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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1269. 

Врз основа на член 36 став 2 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.4.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА НА  
КОРИСТЕЊЕ ПО ПАТ НА КОНЦЕСИЈА ВО ЛОВНИТЕ РЕОНИ ПРОБИШТИП, КРУШЕВО,  

ДЕМИР ХИСАР И НЕГОТИНО 
 
1. Со давањето на дивечот на концесија во ловиштата во Република Македонија на концесионер - правно лице 

се oбезбедувааат услови за: одгледување и заштита на дивечот; oдржување на нормална бројна состојба на дивечот 
според капацитетот на ловиштето; реинтродукција на основните ловностопански видови во ловиштето заради по-
брзо постигнување на капацитетот на ловиштето; создавање на ремизи во ловиштето за размножување, заштита, 
прехрана и прихрана на дивечот под заштита; преземање на превентивни и други мерки за заштита на дивечот од боле-
сти; одржување на бројот на дивечот без заштита во обем кој не претставува опасност за дивечот под заштита; отстрану-
вање на кучиња и мачки скитници; обезбедување на храна, мир и вода за дивечот; одредување и спроведување на ло-
востој, привремена и трајна забрана за ловење на одредени видови дивеч; подигање и одржување на ловно-технич-
ки објекти во ловиштето; вршење на лов со расни кучиња (педигрирани); користење на соодветни средства за лове-
ње и чување на дивечот во ловиштето. 

2. Основна цел на давањето на дивечот на концесија е планско одгледување, заштита и користење на дивечот во 
ловиштата. 

3. Предмет на концесија е давање на дивечот на користење со концесија на дел од  ловиштата востановени со 
Одлуката за востановување на ловишта на територијата на Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.125/09) и тоа: 

 Стр. 
 на минерална суровина – дијабаз на 

ДП „КОРП МИНЕРАЛС“ ДООЕЛ 
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Липково.................................................. 10
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4. Основен услов за доделување на концесијата е 

должината на концесискиот период и тоа: ситниот ди-
веч за време од 10 години, а крупниот дивеч за време 
од 20 години. 

Дивечот во ловиштата на концесија може да се даде 
на домашно и странско правно лице кое ги исполнува 
условите предвидени со Законот за ловството и Зако-
нот за концесии и други видови на јавно приватно 
партнерство. 

Странските правни лица имаат право да учествува-
ат на јавниот конкурс доколку имаат регистрирано по-
дружница во Република Македонија, согласно Законот 
за трговски друштва. 

Концесионер на дивеч во ловиште може да биде 
правно лице кое ги исполнува следните услови: 

    1. Да е регистрирано за вршење дејност ловство; 
    2. Да има материјално-технички можности за вр-

шење на дејноста ловство; 
    3. Да понуди програма за развојни можности на 

дивечот под заштита во ловиштето; 
    4. Да има вработено најмалку едно стручно лице 

со завршено високо или средно образование од шумар-
ска струка со положен испит по предметот ловство. 

    5. Да обезбеди банкарска гаранција во висина на 
предвидениот надомест за концесија утврден во посеб-
ната ловностопанска основа за соодветното ловиште. 

5. Давањето на дивечот во ловиштето на концесија 
се врши по пат на јавен конкурс. Јавниот конкурс трае 
30 дена од денот на распишувањето. 

6. За концесија на дивечот во соодветното ловиште 
концесионерот плаќа годишен надоместок. Надоместо-
кот се утврдува во висина од 20% од вредноста на пла-
нираниот годишен застрел на дивечот согласно со по-
себната ловностопанска основа за соодветното лови-
ште, а се плаќа до 30 јуни за тековната година, на сме-
тка на Буџетот на Република Македонија. 

7. Постапката за доделување на концесија ќе ја под-
готви, организира и спроведе Комисија за спроведува-

ње на постапка за давање на дивечот на концесија фор-
мирана од страна на министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. Комисијата ќе ја подготви 
тендерската документација за оваа постапка во рок од 
30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука. 

8. Надоместокот за издавање на тендерската доку-
ментација за оваа постапка изнесува 1.000,00 денари.  

