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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА
2303.

Врз основа на член 146 став (3) и член 147 став (8) 
од Законот за воздухопловство („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 
24/12, 80/12 и 155/12), министерот за одбрана, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ, НАЧИН И ПОСТАПКА НА 
УТВРДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА СПОСОБНОСТ 
НА ВОЕНИОТ ПЕРСОНАЛ ВО ВОЗДУХОПЛОВСТВО-
ТО КОЈ ВРШИ И ОБЕЗБЕДУВА РАБОТИ ОД ЗНАЧЕ-
ЊЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО, 
А КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ДРЖАВНИТЕ ВОЗДУ-
ХОПЛОВИ И ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ-
ТЕ УСТАНОВИ ИЛИ ЛЕКАРИ ПОЕДИНЦИ ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ НА ВОЕНИОТ

ПЕРСОНАЛ ВО ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО

I.  Oсновни одредби

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат посебните усло-

ви, начинот и постапката на  утврдување на здравствена-
та способност на воениот персонал во воздухопловство-
то кој врши и обезбедува работи од значење за безбедно-
ста на воздухопловството, а кои се однесуваат на држав-
ните воздухоплови, како и посебните услови, начинот и 
постапка за овластување на здравствените установи или 
лекари поединци за вршење на здравствени прегледи на 
воениот персонал во воздухопловството.

Член 2
Воен персонал во воздухопловството, во смисла на 

овој правилник, се лица кои имаат стекнато воено ле-
тачко звање пилот,  техничар - летач, навигатор, летач 
оператор и летач специјалист.

Воениот персонал во воздухопловството подлежи 
на здравствени прегледи согласно овој правилник.

На здравствени прегледи согласно овој правилник 
се упатуваат и кандидати за воено летачко звање, како 
и лица со звање воен контролор на летање.

II. Посебни услови, начин и постапка на  утврдување 
на здравствената способност на воениот персонал 

во воздухопловството

Член 3
Здравствената способност на воениот персонал во 

воздухопловството се утврдува врз основа на здравстве-
ни прегледи заради исполнување на условите за врше-
ње на воено летачка служба.

Оценката на здравствената способност на воениот 
персонал во воздухопловството се утврдува согласно 
член 6 од овој правилник.

Член 4
Оценка за утврдување на здравствената способност 

врз основа на извршените здравствени прегледи на вое-
ниот персонал во воздухопловството се дава од страна 
на Комисија за утврдување на здравствената способ-
ност на воениот персонал во воздухопловството (во на-
тамошниот текст: Комисијата). 

Комисијата се формира во Воено медицинскиот цен-
тар на Министерството за одбрана од страна на мини-
стерот за одбрана и се состои од доктори специјалисти.  

Претседател на Комисијата може да биде доктор 
специјалист по медицина на трудот, доктор специја-
лист по интерна медицина или доктор специјалист по 
воздухопловна медицина. 

Претседателот на Комисијата треба да има заврше-
но обука, напреден курс од областа на воздухопловната 
медицина, а членовите на Комисијата треба да имаат за-
вршено основен курс од областа на воздухопловната 
медицина. 

Обуките од став 4 на овој член се изведуваат според 
програма која е во согласност со меѓународните стан-
дарди од областа на воздухопловната медицина. 

Знаењето на членовите на Комисијата од областа на 
воздухопловна медицина се обновува секоја трета годи-
на во установа за воздухопловна медицина.

 
Член 5

Здравствените прегледи можат да бидат: првични, 
периодични и вонредни. 

За извршените здравствени прегледи се издава ле-
карско уверение од страна на Комисијата со важност 
од една година.

Член 6
Првичните здравствени прегледи се вршат на лица, 

кандидати за звања од член 2 став 1 од овој правилник. 
Здравствената способност на кандидатите на првич-

ниот здравствен преглед се утврдува согласно Правил-
никот за мерилата за оценување на посебната здравстве-
на и физичка способност на воениот персонал за служ-
ба во Армијата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 68/11). 

