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1574. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за начинот и постапката за 
увоз и транзит, листа на трети земји 
од кои е одобрен увоз и транзит,  фор-
мата и содржината на ветеринарно-
здравствениот сертификат или други 
документи што ја придружуваат пра-
тката со живи животни, аквакултура и 
производи од животинско потекло, 
како и начинот и постапката на врше-
ње на проверка и преглед при увоз и 
транзит на пратка со живи животни, 
аквакултура и  производи од живо-
тинско потекло*..................................... 7
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испити и напредување на учениците 
во средното училиште........................... 53

 
 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1564. 
Врз основа на членот 8 став 1 од Законот за мемори-

јалните споменици и спомен-обележја („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 66/2004 и 89/2008), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 29 јуни 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ОДЛУКАТА ЗА  ПОДИГА-
ЊЕ НА МЕМОРИЈАЛЕН СПОМЕНИК НА ТОДОР 

ПРОЕСКИ ВО КРУШЕВО 
 

Член 1 
Во Одлуката за подигање на меморијален споменик 

на Тодор Проески во Крушево („Службен весник на 
Република Македонија“ број 96/2008), во членот 8 збо-
ровите: „две години“ се заменуваат со зборовите: „че-
тири години“. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

                            
Бр. 07-2997/1                              Претседател 

29 јуни 2010 година           на Собранието на  Република 
   Скопје                                  Македонија, 
                                             Трајко Вељаноски, с.р. 

 Стр. 
1576. Наредба за изменување и дополнува-

ње на Наредбата за забрана за соби-
рање заради користење и трговија на 
автохтони самоникни габи-смрчки од 
родовите Morchella, Verpa и Ptichoverpa 53

1577. Одлука на Уставниот суд на Репуб-
лика Македонија, У.бр. 179/2009 од 
23 јуни 2010 година............................... 53

1578. Одлука за измена на Одлуката за до-
ставување податоци за каматните 
стапки на банките на примените де-
позити и дадените кредити................... 54

1579. Одлука за единствената тарифа на 
надоместоците за услугите што ги вр-
ши Народната банка на Република 
Македонија............................................. 55

1580. Правилник за стручно оспособување, 
проверки, дозволи и овластувања на 
персоналот на контролата на летање... 65

 Огласен дел........................................... 1-52
 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1565. 

Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91),  донесувам  

 
У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА TУР-
ЦИЈА, РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КИРГИСКА 
РЕПУБЛИКА, АЗЕРБЕЈЏАНСКА РЕПУБЛИКА И  

РЕПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 
 

I 
Г-ѓа Мелпомени Корнети, се отповикува од долж-

носта вонреден и ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија во Република Турција, Република Ка-
захстан, Киргиска Република, Азербејџанска Републи-
ка и Република Узбекистан, со седиште во Анкара.  

  
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
     Указ број 59                              Претседател 
1 јули 2010 година               на Република Македонија, 

   Скопје                         д-р Ѓорге Иванов, с.р. 



1 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 86 - Стр. 3 

1566. 
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91),  донесувам  

 
У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО ШВЕД-
СКА,  РЕПУБЛИКА ФИНСКА И КРАЛСТВОТО  

НОРВЕШКА 
 

I 
Г-дин Агон Демјаха, се отповикува од должноста 

вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Кралството Шведска, Република Фин-
ска и Кралството Норвешка, со седиште во Стокхолм.  

  
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
     Указ број 60                              Претседател 
1 јули 2010 година               на Република Македонија, 

   Скопје                        д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
__________ 

1567. 
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91),  донесувам  

 
У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА АВС-
ТРИЈА, ЈАПОНИЈА И СЛОВАЧКА РЕПУБЛИКА 

 
I 

Г-ѓа Весна Борозан, се отповикува од должноста 
вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Република Австрија, Јапонија и Словач-
ка Република, со седиште во Виена.  

  
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

     Указ број 61                            Претседател 
1 јули 2010 година               на Република Македонија, 

   Скопје                         д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
__________ 

1568. 
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91),  донесувам  

 
У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА И ШЕФ НА МИСИЈАТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ ЕВРОПСКИТЕ  

ЗАЕДНИЦИ 
 

I 
Г-дин Блерим Река, се отповикува од должноста во-

нреден и ополномоштен амбасадор на Република Ма-
кедонија и Шеф на Мисијата на Република Македонија 
при Европските заедници, со седиште во Брисел.  

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
     Указ број 62                              Претседател 
1 јули 2010 година               на Република Македонија, 

   Скопје                        д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
__________ 

1569. 
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91),  донесувам  

 
У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 
СЛОВЕНИЈА 

 
I 

Г-дин Самоил Филиповски, се отповикува од долж-
носта вонреден и ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија во Република Словенија, со седиште 
во Љубљана.  
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II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 
 

III 
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

     Указ број 63                              Претседател 
1 јули 2010 година               на Република Македонија, 

   Скопје                         д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
__________ 

1570. 
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91),  донесувам  

 
У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА 
 

I 
Г-ѓа Благородна Мингова-Крепиева, се отповикува 

од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на 
Република Македонија во Република Албанија, со се-
диште во Тирана.  

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
     Указ број 64                             Претседател 
1 јули 2010 година              на Република Македонија, 

   Скопје                       д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
__________ 

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1571. 
Врз основа на член 19 од Законот за државното пра-

вобранителство („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.87/2007), а во врска со Одлуката за опреде-
лување на бројот на државните правобранители во Др-
жавното правобранителство на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
3/2008), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 22 јуни 2010 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ДРЖАВНИ ПРАВОБРАНИТЕЛИ ВО ДРЖАВНОТО 
ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈАТА НА: СКОПЈЕ, ГОСТИ-
ВАР, БИТОЛА, ШТИП, КАВАДАРЦИ, ТЕТОВО И  

СТРУГА 
 

1. Се огласува именување државни правобранители 
во Државното правобранителство на Република Маке-
донија за подрачјата:  

Скопје – 2 (двајца) државни правобранители, 

Гостивар - 1 државен правобранител, 

Битола – 1 државен правобранител, 

Штип – 1 државен правобранител, 

Кавадарци – 1 државен правобранител, 

Тетово – 1 државен правобранител и  

Струга – 1 државен правобранител. 

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 
условите предвидени во член 20 од Законот за држав-
ното правобранителство ( да е државјанин на Републи-
ка Македонија, да е дипломиран правник со работно 
искуство на правни работи најмалку пет години по по-
ложен правосуден испит и да ужива углед за вршење 
на функцијата) и доказ за верифицирана изјава за ис-
полнување на условите за вршење на јавна функција 
согласно со Законот за определување дополнителен ус-
лов за вршење на јавна функција („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 14/2008 и 64/2009), издаден 
од  Комисијата за верификација на фактите, согласно 
наведениот закон. 

Пријавите со потребните документи во оригинал 
или копија заверена на нотар, да ги поднесат до Влада-
та на Република Македонија во рок од 15 дена од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“ и во дневниот печат. 

3. Оваа одлука ќе се објави во: „Службен весник на 
Република Македонија“ и во весниците „Нова Македо-
нија“, „Вечер“ и „Лајм“. 

 
      Бр. 22-1840/3                     Заменик на претседателот 
22 јуни 2010 година                на Владата на Република 

   Скопје                                     Македонија,  
                               Абдилаќим Адеми, с.р. 
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1572. 
Врз основа на член 20 и член 27-а од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите на државните орга-
ни („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 13.06.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА УСТАНО-
ВА НАЦИОНАЛЕН ПАРК ГАЛИЧИЦА ОХРИД 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за внатрешни работи му престанува кори-
стењето на недвижни ствари – објекти лоцирани на КП 
бр. 265/1 и тоа зграда 1 во површина од 170 м2, зграда 2 
во површина од 8 м2, зграда 3 во површина од 56 м2 
или вкупна површина од 234 м2 запишани во Имотен 
лист број 66, КО Стење, сопственост на Република Ма-
кедонија. 

 
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се да-
ваат на трајно користење без надомест на Јавната уста-
нова Национален парк Галичица Охрид. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши меѓу Министерството за 
внатрешни работи и Јавната установа Национален парк 
Галичица Охрид во рок од 7 дена од денот на влегува-
њето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 51-3011/1               Заменик на претседателот 

13 јуни 2010 година               на Владата на Република 
         Скопје                               Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1573. 
Врз основа на член 48 став 1 алинеја 7, а во врска со 

член 52 став 3 од Законот за возила („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 140/08), министерот за 
внатрешни работи донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗA НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОКАЗ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЛЕСНА ПРИКОЛКА 

ВО СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат начинот и по-

стапката за издавање доказ за користење на лесна при-
колка во сообраќајот на патиштата.  

 
Член 2 

Сопственикот на приколката до правното лице за 
регистрација на возила поднесува барање за издавање 
доказ за користење на лесна приколка во сообраќајот 
на патиштата (во натамошниот текст: потврда). 

Кон барањето од став 1 на овој член, сопственикот 
на приколката приложува и потребна документација за 
приколката, од која непосредно може да се утврди пра-
вото на сопственост над приколката, како и потврда за 
извршен технички преглед на приколката од страна на 
овластено правно лице.  

 
Член 3 

Врз основа на поднесеното барање и документација 
од членот 2 на овој правилник од страна на правното 
лице за регистрација на возила на сопственикот на при-
колката му се издава потврда за користење на прикол-
ката во сообраќајот на патиштата и повторена реги-
старска таблица од моторното возило со кое приколка-
та ќе биде користена. 

Во потврдата се запишува рокот до кога треба да се 
изврши следниот технички преглед на лесната приколка. 

 
Член 4 

Формата и содржината на потврдата се дадени во 
прилог бр. 1 кој е составен дел на овој правилник.  

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе отпочне да се применува трие-
сет дена од денот на влегување во сила на Правилникот 
за технички преглед на возила („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 81/2010). 

 
    Бр. 141-45432/1                            Министер 
25 јуни 2010 година                за внатрешни работи, 

   Скопје                       м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1574. 
Врз основа на 77 став (4), член 81 став (3), член 84 

став (3), член 85 став (4), член 86 став (4), член 87 став 
(3), член 88 став (10), член 91 став (3) и член 93 став (3) 
од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник 
на Република Македонија” бр.113/2007), министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе 

  
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УВОЗ И ТРАНЗИТ, 
ЛИСТА НА ТРЕТИ ЗЕМЈИ ОД КОИ Е ОДОБРЕН 
УВОЗ И ТРАНЗИТ,  ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА 
НА ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕРТИ-
ФИКАТ ИЛИ ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ШТО ЈА ПРИ-
ДРУЖУВААТ ПРАТКАТА СО ЖИВИ ЖИВОТНИ, 
АКВАКУЛТУРА И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИН-
СКО ПОТЕКЛО, КАКО И НАЧИНОТ И ПОСТАП-
КАТА НА ВРШЕЊЕ НА ПРОВЕРКА И ПРЕГЛЕД 
ПРИ УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ПРАТКА СО ЖИВИ 
ЖИВОТНИ, АКВАКУЛТУРА И  ПРОИЗВОДИ ОД 

ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО (*) 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот и постапката за увоз и 

транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и 
транзит,  формата и содржината на ветеринарно-здрав-
ствениот сертификат или други документи што ја при-
дружуваат пратката со живи животни, аквакултура и 
производи од животинско потекло, како и начинот и 
постапката на вршење на проверка и преглед при увоз 
и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и 
производи од животинско потекло („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 53/2010), во член 165 
став (2) зборовите: „1 јули”  се зaменуваат со зборови-
те: „1 ноември”. 

 
 

(*) Со овој правилник се врши усогласување со Од-
лука на Комисијата од 30 април 2010 година 
бр.2010/266/ЕУ за амандманирање на Одлуките 
92/260/ЕЕЗ, 93/195/ЕЕЗ, 93/197/ЕЕЗ и 2004/211/ЕЗ за 
увоз на регистрирани коњи од одделни делови на Кина 
и за усвојување на деноминации за одредени трети зем-
ји (32010D0266); Одлука на Комисијата бр. 
2010/333/ЕУ од 14 јуни 2010 година за амандманирање 
на Одлуката 2004/211/ЕЗ за додавање на Бахраин и 
Бразил во листата на трети земји и нивни делови од 
кои внес во Европската Унија на живи еквиди и сме, 
јајце-клетки и ембриони од видот еквиди е дозволен 
(32010D0333); Регулатива на Комисијата од 22 април 
2010 година бр. 332/2010/ЕУ за амандманирање на При-
лог 1 на Регулативата бр. 798/2008/ЕЗ за додавање на 
Израел во листата на трети земји, територии, зони или 
делови (32010R0332); Регулатива на Комисијата бр. 
346/2010/ЕЗ од 15 април 2010 година за амандманирање 
на Регулативата (ЕЗ) бр. 1251/2008 за ставање во промет 
и услови за увоз на пратки со животни од аквакултура 
во Земјите членки или нивни делови со национални мер-
ки одобрени со Одлуката 2010/221/ЕУ (32010R0346); 
Коригенда на Регулатива бр. 215/2010/ЕУ од 5 март 2010 
година за амандманирање на Анекс 1 од Регулативата 
бр. 798/2008/ЕЗ за утврдување на листа на трети земји, 
територии, зони или делови од кои живина и производи 
од живина можат да се увезат во и транзитираат низ За-
едницата и услови за ветеринарно здравствени сертифи-
кати за истите (32010R0215)Правилникот за начинот и 
постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од 
кои е одобрен увоз и транзит,  формата и содржината на 
ветеринарно-здравствениот сертификат или други доку-