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

 
      Бр.51-1378/1                     Заменик на претседателот 
5 април 2011 година               на Владата на Република 

    Скопје                                     Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р.  

___________ 
1270. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), а во вр-
ска со член 2 од Уредбата за методологија за распре-
делба на средствата остварени како приход од надоме-
стокот за производство на енергија од фосилни горива 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
12/2008 и 22/2011), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 5.4.2011  година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОСТВАРЕНИ 
ПО ОСНОВ НА НАДОМЕСТОК ЗА ПРОИЗВОДС-
ТВО НА ЕНЕРГИЈА ОД ФОСИЛНИ ГОРИВА КА-
КО НАМЕНСКИ ДОТАЦИИ НА ОПШТИНИТЕ ЗА 

2011 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се  распределуваат средства оства-

рени  по основ на надоместок за производство на енер-
гија од фосилни горива како наменски дотации на оп-
штините, во износ од 33.580.998 денари. 

 
Член  2 

Средствата од член 1 на оваа одлука  се  распреде-
луваат согласно критериумите утврдени во членовите 
4, 5, 6 и 7  од Уредбата за методологија за распределба 
на средствата остварени како приход од надоместокот 
за производство на енергија од фосилни горива 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
12/2008 и 22/2011)  на следните општини: 

 
Општина Износ во денари 
Новаци 7.655.069,00 денари 
Битола 17.011.264,00 денари 
Могила 3.685.774,00 денари 
Осломеј 1.484.170,00 денари 
Зајас 314.824,00 денари 
Кичево 2.653.517,00 денари 

Вранештица 44.975,00 денари 
Гази Баба 197.479,00 денари 
Аеродром 58.512,00 денари 
Центар 102.397,00 денари 

Кисела Вода 21.942,00 денари 
Чаир 351.075,00 денари 
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Член 3 
Средствата од член 1 на оваа одлука ќе се обезбедат 

од Буџетот на Република Македонија за 2011 година, 
како одобрен план во Раздел 12101 – Министерството 
за животна средина и просторно планирање, програма 
2-Заштита на животна средина, потпрограма 21 – Инве-
стиции во животна средина, категорија 48 – Капитални 
расходи, ставка 488 – капитални дотации до ЕЛС. 

 
Член 4 

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

 
      Бр.51-1457/1                      Заменик на претседателот 
5 април 2011 година                на Владата на Република 

    Скопје                                      Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р.  

___________ 
1271. 

Врз основа на член 39 став 5 од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010 и 
158/2010), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 5.4.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА И ГАС 
(СО2) НА ЛОКАЛНОСТА КАУРБА, ВО АТАРОТ НА  

ОПШТИНА БАЧ-БИТОЛСКО 
 
1. Договорот за концесија за експлоатација на мине-

рална суровина – минерална вода и гас (СО2) на локал-
носта Каурба, во атарот на општина Бач-Битолско бр. 
24-5348/1 од 2.7.2008 година, еднострано се раскинува 
по барање на концесионерот Друштво за инженеринг, 
проектирање, монтажа, производство и трговија КО-
ДИНГ ДООЕЛ - с. Конопиште, Кавадарци.  

2. Во име на Владата на Република Македонија, ми-
нистерот за економија во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука ќе го извести кон-
цесионерот за едностран раскин на Договорот за кон-
цесија од точка 1 од оваа одлука. 

3. Со влегувањето во сила на оваа одлука престану-
ва да важи Одлуката за давање на концесија за експло-
атација на минерална суровина-минерална вода и гас 
(СО2) на Кодинг Димитар ДООЕЛ, од Скопје, на лока-
литетот Каурба, во атарот на општина Бач, Битолско 
бр. 23-4648/1 од 17.9.2002 година. 

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

 
      Бр.51-1627/1                     Заменик на претседателот 
5 април 2011 година               на Владата на Република 

    Скопје                                      Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р.  