На лицата од став 1 на овој член се врши квалита-
тивна анализа на урина на психотропни супстанци.
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Периодичните и вонредните здравствени прегледи 
на воениот персонал во воздухопловството  се вршат 
според Уредбата за посебните услови, начин и постап-
ка на утврдување на здравствената способност на персо-
налот во воздухопловството и другиот стручен персо-
нал, роковите на важење на лекарските уверенија и по-
себните услови што треба да ги исполнуваат здравстве-
ните установи и овластен лекар-поединец за вршење на 
здравствени прегледи на персоналот во воздухоплов-
ството и другиот стручен персонал. („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.49/08 и 87/11). 

На периодичните здравствени прегледи, квалитатив-
на анализа на урина на психотропни суспстанци се вр-
ши по индикација. 

Член 7
Воениот персонал во воздухопловството кој се упа-

тува на здравствени прегледи за утврдување на здрав-
ствената способност доставува барање за вршење на 
здравствен преглед и потребна медицинска документа-
ција за здравствената состојба која му е побарана од Ко-
мисијата. 

Со барањето од став 1 на овој член се доставуваат и 
податоци за сите промени на здравствената состојба 
кои настанале по последниот здравствен преглед.                                       

Член 8
Ако во текот на здравствениот преглед се утврди 

здравствена состојба која отстапува од пропишаната за 
категоријата на телесна и душевна способност, припад-
никот на воениот персонал во воздухопловството може 
да биде оценет со оценка „способен“ ако:

1) здравствена состојба е таква да не се смета за нес-
пособен за вршење на должноста;

2) евентуалните утврдени недостатоци функционал-
но се компензирани и

3) професионалната способност, вештината и искус-
тво да можат да го надоместат утврдениот недостаток.

Ако во тек на здравствениот преглед се утврди 
здравствена способност која бара скратување на рокот 
на важноста на лекарското уверение, ограничување за 
вршење одредени стручни работи, користење на очила 
во тек на летањето, односно за време на извршувањето 
на работните задачи, се издава уверение за здравствена 
способност со одредени ограничувања.

Член 9
Воениот персонал во воздухопловството се упатува 

на вонреден здравствен преглед по прележани болести, 
повреди или извршени хируршки интервенции.

III. Посебни услови, начин и постапка за  овластува-
ње на здравствените установи или лекари 

поединци за вршење на здравствени прегледи 
на воениот персонал во воздухопловството

Член 10
Здравствени прегледи на воениот персонал во возду-

хопловството се вршат во Воено медицинскиот центар 
на Министерството за одбрана. 

Во случај кога здравствените прегледи на воениот 
персонал во воздухопловството не може да се извршат 
во Воено медицинскиот центар на Министерството за 
одбрана, тогаш прегледите се вршат во овластени здрав-
ствени установи или лекари поединци согласно Уредба-
та за посебните услови, начин и постапка на утврдува-
ње на здравствената способност на персоналот во воз-
духопловството и другиот стручен персонал, роковите 
на важење на лекарските уверенија и посебните услови 
што треба да ги исполнуваат здравствените установи и 
овластен лекар-поединец за вршење на здравствени 
прегледи на персоналот во воздухопловството и други-
от стручен персонал. („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.49/08 и 87/11).

По потреба, дел од здравствените прегледи се вр-
шат и во други медицински здравствени установи во 
странство. 

IV. Медицинска документација

Член 11
Медицинската документација за припадниците на 

воениот персонал во воздухопловството се води соглас-
но обрасците дадени во Прилог кој е составен дел на 
овој правилник.

V.  Завршна одредба

Член 12
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“, освен одредбите од член 4 ставови 5 и 
6 од овој правилник кои ќе отпочнат да применуваат по 
две години од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник.

