -ови на кабински екипаж, кога работното време 
при летање ги надминува ограничувањата од OPS 
1.1105; 
 
OPS 1.1120 
 
Непредвидени околности во текот на летот-процен-
ка на водачот 
 
1. Земајќи ја предвид потребата за внимателна контро-
ла на случаите опишани подолу, во текот на летањето, 
која започнува од времето на пријавување, ограничува-
њата на работното време при летање, работното време 
и времето за одмор предвидени во овој поддел можат 
да се изменат во случај на непредвидени околности. 

Кои било такви измени мора да бидат прифатливи за 
водачот по консултација со сите други членови на еки-
паж и мора, во сите случаи, да бидат во согласност со 
следново: 
 
1.1. Максималното работно време при летање од OPS 
1.1105(1.3) погоре не може да се зголеми за повеќе од 
два часа, освен ако не се зголеми летечкиот екипаж, а 
во тој случај максималното работно време при летање 
може да се зголеми најмногу за три часа; 
 
1.1.2. Ако во рамките на последниот сектор на работ-
ното време при летање дојде до непревидени околно-
сти по полетувањето, кои ќе доведат до надминување 
на дозволеното зголемување, летот може да продолжи 
до планираното одредиште или до резервниот аеро-
дром; 
 
1.1.3. Во случај на такви околности, времето за одмор 
по работното време при летање може да се намали, но 
никогаш под минималниот одмор, определен со OPS 
1.1110(1.2) на овој поддел; 
 
1.2. Водачот, во случај на посебни околности, кои мо-
жат да доведат до тежок замор и по консултација со за-
сегнатите членови на екипажот, го намалува реалното 
работно време при летање и/или го намалува времето 
за одмор за да се исклучи каков било штетен ефект врз 
безбедноста на летањето; 
 
1.3. Операторот осигурува дека: 
 
1.3.1. Водачот поднесува извештај до операторот секо-
гаш кога работното време при летање се зголемува по 
негова/нејзина проценка или кога времето за одмор се 
намалува при реалното работење и 
 
1.3.2. Кога зголемувањето на работното време при ле-
тање или намалувањето на времето за одмор надмину-
ва еден час, копија од извештајот на која операторот 
може да ги додаде своите коментари се испраќа до над-
лежниот орган најдоцна 28 дена по настанот. 
 
OPS 1.1125 
 
Состојба на готовност 
 
1. Состојба на готовност на аеродромот 
 
1.1. Член на екипажот се наоѓа во состојба на готов-
ност на аеродромот од пријавување на вообичаеното 
место за пријавување до крајот на пријавениот период 
на состојба на готовност. 
 
1.2. Состојбата на готовност на аеродромот целосно се 
вклучува во кумулативното работно време. 
 
1.3. Кога по состојбата на готовност на аеродромот 
веднаш следи работно време при летање, поврзаноста 
помеѓу таквата состојба на готовност на аеродромот и 
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работното време при летање ги определува надлежниот 
орган. Во тој случај, состојбата на готовност на аеро-
дромот се додава кон работниот период од OPS 1.1110 
под точките 1.1 и 1.2 заради пресметување на минима-
лен одмор. 
 
1.4. Кога состојбата на готовност на аеродромот не до-
ведува до исполнување на работно време при летање, 
по неа следи најмалку време на одмор, како што е 
определено од страна на надлежниот орган. 
 
1.5. Кога е во состојба на готовност на аеродромот опе-
раторот ќе му обезбеди на членот на екипажот мирно и 
удобно место, кое не е достапно за јавноста. 
 
2. Други форми на состојба на готовност (вклучувајќи 
и состојба на готовност во хотел) 
 
2.1. Во согласност со одредбите од член 8, сите други 
форми на состојба на готовност ги регулира надлежни-
от орган, земајќи го предвид следново: 
 
2.1.1. За целата активност се прави распоред и/или се 
дава известување однапред. 
 
2.1.2. Почетокот и крајот на состојбата на готовност се 
дефинираат и за нив се известува однапред. 
 
2.1.3. Се определува максималното траење на која било 
состојба на готовност на место кое не е наведено место 
се пријавување.  
 
2.1.4. Земајќи ги предвид достапните капацитети за од-
мор на членот на екипажот и другите релевантни фа-
ктори, се дефинира односот помеѓу состојбата на го-
товност и кое било друго работно време при летање, 
кое е резултат на состојбата на готовност. 
 
2.1.5. Се определува начинот на броење на времиња на 
готовност, заради кумулативното работно време. 
 
OPS 1.1130 
 
Исхрана 
 
Мора да се осигури можност за оброк и пијалак, за да 
се избегне незадоволителна изведба од страна на член 
на екипаж, особено кога работното време при летање 
изнесува повеќе од шест часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPS 1.1135 
 
Евиденција на работно време при летање, работно 
време и време за одмор 
 
1. Операторот осигурува дека во евиденцијата на чле-
нот на екипаж спаѓа: 
(а) блок време; 
 
(б) почеток, траење и крај на секој работен период или 
работен период при летање; 
 
(в) времиња на одмор и денови кога нема никакви за-
долженија; 
и таа се одржува за да се осигури сообразување со ус-
ловите од овој поддел; копии од оваа евиденција му се 
ставаат на располагање на членот на екипаж на барање. 
 
2. Ако евиденцијата која ја води операторот под став 1 
не го опфаќа целото негово/нејзино работно време при 
летање, работното време и времињата за одмор, однос-
ниот член на екипажот води поединечна евиденција на 
неговите/нејзините 
 
(а) блок време; 
(б) почеток, траење и крај на секој работен период или 
работен период при летање; и 
(в) времиња за одмор и денови кога нема никакви за-
долженија. 
 
3. Членот на екипажот ја покажува својата евиденција 
на барање на кој било оператор кој ги користи негови-
те/нејзините услуги пред тој/таа да започне со работен 
период при летање. 
 
4. Евиденцијата се чува најмалку 15 календарски месе-
ци од датумот на последното впишување или подолго, 
доколку се бара во согласност со националните закони. 
 
5. Исто така, операторите посебно ги чуваат сите изве-
штаи по проценка на водачот на воздухопловот  за про-
должените работни времиња при летање, продолжени-
те часови на летање и намалените времиња за одмор 
најмалку шест месеци по настанот. 
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