менти што ја придружуваат пратката со живи животни, 
аквакултура и производи од животинско потекло, како 
и начинот и постапката на вршење на проверка и прег-
лед при увоз и транзит на пратка со живи животни, 
аквакултура и производи од животинско потекло е 
усогласен со Регулатива (ЕЗ) бр. 282/2004 на Комисија-
та од 18 февруари 2004 година за воведување на доку-
мент за декларација и ветеринарни прегледи и на жи-
вотни кои влегуваат во Заедницата од трети земји 
(32004R0282); Регулатива (ЕЗ) бр. 136/2004 на Комиси-
јата од 22 јануари 2004 година за утврдување на по-
стапки за ветеринарни прегледи на граничните ветери-
нерни инспекции на Заедницата на производи увезени 
од трети земји (32004R0136); Одлука на Комисијата од 
18 декември 1999 година бр. 2000/25/ЕЗ за воспоставу-
вање на детални правила за примена член 9 од Дире-
ктива на Советот Бр. 97/78/ЕЗ за транспорт до гранич-
ни инспекциско место на производи каде пратките се 
наменети евентуален увоз во Европската Заедница и за 
амандманирање на Одлука на Комисијата Бр. 
93/14/ЕЕЗ (32000D0025); Одлука на Комисијата 
97/794/ЕЗ од 12 ноември 1997 година во која се утврде-
ни одредени детални правила за примена на Директи-
вата на Советот 91/496/ЕЕЗ за ветеринарни прегледи на 
животни кои треба да се увезат од трети земји 
(31997D0794); Регулатива бр. 1/2005 на Советот од 22 
декември 2004 година за заштита на животните при 
транспорт и сродни постапки и за изменување на Дире-
ктивите 64/432/ЕЕЗ и 93/11/ЕЗ и на Регулативата бр. 
1255/97(ЕЗ)(32005R0001); Регулатива на Советот бр. 
338/97 од 9 декември 1996 година за заштита на загро-
зени видови флора и фауна преку регулирање на нив-
ната трговија (31997R0338); Директива бр. 91/496/ЕЕЗ 
на Советот од 15 јули 1991 година за утврдување наче-
ла со кои се регулира организацијата на ветеринарните 
прегледи за животни кои влегуваат во Заедницата од 
трети земји и дополнение на Директивата 89/662/ЕЕЗ, 
90/425/ЕЕЗ и 90/675/ЕЕЗ (31991L0496); Директива на 
Советот 97/78/EC од 18 декември 1997 година со која 
се утврдуваат принципите за организација на ветери-
нарните проверки на производите кои влегуваат во За-
едницата од трети земји (31997L0078); Одлука на Ко-
мисијата 2004/292/ЕЗ од 30 март 2004 година за вове-
дување на системот Traces и изменување на Одлуката 
92/486/ЕЕЗ (32004D292); Регулатива на Европскиот 
Парламент и на Советтот бр. 2001/999/ЕЗ од 22 мај 
2001 година за превенција, контрола и ерадикација на  
одредени трансмисивни спонгиоформни енцефалопа-
тии во Заедницата (32001R0999); Одлука на Комисија-
та бр. 2007/240 од 16 април 2007 година за формата на 
ветеринарно-здравствени сертификати за увоз на живи 
животни, семе, ембриони, јајце клетки и производи од 
животинско потекло во Заедницата во согласност со 
Одлуките 79/542/ЕЕЗ, 92/260/ЕЕЗ, 93/195/ЕЕЗ, 
93/196/ЕЕЗ, 93/197/ЕЕЗ, 95/328/ЕЗ, 96/333/ЕЗ, 
96/540/ЕЗ, 200/572/ЕЗ, 2000/585/ЕЗ, 2000/666/ЕЗ, 
2002/613/ЕЗ, 2003/56/ЕЗ, 2003/779/ЕЗ, 2003/804/ЕЗ, 
2003/858/ЕЗ, 2003/863/ЕЗ, 2003/881/ЕЗ, 2004/407/ЕЗ, 
2004/438/ЕЗ, 2004/595/ЕЗ, 2004/639/ЕЗ, 2006/168/ЕЗ 
(32007D240); Одлука на Комисијата 94/360/ЕЗ од 20 
мај 1994 година за намалување на интензитетот на фи-
зичките проверки на пратките на одредени производи 
кои се внесуваат од трети земји, според Директивата 
90/675/ЕЕЗ на Советот (31994D0360); Регулатива на 
Комисијата бр. 318/2007/ЕЗ од 23 март 2007 година за 
утврдување на здравствени услови за увоз на одделни 
видови птици во Заедницата и услови за карантин за 
истите (32007R0318); Директива на Советот бр. 
2004/68/ЕЗ од 26.4.2004 година со која се утврдуваат 
прописите за увоз и транзит низ Заедницата на одреде-
ни живи копитари, измена на Директивите 90/426/ЕЕЗ 
и 92/65/ЕЕЗ и повлекување на Директивата 72/462/ЕЕЗ 
(32004L0068); Регулатива на Комисијата (ЕЗ) Бр. 
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2010/206/ЕЕЗ од 12 март2010 со која се изготвува листа 
на трети земји или делови од трети земји, и се пропи-
шуваат барања за изготвување на сертификати за 
здравјето на животните и јавното здрвство и ветери-
нарно здравствени сертификати, за увоз во Заедницата 
на одредени живи животни и свежо месо од истите 
(32010R0206); Одлука на Комисијата бр.  2004/211/ЕЗ 
од 6 јануари 2004, со која се пропишува листа на трети 
земји или делови од територијата на трети земји од кои 
е дозволен увоз на живи копитари и сперма, јајце кле-
тки и ембриони од копитари во Заедницата, и измена 
на Одлуките 93/195/ЕЕЗ и 94/63/ЕЗ (32004D0211); Од-
лука на Комисијата бр. 92/260/ЕEЗ од 10 април 1992 
година со која се утврдуваат здравствените условите и 
сертификацијата за привремен увоз на регистрирани 
коњи (31992D0260); Одлука на Комисијата бр. 
93/195/ЕEЗ од 2 февруари 1993 година со која се утвр-
дуваат здравствените условите и сертификацијата за 
повторен увоз на регистрирани коњи за трки, натпрева-
ри и културни манифестации по извршен привремен 
извоз (31993D0195); Одлука на Комисијата бр. 
93/196/ЕEЗ од 5 февруари 1993 година со која се утвр-
дуваат здравствените условите и сертификацијата за 
увоз на коњи за колење (31993D0196); Одлука на Ко-
мисијата бр. 93/197/ЕEЗ од 5 февруари 1993 година со 
која се утврдуваат здравствените условите и сертифи-
кацијата за увоз на регистрирани коњи и коњи за одг-
ледување и производство (31993D0197); Директива на 
Советот бр.  90/426/ЕЕЗ од 26 Јуни 1990 за барања за 
здравствена состојба на животните во врска со увоз на 
копитари од трети земји (31990L0426); Директива на 
Советот 92/65/EEЗ од 13 јули 1992 за пропишување на 
барања за здравствената состојба на животните кои ја 
регулираат трговијата и увозот на животни, сперма, јај-
це клетки и ембриони во Заедницата, кои не се предмет 
на барањата за здравјето на животните пропишани со 
посебни правила на Заедницата од Анекс А (I) од Дире-
ктивата 90/425/ЕЕЗ (31992L0065); Регулатива на Коми-
сијата (ЕЗ) Бр. 119/2009 од 9 февруари 2009 со која се 
пропишува листа на трети земји или делови од трети 
земји, за увоз во или транзит низ Заедницата на месо од 
диви животни од фамилијата Лепориди, од одредени 
диви сувоземни цицачи и од фармски одгледани зајаци 
и барања за ветеринарно здравствена сертификација 
(32009R0119); Одлука на Комисијата Бр. 2007/777/ЕЗ 
од 29 Ноември 2007 со која се пропишуваат барања за 
здравјето на животните и за јавното здравство и се про-
пишуваат барања за изготвување на сертификати за 
увоз во Заедницата на одредени производи од месо или 
обработени желудници, мочни меури и црева за човеч-
ка употреба од трети земји и укинување на Одлуката 
2005/432/ЕЗ (32007D0777); Одлука на Комисијата Бр. 
2000/572/ЕЗ од 8 септември 2000 година, за утврдува-
ње на условите за здравјето на животните јавното 
здравство и ветеринарна сертификација за увоз на ме-
лено месо и смеси од месо од трети земји и за укинува-
ње на Одлуката 97/29/EЗ (32000D0572); Одлука на Ко-
мисијата Бр. 2008/592/ЕЗ од 3 јули 2008 година, допол-
нување на Одлуката 2000/572/ЕЗ со која се утврдуваат 
барањата за здравјето на животните и за јавното здрав-
ство и ветеринарно здравствена сертификација  за увоз 
на подготовки од месо во Заедницата од трети земји 
(32008D0592); Одлука на Комисијата Бр. 2004/438/ЕЗ 
од 29 април 2004 со која се утврдуваат барањата за 
здравјето на животните и за јавното здрвство и ветери-
нарно здравствена сертификација за увоз во Заедница-
та на термички обработено млеко, производи од млеко 
и сирово млеко наменето за човечка употреба 
(32004D0438); Одлука на Комисијата Бр. 2006/766/ЕЗ 
од 6 ноември 2006 со која се изготвува листа натрети 
земји и територии од кои се врши увоз на бивалвни ме-
котели, ехинодерми, туникати, морски гастроподи и 
производи од риба (32006D0766); Регулатива на Коми-

сијата (ЕЗ) Бр. 1251/2008 од 12 декември 2008 со која 
се имплементира Директивата на Советот 2006/88/ЕЗ во 
врска со условите и барањата за сертификација за става-
ње во продажба и увоз во Заедницата на аквакултура и 
производи од аквакултура и пропишување на листа на 
вектори преносители (32008R1251); Одлука на Комиси-
јата Бр.  96/333/ЕЗ од 3 мај 1996 со која се утврдува вете-
ринарно здравствена сертификација за живи бивалвни 
мекотели, ехинодерми, туникати и морски гастроподи 
од трети земји кои не се опфатени со посебни одлуки 
(31996D0333); Одлука на Комисијата Бр. 1999/120/ЕЗ од 
27 јануари 1999 со која се изготвува привремена листа 
на објекти во трети земји од кои Земјите Членки одобру-
ваат увоз на црева, желудници и мочни меури наменти 
за човечка исхрана (31999D0120); Oдлука на Kомисијата 
Бр. 2003/779/ЕЗ од 31 октомври 2003 со која се пропи-
шуваат барања за здравствената состојба на животните и 
ветеринарно здравствена сертификација за увоз на црева 
од животни од трети земји (32003D779); Директива на 
Советот Бр. 92/118/ЕЕЗ од 17 декември 1992 за утврду-
вање на барањата за здравствената состојба на животни-
те и јавното здрваство  кои ја регулираат трговијата и 
увозот на производи во Заедницата, кои не се предмет на 
споменатите барања утврдени со посебни правила на За-
едницата од Анекс А (I) од Директива 89/662/ЕЕЗ, и во 
однос на патогени од Директивата 90/425/ЕЕЗ 
(31992L0118); Oдлука на Kомисијата Бр. 2003/812/ЕЗ од 
17 ноември 2003 со која се утврдува листа на трети зем-
ји од кои Државите Членки одобруваат увоз на одредени 
производи за човечка исхрана кои се предмет на Дире-
ктивата на Советот 92/118/ЕЕЗ (32003D0812); Регула-
тива на Комисијата (ЕЗ) бр. 798/2008  од 8 август 2008 
за утврдување на листа на трети земји, територии, об-
ласти или комплекси од кои е дозволено увоз или тран-
зит на живината и производи од живина низ Заедница-
та и барања изготвување на ветеринарно здравствени 
сертификати (32008R0798); Директива на Советот Бр. 
90/539/EEЗ од 15 октомври 1990 за барања за здравјето 
на животните со кои се регулира трговијата во Заедни-
цата и увоз од трети земји на живина и јајца за ведење 
(31990L0539); Oдлука на Kомисијата Бр. 2008/698/ЕЗ 
од 8 август 2008 за привремен влез и увоз во Заедница-
та на регистрирани коњи од Јужна Африка 
(32008D0698). 

 
Член 2 

(1) Во Прилогот VI дел 2, дел 4 и дел 10 се замену-
ваат со нов дел 2, дел 4 и дел 10 кои се дадени во при-
лог и се составен дел на овој правилник. 

(2) Во Прилог VI дел 9Е зборовите: „Трети земји и 
делови од трети земји означени со X во колоната за 
мед” се бришат.  

 
Член 3 

(1) Во Прилогот VII дел 9 - Упатство, дел 9.1 и дел 
9.2 се заменуваат со нов дел 9 - Упатство, дел 9.1 и дел 
9.2 кои се дадени во прилог и се составен дел на овој 
правилник. 

(2) Во Прилог VII дел 18 образецот на ветеринарно-
здравствен сертификат за јајца за ведење од живина со 
исклучок на ноеви „HEP”, се заменува со нов образец 
на ветеринарно-здравствен сертификат за јајца за веде-
ње од живина со исклучок на ноеви „HEP” кој е даден 
во прилог и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 11-736/2  

21 јуни 2010 година                       Министер, 
          Скопје                           Љупчо Димовски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
1575. 

Врз основа на член 45 став 5, член 52 став 2 и член 
55 од Законот за средното образование („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 
35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 
35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08 и 33/10), министерот за 
образование и наука донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ НА СЛЕДЕЊЕ, ПРОВЕРУВАЊЕ И ОЦЕНУ-
ВАЊЕ, ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ И НАПРЕДУВА-
ЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО СРЕДНОТО УЧИЛИШТЕ 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на следење, проверува-
ње и оценување, полагање на испити и напредување на 
учениците во средното училиште („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.39/02),  по членот 18 се до-
дава нов член 18-а кој гласи: 

 
„Член 18-а 

При премин од средно образование со тригодишно 
траење во средно образование со четиригодишно траење 
во ист или сроден програм, ученикот полага испити. 

Бројот на испитите од став 1 од овој член се утврду-
ваат од страна на министерот за образование и наука, 
на предлог на Бирото за развој на образованието и Цен-
тарот за стручно образование и обука. 

Висината на трошоците за полагање на испитите од 
став 1 од овој член ја определува министерот за обра-
зование и наука во висина на реално направените тро-
шоци. 

По полагањето на испитите од став 1 од овој член 
од страна на училиштето во кое ученикот ги полагал 
испитите, му се издава потврда за положени дополни-
телни испити.“ 

                                                          
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 19-4550/2 

30 јуни 2010 година                                Министер, 
   Скопје                                    Никола Тодоров, с.р. 

___________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
1576. 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за заштита 
на природата („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 67/04, 14/06, 84/07 и 35/10), министерот за 
животна средина и просторно планирање, донесе 

 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА НА-
РЕДБАТА ЗА ЗАБРАНА ЗА СОБИРАЊЕ ЗАРАДИ 
КОРИСТЕЊЕ И ТРГОВИЈА НА АВТОХТОНИ 
САМОНИКНИ ГАБИ-СМРЧКИ ОД РОДОВИТЕ  

MORCHELLA, VERPA И PTICHOVERPA 
 

Член 1 
Во Наредбата за забрана за собирање заради кори-

стење и трговија на автохтони самоникни габи-смрчки 
од родовите Morchella, Verpa и Ptichoverpa (“Службен 
весник на Република Македонија“ бр.161/08 и 56/09) во 
членот 1 по зборот „Ptichoverpa“ се додаваат зборовите 
„на опожарени, односно деградирани подрачја“.  

Член 2 
Во членот 3 точката се заменува со запирка и се до-

даваат зборовите „и ќе се применува во летниот период 
од 1 јуни до 30 август кај подрачја со иглолисни шум-
ски насади, додека кај тревестите екосистеми ливади и 
пасишта собирањето на самоникни габи- ливадски 
смрчки ќе се врши согласно одобрени програми за 
одржливо корисење на габите-смрчки (со квоти со ко-
лични по видови и локалитети)“.  

 
Член 3 

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

 
      Бр. 07-5804/3    
21 јуни 2010 година                             Министер,  
         Скопје                         д-р Неџати Јакупи, c.p. 

__________ 
                                                                                                             
УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1577. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 и член 112 од Уставот на Република Ма-
кедонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 70/1992), на седницата одржана на 23 
јуни 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ ПОНИШТУВА член 102 став 4 од Правилни-

кот за распределба на авторските надоместоци („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 31/2007 и 
81/2009). 

2. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод иницијатива поднесена од Славе Димитров од 
Скопје, со Решение У. бр. 179/2009 од 28 април 2010 
година, поведе постапка за оценување на уставноста на 
одредбата од актот означен во точката 1 на оваа одлу-
ка, затоа што основано се постави прашањето за нејзи-
ната согласност со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 102 
став 4 од Правилникот за распределба на авторските 
надоместоци, Правилникот за измени и дополнување 
на Правилникот за распределба на авторските надоме-
стоци се применува почнувајќи со распределбата на 
авторските надоместоци за 2008 година што ќе биде 
утврдена со општа пресметка во 2009 година . 

5. Според член 8 став 1 алинеи 3 и 4 од Уставот, 
владеењето на правото и поделбата на државната власт 
на законодавна, извршна и судска се темелни вредно-
сти на уставниот поредок на Република Македонија. 

Според член 30 став 3 од Уставот, никому не можат 
да му бидат одземени или ограничени сопственоста и 
правата кои произлегуваат од неа, освен кога се работи 
за јавен интерес утврден со закон. 

Според член 47 став 2 од Уставот, се гарантираат 
правата што произлегуваат од научното, уметничкото 
или друг вид интелектуално творештво. 

Согласно член 51 од Уставот, во Република Маке-
донија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со закон.  

Според член 52 став 4 од Уставот, законите и дру-
гите прописи не можат да имаат повратно дејство, 
освен по исклучок, во случаи кога е тоа поповолно за 
граѓаните. 

Со Законот за авторското право и сродните права 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
47/1996, 3/1998, 98/2002, 4/2005 и 131/2007) се уредува 
правото на авторите над нивните дела од областа на 
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книжевноста, науката и уметноста и правата на изведу-
вачите, како и на изготвувачите на бази на податоци, 
на фонограмските, филмските и сценските продуценти, 
на радио и телевизиските организации, на издавачите и 
другите лица утврдени со овој закон, како и на изготву-
вачите на бази на податоци, над нивните изведби и 
предмети на сродните права, како и остварувањето и 
заштитата на авторското право и сродните права. 

Според членот 147 од Законот, здружението доне-
сува правилник за распределба на авторските надоме-
стоци во рок од три месеца од издавањето на дозволата 
за колективно остварување, усогласен со статут и со 
овој закон. Во оваа смисла, Собранието на Здружение-
то за заштита на авторски музички права ЗАМП, има 
донесено Правилник за распределба на авторските на-
доместоци („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 31/2007), како и Правилник за измени и допол-
нување на Правилникот за распределба на авторските 
надоместоци („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 81/2009).  

Според одговорот на наводите од иницијативата, 
доставен до Судот од страна на доносителот на Пра-
вилникот (преку адвокатската канцеларија Доневски од 
Скопје), одредбите од Правилникот за измени и допол-
нување на Правилникот за распределба на авторските 
надоместоци биле во целост усогласени со член 142 и 
член 147 од Законот за авторското право и сродните 
права и Статутот на Здружението, а воедно биле доне-
сени со цел да се спроведе Одлуката на Уставниот суд 
на Република Македонија, У.бр.71/2008 од 25 март 
2009 година. Во прилог е доставено и Решението за 
согласност на наведениот правилник, издадено од Ми-
нистерството за култура, бр. 50-6174/2 од 25.06.2009 
година, согласно член 147 став 3 од Законот за автор-
ското право и сродните права, во кое исто така се наве-
дува дека Правилникот е донесен заради надминување 
на создадената празнина и исклучиво во рамките на на-
ведената одлуката на Уставниот суд.  