1272. 
Врз основа на член 29 став 9 од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010 и 
158/2010), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 5.4.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОА-
ТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И 
ЧАКАЛ НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГО-
ВИЈА, ТУРИЗАМ И РИБАРСТВО ЕУРО ПРОГРЕС ДО-
ОЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ С. ДОЛНО КОЊАРЕ, ПЕ-
ТРОВЕЦ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С. ДОЛНО КОЊАРЕ“, 

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ 
 
1. На Друштво за производство, трговија, туризам и 

рибарство ЕУРО ПРОГРЕС ДООЕЛ експорт-импорт с. 
Долно Коњаре, Петровец се доделува концесија за 
експлоатација на минерална суровина – песок и чакал 
на локалитетот „с. Долно Коњаре“, општина Петровец, 
со површина на простор на концесија за експлоатација 
дефиниран со точки меѓусебно поврзани со праволи-
нии, а точките дефинирани со координати како е даде-
но во табелава и тоа: 

 
Точка Координата 

Y 
Координата 

X 
Т-1 7.559.230,00 4.645.821,00 
Т-2 7.559.495,00 4.645.685,00 
Т-3 7.559.402,00 4.645.499,00 
Т-4 7.559.255,00 4.645.208,00 
Т-5 7.559.044,00 4.645.243,00 
Т-6 7.559.059,00 4.645.271,00 
Т-7 7.559.077,00 4.645.340,00 
Т-8 7.559.083,00 4.645.409,00 
Т-9 7.559.088,00 4.645.468,00 
Т-10 7.559.086,00 4.645.514,00 
Т-0 7.559.148,00 4.645.646,00 

 
2. Површината на просторот на концесијата за експ-

лоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,15 
km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

4. Начинот и роковите за плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија. 

5. Висината на надоместок за доделената концесија 
се определува согласно Тарифникот за утврдување на 
висината на надоместоците за издавање на дозволи и 
концесии за вршење на детални геолошки истражувања 
и концесии за експлоатација на минерални суровини. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
      Бр.51-1897/1                     Заменик на претседателот 
5 април 2011 година               на Владата на Република 

    Скопје                                     Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р.  
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1273. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” број 
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 5.4.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 
Член 1 

Со оваа oдлука на досегашниот корисник, Мини-
стерство за одбрана му престанува користењето на 
движни ствари: 60 парчиња - бусола рачна М53.  

                                                                         
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
без надомест на трајно користење на Министерството 
за внатрешни работи. 

 
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со мини-
стерот за внатрешни работи, со кој се уредуваат права-
та и обврските за движните ствари од член 1 од оваа 
одлука кои се даваат на трајно користење. 

                                                               
Член 4 

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

                                                                   
      Бр.51-2031/1                      Заменик на претседателот 
5 април 2011 година                на Владата на Република 

    Скопје                                      Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р.  

___________ 
1274. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010 и 
158/2010), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 5.4.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ 
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА 
СУРОВИНА – ГЛИНА НА „СД-ТРАНС“ ДООЕЛ – С. 
ЗВЕГОР, ДЕЛЧЕВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ВРБИ-
ЦА“ КО СТАР ИСТЕВНИК, ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО 

 
1. На „СД-ТРАНС“ ДООЕЛ – с. Звегор, Делчево се 

доделува концесија за вршење на детални геолошки 
истражувања на минерална суровина - глина на локали-
тетот „Врбица“ КО Стар Истевник, општина Делчево. 

2. Површината на истражниот простор на концеси-
јата од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,0166 km2 
определена со координатни точки меѓусебно поврзани, 
кои се дадени во следната табела: 

Точка Координата 
X 

Координата 
Y 

Т-1 4.636.705,00 7.654.694,00 
Т-2 4.636.726,00 7.654.740,00 
Т-3 4.636.704,00 7.654.750,00 
Т-4 4.636.682,00 7.654.764,00 
Т-5 4.636.662,00 7.654.784,00 
T-6 4.636.707,00 7.654.815,00 
Т-7 4.636.697,00 7.654.831,00 
Т-8 4.636.694,00 7.654.845,00 
Т-9 4.636.697,00 7.654.855,00 
Т-10 4.636.707,00 7.654.903,00 
Т-11 4.636.713,00 7.654.936,00 
Т-12 4.636.700,00 7.654.939,00 
Т-13 4.636.677,00 7.654.943,00 
Т-14 4.636.663,00 7.654.945,00 
Т-15 4.636.629,00 7.654.944,00 
Т-16 4.636.621,00 7.654.831,00 
Т-17 4.636.617,00 7.654.805,00 
Т-18 4.636.616,00 7.654.775,00 
Т-19 4.636.629,00 7.654.753,00 
Т-20 4.636.642,00 7.654.742,00 
Т-21 4.636.671,00 7.654.724,00 
Т-22 4.636.692,00 7.654.707,00 

 
3. Концесијата за детални геолошки истражувања 

од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од две 
години.   