Бр. 01-3575/2
1 јули 2013 година Министер за одбрана,

Скопје Талат Џафери, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ

2304.
Врз основа на член 79 точката 8) од Законот за при-

ватно обезбедување („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 166/12), министерот за внатрешни ра-
боти донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИ-
ТЕ НА ПОТВРДИТЕ ЗА УСПЕШНО ЗАВРШЕНА 
ДРЕСУРА НА ДРЕСИРАНО КУЧЕ, УСПЕШНО 
ЗАВРШЕНО ОБУКА ЗА УПОТРЕБА НА ДРЕСИ-
РАНО КУЧЕ, ИЗВРШЕНА ПРОВЕРКА НА НИВО-
ТО НА РАБОТНАТА СПОСОБНОСТ НА ДРЕСИ-
РАНО КУЧЕ НАБАВЕНО ОД СТРАНСТВО И ЗА 
ПРОВЕРКА НА РАБОТНАТА СПОСОБНОСТ НА 
ДРЕСИРАНО КУЧЕ КОЕ ВРШИ РАБОТИ НА

ПРИВАТНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржи-

ната на обрасците на потврдите за успешно завршена 
дресура на дресирано куче, успешно завршено обука за 
употреба на дресирано куче, извршена проверка на ни-
вото на работната способност на дресирано куче наба-
вено од странство и за проверка на работната способ-
ност на дресирано куче кое врши работи на приватно 
обезбедување.

Член 2
(1) Потврдата за успешно завршена дресура на дре-

сирано куче се издава на образец кој се печати на харти-
ја во бела боја со димензии 210 х 297 милиметри.

(2) Потврдата од ставот (1) на овој член содржи: грб 
и име на Република Македонија; назив на Министер-
ството за внатрешни работи; број, датум и место на из-
давање на потврдата; податоци за кучето над кое е спро-
ведена дресура; датумот на отпочнување и завршување 
на дресурата над кучето; назив на правното лице за при-
ватно обезбедување кое е сопственик на кучето; место 
за печат и потпис на овластеното лице.   

(3) Образецот на потврдата од ставот (1) на овој 
член е даден во Прилог број 1, кој е составен дел на 
овој правилник. 

Член 3
(1) Потврдата за успешно завршено обука за употре-

ба на дресирано куче се издава на образец кој се печати 
на хартија во бела боја со димензии 210 х 297 мили-
метри.

(2) Потврдата од ставот (1) на овој член содржи: на-
зив на Министерството за внатрешни работи или нази-
вот на друга овластена институција; број, датум и мес-

то на издавање на потврдата; податоци за лицето кое ус-
пешно завршило обука за употреба на дресирано куче; 
датумот на отпочнување и завршување на обуката за 
употреба на дресирано куче; место за печат и потпис 
на овластеното лице.

(3) Образецот на потврдата од ставот (1) на овој 
член е даден во Прилог број 2, кој е составен дел на 
овој правилник.

Член 4
(1) Потврдата за извршена проверка на нивото на ра-

ботната способност на дресирано куче набавено од 
странство се издава на образец кој се печати на  харти-
ја во бела боја со димензии 210 х 297 милиметри.

(2) Потврдата од ставот (1) на овој член содржи: грб 
и имена Република Македонија; назив на Министер-
ството за внатрешни работи; број, датум и место на из-
давање на потврдата; податоци за кучето над кое е из-
вршена проверка на нивото на работната способност, 
кое e набавено во странство; назив на државата од која 
е набавено кучето; назив на правното лице за приватно 
обезбедување кое е сопственик на кучето; место за пе-
чат и потпис на овластеното лице.   

(3) Образецот на потврдата од ставот (1) на овој 
член е даден во Прилог број 3, кој е составен дел на 
овој правилник.

Член 5
(1) Потврдата за проверка на работната способност 

на дресирано куче кое врши работи на приватно обезбе-
дување се издава на образец кој се печати на хартија во 
бела боја со димензии 210 х 297 милиметри.

(2) Потврдата од ставот (1) на овој член содржи: грб 
и имена Република Македонија; назив на Министер-
ството за внатрешни работи; број, датум и место на из-
давање на потврдата; податоци за кучето над кое е из-
вршена проверка на нивото на работната способност, 
кое врши работи на приватно обезбедување; податок за 
календарската година за које е извршена проверка на 
работната способност на кучето; назив на правното ли-
це за приватно обезбедување кое е сопственик на ку-
чето; место за печат и потпис на овластеното лице.   