Со член 17 од Правилникот за измени и дополнува-
ње на Правилникот за распределба на авторските надо-
местоци, основниот текст на Правилникот се дополнува 
со нов член 102, при што станува збор за член од Пра-
вилникот кој е систематизиран во Главата VIII - Преод-
ни и завршни одредби. Видно од содржината на овој 
член, со истиот се регулира прашањето на постапката за 
донесување на Правилникот, која подразбира добивање 
согласност од Министерството за култура (став 1), обја-
вувањето на Правилникот во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ (став 2) и неговото влегување во 
сила осмиот ден од денот на објавувањето (став 3). Во 
оспорениот став 4 од овој член се регулира примената на 
Правилникот, при што се пропишува дека Правилникот 
ќе се применува почнувајќи со распределбата на автор-
ските надоместоци за 2008 година, што ќе биде утврдена 
со општата пресметка во 2009 година. 

Судот оцени дека со оспорениот став 4 на членот 
102 од Правилникот се утврдува ретроактивна примена 
на Правилникот, спротивно на член 52 од Уставот. 
Имено, наведениот правилник влегол во сила на 8 јули 
2009 година. Одлуката на Уставниот суд на Република 
Македонија, У.бр.71/2008, која била основ за измените 
на Правилникот, е објавена во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 45/2009 од 3 април 2009 годи-
на, од кога произвела правно дејство. Според образло-
жението на доносителот на Правилникот, определбата 
за ретроактивна примена на Правилникот за авторски-
те надоместоци за 2008 година што ќе биде утврдена со 
општата пресметка во 2009 година, се оправдува со по-
требата да се покрие периодот од укинувањето на одре-
дени одредби од Правилникот до донесувањето на но-
ви одредби кои го уредуваат тоа прашање, притоа по-
викувајќи се на член 80 од Деловникот на Уставниот 
суд, според кој извршувањето на правосилните поеди-

нечни акти донесени врз основа на закон, пропис или 
друг општ акт што со одлука на Судот е укинат не мо-
же да се дозволи, ниту да се спроведе, а ако извршува-
њето е започнато, ќе се запре. 

Според Судот, ваквото образложение не може да би-
де прифатливо од уставно правен аспект, затоа што се до 
укинувањето на одредбите од Правилникот со наведена-
та одлука на Уставниот суд, истите се применувале во 
правниот промет, што значи дека односите кои ги регу-
лирале тие одредби требало да бидат реализирани на на-
чин на кој тие одредби го предвидувале тоа во времето 
на нивното важење. Измените направени со новиот пра-
вилник единствено можат да се однесуваат на идни од-
носи, по влегувањето во сила на Правилникот, а не со 
нив да се менуваат претходно создадените односи, како 
што се наведува, односно да се однесуваат на авторските 
надоместоци за 2008 година (кога важеле и се примену-
вале укинатите одредби), независно што нивната општа 
пресметка ќе била утврдена во 2009 година. Токму во 
оваа смисла е и укинувачкиот, а не поништувачкиот ка-
рактер на одлуката на Уставниот суд (У.бр. 71/2008).  

Тргнувајќи од наведеното, Судот оцени дека оспо-
рениот член 102 став 4 од Правилникот не е во соглас-
ност со член 52 став 4 од Уставот. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот, д-р Трендафил Ивановски и судиите: 
д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Лил-
јана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко Нау-
моски, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова и д-р Зоран 
Сулејманов.  

 
     У.бр.179/2009                         Претседател  
23 јуни 2010 година      на Уставниот суд на Република 

 Скопје                          Македонија,  
         д-р Трендафил Ивановски, с.р. 

__________ 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1578. 
Врз основа на член 40 став 2 и член 64 став 1 точка 

22 од Законот за Народна банка на Република Македо-
нија („Службен весник на РМ“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 
40/04, 61/05 и 129/06) и член 101 став 2 од Законот за 
банките („Службен весник на РМ“ бр. 67/07, 90/09 и 
67/10), Советот на Народна банка на Република Маке-
донија, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ 
ПОДАТОЦИ ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА БАН-
КИТЕ НА ПРИМЕНИТЕ ДЕПОЗИТИ И ДАДЕНИТЕ 

КРЕДИТИ 
 
1. Во Одлуката за доставување податоци за камат-

ните стапки на банките на примените депозити и даде-
ните кредити („Службен весник на РМ“ бр. 118/07) 
точката 4 се менува и гласи:  

 „Податоците за каматните стапки од точка 3 став 1 
потточка а) од оваа одлука се доставуваат до Народна-
та банка на Република Македонија по електронски пат, 
месечно, најдоцна во рок од 18 (осумнаесет) дена по 
истекот на месецот за кој се известува.“  

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
О.бр. 02-15/IX-1/2010           Гувернер и претседател 
  30 јуни 2010 година     на Советот на Народната банка 

     Скопје                  на Република Македонија, 
   м-р Петар Гошев, с.р. 
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Врз основа на член 64 став 1 точка 14 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 129/06), Советот на Народната банка на 
Република Македонија, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДИНСТВЕНАТА ТАРИФА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ  
НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Народната банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Народната банка) наплатува надоме-

сток за услугите што ги врши во своето работење според тарифата од оваа одлука (во натамошниот текст: та-
рифа). 

2. Народната банка го наплатува надоместокот за услуги од точка 1 на оваа одлука по одделни видови на 
работа според оваа тарифа:  

 
I. ДЕВИЗНИ РАБОТИ 

 
Народната банка врши работи на девизни дознаки во странство, работи со документи примени на инкасо, 

работи со девизни гаранции, работи со девизни акредитиви, работи со девизи и ефективни средства за плаќање 
со државната власт и органите на државната управа.  

Основица за пресметување на надоместоците за работи на девизни дознаки во странство, работи со стран-
ски ефективни средства за плаќање и работи со документи примени на инкасо, претставува денарската против-
вредност пресметана со примена на продажните курсеви на девизите коишто Народната банка ги користи при 
вршењето платен промет со странство за потребите на државните органи, коишто важат на денот на склучува-
ње на трансакцијата. Надоместокот се наплатува во денари, веднаш при склучувањето на трансакцијата. Пои-
мот „склучување трансакција“ значи преземање на документацијата поврзана со девизните работи  од страна 
на Народната банка. 

Надоместокот за издадените девизни гаранции и девизни акредитиви се наплатува однапред за секое три-
месечје, а секое започнато тримесечје се смета како цело. Во случаите кога девизната гаранција или акредити-
вот нема да се искористат целосно или делумно, надоместокот не се враќа. 

Основица за пресметување на надоместоците за работи со девизни гаранции и работи со девизни акредити-
ви претставува денарската противвредност пресметана со примена на продажните курсеви на девизите коишто 
Народната банка ги користи при вршењето платен промет со странство за потребите на државните органи, ко-
ишто важат на денот на склучување на трансакцијата, односно првиот ден на секое календарско тримесечје. 
Надоместокот се наплатува во денари при склучувањето на трансакцијата, односно осум дена од почетокот на 
секое тримесечје. 
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Стр. 64 - Бр. 86 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 јули 2010 
 

3. Покрај надоместокот на услуги којшто е предвиден со оваа тарифа, Народната банка ги наплатува 
сите фактички трошоци што ги имала при извршувањето на работите со трети лица.  

4. Народната банка не наплатува надоместоци за порамнување трансакции со државни записи на се-
кундарен пазар, за видовите на работа предвидени во дел IV Работи на платен промет во земјата. 

5. Оваа одлука влегува во сила во рок од петнаесет дена од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Република Македонија“. 

6. Со донесувањето на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за единствената тарифа по која се 
наплатуваат надоместоците за услугите што ги врши Народната банка на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 2/05, 22/05, 16/06, 128/06, 138/06, 25/07, 54/07, 91/07, 134/07, 
157/09, 13/10 и 67/10). 

 
О.бр. 02-15/IX-3/2010                                Гувернер и претседател 
  30 јуни 2010 година                         на Советот на Народната банка 

     Скопје                                на Република Македонија, 
                              м-р Петар Гошев, с.р. 

___________ 
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АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО 
1580. 

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

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ, ПРОВЕРКИ, 
ДОЗВОЛИ И ОВЛАСТУВАЊА НА ПЕРСОНАЛОТ 

НА КОНТРОЛАТА НА ЛЕТАЊЕ 
 

1. 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, формата, содржината, еви-
денцијата и начинот на издавање, продолжување, обно-
вување и промена на уверенијата за вршење  на обука 
на организациите или центрите за обука, начинот на 
спроведување на редовната и вонредната проверка, ус-
ловите за стекнување на дозволите и овластувањата, 
начинот на издавање, продолжување, промена и сус-
пендирање на дозволите, форма, содржина, рок на ва-
жење, видот и евиденцијата на дозволите и овластува-
њата, како и критериумите, начин и постапка за приз-
навање на завршена обука, програми за обука, положе-
ни испити, стекнати дозволи и овластувања во странс-
тво на персоналот на контрола на летање. 

 
Член 2 

Одделните изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

1) аеродромски сообраќај е летање на сите возду-
хоплови во контролирана зона на аеродромот и движе-
ње на воздухоплови и други возила по површините за 
маневрирање на истиот аеродром; 

2) персонал на контрола на летање е студент кон-
тролор на летање, контролор на летање и помошник 
контролор на летање; 

3) единица на контрола на летање е одредена об-
ласна контрола на летање, приодна контрола на летање 
или аеродромска контрола на летање со определена 
просторна надлежност;  

4) дозвола (licence) е исправа што се издава и во 
која се впишува одреден рејтинг, придружно овласту-
вање или посебно овластување согласно овој правил-
ник, a која му дава право на нејзиниот законски имател 
да дава услуги на контрола на летање, во согласност со 
рејтинзите и овластувањата содржани во неа; 

5) рејтинг (rating) е овластување  впишано во доз-
волата, кое претставува составен дел на истата и со кое 
се утврдени посебните услови, права или ограничува-
ња кои се однесуваат на дозволата; 

6) придружно овластување (rating endorsement) е 
овластување впишано во дозволата, кое претставува 
составен дел на истата и со кое се наведуваат посебни-
те услови, права или ограничувања кои се однесуваат 
на одредениот рејтинг; 

7) посебно овластување за одредена единица на 
контрола на летање, односно за одредено оператив-
но работно место (unit endorsement) е овластување 
впишано во дозволата, кое претставува нејзин составен 
дел и со кое се наведува индикаторот на ICAO за лока-
ција и секторите и/или работните места каде што е ос-
пособен да работи имателот на дозволата; 

8) посебно овластување за познавање на јазик 
(language endorsement) е овластување впишано во доз-
волата, кое претставува нејзин составен дел и со кое се 
наведува нивото на познавање на јазик на имателот на 
дозволата; 

9) посебно овластување за инструктор (instructor 
endorsement) е овластување впишано во дозволата, кое 
претставува нејзин составен дел и со кое се наведува 
компетентноста на имателот на дозволата да врши обу-
ка за стручно оспособување на оперативно работно ме-
сто;  

10) посебно овластување за оценувач/испитувач 
(assessor endorsement) е овластување впишано во доз-
волата, кое претставува нејзин составен дел и со кое се 
наведува компетентноста на имателот на дозволата да 
врши оценување на компетентноста на персоналот на 
контрола на летање; 

11) индикатор на ICAO за локација (ICAO 
location indicator) е код од четири букви составен во 
согласност со правилата пропишани со ICAO Докумен-
тот 7910 и којшто е доделен на локацијата на стацио-
нираната воздухопловна станица; 

12) сектор (sector) е дел од контролираната област 
и/или дел од областа на службата за информирање во 
лет, односно горниот слој на таа област; 

13) компетентност е поседување на соодветно зна-
ење, вештина и искуство неопходни за безбедно извр-
шување на работи на контрола на летање соодветни на 
овластувањата впишани во дозволата; 

14) обука (training) е збир од теоретски курсеви, 
практични вежби, вклучувајќи ја и симулацијата и 
стручното оспособување на оперативно работно место 
потребни за да се добијат и одржат вештините за обез-
бедување на безбедна, висококвалитетна контрола на 
летање;  

15) организација или центар за обука (training 
provider) е организација што е овластена од надлежни-
от национален надзорен орган за вршење на еден или 
повеќе видови на обука; 

16) програма за одржување на компетентност во 
одредена единица (Unit Competence Scheme) е одо-
брена програма со која се определува начинот врз ос-
нова на кој единицата обезбедува одржување на струч-
носта на својот персонал; 

17) програма за обука во одредена единица (Unit 
Training Plan) е одобрена програма во која детално се 
наведени постапките и роковите  потребни да се овоз-
можи примена на процедурите на единицата во локал-
ната област, под надзор на инструкторот за обука на 
оперативно работно место.   
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2. СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ 
 

2.1. Услови за вршење на обука 
 

Член 3 
Стручна оспособеност на персоналот на контрола 

на летање се стекнува во организации или центри за 
обука овластени од соодветните национални воздухоп-
ловни власти кои треба да ги исполнуваат посебните 
услови пропишани со ICAO Анекс 1 и ЕУ Директивата 
2006/23/ЕЗ за дозволи на контролорите на летање на 
Заедицата која е превземена со Анексот 1 на Мултила-
тералната спогодба за основање на Европска заедничка 
воздухопловна област (“Службен весник на Република 
Македонија” бр.27/2007 и 98/2009). 

 
Член 4 

(1) За да вршат обука на персонал на контролата на 
летање, организациите или центрите за обука со седи-
ште во Република Македонија, треба да имаат увере-
ние, издадено од страна на Агенцијата за цивилно воз-
духопловство (во натамошниот текст: Агенцијата).  

(2) За добивање на уверение од став (1) на овој член 
организациите или центрите за обука треба да имаат: 

а) програма за обука на персонал на контролата на 
летање во согласност со одредбите на овој правилник и 
истата да биде одобрена од Агенцијата; 

б) ефикасна структура на управување и персонал со 
соодветни квалификации и искуство за вршење на обу-
ка согласно овој правилник; 

в) соодветни простории, опрема и сместување за из-
ведување на обуката согласно одобрената програма за 
обука; 

г) соодветна стручна литература согласно одобре-
ната програма за обука; 

д) прирачник за обука и процедури за потребите на 
персоналот на организацијата или центарот за обука 
кој треба да опфаќа: 

- опис на обуките за кои организацијата или цента-
рот за обука има овластување;  

- содржина на обуките кои ќе се вршат, вклучувајќи 
ги и материјалите и опремата која ќе биде користена; 

- име и презиме, делокруг на работа и квалифика-
ции на лицето одговорно за исполнување на условите 
за стекнување на уверението за вршење на обука на 
персонал на контролата на летање; 

- опис на надлежностите, одговорностите и квали-
фикациите на персоналот одговорен за планирање, из-
ведување и надзор на обуката; 

- опис на процедурите кои се користат за утврдува-
ње и одржување на компетентноста на персоналот за 
вршење на обука (unit competence scheme); 

- опис на методологијата која се користи за водење 
на евиденцијата и чување на податоците за завршените 
обуки и стекнатите квалификации;  

ѓ) методологија што ќе ја користат при утврдување-
то на деталите во врска со содржината, организацијата 
и траењето на курсевите за обука, плановите (програ-
мите) за обука во единицата и програмата за одржува-
ње на компетентност во одредената единица;  

е) методологија на изведување на испитите и оце-
нувањата, како и детални квалификации на испитува-
чите за испитите што се однесуваат на почетната обу-
ка, вклучувајќи ја и обуката на симулатор; 

ж) прирачник за системот на управување со квали-
тет, со кој се осигурува дека обуката се спроведува сог-
ласно условите предвидени со овој правилник и 

з) потребни финансиски средства за спроведување 
на обуката согласно одобрената програма за обука и 
соодветно осигурително покритие за своите активно-
сти во согласност со видот на дадената обука. 

(3) За да вршат обука во единица на контрола на ле-
тање, организациите или центрите за обука покрај ис-
полнувањето на условите од став (2) на овој член треба 
да бидат овластени за давање на услуги на воздухоп-
ловна навигација. 

 
2.2. Форма, содржина, евиденција и начин на изда-
вање, продолжување, обновување и промена на уве-
рението за вршење на обука на персонал на контро-
лата на летање на организациите или центрите за  

обука 
 

Член 5 
(1) За издавање, продолжување, обновување или 

промена на уверението за вршење на обука на персо-
нал на контролата на летање,  организациите или цен-
трите за обука со седиште во Република Македонија 
поднесуваат барање до Агенцијата, со кое се приложу-
ваат докази дека се исполнети условите за добивање на 
уверение од член 4 на овој правилник.    

(2) Барањето за продолжување на уверението се 
поднесува најмалку 30 дена пред истекот на важноста 
на уверението, а за обновување најдоцна  30 дена по 
истекот на важноста на уверението.  

(3) Доколку организацијата или центарот за обука 
не поднесе барање за продолжување или обновување 
во роковите утврдени во став (2) на овој член, уверени-
ето се смета за повлечено. 

 
Член 6 

(1) Агенцијата по приемот на барањето, врши про-
верка дали е уплатена административна такса, провер-
ка на приложената документација, како и оперативна 
проверка со цел да се утврди дали организацијата или 
центарот за обука ги исполнува условите и техничките 
можности за вршење обука на персонал на контролата 
на летање. 