4. Целта на вршењето на деталните геолошки 
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-
рални суровини и утврдување на рудните резерви на 
минералната суровина - глина на локалитетот „Врби-
ца“ КО Стар Истевник, општина Делчево.  

5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 60.000,00 денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред склучување на Договорот 
за концесија. 

6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за из-
вршените детални геолошки истражувања на минерал-
ните суровини е 120 дена по истекот на концесијата или 
по завршување на деталните геолошки истражувања. 

7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот за концесија. 

8. Надзор над спроведување на концесијата ќе врши 
Министерството за економија. 

9. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
      Бр.51-1898/1                     Заменик на претседателот 
5 април 2011 година               на Владата на Република 

    Скопје                                      Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р.  
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Врз основа на член 54 и член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните 
органи („Службен весник  на Република Македонија“, бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 5.4.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА   
ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА, ЗДРАВСТВЕН ДОМ „СКОПЈЕ“- СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Министерство за одбрана му престанува користењето на движ-
ните ствари: технички и санитетски средства и инвентар дадени во прилозите бр. 1 и бр. 2, кои се составен дел 
на оваа одлука.  

  
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат без надомест на трајно користење на Јавната здрав-
ствена установа, Здравствен дом “Скопје“- Скопје. 

                     
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа, Здравствен дом 
„Скопје“- Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука, кои се 
даваат на трајно користење. 

    
Член 4 

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

 
      Бр.51-2328/1                                       Заменик на претседателот 
5 април 2011 година                                   на Владата на Република 

    Скопје                                                             Македонија, 
                                                           м-р Зоран Ставрески, с.р.  

1275. 
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1276. 
Врз основа на член 30 став 1 алинеја 3 од Законот 

за трговски друштва („Службен весник на Република 
Македонија бр. 16/2004, 128/2006, 63/2007, 88/2008, 
159/2008, 20/2009, 99/2009, 105/2009, 115/2010, 
158/2010 и  36/2011), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 5.4.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ОДЛУКАТА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИЗВОЗ  

НА ПЧЕНИЦА 
 

Член 1 
Во Одлуката за ограничување на извоз на пченица 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
37/2001) во насловот, по зборот „пченица“ се додаваат 
зборовите: „и брашно од пченица“. 

 
Член 2 

Членот 1 се менува и гласи: „Со оваа одлука се за-
бранува извозот на пченица и наполица со тарифна оз-
нака 1001 и брашно од пченица со тарифна ознака 1101 
оо до 15.9.2011 година.“ 

 
Член 3 

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

 
       Бр.51-2383/1                    Заменик на претседателот 
5 април 2011 година               на Владата на Република 

    Скопје                                      Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р.  

___________ 
1277. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 5.4.2011 годинa, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ПРЕНЕСУ-
ВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА 
ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерство за транспорт и врски му престанува кориснич-
кото право на едноподни автобуси со следните кара-
ктеристики: 

 
1. АВТОБУС БРОЈ 1: 
- број на шасија: Y8АА183D1A4000364 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TDC 2013 LO64V, 

EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 

- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
2. АВТОБУС БРОЈ 2: 
- број на шасија: Y8АА183D1A4000367 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TDC 2013 LO64V, 

EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
3. АВТОБУС БРОЈ 3: 
- број на шасија: Y8АА183D1A4000370 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TDC 2013 LO64V, 

EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА   
   
4. АВТОБУС БРОЈ 4: 
- број на шасија: Y8АА183D1A4000372 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TDC 2013 LO64V, 

EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА  
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5. АВТОБУС БРОЈ 5: 
- број на шасија: Y8АА183D1A4000376 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TDC 2013 LO64V, 

EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
 6. АВТОБУС БРОЈ 6: 
- број на шасија: Y8АА183D1A4000378 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TDC 2013 LO64V, 

EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
7. АВТОБУС БРОЈ 7: 
- број на шасија: Y8АА183D1A4000388 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TDC 2013 LO64V, 

EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА   
   
8. АВТОБУС БРОЈ 8: 
- број на шасија: Y8АА183D1A4000389 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TDC 2013 LO64V, 

EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 

- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 
9. АВТОБУС БРОЈ 9: 
- број на шасија: Y8АА183D1A4000390 
- тип на мотор: Дизел, DEUTZ-TDC 2013 LO64V, 

EU 4 
- марка: LAZ 
- тип: A183D1 
- вкупно дозволена маса: 18 тона 
- година на производство: 
- Тип на менувач: Автоматски, тип ZF 6HP594C 
- Сила на мотор: 213 KW/ 290 коњски сили 
- Работна зафатнина на моторот:7146 цм3/ 7146 l        
- Места за седење: 31 
- Места за стоење: 69 
- Боја на каросерија: Црвена боја RAL 3002  
- Боја на кров: Бела  боја RAL 9010 
- Електрична погонувана рампа за инвалиди: ДА 
- Клима уред: ДА 
- Дигитален тахограф: ДА     
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се прене-

суваат на Градот Скопје за потребите на јавниот град-
ски превоз на подрачјето на Градот Скопје.  

 
Член 3 

Министерството за транспорт и врски ќе склучи до-
говор со Градоначалникот на Градот Скопје со кој ќе 
се уредат меѓусебните права и обврски во врска со пре-
несувањето на правото на сопственост на движните 
ствари од член 1 на оваа Одлука. 

 
Член 4 

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

 
      Бр.51-2387/1                      Заменик на претседателот 
5 април 2011 година               на Владата на Република 

    Скопје                                      Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р.  

___________ 
1278. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), а во вр-
ска со член 10 став 2 од Законот за минерални сурови-
ни („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010 и 158/2010), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
5.4.2011 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ДЕТАЛНИ 
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА 
СУРОВИНА–ПОДЗЕМНА ВОДА НА ДПТУ „БИОМЕ-
ДИУМ“ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СТРУМИЦА НА ЛОКА-
ЛИТЕТОТ „С.ГАБРОВО”, ОПШТИНА СТРУМИЦА 

 
1. Одлуката за престанок на важење на Одлуката за 

доделување на концесијата за детални геолошки истра-
жувања на минерална суровина – подземна вода на 
ДПТУ „БИОМЕДИУМ“ ДОО увоз-извоз Струмица на 
локалитетот „с.Габрово”, општина Струмица бр.51-
6853/1 од 7.12.2010 година престанува да важи заради 
неплаќање на понудениот еднократен надоместок за 
доделената концесија за детални геолошки истражува-
ња во износ од 810.000,00 денари.  

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

 
      Бр.51-2407/1                     Заменик на претседателот 
5 април 2011 година               на Владата на Република 

    Скопје                                     Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р.  

___________ 
1279. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08 и 10/10), а во врска со член 10 став 2 од За-
конот за минерални суровини („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.24/07, 88/08, 52/09, 6/10 и 
158/10), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 5.4.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ДЕТАЛНИ 
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА 
СУРОВИНА – ДИЈАБАЗ НА ДП „КОРП МИНЕ-
РАЛС“ ДООЕЛ С.ДОЛНО КОЊАРЕ, КУМАНОВО 
НА ЛОКАЛИТЕТОТ „СТАРА КОРИЈА”, ОПШТИНА  

ЛИПКОВО 
 
1. Одлуката за доделување на концесијата за детал-

ни геолошки истражувања на минерална суровина – 
дијабаз на ДП „КОРП МИНЕРАЛС“ ДООЕЛ с.Долно 
Коњаре, Куманово на локалитетот „Стара Корија”, оп-
штина Липково бр.51-6841/1 од 7.12.2010 година преста-
нува да важи заради неплаќање на понудениот еднокра-
тен надоместок за доделената концесија за детални гео-
лошки истражувања во износ од 3.300.000,00 денари.  