(3) Образецот на потврдата од ставот (1) на овој 
член е даден во Прилог број 4, кој е составен дел  на 
овој правилник. 

Член 6
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 12.1-41964/1 Министер
2 јули  2013 година за внатрешни работи,

Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р.
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СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2305.
Советот за радиодифузија на РМ врз основа на член  

37, став 1, точки 2 и 5, член 63, став 1, алинеја 5 и член 
31, став 3 од Законот за радиодифузната дејност 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12 
и 72/13) и член 23 став 4 и став 5 од Правилникот за 
процедурите на финансиското и сметководственото ра-
ботење на Советот за радиодифузија на Република Ма-
кедонија, бр.01-2796/1 од 25.05.2012 година („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 64/12), а во сог-
ласност со член 64 на истиот закон и Заклучокот на Со-
ветот, бр.02-2906/7 од 3.7.2013 година, на 32-та седни-
ца одржана на 1.7.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ НА ТРГОВСКО РАДИ-
ОДИФУЗНО ДРУШТВО ЌАНИ  ИСМАИЛОСКИ 

РАДИО ТЕРНИПЕ (МЛАДОСТ) ДООЕЛ ПРИЛЕП

1. Се одзема дозволата, бр. 07-2040/1 од 18.6.2007 
година, за вршење радиодифузна дејност на Трговско 
радиодифузно друштво Ќани Исмаилоски РАДИО ТЕР-
НИПЕ (Младост) ДООЕЛ Прилеп, поради неплаќање 
на надоместокот за дозволата во рокот утврден во доз-
волата.

2. Се задолжува Трговското радиодифузно друштво 
Ќани Исмаилоски РАДИО ТЕРНИПЕ (Младост) ДОО-
ЕЛ Прилеп, веднаш, а најдоцна во рок од 8 (осум) дена 
по приемот на оваа одлука да го плати доспеаниот, а 
неплатен дел од годишниот надоместок за дозволата за 
вршење радиодифузна дејност, во вкупен износ од 
2.450,00 денари, со дата на валута 11.7.2013 година по 
фактура бр.132/2013 (наш бр.05-3008/1 од 4.7.2013 го-
дина), кој се однесува за периодот од 29.5.2013 година 
заклучно со 1.7.2013 година.

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино-
то донесување, а истата ќе се објави во Службен вес-
ник на Република Македонија.

4. Тужбата не го одлага извршувањето на оваа Од-
лука.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  н  и  е

Советот за радиодифузија на РМ на својата 29-та 
седница одржана на 14-ти јуни 2013-та година, врз ос-
нова на член 63, став 1, алинеја 5 и член 64 од Законот 
за радиодифузната дејност („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 
145/10, 97/11, 13/12 и 72/13), а согласно со Заклучокот 
на Советот, Уп1 бр.07-281 од 14.6.2013 година, иници-
раше постапка за одземање на дозволата, бр.07-2040/1 
од 18.06.2007 година за вршење радиодифузна дејност 
на ТРД Ќани Исмаилоски РАДИО ТЕРНИПЕ (Мла-
дост) ДООЕЛ Прилеп, кој по доставената Пресметка, 
бр.109/2013 од 29.5.2013 година, во утврдениот рок од 
15 дена, не изврши плаќање на надоместокот за врше-
ње радиодифузна дејност во износ од 26.284,00 денари.

Во врска со наведеното, Советот одлучи на радиоди-
фузерот да му упати последно предупредување за пла-
ќање на долгот кон Советот, известувајќи го дека во 
спротивно согласно иницираната постапка за одземање 
на дозволата за вршење радиодифузна дејност, Советот 
ќе донесе одлука за одземање на истата.

Согласно Заклучокот на Советот, бр.02-2722/2 од 
14.6.2013 година, на ТРД Ќани Исмаилоски РАДИО 
ТЕРНИПЕ (Младост) ДООЕЛ Прилеп му беше доставе-
но Последно предупредување, бр.05-2794/1 од 
14.6.2013 година, за подмирување на долгот кон Сове-
тот.