(2) Проверките од став (1) на овој член се вршат и 
при продолжување, обновување или промена на увере-
нието. 

(3) При извршување на проверките од став (1) на 
овој член Агенцијата користи листи за проверки прет-
ходно изготвени согласно документацијата и податоци-
те кои се проверуваат. 

(4) Доколку од проверките наведени во став (1) на 
овој член Агенцијата утврди дека одредена организа-
ција или центар за обука ги исполнува условите за вр-
шење обука на персонал на контролата на летање во 
рок од 30 дена од денот на поднесување на уредно и 
комплетно барање донесува решение за издавање, про-
должување, обновување или промена кое заедно со 
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уверението за вршење на обука му се доставуваат на 
барателот откако ќе донесе доказ дека го платил надо-
местокот за издавање, продолжување, обновување или 
промена на уверението за вршење на обука.  

 (5) Доколку Агенцијата утврди дека одредена орга-
низација или центар за обука не ги исполнува условите 
за вршење обука на персонал на контролата на летање 
донесува решение за одбивање на барањето за издава-
ње, продолжување, обновување или промена на увере-
ние за вршење на обука кое ги содржи причините за 
одбивањето. 

 
Член 7 

(1) На организации или центри за обука, уверението 
за вршење обука на кандидати за персонал на контрола 
на летање и/или на персонал на контрола на летање, им 
се издава на образец, даден во Прилог 1 на овој пра-
вилник. 

(2) Уверението за вршење обука на кандидати за 
персонал на контрола на летање и/или на персонал на 
контрола на летање, се издава со рок на важење од две 
години. 

(3) За издадените уверенија за вршење на обука на 
кандидати за персонал на контрола на летање и/или на 
персонал на контрола на летање Агенцијата води еви-
денција. 

(4) Евиденцијата од став (3) на овој член содржи 
податоци за работата на организацијата или центарот 
кој врши обука на кандидати за персонал на контрола 
на летање и/или на персонал на контрола на летање, ка-
ко и контакт телефони и адреси на одговорните лица. 

 
Член 8 

(1) Агенцијата ја следи усогласеноста на работење-
то на организациите или центрите за обука со условите  
пропишани со овој правилник.  

(2) Доколку Агенцијата утврди дека организацијата 
или центарот за обука повеќе не ги исполнува условите 
пропишани со овој правилник, ќе го одземе уверението 
за вршење на обука на кандидати за персонал на кон-
трола на летање и/или на персонал на контрола на ле-
тање. 

 
2.3. Посебни услови и начин на вршење  

на обука 
 

Член 9 
(1) Стручното оспособување на персоналот на кон-

трола на летање има за цел стручно да ги оспособи ли-
цата кандидати за персонал на контролата на летање со 
неопходното знаење, рутина и вештина за стекнување 
на дозвола, рејтинг, придружно овластување и/или 
одредено посебно овластување. 

 (2) Стручното оспособување од став (1) на овој 
член се состои од: почетна обука (Initial Training), обу-
ка во одредена единица на контрола на летање, однос-
но на одредено оперативно работно место (ATC Unit 
Training), континуирана обука (Continuation Training), 
напредна обука за инструктор на контролор или по-
мошник контролор на летање (Training of On-the-job 
training instructors) и напредна обука за оцену-
вач/испитувач (Training of Examiners and/or Assessors). 

2.3.1. Почетна обука 
 

Член 10 
(1) За да биде примен на почетна обука, кандидатот 

за контролор на летање треба да ги исполнува следните 
услови:  

1) да има наполнето најмалку 18 години, но не по-
веќе од 25 години; 

2) да има најмалку средна стручна подготовка;  
3) да има успешно завршен EUROCONTROL 

FEAST тест за селекција на контролори на летање (во 
натамошниот текст: FEAST тест); 

4) да има лекарско уверение за здравствена способ-
ност класа 3; 

5) да има познавање на англиски јазик (најмалку 
ниво B2 Common European Framework of Reference for 
Languages). 

(2) За да биде примен на почетна обука, кандидатот 
за помошник на контролор на летање треба да ги ис-
полнува следните услови: 

1) да има наполнето најмалку 18 години; 
2) да има најмалку средна стручна подготовка; 
3) да има успешно завршен FEAST тест; 
4) да има лекарско уверение за здравствена способ-

ност класа 4; 
5) да има познавање на англиски јазик (најмалку 

ниво B1 Common European Framework of Reference for 
Languages). 

 
Член 11 

(1) FEAST тестот од член 10 став (1) точка 3 и став 
(2) точка 3 на овој правилник, се спроведува од страна 
на FEAST администратори овластени од страна на 
EUROCONTROL. 

(2) Утврдувањето на степенот на познавање на анг-
лиски јазик од член 10 став (1) точка 5 и став (2) точка 
5 на овој правилник се врши согласно тест одобрен од 
страна на Агенцијата. 

(3) Тестот од став (2) на овој член го спроведува ор-
ганизација, центар или испитувач за англиски јазик на 
кој му е издадено уверение согласно член 136 став (5) 
од Законот за воздухопловство, односно кој се наоѓа на 
листата на воздухопловни стручњаци. 

 
Член 12 

(1) Почетната обука има за цел стекнување на ос-
новни стручни знаења и вештини неопходни за стекну-
вање на дозвола на студент контролор на летање и за 
отпочнување на обука во одредена единица на контро-
ла на летање. 

(2) Обуката од став (1) на овој член се изведува на 
начин детално опишан во програмата за обука во две 
фази, и тоа: основна обука (Basic Training) и обука за 
одреден рејтинг (Rating Training).  

 
Член 13 

 (1) Почетната обука му овозможува на кандидатот 
за стекнување на дозвола студент контролор на летање 
да ги постигне целите на основната обука и обуката за 
рејтинг, предвидени во „Спецификациите за заедничка-
та основна содржина на почетната обука за контролори 
на летање“ на EUROCONTROL (EUROCONTROL 
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Specification for the ATCO Common Core Content Initial 
Training), како и да се оспособи за безбедно, брзо и 
ефикасно вршење на контролата на летање. 

(2) Почетната обука опфаќа теоретски и практични 
курсеви, вклучувајќи и симулација. 

(3) Програмата за почетна обука ги опфаќа следни-
ве предмети: воздухопловни прописи, управување со 
воздушниот сообраќај вклучувајќи ги и постапките за 
цивилно-воена соработка, метеорологија, воздухоплов-
на навигација, воздухоплови и принципи на летање 
вклучувајќи го разбирањето меѓу контролорот на лета-
ње и пилотот, човечки фактори, опрема и системи, ра-
ботно опкружување, безбедност и безбедносна култу-
ра, системи за управување со безбедноста, вонредни 
(невообичаени/итни) ситуации, деградирани системи и 
познавање на јазикот вклучувајќи ја радиотелефонска-
та фразеологија. 

 (4) Времетраењето на основната обука и обуката за 
одреден рејтинг се утврдува во одобрените програми за 
обука и истото не може да биде пократко од четири не-
дели за секоја фаза одделно. 

(5) Наставата во рамките на почетната обука се вр-
ши на начин со кој се овозможува кандидатите да се 
подготват за давање на различни видови услуги на кон-
трола на летање со посебен акцент ставен на безбед-
носните аспекти. Со знаењата и вештините стекнати 
преку почетната обука, кандидатот се смета за компе-
тентен да се справува со ситуации при комплексен и 
густ воздушен сообраќај. 

(6) Компетентноста на кандидатот по завршувањето 
на почетната обука се оценува по пат на соодветни ис-
пити или преку систем на континуирано оценување. 

(7) Почетната обука се смета за успешно завршена 
ако кандидатот покажал успех од минимум 75% за се-
кој предмет поединечно.  

 
2.3.2. Обука во одредена единица на контрола на  

летање, односно одредено оперативно работно место 
 

Член 14 
(1) Кандидатот за контролор на летање, односно 

контролор на летање може да започне обука во одреде-
на единица на контрола на летање доколку ги исполну-
ва следните услови:  

1) да поседува дозвола на студент контролор на ле-
тање или контролор на летање; 

2) да има најмалку средна стручна подготовка;  
3) да има успешно завршена обука за одреден реј-

тинг; 
4) да има лекарско уверение за здравствена способ-

ност класа 3; 
5) да има познавање на англиски јазик (најмалку 

оперативно ниво 4 на ICAO). 
(2) На контролор на летање кој е упатен на обука во 

одредена единица на контрола на летање со цел стек-
нување на дополнителен рејтинг, придружно овласту-
вање и/или овластување за одредена единица за кон-
трола на летање или одредено оперативно работно ме-
сто, дозволата за контролор на летање ќе му се смета за 
дозвола за студент контролор на летање, врз основа на 
која може да обезбедува услуги на контрола на летање 
под надзор на соодветно квалификуван инструктор. 

(3) Кандидатот од став (1) на овој член треба да ја 
започне обуката во одредена единица на контрола на 
летање во рок од шест месеци од завршување на обука-
та за одреден рејтинг.и придружно овластување докол-
ку истото постои. 

(4) По исклучок од став (3) на овој член контролор 
на летање може да ја започне обуката во одредена еди-
ница на летање и по истекот од рокот од шест месеци 
ако соодветниот рејтинг и придружно овластување до-
колку истото постои го поседува во моментот на от-
почнување на обуката или го поседувал во последните 
четири години. 

(5) Кандидатот кој не ги исполнува условите од ста-
вовите (3) или (4) на овој член може да ја започне обу-
ката од став (1) на овој член ако со успех од најмалку 
75% го положи испитот за оценување на предходно 
стекнатата компетентност во организацијата или цен-
тарот за обука во која ја има завршено почетната обу-
ка, согласно стандардите од документот „Специфика-
циите за заедничката основна содржина на почетната 
обука за контролори на летање“ на EUROCONTROL 
(EUROCONTROL Specification for the ATCO Common 
Core Content Initial Training), Анекс соодветен на реј-
тингот и/или придружното овластување за кое му била 
издадена дозволата за контролор на летање. 

 
Член 15 

Кандидатот за помошник на контролор на летање 
може да започне обука во одредена единица на контро-
ла на летање доколку ги исполнува следните услови: 

1) да има најмалку средна стручна подготовка; 
2) да има успешно завршена почетна обука за кон-

тролор на летање или помошник контролор на летање; 
3) да има лекарско уверение за здравствена способ-

ност класа 4; 
4) да има познавање на англиски јазик најмалку 

оперативно ниво 3 на ICAO.  
 

Член 16 
(1) По успешно завршена почетна обука, кандида-

тот за контролор или помошник контролор на летање 
започнува обука во одредена единица на контрола на 
летање, која има за цел да го оспособи на одредено ни-
во на компетентност за стекнување на дозвола на кон-
тролор или помошник контролор на летање со соодве-
тен рејтинг, придружно овластување и посебно овла-
стување за одредена единица на контрола на летање, 
односно одредено оперативно работно место. 

(2) Обуката од став (1) на овој член се изведува во 
одредена единица на контрола на летање во три фази, и 
тоа: преодна обука (Transitional Training), подготвител-
на обука (Pre-OJT) и обука за оперативно работно ме-
сто (OJT). 

(3) По исклучок од став (2) на овој член, обуката во 
одредена единица на контрола на летање за стекнување 
на овластување за помошник контролор на летање за 
Скопје-центар за обласна контрола на летање (Skopje 
ACC/ASI), овластување за контролор на летање за 
Скопје кула (Skopje TWR/EXC) и овластување за кон-
тролор налетање за Охрид кула и приодна контрола на 
летање (Ohrid TWR/APP/EXC) се состои од преодна 
обука (Transitional Training) и обука за оперативно ра-
ботно место (OJT). 
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(4) Секоја единица на контрола на летање мора да 
има одобрена програма за обука во единицата на кон-
трола на летање (ATC Unit Training Plan), кој ги содр-
жи одговорностите на персоналот инволвиран во 
стручното оспособување, видовите и начинот на спро-
ведување на обуките во единиците на контрола на ле-
тање, целите што треба да се постигнат, методите и 
средствата кои се користат при спроведување на струч-
ното оспособување, елементите на системот за оцену-
вање на компетентноста вклучувајќи ги работните ан-
гажмани, оценувањето на напредокот, испитите, време-
траењето на стручното оспособување во единицата на 
контролата на летање, водење на евиденцијата и чува-
ње на податоците за обуката и постапките за известува-
ње на Агенцијата.  

(5) Програмата за обука во единицата на контрола 
на летање од став (4) на овој член, единицата на кон-
трола на летање го доставува до Агенцијата на одобру-
вање на секои три години. 

(6) Нивото на знаења и вештини стекнати во рам-
ките на секоја од фазите на обуката во одредена 
единица на контрола на летање се оценува по пат на 
испити или преку систем на континуирано оценува-
ње, кои ги спроведуваат испитувачи или оценувачи  
на компетентност кои се непристрасни и објективни 
при нивната проценка.  

(7) Обуката во одредена единица на контрола на ле-
тање се смета за успешно завршена ако кандидатот по-
кажал успех од минимум 80% за секој предмет поеди-
нечно. 

 
Член 17 

Преодната обука, има за цел стекнување на теорет-
ско знаење, својственo за определени локални услови, 
во текот на која со користење на различни методи и со 
употреба на симулации се развиваат вештини каракте-
ристични за тие локални услови.  

 
Член 18 

Подготвителната обука се изведува на симулатор со 
локални карактеристики и има за цел соодветно да го 
подготви лицето кое се обучува за успешно започнува-
ње на обука на оперативно работно место во рамките 
на одредена единица на контрола на летање. 

 
Член 19 

Обуката на оперативно работно место има за цел 
практично интегрирање на претходно стекнатите рути-
ни и вештини поврзани со работното место во реална 
ситуација на сообраќај, под надзор на квалификуван 
инструктор со посебно овластување за обука на опера-
тивно работно место. 

 
2.3.3. Континуирана обука 

 
Член 20 

(1) Континуираната обука има за цел подобрување 
на стекнатите знаења и вештини заради одржување на 
важењето на рејтинзите, придружните и посебните ов-
ластувања од дозволата.  

(2) Обуката од став (1) на овој член опфаќа курсеви 
за обнова на знаењето, обука за вонредни ситуации, ја-
зична обука и обука за конверзија и истата се врши 
преку теоретски и практични курсеви со симулација. 

(3) Организацијата или центарот за обука изготвува 
програми за одржување на компетентност во одредени-
те единици и истите на секои три години да ги достави 
до Агенцијата на одобрување. 

(4) Во програмите од став (3) на овој член детално 
се наведуваат процесите, човечките ресурси и роковите 
потребни за обезбедување соодветна континуирана 
обука и за докажување на компетентноста преку спро-
ведување на редовни и вонредни проценки. 

(5) Роковите од став (4) на овој член се определува-
ат во согласност со функционалните потреби на персо-
налот на контрола на летање кој работи во одредената 
единица, особено во поглед на промените или планира-
ните промени на постапките или опремата или во пог-
лед на целокупните безбедносни барања.  

(6) Компетентноста на секој контролор на летање 
или помошник контролор на летање се оценува секоја 
година.  

(7) Компетентноста на инструктор односно оцену-
вач/испитувач на  контролор и/или на помошник кон-
тролор на летање, се оценува на секои три години. 

(8) Единицата на контрола на летање најдоцна до 
30 јуни во тековната година ја известува Агенцијата за 
редовните проценки на компетентноста од став (4) на 
овој член спроведени во претходната година. 

(9) Единицата на контрола на летање ја известува 
Агенцијата за секоја вонредна проценка на компетент-
носта од став (4) на овој член во рок од седум дена. 

 
2.3.4. Напредна обука 

 
Член 21 

Напредната обука има за цел контролорот на лета-
ње или помошникот контролор на летање да се стекне 
со одредено ниво на компетентност за полагање испит 
за стекнување со посебно овластување за инструктор 
на контролор или за инструктор на помошник контро-
лор на летање или посебно овластување за оцену-
вач/испитувач на контролор или оценувач/испитувач 
на помошник контролор на летање и/или за извршува-
ње на одредени стручни работи во врска со контролата 
на летање. 

 
Член 22 

 (1) Напредна обука за стекнување на посебно овла-
стување за инструктор на контролор на летање може да 
започне контролор на летање со: 

- важечка дозвола на контрола на летање со соодве-
тен рејтинг, придружно овластување и овластување за 
работа на одредено оперативно работно место; 

- најмалку две години работно искуство како кон-
тролор на летање со соодветен рејтинг; 

- најмалку шест месеци искуство како контролор на 
летање со овластување за работа на одредено оператив-
но работно место; 

- позитивна оценка за компетентноста за работа на 
работното место на кое работи, според програмата за 
одржување на компетентност во единицата на контро-
ла на летање и 
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- важечко лекарско уверение за класа 3; 
(2) Напредна обука за стекнување на посебно ов-

ластување за инструктор на помошник контролор на 
летање може да започне помошник контролор на ле-
тање со:  

- важечка дозвола на помошник контролор на лета-
ње и овластување за работа на одредено оперативно ра-
ботно место; 

- најмалку две години работно искуство како по-
мошник контролор на летање; 

- најмалку шест месеци искуство како помошник 
контролор на летање со овластување за работа на одре-
дено оперативно работно место; 

- позитивна оценка за компетентноста за работа на 
работното место на кое работи, според програмата за 
одржување на компетентност во единицата на контро-
ла на летање и 

- важечко лекарско уверение за класа 4. 
(3) Напредната обука за стекнување на посебно ов-

ластување инструктор на контролор и/или помошник 
контролор на летање се врши согласно препораките на 
ЕАТМP содржани во документот Стручно оспособува-
ње за контролори на летање во оперативни центри 
(EUROCONTROL ATCO Training at operational units). 

 
Член 23 

(1) Напредна обука за стекнување на посебно овла-
стување за оценувач/испитувач на компетентност на 
контролор на летање може да започне инструктор кон-
тролор на летање со: 

- важечка дозвола на контролор на летање со соод-
ветен рејтинг, придружно овластување и овластување 
за одредено оперативно работно место; 

- најмалку пет  години работно искуство како кон-
тролор на летање; 

- најмалку две години овластување за одредена еди-
ница на контрола на летање  односно одредено опера-
тивно работно место; 

- позитивна оценка за компетентноста за работа на 
работното место на кое работи, според програмата за 
одржување на компетентност на одредена единица на 
контролор на летање и 

- важечко лекарско уверение за класа 3. 
(2) Напредна обука за стекнување на посебно овла-

стување оценувач/испитувач на компетентност на по-
мошник контролор на летање може да започне инстру-
ктор на помошник контролор на летање со:  

- важечка дозвола на помошник контролор на лета-
ње и овластување за работа на одредено оперативно ра-
ботно место; 

- најмалку три  години работно искуство како по-
мошник контролор на летање; 

- најмалку две години овластување за  одредена 
единица на контрола на летање, односно одредено опе-
ративно работно место; 

- позитивна оценка за компетентноста за работа на 
работното место на кое работи, според програмата за 
одржување на компетентност на одредена единица на 
контрола на летање и 

- важечко лекарско уверение за класа 4. 

(3) Напредната обука за стекнување на посебно ов-
ластување за оценувач/испитувач се врши согласно  
препораките на EATMP содржани во документот 
Стручно оспособување за контролори на летање во 
оперативни центри (ЕUROCONTROL Assesing 
operational competency). 

 
Член 24 

За напредната обука за извршување на одредени 
стручни работи во врска со контрола на летање за кои 
со овој правилник не е предвидено овластување во доз-
волата за работа, односно испит, се води евиденција од 
страна на единицата на контрола на летање. 

 
Член 25 

Организациите или центрите за обука на персона-
лот за контрола на летање (кои се овластени за давање 
на услуги на воздухопловна навигација) обезбедуваат 
секоја единица на контрола на летање да има програма 
за одржување на компетентност во единицата на кон-
трола на летање, со која се определуваат барањата кои 
мора да ги исполни контролор на летање, помошник 
контролор на летање, инструктор или оцену-
вач/испитувач и постапките преку кои се обезбедува 
постојано одржување на пропишаното ниво на компе-
тентност, а кои се однесуваат на: 

1) минималниот број на часови оперативна работа 
во определен период на одреден сектор или оперативно 
работно место; 

2) детален опис на начинот на кој се врши проценка 
на континуираната компетентност за секој рејтинг, 
придружно овластување и/или посебно овластување 
пропишано со овој правилник; 

3) начинот, програмата и динамиката на спроведу-
вање на проверка на компетентноста по периодични 
обновувања на знаењето, обуки за вонредни (невооби-
чаени/итни) ситуации, воведување на нова опрема, 
уред или процедура, или нивна промена; 

4) начинот на кој се врши проценка на компетент-
носта по подолго отсуство од работа; 

5) начинот на назначување на оценувачите/испиту-
вачите на компетентност и  

6)  начинот, програмата и динамиката за стручно 
оспособување во случај некој да биде оценет како не-
компетентен. 

 
Член 26 

(1) Организациите или центрите за обука на персо-
налот за контрола на летање, односно единиците на 
контрола на летање водат посебно досие за секој кан-
дидат кој посетувал обука во кое се наведуваат лични-
те податоци на кандидатот и податоци за траење на 
обуката, податоци за инструкторите кои ја вршеле обу-
ката, за положените испити, степенот на оспособување 
и видот на работите за кои кандидатот се обучувал. 

(2)  Организациите или центрите за обука на персо-
налот на контрола на летање водат евиденција за извр-
шените обуки и за издадените потврди за завршена 
обука. 
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Член 27 
(1) Организациите или центрите за обука му издава-

ат потврда за завршена обука на секој кандидат кој ја 
завршил обуката. 

(2) Потврдата од став (1) на овој член содржи: име 
на организацијата или центарот за обука, лични пода-
тоци за кандидатот, податоци за обуката која што ја за-
вршил кандидатот, датум на почеток и завршување на 
обуката, оценки по предметите и општиот успех на 
кандидатот. 

 
3. НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕДОВНА И 

ВОНРЕДНА ПРОВЕРКА 
 

3.1. Редовни проверки 
 

Член 28 
(1) Кандидатот за контролор на летање треба во рок 

од 30 дена по успешно завршената обука во одредена 
единица на контрола на летање, да поднесе писмено 
барање до Агенцијата за полагање на испитот за стек-
нување на дозвола со одреден рејтинг, придружно ов-
ластување и/или одредено посебно овластување. 

(2) Барање за полагање на испитот од став (1) на 
овој член, може да поднесе кандидат за контролор на 
летање кој има: 

- наполнето најмалку 20 години; 
- дозвола за студент контролор на летање; 
- потврда за завршена обука во одредена единица 

на контрола на летање за соодветниот рејтинг, при-
дружно овластување и/или одредено посебно овласту-
вање; 

- доказ дека завршената обука од претходната али-
неја во периодот од шест месеци непосредно пред под-
несувањето на барањето ги задоволува минимумите за 
оперативна работа согласно ICAO Annex 1, точка 
4.4.2.2, односно: 

а) за стекнување на рејтинг аеродромска визуелна 
контрола (ADV) и/или рејтинг аеродромска инструмен-
тална контрола (ADI) доказ за работа на оперативно ра-
ботно место, во единицата односно на работното место 
за кое се поднесува барањето, од минимум 90 часа или 
еден месец, кое и да е подолго; 

б) за стекнување на рејтинг приодна надзорна кон-
трола/радар (APS/RAD) или рејтинг обласна надзорна 
контрола/радар (ACS/RAD),  доказ за работа на опера-
тивно работно место, во единицата односно работното 
место за кое се поднесува барањето, од минимум 180 
часа или три месеци, кое и да е подолго; 

- важечко лекарско уверение за здравствена способ-
ност класа 3; 

- доказ дека е платен надоместок за полагање на ис-
пит и 

- потврда за познавање англиски јазик најмалку 
оперативно ниво 4 на ICAO. 

(3) Кандидатот за помошник контролор на летање 
треба во рок од 30 дена по успешно завршената почет-
на обука за помошник контролор на летање и обука во 
одредена единица на контрола на летање за одредено 
оперативно работно место, да поднесе писмено барање 
до Агенцијата за полагање на испитот за стекнување на 
дозвола и посебно овластување за одредена единица на 
контрола на летање, односно одредено оперативно ра-
ботно место. 

(4) Барање за полагање на испитот од став (3) на 
овој член, може да поднесе кандидат за помошник кон-
тролор на летање кој има: 

- наполнето најмалку 18 години; 
- завршено средно образование; 
- потврда за завршена почетна обука за помошник 

контролор на летање и обука во одредена единица на 
контрола на летање за одредено оперативно работно 
место; 

- важечко лекарско уверение за здравствена способ-
ност класа 4;  

- доказ дека е платен надоместок за полагање на ис-
пит и 

- потврда за познавање јазик најмалку оперативно 
ниво 3 на ICAO.  

(5) Кандидатот треба во рок од 30 дена по успешно 
завршената обука во одредена единица на контрола на 
летање, да поднесе писмено барање до Агенцијата за 
полагање на испитот за стекнување на нов рејтинг, 
придружно овластување и/или одредено посебно овла-
стување. 

 (6) Барање за полагање на испитот од став (5) на 
овој член, може да поднесе кандидат за стекнување на 
нов рејтинг, придружно овластување и/или одредено 
посебно овластување кој има: 

- дозвола за контролор на летање; 
- потврда за завршена обука во одредена единица 

на контрола на летање за соодветниот рејтинг, при-
дружно овластување и/или одредено посебно овласту-
вање; 

- доказ дека завршената обука од претходната али-
неја во периодот од шест месеци непосредно пред под-
несувањето на барањето ги задоволува минимумите за 
оперативна работа согласно ICAO Annex 1, точка 
4.4.2.2, односно: 

а) за стекнување на рејтинг аеродромска визуелна 
контрола (ADV) и/или рејтинг аеродромска инструмен-
тална контрола (ADI), доказ за работа на оперативно 
работно место, во единицата односно на работното ме-
сто за кое се поднесува барањето, од минимум 60 часа 
или еден месец, кое и да е подолго; 

б) за стекнување на рејтинг приодна надзорна кон-
трола/радар (APS/RAD) или рејтинг обласна надзорна 
контрола/радар (ACS/RAD),  доказ за работа на опера-
тивно работно место, во единицата односно работното 
место за кое се поднесува барањето, од минимум 120 
часа или три месеци, кое и да е подолго; 

- важечко лекарско уверение за здравствена способ-
ност класа 3; 

- доказ дека е платен надоместок за полагање на ис-
пит и 

- потврда за познавање англиски јазик најмалку 
оперативно ниво 4 на ICAO. 

(7) Кандидатот треба во рок од 30 дена по успешно 
завршената напредна обука за посебно овластување за 
инструктор на контролор на летање, да поднесе писме-
но барање до Агенцијата за полагање на испитот за 
стекнување на тоа овластување. 

(8) Барање за полагање на испитот од став (7) на 
овој член, може да поднесе кандидат за стекнување на 
посебно овластување инструктор на контролор на лета-
ње кој има: 
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- дозвола на контролор на летање со соодветен реј-
тинг, придружно  овластување и посебно овластување 
за работа на одредено оперативно работно место за кое 
ќе врши стручно оспособување; 

- најмалку две години работно искуство како кон-
тролор на летање со овластувањето за кое ќе врши 
стручно оспособување; 

- најмалку шест месеци работно искуство како кон-
тролор на летање со овластување за одреденото опера-
тивно работно место за кое ќе врши стручно оспособу-
вање; 

- потврда дека е оценет како компетентен за работа 
на работното место за кое ќе врши стручно оспособу-
вање, според програмата за одржување на компетент-
ност на одредена единица на контрола на летање; 

- потврда за успешно завршена напредна обука за 
стекнување на посебно овластување за инструктор за 
обука на оперативно работно место; 

- доказ дека е платен надоместок за полагање на ис-
пит и 

- важечко лекарско уверение за здравствена способ-
ност класа 3. 

(9) Кандидатот треба во рок од 30 дена по успешно 
завршената напредна обука за посебно овластување за 
инструктор на помошник контролор на летање, да под-
несе писмено барање до Агенцијата за полагање на ис-
питот за стекнување на тоа овластување. 

(10) Барање за полагање на испитот од став (9) на 
овој член, може да поднесе кандидат за стекнување на 
посебно овластување инструктор на помошник контро-
лор на летање кој има: 

- дозвола на помошник контролор на летање со со-
одветно придружно  овластување и посебно овластува-
ње за работа на одредено оперативно работно место за 
кое ќе врши стручно оспособување; 

- најмалку две години работно искуство како по-
мошник контролор на летање со овластувањето за кое 
ќе врши стручно оспособување; 

- најмалку шест месеци работно искуство како по-
мошник контролор на летање со овластување за одре-
деното оперативно работно место за кое ќе врши 
стручно оспособување; 

- потврда дека е оценет како компетентен за работа 
на работното место за кое ќе врши стручно оспособу-
вање, според програмата за одржување на компетент-
ност на одредена единица на контрола на летање; 

- потврда за успешно завршена напредна обука за 
стекнување на посебно овластување за инструктор за 
обука на оперативно работно место; 

- доказ дека е платен надоместок за полагање на ис-
пит и 

- важечко лекарско уверение за здравствена способ-
ност класа 4. 

(11) Кандидатот треба во рок од 30 дена по успеш-
но завршената напредна обука за стекнување на посеб-
но овластување за оценувач/испитувач на компетент-
ност на контролор на летање да поднесе писмено бара-
ње до Агенцијата за полагање на испитот за стекнува-
ње на тоа овластување. 

(12) Барање за полагање на испитот од став (11) на 
овој член, може да поднесе кандидат за полагање на 
испит за стекнување на посебно овластување оцену-
вач/испитувач на компетентност на контролор на лета-
ње кој има: 

- потврда за успешно завршена напредна обука за 
стекнување на посебно овластување оценувач/испитувач 
на компетентност на контролор на летање;  

- важечка дозвола за контролор на летање со одре-
дено овластување и придружно овластување; 

- работно искуство од најмалку пет години како 
контролор на летање и најмалку две  години овластува-
ње за одредена единица на контрола на летање, однос-
но оперативно работно место за кое ќе врши оценува-
ње/испитување; 

- потврда дека е оценет како компетентен за работа 
на работното место за кое ќе врши оценува-
ње/испитување, според програмата за одржување на 
компетентност на одредена единица на контрола на ле-
тање; 

- важечка дозвола на инструктор на контролор на 
летање за одредено оперативно работно место за кое ќе 
врши оценување/испитување; 

- положено испит за стекнување на посебно овла-
стување оценувач/испитувач на компетентност на кон-
тролор на летање согласно овој правилник;  

-  важечко лекарско уверение за здравствена спо-
собност класа 3 и 

- доказ дека е платен надоместок за полагање на ис-
пит. 

(13) Кандидатот треба во рок од 30 дена по успеш-
но завршената напредна обука за стекнување на посеб-
но овластување за оценувач/испитувач на компетент-
ност на помошник контролор на летање да поднесе 
писмено барање до Агенцијата за полагање на испитот 
за стекнување на тоа овластување. 

(14) Барање за полагање на испитот од став (13) на 
овој член, може да поднесе кандидат за стекнување на 
посебно овластување оценувач/испитувач на компе-
тентност на помошник контролор на летање кој има: 

- потврда за успешно завршена напредна обука за 
стекнување на посебно овластување оцену-
вач/испитувач на компетентност на помошник контро-
лор на летање; 

- важечка дозвола за помошник контролор на лета-
ње;  

- работно искуство од најмалку пет години како по-
мошник контролор на летање и најмалку две  години 
овластување за одредена единица на контролата на ле-
тање; 

- потврда дека е оценет како компетентен за работа 
на работното место за кое ќе врши оценува-
ње/испитување, според програмата за одржување на 
компетентност на одредена единица на контрола на ле-
тање; 

- важечка дозвола на инструктор на помошник кон-
тролор на летање односно одредено оперативно работ-
но место за кое врши оценување/испитување;  

- важечко лекарско уверение за здравствена способ-
ност класа 4 и 

- доказ дека е платен надоместок за полагање на ис-
пит. 
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Член 29 
(1) Агенцијата, по приемот на барањето за полага-

ње на испит, врши проверка дали кандидатот ги испол-
нува условите за полагање на испит од член 28 на овој 
правилник. 

(2) Ако се утврди дека кандидатот ги исполнува 
пропишаните услови, Агенцијата во рок од 30 дена од 
денот на приемот на барањето донесува решение за 
одобрување на полагање на испитот во кое се одредува 
терминот на полагање на испитот кој не може да биде 
подолг од три месеци оде денот на поднесување на ба-
рањето, листата на испитувачи  задолжени за спроведу-
вање на испитот и испитувачот кој ќе биде задолжен за 
организирање на целокупниот испит и доставување на 
испитните материјали. 

(3) На барање на испитувачите, рокот за спроведу-
вање на практичниот дел од испитот може да биде про-
должен за најмногу шест месеци од истекот на рокот 
од став (2) на овој член.  

 (4) Полагањето на испитот не може да биде одре-
дено во рок помал од 15 дена од денот кога решението 
од став (2) на овој член му било доставено на кандида-
тот. 

(5) По исклучок од став (4) на овој член полагањето 
на испитот може да се спроведе и во пократок рок врз 
основа на писмено барање на кандидатот. 

(6) Ако Агенцијата утврди дека кандидатот не ги 
исполнува пропишаните услови за полагање на испи-
тот, донесува решение за одбивање на барањето за по-
лагање испит кое ги содржи причините за одбивањето. 