Во врска со горе наведеното, Советот за радиодифу-
зија на РМ на 32-та седница, одржана на 1.7.2013 го-
дина, меѓу другото ја разгледа Информацијата во врска 
со плаќањето на надоместокот за дозволата за вршење 
радиодифузна дејност по доставени пресметки на тргов-
ските радиодифузни друштва. Видно од Информаци-
јата, се констатираше дека и покрај упатеното Послед-
но предупредување од страна на Советот, Трговско ра-
диодифузно друштво Ќани Исмаилоски РАДИО ТЕР-
НИПЕ (Младост) ДООЕЛ Прилеп заклучно со 1.7.2013 
година, не ја исполни обврската за плаќање на годиш-
ниот надоместок за дозволата, бр.07-2040/1 од 
18.06.2007 година, пропишана согласно член 60 од За-
конот за радиодифузната дејност, односно не го плати 
доспеаниот, а неплатен годишен надоместок за дозвола-
та за вршење радиодифузна дејност, а по доставената 
Пресметка, бр.109/2013 од 29.5.2013 година, на износ 
од 26.284,00 денари, со дата на валута 12.6.2013 го-
дина.
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Со оглед на погоре утврдената фактичка состојба, а 
имајќи ги предвид одредбите содржани во член 63 став 
1, алинеја 5 од Законот за радиодифузната дејност и 
член 23 став 4 од Правилникот за процедурите на фи-
нансиското и сметководственото работење на Советот 
за радиодифузија на Република Македонија, бр.01-
2796/1 од 25.5.2012 година („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.64/12), Советот констатираше де-
ка се исполнети законските претпоставки за одземање 
на дозволата за вршење радиодифузна дејност, бр.07-
2040/1 од 18.6.2007 година на Трговско радиодифузно 
друштво Ќани Исмаилоски РАДИО ТЕРНИПЕ (Мла-
дост) ДООЕЛ Прилеп.

Следствено на тоа, Советот на 32-та седница, одржа-
на на 1.7.2013 година, согласно Заклучокот на Советот, 
бр. 02-2906/7 од 3.7.2013 година, а во врска со Заклучо-
кот на Советот, бр.02-2927/5 од 4.7.2013 година, донесе 
одлука како во диспозитивот. 

ТРД Ќани Исмаилоски РАДИО ТЕРНИПЕ (Младост) 
ДООЕЛ Прилеп, се задолжи да го плати доспеаниот, а 
неплатен дел од годишниот надоместок за дозволата, 

во вкупен износ од 2.450,00 денари, со дата на валута 
11.07.2013 година, кој се однесува за периодот од 
29.5.2013 година заклучно со 1.7.2013 година, за што 
Советот, согласно член 23 став 5 од Правилникот за 
процедурите на финансиското и сметководственото ра-
ботење на Советот за радиодифузија на РМ бр.01-
2796/1 од 25.5.2012 година („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.64/12), му издаде фактура 
бр.132/2013 (наш бр.05-3008/1 од  4.7.2013 година). 

Согласно член 65, став 2 од Законот за радиодифуз-
ната дејност, тужбата против оваа одлука, не го одлага 
извршувањето на одлуката.

Бр. 07-310 Совет за радиодифузија на РМ
4 јули 2013 година Претседател,

Скопје д-р Зоран Трајчески, с.р.

Упатство за правно средство: Против одлуката за одзе-
мање на дозволата, Трговско радиодифузно друштво Ќа-
ни Исмаилоски РАДИО ТЕРНИПЕ (Младост) ДООЕЛ 
Прилеп, има право во рок од 15 дена од денот на добива-
њето на одлуката да поднесе тужба до надлежен суд.

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

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51.
 Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
 Телефон:  +389-2-55 12 400.  
 Телефакс: +389-2-55 12 401.  
 Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари. 
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба. 
 Рок за рекламации: 15 дена.
 Жиро-сметка: 300000000188798.  
 Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје. 
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