 
Член 30 

(1) Испитот го спроведуваат испитувачи кои со ре-
шение ги определува Агенцијата од утврдената листа 
на воздухопловни стручњаци. 

(2) Бројот на испитувачи се утврдува во зависност 
од бројот на предметите, односно од обемот на пра-
ктичниот дел на испитот, при што еден испитувач мо-
же да спроведе испит за најмногу три предмети, вклу-
чувајќи го и практичниот дел.  

(3) Практичниот дел од испитите поврзани со доз-
вола на контролор на летање се спроведува од страна 
на најмалку три испитувачи кои најмалку поседуваат 
дозвола со рејтинг, придружно овластување и/или 
одредено посебно овластување за кои кандидатот пола-
га испит. 

(4) Практичниот дел од испитите поврзани со доз-
вола на помошник контролор на летање се спроведува 
од страна на најмалку два испитувачи кои најмалку по-
седуваат дозвола со рејтинг, придружно овластување 
и/или одредено посебно овластување за кои кандидатот 
полага испит. 

(5) Испитувачот задолжен за организирање на ис-
питот во рок од седум дена од денот на завршувањето 
на испитот доставува извештај до Агенцијата. 

 
Член 31 

Секој испитувач за спроведување на испитот го ис-
прашува кандидатот од областа за која е именуван и по 
завршување на испитот го оценува успехот на кандида-
тот по предметите со оценка „положил“ или „не поло-
жил“. 

Член 32 
(1) Испитот за стекнување на дозвола, рејтинг, при-

дружно овластување и/или посебно овластување се со-
стои од теоретски дел по секој предмет поединечно и 
практичен дел. 

 (2) Теоретскиот дел од испитот се состои од писме-
ни испити по секој предмет поединечно. 

(3) Практичниот дел од испитот опфаќа практична 
проверка на стекнатите способности и знаења на одре-
дено оперативно работно место, по потреба и на симу-
латор и усмен дел. 

 
Член 33 

(1) Теоретскиот дел на испитот е положен доколку 
писмениот испит за секој предмет поединечно е поло-
жен со успех од најмалку 80%.  

(2) Кандидатот кој нема да го положи теоретскиот 
дел на испитот по најмногу три предмети има право на 
поправен испит по тие предмети во рок кој го опреде-
лува Агенцијата и кој не може да биде пократок од 30 
дена, ниту подолг од 60 дена од денот на доставување 
на испитните листи за одржаниот испит до Агенцијата. 

(3) Ако кандидатот не го положи поправниот испит 
од ставот (2) на овој член се смета дека испитот не е 
положен во целост.  

(4) Ако кандидатот не го положи теоретскиот дел 
на испитот за повеќе од три предмети се смета дека ис-
питот не е положен во целост. 

 
Член 34 

(1) Практичниот дел од испитот се спроведува отка-
ко кандидатот ќе го положи теоретскиот дел од испитот.  

(2) Практичната проверка од член 32 став (3) на 
овој правилник се спроведува според целите и стандар-
дите дефинирани во програмата за стручно оспособу-
вање на соодветната единица, што кандидатот треба да 
ги постигне за успешно завршување на обуката во 
одредена единица на контрола на летање соодветни на 
работното место за кое полага. 

(3) Усмениот дел од практичниот испит трае најм-
ногу 60 минути и се спроведува по завршување на пра-
ктичниот дел и има за цел да се утврди способноста на 
кандидатот за справување со сообраќајни ситуации кои 
не настанале во текот на испитот.  

(4) Се смета дека кандидатот го положил практич-
ниот дел од испитот ако ги има положено и практична-
та проверка и усмениот дел.  

(5) Ако кандидатот не го положи практичниот дел од 
испитот се смета дека не го положил испитот во целост. 

  
Член 35 

Полагањето на испитот кандидатот може да го по-
втори само уште еднаш и тоа во рок не пократок од 3 
месеци и не подолг од 6 месеци, од датумот на првото 
полагање. 

 
3.1.1 Редовни проверки на контролори на летање 

 
Член 36 

(1) Кандидатот за контролор на летање кој полага 
испит за стекнување на дозвола, полага и испит за 
стекнување со рејтинг, придружно овластување и по-
себно овластување за одредена единица на контрола на 
летање односно овластување за одредено оперативно 
работно место. 
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 (2) Кандидатот контролор на летање кој поседува 
важечка дозвола и полага испит за стекнување нов реј-
тинг и ново придружно овластување, полага и испит за 
стекнување на посебно овластување за одредена едини-
ца на контрола на летање односно посебно овластува-
ње за одредено оперативно работно место соодветно на 
тој рејтинг и придружно овластување. 

 
Член 37 

Кандидатот од член 36 став (1) на овој правилник 
во теоретскиот дел на испитот ги полага следните 
предмети во обем, содржина и ниво на знаење соодве-
тен на „Спецификациите за заедничката основна содр-
жина на почетната обука за контролори на летање“ на 
EUROCONTROL (EUROCONTROL Specification for 
the ATCO Common Core Content Initial Training) Анекс 
1 и Анекс соодветен на рејтингот и придружното овла-
стување за кое полага кандидатот: 

1) Воздухопловни прописи; 
2) Управување во воздушниот сообраќај; 
3) Метеорологија; 
4) Навигација; 
5) Воздухоплови; 
6) Човечки фактор; 
7) Системи и опрема; 
8) Фразеологија и 
9) Воздухопловен англиски јазик. 
 

Член 38 
Кандидатот од член 36 став (2) во теоретскиот дел 

на испитот ги полага предметите од член 37 на овој 
правилник во обем, содржина и ниво на знаење соодве-
тен на препораките од документот „Спецификациите за 
заедничката основна содржина на почетната обука за 
контролори на летање“ на EUROCONTROL 
(EUROCONTROL Specification for the ATCO Common 
Core Content Initial Training) Анекс соодветен на реј-
тингот и придружното овластување за кое полага кан-
дидатот. Во тој случај кандидатот не го полага предме-
тот воздухопловен англиски јазик.  

 
Член 39 

Кандидатот студент контролор на летање или кон-
тролор на летање кој полага испит за стекнување на по-
себно овластување за одредена единица на контрола на 
летање односно одредено оперативно работно место, 
во теоретскиот дел од испитот ги полага следните 
предмети во обем, содржина и ниво на знаење соодве-
тен на програмата за стручно оспособување на одреде-
ната единица на контрола на летање: 

1) Локалните карактеристики на просторот на над-
лежност; 

2) Експлоатација на уреди и средства; 
3) Технологија на работа; 
4) Постапки за координација и 
5) Вонредни (невообичаени/итни) постапки. 

Член 40 
(1) Контролор на летање кој полага испит за стекну-

вање со посебно овластување инструктор на контролор 
на летање се стекнува и со посебно овластување за 
одредена единица на контрола на летање односно овла-
стување за одредено оперативно работно место за кои 
полага за инструктор. 

(2) Во теоретскиот дел од испитот од став (1) од 
овој член покрај испитите од член 37 на овој правил-
ник  со повисок степен на знаење и способност  за пре-
несување на знаењата, кандидатот полага и:  

1) Оперативна стручна оспособеност на контролор 
на летање; 

2) Методи и средства за стручна оспособеност на 
контролор на летање и 

3) Програма за стручнo оспособување за соодветна-
та единица на контрола на летање.  

(3) Практичен дел од испитот за стекнување на по-
себно овластување инструктор на контролор на летање 
се спроведува со три надгледувања на оперативна ра-
бота на студент контролор на летање или контролор на 
летање.   

 
Член 41 

(1) Инструктор на контролор на летање кој полага 
испит за стекнување на посебно овластување за ин-
структор за нова единица на контрола на летање, од-
носно ново оперативно работно место, во теоретскиот 
дел од испитот го полага само предметот од член 40 
став (2) алинеја 3 на овој правилник. 

(2) Испитот од став (1) од овој член не содржи пра-
ктичен дел. 

 
Член 42 

 (1) Инструктор на контролор на летање кој полага 
испит за стекнување со посебно овластување оцену-
вач/испитувач на компетентност на контролор на лета-
ње, во теоретскиот дел од испитот полага: 

1) Оценување на оперативна компетентност и 
2) Програма за одржување на компетентноста во 

соодветната единица на контрола на летање. 
(2) Практичниот дел од испитот опфаќа спроведу-

вање на три постапки на оценување на компетентност 
на контролори на летање согласно одобрени програми 
за одржување на компетентност. 

 
Член 43 

(1) Оценувач/испитувач на компетентност на контро-
лор на летање кој полага испит за стекнување на посеб-
но овластување за оценувач/испитувач на компетент-
ност на контролори на летање за нова единица на кон-
трола на летање, односно ново оперативно работно ме-
сто, во теоретскиот дел од испитот го полага само пред-
метот од член 42 став (1) алинеја 2 на овој правилник. 

(2) Испитот од став (1) од овој член не содржи пра-
ктичен дел. 

 
3.1.2 Редовни проверки на помошници контролори 

на летање 
 

Член 44 
(1) Кандидатот за помошник контролор на летање 

кој полага испит за стекнување на дозвола, полага и ис-
пит за стекнување на посебно овластување за одредена 
единица на контрола на летање односно овластување 
за одредено оперативно работно место.  
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(2) Кандидатот од став (1) на овој член во теорет-
скиот дел на испитот ги полага следните предмети во 
обем, содржина и ниво на знаење соодветен на одобре-
ната програма за почетно стручно оспособување на по-
мошник контролор на летање: 

1) Воздухопловни прописи; 
2) Вовед во услуги во воздушниот сообраќај; 
3) Воздухопловно информирање; 
4) Метеорологија; 
5) Навигација; 
6) Воздухоплови; 
7) Човечки фактор и 
8) Системи и опрема. 
 

Член 45 
Кандидатот помошник контролор на летање кој по-

лага испит за стекнување на посебно овластување за 
одредена единица на контрола на летање односно за 
одредено оперативно работно место, во теоретскиот 
дел од испитот ги полага следните предмети во обем, 
содржина и ниво на знаење соодветен на програмата за 
стручно оспособување на одредената единица на кон-
трола на летање: 

1) Локални карактеристики на простор на надлеж-
ност; 

2) Експлоатација на уреди и средства; 
3) Технологија на работа и вонредни постапки и 
4) Постапки за координација. 
 

Член 46 
 (1) Помошник контролор на летање кој полага ис-

пит за стекнување со посебно овластување инструктор 
на помошник контролор на летање, во теоретскиот дел 
од испитот покрај предметите од член 44 на овој пра-
вилник со повисок степен на знаење и способност за 
пренесување на знаењата, полага и: 

1) Оперативна стручна оспособеност на помошник 
контролор на летање; 

2) Методи и средства за стручна оспособеност на 
помошник контролор на летање и 

3) Програма за стручна оспособеност во соодветна-
та единица на контрола на летање. 

(2) Практичен дел од испитот за ова овластување се 
спроведува со три надгледувања на оперативна работа 
на кандидат за помошник контролор на летање или по-
мошник контролор на летање. 

(3) Кандидат кој поседува посебно овластување ин-
структор на контролор на летање, а кој полага испит за 
стекнување на посебно овластување инструктор на по-
мошник контролор на летање, го полага само теорет-
скиот дел од испитот по предметот од став (1) точка 3 
на овој член. 

 
Член 47 

(1) Инструктор на помошник контролор на летање 
кој полага испит за стекнување со посебно овластува-
ње оценувач/испитувач на компетентност на помошник 
контролор на летање, во теоретскиот дел од испитот 
полага: 

1) Оценување на оперативна компетентност и 
2) Програма за одржување на компетентноста во 

соодветната единица на контрола на летање. 

(2) Практичниот дел од испитот опфаќа спроведу-
вање на три постапки на оценување на компетентноста 
на помошник  контролори на летање. 

(3) Кандидат инструктор на помошник контролор 
на летање кој поседува посебно овластување оцену-
вач/испитувач на компетентност на контролор на лета-
ње, а кој полага за стекнување на посебно овластување 
оценувач/испитувач на компетентност на помошник 
контролор на летање, го полага само теоретскиот дел 
од испитот по предметот од став (1) точка 2 на овој 
член. 

 
3.2. Вонредни проверки 

 
Член 48 

(1) Постапката за вонредна проверка ја спроведува 
Агенцијата, врз основа на предлог мерките од инспек-
циски записник и решение за суспензија на персонал 
на контрола на летање. 

(2) Агенцијата донесува решение за вонредна про-
верка со кое се определува начинот и времето на спро-
ведување на вонредната проверка и се доставува на ли-
цето на кое се однесува вонредната проверка. 

(3) Вонредната проверка на стручна способност се 
спроведува за определени предмети од теорискиот 
и/или практичниот дел на испитот за стекнување на 
дозвола и/или овластување. 

(4) Во случај на успешно завршена вонредна про-
верка, Агенцијата со решение го повлекува решението 
за суспензија. 

(5) Во случај на неуспешно завршена вонредна про-
верка, Агенцијата донесува решение за продолжување 
на суспензијата и за спроведување на дополнителна 
обука во одредена единица на контрола на летање, од-
носно одредено оперативно работно место за теорет-
скиот и практичниот дел од предметите за кои канди-
датот бил упатен на вонредна проверка. 

(6) Доколку лицето на кое му е изречена суспензија 
не се јави на вонредната проверка или неуспешно ја за-
врши дополнителната обука од став (5) на овој член, 
Агенцијата со решение ја повлекува дозволата, однос-
но овластувањето. 

 
4. ВИД НА ДОЗВОЛИ И/ИЛИ ОВЛАСТУВАЊА И 

УСЛОВИ ЗА НИВНО СТЕКНУВАЊЕ 
 

4.1. Дозволи на персонал на контрола на летање  
и услови за нивно стекнување 

 
4.1 .1 Дозвола за студент контролор на летање 

 
Член 49 

(1) Дозвола на студент контролор на летање заради 
започнување на обука во одредена единица на контро-
ла на летање му се издава на кандидат кој покрај усло-
вите од член 10 став (1) на овој правилник ги исполну-
ва и следните услови: 

- да има потврда за завршена почетна обука за стекну-
вање на соодветен рејтинг и придружно овластување и 

- да има потврда за познавање англиски јазик опе-
ративно ниво 4 на ICAO. 
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(2) Дозволата за студент контролор на летање треба 
да содржи најмалку еден рејтинг и едно придружно ов-
ластување доколку истото постои, а за кои студентот 
завршил почетна обука. 

(3) Лицето на кое му е издадена дозвола за студент 
контролор на летање може да извршува работи на кон-
трола на летање само под надзор на инструктор. 

(4) Дозволата за студент контролор на летање е со 
важност од една  година.  

 
Член 50 

(1) Лицето на кое му е издадена дозвола за студент 
контролор на летање треба да ја започне обуката во 
одредена единица на контрола на летање во рок кој не 
може да биде подолг од шест месеци од денот на изда-
вање на дозволата.  

(2) Лицето од став (1) на овој член кој нема да за-
почне обука во одредена единица на контрола на лета-
ње во рок од шест месеци или има прекин во обуката 
подолг од шест месеци, може да ја започне обуката ако 
со успех од најмалку 75% ја заврши проценката на 
предходно стекнатата компетентност во организацијата 
или центарот за обука во која ја има завршено почетна-
та обука, согласно стандардите од документот „Специ-
фикациите за заедничката основна содржина на почет-
ната обука за контролори на летање“ на 
EUROCONTROL (EUROCONTROL Specification for 
the ATCO Common Core Content Initial Training) Анекс 
1 и Анекс соодветен на рејтингот и/или придружното 
овластување за кое му била издадена дозволата за сту-
дент контролор на летање.  

 
4.1.2 Дозвола за контролор на летање 

 
Член 51 

 (1) Дозвола за контролор на летање му се издава на 
кандидатот кој ги исполнува следните услови: 

-  да има наполнето најмалку 21 година; 
-  да поседува важечка дозвола на студент контро-

лор на летање; 
- да поседува потврда за успешно завршена обука 

во одредена единица на контрола на летање за одреде-
но оперативно работно место; 

- да има положен испит за стекнување на дозвола за 
контролор на летање, соодветен рејтинг, придружно 
овластување и посебно овластување за одредена еди-
ница, односно за одредено оперативно работно место; 

- да поседува доказ за познавање на англиски јазик 
најмалку ниво 4 на ICAO и  

- да поседува лекарско уверение за здравствена спо-
собност класа 3. 

(2) Дозволата од став (1) на овој член содржи нај-
малку еден рејтинг со соодветно придружно овластува-
ње, посебно овластување за одредена единица на кон-
трола на летање односно за одредено оперативно ра-
ботно место и посебно овластување за познавање на 
англиски јазик.  

 
Член 52 

Во дозволата на контролор на летање се впишува 
најмалку еден од следните рејтинзи: 

1) Аеродромска визуелна контрола (Aerodrome  
Control Visual- ADV);  

2) Аеродромска инструментална контрола 
(Aerodrome Control Instrument – ADI); 

3) Приодна процедурална контрола (Approach 
Control Procedural – APP); 

4) Приодна надзорна контрола Approach Control 
Surveillance – APS); 

5) Обласна процедурална контрола (Area Control 
Procedural – ACP) и 

6) Обласна надзорна контрола (Area Control 
Surveillance – ACS) за кои кандидатот поднел доказ де-
ка ја завршил соодветната обука. 

  
Член 53 

(1) Лицето кое поседува дозвола за контролор на 
летање во која е впишан рејтинг аеродромска визуелна 
контрола, може да обезбедува услуга на контрола на 
летање за аеродромски сообраќај на аеродром за кој не-
ма објавено процедури за приод или заминување на 
воздухоплови по инструменти.  

(2) Во дозволата на контролор на летање со впишан 
рејтинг од став (1) на овој член  се впишува најмалку 
едно посебно овластување за одредена единица на кон-
трола на летање односно за одредено оперативно ра-
ботно место. 

(3) Рејтингот од став (1) на овој член нема при-
дружни овластувања. 

 
Член 54 

(1) Лицето кое поседува дозвола за контролор на 
летање во која е впишан рејтинг аеродромска инстру-
ментална контрола, може да обезбедува услуга на кон-
трола на летање за аеродромски сообраќај на аеродром 
за кој има објавено процедури за приод или заминува-
ње на воздухоплови по инструменти.  

(2) Со рејтингот од став (1) на овој член се издава 
најмалку едно од следните придружни овластувања: 

- Контролна кула (Tower Control endorsement – 
TWR), врз основа на кое имателот е овластен за врше-
ње на работи на контрола на летање во услови кога ае-
родромската контрола се обезбедува од едно оператив-
но работно место; 

- Контрола на движење по земја (Ground Movement 
Control endorsement – GMC), врз основа на кое имате-
лот е овластен за вршење на работи на контрола на 
движење по земја;  

- Надзорна контрола на движење на земја (Ground 
Movement Surveillance Endorsement – GMS) врз основа 
на кое имателот на придружно овластување Контролна 
кула - TWR или на придружно овластување Контрола 
на движење по земја - GMC може да врши контрола на 
движење по земја со помош на системи за водење на 
движењето по земја на воздухоплови и на возила за во-
дење по маневарските површини и платформата во ус-
лови на слаба надворешна видливост; 

- Контрола на воздухоплови во лет (Air Control 
endorsement – AIR), врз основа на кое имателот е овла-
стен за вршење на работи на контрола на летање на 
воздухоплови во лет; 
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- Аеродромска радарска контрола (Aerodrome Radar 
Control endorsement – RAD) врз основа на кое имателот 
на придружно овластување Контрола на воздухоплови 
во лет или на придружно овластување Контролна кула 
е овластен за вршење на работи на аеродромска кон-
трола со помош на надзорна опрема - радар. 

(3) Во дозволата на контролор на летање со впишан 
рејтинг од став (1) на овој член и најмалку едно при-
дружно овластување, се впишува и најмалку едно по-
себно овластување за одредена единица на контрола на 
летање односно за одредено оперативно работно место. 

 
Член 55 

(1) Лицето кое поседува дозвола за контрола на ле-
тање во која е впишан рејтинг за приодна процедурал-
на контрола, може да обезбедува услуга на контрола на 
летање на воздухоплови во доаѓање, заминување или 
транзитирање, без употреба на надзорна опрема.  

(2) Дозволата на контролор на летање со впишан 
рејтинг од став (1) на овој член треба да има впишано 
најмалку едно посебно овластување за одредена едини-
ца на контрола на летање односно за одредено опера-
тивно работно место. 

(3) Рејтингот од став (1) на овој член нема при-
дружни овластувања. 

  
Член 56 

(1) Лицето кое поседува дозвола за контрола на ле-
тање во која е впишан рејтинг за приодна надзорна 
контрола, може да обезбедува услуга на контрола на 
летање на воздухоплови во доаѓање, заминување или 
транзитирање, со употреба на надзорна опрема. 

(2) Со рејтингот од став (1) на овој член се издава 
најмалку едно од следните придружни овластувања: 

- Радар (Radar endorsement – RAD) врз основа на 
кое имателот е овластен за вршење на работи на приод-
на контрола на летање со помош на примарен и/или се-
кундарен надзорен радар; 

- Автоматски зависен систем за надзор (Automatic 
Dependent Surveillance endorsement – ADS) врз основа 
на кое имателот е овластен за вршење на работи на 
приодна контрола на летање со помош на  автоматски 
зависен систем за надзор; 

- Прецизен приоден радар (Precision Approach Radar 
endorsement – PAR) врз основа на кое имателот на при-
дружно овластување Радар е овластен да обезбеди пре-
цизен приод контролиран од земја на воздухоплови во 
завршен приод на полетно-слетната патека со користе-
ње на прецизен приоден радар;  

- Надзорен приоден радар (Surveillance Radar 
Approach endorsement – SRA) врз основа на кое имате-
лот на придружно овластување Радар е овластен да  
овезбеди непрецизен приод, контролиран од земја на 
воздухопловите при завршниот приод кон полетно-
слетната патека, со користење на надзорна опрема и  

- Терминална контрола (Terminal Control 
endorsement – TCL) врз основа на кое имателот на при-
дружно овластување Радар или на придружно овласту-
вање Автоматски зависен систем за надзор е овластен 
за вршење на работи на контрола на летање на возду-
хоплови во определена терминална зона и/или соседен 
сектор, со помош на надзорна опрема. 

(3) Во дозволата на контрола на летање со впишан 
рејтинг од став (1) на овој член и најмалку едно при-
дружно овластување, треба да има впишано и најмалку 
едно посебно овластување за одредена единица на кон-
трола на летање односно за одредено оперативно ра-
ботно место. 

 
Член 57 

(1) Лицето кое поседува дозвола за контрола на ле-
тање во која е впишан рејтинг за Oбласна процедурал-
на контрола, може да обезбедува услуга на контрола на 
летање на воздухоплови без употреба на надзорна 
опрема.  

(2) Дозволата на контролoр на летање со впишан 
рејтинг од став (1) на овој член мора да има впишано 
најмалку едно посебно овластување за одредена едини-
ца на контрола на летање односно за одредено опера-
тивно работно место. 

(3) Рејтингот од став (1) на овој член нема при-
дружни овластувања.  

 
Член 58 

(1) Лицето кое поседува дозвола за контрола на ле-
тање во која е впишан рејтинг за обласна надзорна кон-
трола, може да обезбедува услуга на контрола на лета-
ње на воздухоплови со употреба на надзорна опрема.  

(2) Со рејтингот од став (1) на овој член се издава 
најмалку едно од следните придружни овластувања: 

- Радар (Radar endorsement – RAD) врз основа на 
кое имателот е овластен за вршење на работи на облас-
на контрола на летање со помош на примарен и/или се-
кундарен надзорен радар;  

- Автоматски зависен систем за надзор (Automatic 
Dependent Surveillance endorsement – ADS) врз основа 
на кое имателот е овластен за вршење на работи на об-
ласна контрола на летање со помош на  автоматски за-
висен систем за надзор и 

- Терминална контрола (Terminal Control 
endorsement – TCL) врз основа на кое имателот на при-
дружно овластување Радар или на придружно овласту-
вање Автоматски зависен систем за надзор е овластен 
за вршење на работи на контрола на летање на возду-
хоплови во определена теминална зона и/или соседен 
сектор, со помош на надзорна опрема. 

(3) Дозвола на контролор на летање со впишан реј-
тинг од став (1) на овој член и најмалку едно придруж-
но овластување, треба да има впишано и најмалку едно 
посебно овластување за одредена единица на контрола 
на летање односно за одредено оперативно работно ме-
сто. 

 
4.1.3 Дозвола на помошник контролор на летање 

 
Член 59 

(1) Дозвола на помошник контролор на летање му 
се издава на кандидат кој покрај условите од член 10 
став (2) на овој правилник ги исполнува и следните ус-
лови: 

- да има положено испит за стекнување на дозвола 
за помошник контролор на летање и 
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- да поседува доказ за познавање на англиски јазик 
најмалку оперативно ниво 3 на ICAO. 

(2) Дозволата од став (1) на овој член му овозможу-
ва на помошник контролорот на летање извршување на  
одредени работи во врска со контролата на летање про-
пишани како задачи и одговорности за одреденото опе-
ративно работно место за кое е овластен помошник 
контролор на летање и истата не содржи рејтинзи и 
придружни овластувања. 

(3) Во дозволата од став (1) на овој член се впишува 
најмалку едно посебно овластување за одредена едини-
ца на контрола на летање, односно за одредено опера-
тивно работно место. 

  
4.2. Посебни овластувања на персоналот на контрола 

на летање и услови за нивно стекнување 
 

4.2.1 Посебно овластување инструктор на кон-
тролoр на летање 

 
Член 60 

(1) Посебно овластување инструктор на контролор 
на летање му се впишува во дозволата за контрола на 
летање на кадидатот кој ги исполнува условите од член 
28 став (8) на овој правилник и кој има положено испит 
за стекнување на посебно овластување инструктор на 
контролор на летање согласно овој правилник.  

(2) Врз основа на посебното овластување од став (1) 
на овој член инструкторот на контролор на летање мо-
же да врши обука и надзор на работно место на студен-
ти контролори на летање и контролори на летање и/или 
да врши обука на симулатор за области опфатени со ва-
жечкиот рејтинг.  

 
4.2.2 Посебно овластување инструктор  
на помошник контролор на летање 

 
Член 61 

(1) Посебно овластување инструктор на помошник 
контролор на летање му се впишува во дозволата за по-
мошник контролор на летање на кандидатот кој ги ис-
полнува условите од член 28 став (10) на овој правил-
ник и кој има положено испит за стекнување на овла-
стување инструктор на помошник контролор на летање 
согласно овој правилник. 

(2) Врз основа на посебното овластување од став (1) 
на овој член инструкторот на помошник контролор на 
летање може да врши обука и надзор на оперативно ра-
ботно место на кандидат за помошник контролор на ле-
тање и помошник контролор на летање за области оп-
фатени со посебното овластување за одредена единица 
на контрола на летање, односно за одредено оператив-
но работно место.  

 
4.2.3 Посебно овластување за оценувач/испитувач 

на компетентност на контролори на летање 
 

Член 62 
(1) Посебно овластување за оценувач/испитувач на 

компетентност на контролори на летање му се впишува 
во дозволата за контролор на летање на кандидатот кој 
ги исполнува условите од член 28 став (12) на овој пра-

вилник и кој има положено испит за стекнување на по-
себно овластување оценувач/испитувач на компетент-
ност на контролори на летање согласно овој правилник. 

(2) Врз основа на посебното овластување од став (1) 
на овој член оценувач/испитувач на компетентност на 
контролори на летање може да врши континуирано 
оценување на компетентност на контролори на летање 
и спроведува испити, редовни и вонредни провер-
ки/проценки на компетентност на студент контролор 
на летање и контролор на летање. 

 
4.2.4. Посебно овластување оценувач/испитувач на 
компетентност на помошник контролор на летање 

 
Член 63 

(1) Посебно овластување за оценувач/испитувач на 
компетентност на помошник контролори на летање му 
се впишува во дозволата на кандидатот кој ги исполну-
ва условите од член 28 став (14) на овој правилник и 
кој има положено испит за стекнување на посебно ов-
ластување оценувач/испитувач на компетентност на 
помошник контролор на летање согласно овој правил-
ник. 

(2) Врз основа на посебното овластување од став (1) 
на овој член оценувач/испитувач на компетентност на 
помошник контролори на летање може да врши оцену-
вање на компетентноста на помошник контролор на ле-
тање и спроведува испити, редовни и вонредни провер-
ки/проценки на компетентноста на кандидат за помош-
ник контролор на летање и помошник контролор на ле-
тање. 

 
4.2.5 Посебно овластување за познавање  

на англиски јазик 
 

Член 64 
(1) Посебното овластување за познавање на англи-

ски јазик е составен дел на дозволата на студент кон-
тролор на летање и контролор на летање со кое се до-
кажува дека имателот на дозволата поседува пропиша-
но ниво на знаење на англиски јазик, што е неопходно 
за вршење на работите на контрола на летање. 

(2) Имателот на дозвола студент контролор на лета-
ње или контролор на летање, треба да поседува знаење 
на англиски јазик, кое најмалку одговара на оператив-
ното ниво 4 на ICAO, а се однесува на употреба на 
фразеологија и говорен јазик. 

(3) Имателот на дозвола на помошник контролор на 
летање треба да поседува знаење на англиски јазик кое 
одговара најмалку на оперативно ниво 3 на ICAO. 

 (4) Нивото на познавање на англиски јазик се прове-
рува преку редовни проверки, врз основа на тест одо-
брен од страна на Агенцијата за цивилно воздухоплов-
ство. Испитот го спроведува овластена организација или 
испитувач од листата на воздухопловни стручњаци. 

 
Член 65 

(1) Познавањето на англиски јазик подразбира: 
- ефикасна комуникација во ситуации кога е по-

требна самоговорна врска (телефон/радиотелефон) и во 
ситуации на непосреден контакт (лице во лице); 
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- прецизна и јасна комуникација за вообичаени, 
конкретни теми и теми поврзани со работата; 

- употреба на соодветна комуникациска стратегија 
при разменувањето на пораки, како и препознавање и 
решавање на недоразбирања (по пат на проверка, по-
тврда или разјаснување на ситуации) во општ контекст 
или контекст поврзан за работата; 

- релативно лесно и успешно справување со јазич-
ните предизвици што произлегуваат од заплет или нео-
чекуван пресврт на настаните што се случуваат во рам-
ките на рутинската работа или со комуникативна зада-
ча со којашто инаку се запознаени; 

- користење на дијалект или акцент кој е разбирлив 
во воздухопловството. 

(2) Нивоата пропишани од страна на ICAO за поз-
навање на англиски јазик се дадени во Прилог 2, кој е 
составен дел на овој правилник. 

 
5. ФОРМА, СОДРЖИНА, НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ, ПРО-
ДОЛЖУВАЊЕ/ОБНОВУВАЊЕ, ПРОМЕНА И СУСПЕН-
ДИРАЊЕ,  РОКОТ НА ВАЖЕЊЕ И ЕВИДЕНЦИЈА НА  

ДОЗВОЛИТЕ И ОВЛАСТУВАЊАТА 
 

5.1. Форма и содржина 
 

Член 66 
(1) Формата и содржината на дозволата и/или овла-

стувањата на студент контролор на летање на летање 
се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на овој пра-
вилник.  

(2) Формата и содржината на дозволата и/или овла-
стувањата на помошник контролор на летање на лета-
ње се дадени во Прилог 4 кој е составен дел на овој 
правилник.  

(3) Формата и содржината на дозволата и/или овла-
стувањата на контролор на летање на летање се дадени 
во Прилог 5 кој е составен дел на овој правилник.  

 
5.2. Начин на издавање, продолжување/обновување, 
суспендирање и повлекувањена дозволата и/или ов-

ластувањето и рок на важење 
 

Член 67 
(1) За издавање, обновување или промена на дозво-

ли и/или овластувања на персонал на контролата на ле-
тање, кандидатот поднесува барање до Агенцијата, кон 
кое се приложуваат докази дека се исполнети условите 
пропишани со овој правилник и важечка потврда дека 
завршил основна, односно повторна обука согласно 
Националната програма за обука за обезбедување од 
дејствија на незаконско постапување на Република Ма-
кедонија.  

(2) За продолжување на дозволи и/или овластувања 
на персонал на контролата на летање, кандидатот под-
несува барање до Агенцијата најмалку 15 дена, но не 
повеќе од 30 дена пред истекот на важење на дозвола-
та, кон кое приложува: 

- соодветно важечко лекарско уверение за здрав-
ствена способност; 

- важечка потврда дека завршил основна, односно 
повторна обука согласно Националната програма за 
обука за обезбедување од дејствија на незаконско по-
стапување на Република Македонија.  и 

- доказ дека е оценет за компетентен од страна на 
овластен оценувач/испитувач за рејтинзите, придруж-
ните овластување и/или посебните овластувања за кои 
се однесува барањето за продолжување.  

(3) Образецот на барањето од став (1) на овој член е 
даден во Прилог 6 кој е составен дел на овој правил-
ник. 

(4) Агенцијата по приемот на барањето, врши про-
верка дали е уплатена административна такса и про-
верка на приложената документација. 

(5) При извршување на проверките од ставот (4) на 
овој член Агенцијата користи листи за проверки прет-
ходно изготвени согласно документацијата и податоци-
те кои се проверуваат.  

(6) Доколку од проверките наведени во ставот (4) 
на овој член Агенцијата утврди дека кандидатот ги ис-
полнува условите пропишани со овој правилник во рок 
од 15 дена од поднесување на барањето донесува реше-
ние за издавање, продолжување/обновување или про-
мена кое заедно со дозволата се доставуваат на канди-
датот откако ќе донесе доказ дека го платил пропиша-
ниот надоместок за издавање, продолжување/обновува-
ње или промена на дозвола и/или овластување на 
персоналот на контрола на летање.  

(7) Доколку Агенцијата утврди дека кандидатот за 
персонал на контрола на летање не ги исполнува усло-
вите за издавање, продолжување/обновување или про-
мена на дозвола, рејтинг и/или овластување пропиша-
ни со овој правилник донесува решение за одбивање на 
барањето кое ги содржи причините за одбивањето. 

 
Член 68 

(1) Важењето на дозволата на студент контролор на 
летање и контролор на летање се определува преку ва-
жењето на рејтинзите, придружните и посебните овла-
стувања кои се впишани во неа и на лекарското увере-
ние здравствена способност. 

(2) Важењето на дозволата на помошник контролор 
на летање се определува преку важењето на посебните 
овластувања впишани во неа, како и на посебното ов-
ластување за познавање на англиски јазик и лекарското 
уверение за здравствена способност.  

 
Член 69 

(1) Важењето на рејтинзите пропишани со овој пра-
вилник е условено од периодот на важење на најмалку 
едно посебно овластување за одредена единица на кон-
трола на летање, односно одредено оперативно работ-
но место. 

(2) Ако контролор на летање има прекин на работа 
во користење на одреден рејтинг кој е подолг од шест 
месеци, тогаш рејтингот се смета за невалиден и исти-
от се обновува со спроведување на обука во единица на 
контрола на летање, односно за одредено оперативно 
работно место согласно планот (програмата) за обука 
за таа единица на контрола на летање и со полагање на 
испитите од членовите 38 и 39 од овој правилник, како 
и практичен дел од испитот за соодветното оперативно 
работно место. 
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Член 70 
(1) Рокот на важење на посебното овластување за 

одредена единица на контрола на летање, односно 
одредено оперативно работно место е 12 месеци. Рокот 
на важење на посебното овластување може да се про-
должи за следните 12 месеци доколку кандидатот ги 
исполнува следните услови: 

1) да има потврда од единицата на контрола на ле-
тање дека во текот на важењето на посебното овласту-
вање за одредена единица на контрола на летање ја 
одржувал својата компетентност согласно програмата 
за одржување на компетентноста во таа единица на 
контрола на летање;  

2) да има потврда дека е оценет за компетентен за 
работа за соодветната единица на контрола на летање 
односно за соодветното оперативно работно место  и 

3) да има соодветно важечко лекарско уверение за 
здравствена способност. 

(2) Ако во текот на важењето на посебното овласту-
вање за одредена единица на контрола на летање, од-
носно за одредено оперативно работно место имателот 
на дозволата има: 

1)  прекин на работа, кој е подолг од 60 дена, а по-
краток од три месеци, треба да се изврши проценка на 
неговата компетентност на оперативно работно место 
од страна на оценувач на компетентност, во согласност 
со Програмата за одржување на компетентност во еди-
ницата на контрола на летање; 

2) прекин на работа, кој е подолг од три месеци, а 
пократок од шест месеци, треба да се спроведе допол-
нителна обука на симулатор или на оперативно работ-
но место и да се изврши проценка на неговата компе-
тентност согласно Програмата за одржување на компе-
тентност во единицата на контрола на летање; 

3) прекин на работа, кој е подолг од шест месеци, 
треба да се спроведе дополнителна обука во одредена 
единица на контрола на летање, односно за одредено 
оперативно работно место, согласно планот (програма-
та) за обука во таа единица на контрола на летање и да 
се полагаат испитите од член 39 на овој правилник ка-
ко и практичен дел од испитот за соодветното опера-
тивно работно место. 

 
Член 71 

(1) Рокот на важење на посебното овластување за 
познавање на англиски јазик е три години за ICAO ни-
во 4, односно шест години за ICAO ниво 5. 

(2) Посебното овластување за познавање на јазик 
кое одговара на ICAO ниво 6 се впишува во дозволата 
без ограничување на неговата важност. 

(3) Рокот на важење на посебното овластување за 
познавање на англиски јазик е три години за оператив-
но ниво 3 на ICAO.  

(4) Со цел продолжување на посебното овластува-
ње за познавање на англиски јазик имателите на дозво-
лата доставуваат доказ за извршена проверка за нивото 
на познавање на англиски јазик.  

(5) Проверката од став (4) на овој член се спроведу-
ва најмногу шест месеци пред истекот на важноста на 
посебното овластување за познавање на англиски ја-
зик. 

 (6) Кандидатот кој нема да го положи испитот за 
стекнување на посебно овластување за познавање на 
англиски јазик може неограничено да го повторува по-
лагањето во рок кој не може да биде пократок од 60 де-
на од денот на претходното полагање. 

 
Член 72 

(1) Рокот на важење на посебното овластување за 
инструктор на контролор на летање или инструктор на 
помошник контролор на летање е 36 месеци. 

(2) Со барањето за продолжување на рокот на важе-
ње на посебното овластување од став (1) на овој член 
имателот на дозволата поднесува: 

1) потврда дека е оценет за компетентен за инстру-
ктор на контролор на летање или инструктор на по-
мошник контролор на летање согласно програмата за 
одржување на компетентност во одредена единица на 
контрола на летање и 

2) соодветно важечко лекарско уверение за здрав-
ствена способност. 

 
Член 73 

(1) Рокот на важење на посебното овластување за 
оценувач/испитувач на компетентност на контролор на 
летање или оценувач/испитувач на компетентност на 
помошник на контролор на летање е 36 месеци. 

(2) Со барањето за продолжување на рокот на важе-
ње на посебното овластување од став (1) на овој член 
имателот на дозволата поднесува: 

1) потврда дека е оценет за компетентен за оцену-
вач/испитувач на компетентност на контролор на лета-
ње или оценувач/испитувач на компетентност на по-
мошник контролор на летање согласно програмата за 
одржување на компетентност во одредена единица на 
контрола на летање и 

2) соодветно важечко лекарско уверение за здрав-
ствена способност. 

 
Член 74 

Дозволата на студент контролор на летање може да 
се продолжи на најмногу уште 1 година, и тоа само ко-
га обуката во одредена единица на контрола на летање 
е започната, а не завршила во предвидениот период од 
оправдани причини. 

 
Член 75 

(1) Лицето што нема да ја продолжи важноста на 
дозволата во пропишаниот рок може да ја обнови доз-
волата со полагање на практичниот дел од испитот за 
стекнување на рејтинзите, придружните овластувања и 
посебните овластувања впишани во дозволата, доколку 
од истекот на важноста на дозволата не поминале пове-
ќе од шест месеци. 

(2) Доколку од истекот на важноста на дозволата 
поминале повеќе од 6 месеци, лицето кое поднесува ба-
рање за обновување на дозволата, мора успешно да ја 
заврши обуката за одредена единица на контрола на ле-
тање и да го полага испитот за стекнување на овласту-
вањата на кои се однесува барањето.  
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(3) Во периодот до обновување на дозволата, кон-
тролор на летање или помошник контролор на летање 
може да дава услуги на контрола на летање само под 
надзор на соодветно квалификуван инструктор, под ус-
лов да поседува соодветно важечко лекарско уверение 
за здравствена способност. 

 
Член 76 

(1) Дозволата односно овластувањето се суспенди-
раат во случаите наведени во член 143 од Законот за 
воздухопловство.  

(2) Доколку е исполнет некој од условите за суспен-
дирање на дозволата, лицето не смее да врши работи 
од својата надлежност до донесување на решение за 
повлекување на суспензијата. 

 
Член 77 

Во случај кога решението за суспензија на важност 
на дозволата, одреден рејтинг, придружно овластување 
и/или посебно овластување е донесено поради тоа што 
лицето било инволвирано во сериозен инцидент или 
несреќа, тогаш во рок од 30 дена треба да се утврди 
компетентноста на лицето согласно одобрена програма 
за одржување на компетентност. Ако се утврди дека 
лицето е компетентно, тогаш Агенцијата го повлекува 
решението за суспензија. 

 
Член 78 

(1) Во случај кога персонал на контрола на летање 
нема соодветно важечко лекарско уверение за здрав-
ствена способност, истиот не смее да врши работи од 
својата надлежност се додека не поднесе важечко ле-
карско уверение за здравствена способност и за истото 
ја информира Агенцијата. 

(2) Во случај кога персонал на контрола на летање 
не поседува посебно овластување за познавање на анг-
лиски јазик согласно овој правилник, тогаш истиот не 
смее да врши работи од својата надлежност. Во тој слу-
чај, единицата на контрола на летање е должна да му 
обезбеди дополнителна обука согласно програма за 
обука за персонал на контрола на летање за стекнување 
на посебно овластување за познавање на англиски ја-
зик во рок од четири месеци и за истото ја информира 
Агенцијата. 

 
Член 79 

Во случај кога персонал на контрола на летање има 
прекин во оперативна работа за одреден рејтинг и/или 
придружно овластување подолг од 60 дена но пократок 
од 6 месеци или при редовна или вонредна проценка е 
утврдено дека не ги исполнува минимумите по 
програмата за компетентност на единицата на контрола 
на летање, тогаш нема да му се дозволи самостојно 
извршување на работите од својата надлежност поврза-
ни со тој  рејтинг и/или придружно овластување и за 
истото се известува Агенцијата. 

(2) Во случаевите од став (1) на овој член единица-
та на контрола на летање е должна да обезбеди обука 
согласно програмата за компетентност на соодветната 
единица на контрола на летање во рок од шест месеци. 

(3) Доколку лицето успешно не ја заврши обуката 
од став (2) на овој член, тогаш по претходно добиено 
известување од единицата на контрола на летање, 
Агенцијата ќе донесе решение за суспендирање на со-
одветниот рејтинг и/или придружно овластување. 

 
Член 80 

Агенцијата води евиденција за издадените дозволи, 
рејтинзи, придружни овластувања и посебни овласту-
вања. 

 
7. КРИТЕРИУМИ, НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ПРИЗНА-
ВАЊЕ НА ЗАВРШЕНА ОБУКА И ПРОГРАМИ ЗА 
ОБУКА, ПОЛОЖЕНИ ИСПИТИ, СТЕКНАТИ ДОЗВОЛИ 
И ОВЛАСТУВАЊА ВО СТРАНСТВО ЗА  ПЕРСОНАЛОТ  

НА КОНТРОЛА НА ЛЕТАЊЕ 
 

Член 81 
Уверенијата на организации или центри за вршење 

на обука на персоналот на контрола на летање, издаде-
ни од страна на националниот надзорен орган на  зем-
ја-членка на Европската заедничка воздухопловна об-
ласт се признаваат, доколку се издадени согласно 
ICAO Анекс I, ЕУ Директивата 2006/23/ЕЗ за дозволи 
на контролори на летање на Заедницата, ESARR 5 на 
EUROCONTROL и препораките на EATMP содржани 
во документот “Спецификации за заедничката основна 
содржина на почетната обука за контролори на летање“ 
на EUROCONTROL (EUROCONTROL Specification for 
the ATCO Common Core Content Initial Training). 

 
Член 82 

(1) Завршена обука, програма за обука и положени 
испити се признават доколку се спроведени или изго-
твени врз основа на програма согласно ESARR 5 на 
EUROCONTROL, Спецификациите за заедничката ос-
новна содржина на почетната обука за контролори на 
летање“ на EUROCONTROL (EUROCONTROL 
Specification for the ATCO Common Core Content Initial 
Training), EUROCONTROL ATCO Training at 
operational units, и EUROCONTROL Assesing 
operational competency која е одобрена од Агенцијата 
на начин и постапка пропишан со овој правилник. 

(2) Стекнати дозволи, рејтинзи и овластувања во 
странство, освен посебното овластување за одредена 
единица на контрола на летање, односно за одредено 
оперативно работно место се признаваат доколку исти-
те се издадени во согласност со ЕУ Директивата 
2006/23/ЕЗ за дозволи на контролори на летање на За-
едницата.   

 
Член 83 

(1) Лицето кандидат за признавање на завршена 
обука и програми за обука, положени испити, стекната 
дозвола, рејтинзи и овластувања во странство поднесу-
ва барање до Агенцијата. 

(2) Со барањето за признавање на завршена обука 
во странство се доставуваат следните документи: 
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- Доказ дека центарот или организацијата за обука е 
овластен од националната воздухопловна власт за 
спроведување на обука за персонал на контролата на 
летање; 

- Доказ дека обуката е завршена согласно ESARR 5 
на EUROCONTROL, Спецификациите за заедничката 
основна содржина на почетната обука за контролори на 
летање“ на EUROCONTROL (EUROCONTROL 
Specification for the ATCO Common Core Content Initial 
Training);  

Анекс 1 и Анекс соодветен на рејтингот и придруж-
ното овластување, EUROCONTROL ATCO Training at 
operational units и EUROCONTROL Assesing operational 
competency одобрена од Агенцијата за цивилно возду-
хопловство; 

- Програма за обука според која е обучуван канди-
датот; 

- Доказ за уплатен надоместок за признавање. 
(3) Со барањето за признавање на стекната дозвола, 

рејтинг, придружно овластување и/или посебно овла-
стување за познавање на англиски јазик во странство 
се доставуваат следните документи: 

- Дозволата заедно со рејтинзите и/или овластува-
њата во оригинал; 

- Доказ дека дозволата, рејтинзите, придружните 
овластувања и/или посебното овластвање за познавање 
на англиски јазик се стекнати согласно ESARR 5 на 
EUROCONTROL и ICAO; 

- Важечко лекарско уверение за здравствена спо-
собност;  

- Доказ за уплатен надоместок за признавање.  
 (4) Стекнатите посебни овластувања во странство, 

освен посебното овластување за познавање на англи-
ски јазик, се признаваат доколку се достават докумен-
тите од став (3) на овој член и доколку кандидатот ги 
положи оние предмети кои ги нема положено согласно 
овој правилник.  

(5) Агенцијата врши увид во доставената докумен-
тација за исполнетост на критериумите за признавање 
на завршената обука, односно дозволи и овластувања 
стекнати во странство. 

(6) Доколку се утврди дека се исполнети критериу-
мите за признавање, Агенцијата со решение ја призна-
ва завршената обука, односно дозвола и/или овластува-
ња стекнати во странство и на лицето му издава соод-
ветна дозвола. 

(7) Доколку се утврди дека не се исполнети крите-
риумите за признавање, Агенцијата со решение го од-
бива барањето за признавање. 

 
Член 84 

(1) Посебно овластување за одредена единица на 
контрола на летање, односно за одредено оперативно 
работно место се впишува во дозвола стекната во 
странство, под услов имателот на дозволата да заврши 
обука во единицата на контрола на летање согласно 
планот за обука во таа единица и го положи испитот за 

стекнување на посебно овластување за одредена едини-
ца на контрола на летање согласно одредбите на овој 
правилник. 

(2) Организацијата или центарот за обука е должен 
при изготвувањето на планот за обука во единицата на 
контрола на летање да ги земе во предвид стекнатите 
знаења и искуството на кандидатот. 

(3) Доколку планот за обука од став (2) на овој член 
е изготвен согласно овој правилник, Агенцијата го 
одобрува најдоцна во рок од шест недели од денот на 
поднесувањето. 

 
8. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 85 

(1) Дозволите, рејтинзите и/или овластувањата из-
дадени согласно Правилникот за стручна подготовка, 
обука, испити, дозволи и овластувања на персоналот на 
контрола на летање (“Службен весник на Република 
Македонија” број 79/2003), остануваат во сила до де-
нот на нивната важност.  

(2) Посебното овластување за познавање на англи-
ски јазик кое е впишано во дозвола на персонал на кон-
трола на летање важи до истекот на рокот кој е наведен 
во дозволата.  

 
Член 86 

(1) Одредбите од членовите 3 и 4 на овој правил-
ник ќе отпочнат да се применуваaт од 1 ноември 2010 
година.  

(2) Одредбите од член 20 на овој правилник ќе от-
почнат да се применуваат од 1 октомври 2010 година. 

(3) Одредбите за познавање на англиски јазик од 
член 51, член 59 став (1) алинеја 2, член 64 ставови (1), 
(2) и (3), член 68 и член 78 став (2) ќе отпочнат да се 
применуваат од 5 март 2011 година. 

(4) Со денот на отпочнување на примената на 
одредбите од став (3) на овој член престанува обврска-
та за полагање на предметот Воздухопловен англиски 
јазик од член 37 на овој правилник.  

 
Член 87 

Со денот на влегување во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за стручна подгото-
вка, обука, испити, дозволи и овластувања на персона-
лот на контрола на летање („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” број 79/2003). 

 
Член 88 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

   
Бр. 03-464/5 

4 јуни 2010 година                        В.д. директор, 
  Скопје                            Зоран Крстевски, с.р. 
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