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

 
      Бр.51-2408/1                     Заменик на претседателот 
5 април 2011 година               на Владата на Република 

    Скопје                                     Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р.  

1280. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08 и 10/10), а во врска со член 10 став 2 од За-
конот за минерални суровини („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.24/07, 88/08, 52/09, 6/10 и 
158/10), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 5.4.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ДЕТАЛНИ 
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА 
СУРОВИНА – ПЕСОК, ГЛИНА И ЛАПОРЕЦ НА „ЦЕ-
МЕНТАРНИЦА УСЈЕ“ АД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ „ПЕШТЕРНИЦА”, ОПШТИНА НЕГОТИНО 

 
1. Одлуката за доделување на концесијата за детал-

ни геолошки истражувања на минерална суровина – 
песок, глина и лапорец на „Цементарница УСЈЕ“ АД 
Скопје на локалитетот „Пештерница”, општина Него-
тино бр.51-6825/1 од 7.12.2010 година престанува да 
важи заради неплаќање на понудениот еднократен на-
доместок за доделената концесија за детални геолошки 
истражувања во износ од 7.700.000,00 денари.  

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

 
      Бр.51-2409/1                    Заменик на претседателот 
5 април 2011 година              на Владата на Република 

    Скопје                                     Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р.  

___________ 
1281. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08 и 10/10), а во врска со член 10 став 2 од За-
конот за минерални суровини („Службен весник на Ре-
публика Македонија бр.24/07, 88/08, 52/09, 6/10 и 
158/10), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 5.4.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ДЕТАЛНИ 
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА 
СУРОВИНА – ПЕСОК, ГЛИНА И ЛАПОРЕЦ НА 
„ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ“ АД СКОПЈЕ НА ЛОКА-
ЛИТЕТОТ „ПЕПЕЛИШТЕ”, ОПШТИНА НЕГОТИНО 

 
1. Одлуката за доделување на концесијата за детал-

ни геолошки истражувања на минерална суровина – 
песок, глина и лапорец на „Цементарница УСЈЕ“ АД 
Скопје на локалитетот „Пепелиште”, општина Неготи-
но бр.51-6826/1 од 7.12.2010 година престанува да ва-
жи заради неплаќање на понудениот еднократен надо-
месток за доделената концесија за детални геолошки 
истражувања во износ од 3.757.600,00 денари.  

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

 
      Бр.51-2410/1                     Заменик на претседателот 
5 април 2011 година               на Владата на Република 

    Скопје                                      Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р.  
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1282. 
Врз основа на член 89, став 1 од Законот за  конце-

сии и други видови на јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 5.4.2011 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧ-
НУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДО-
ГОВОР ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО 
ЗА ИЗГРАДБА НА НОВ СТУДЕНТСКИ ДОМ НА 

ЛОКАЦИЈА ВО ШТИП 
 

Член 1 
Во Одлуката за започнување постапка за доделува-

ње на договор за јавно приватно партнерство за изград-
ба на нов студентски дом на локација во Штип бр.51-
6247/3 од 28 декември 2010 година („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 172/2010), во членот 3 
зборовите и броевите “ К.П. бр.3002“ се заменуваат со 
зборовите и броевите “КП бр.3003/6“. 

 
Член 2 

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

 
      Бр.51-2437/1                      Заменик на претседателот 
5 април 2011 година                на Владата на Република 

    Скопје                                      Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р.  

___________ 
1283. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010) и член 2 
став 1 од Одлуката за образување Национална комиси-
ја за мало и лесно оружје („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 58/2007), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на  5.4.2011 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, НАЦИОНАЛНО КОНТАКТ 
ЛИЦЕ, ЧЛЕНОВИ И СЕКРЕТАР НА НАЦИОНАЛ-
НАТА КОМИСИЈА ЗА МАЛО И ЛЕСНО ОРУЖЈЕ 

 
1. Во Решението за именување претседател, нацио-

нално контакт лице, членови и секретар на Национал-
ната комисија за мало и лесно оружје („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.87/2007 и 31/2009), 
во точката 1, во делот в), во алинејата 3 зборовите: 
„Тихомир Серафимовски“ се заменуваат со зборовите: 
„Златко Николовски“.   

Во алинејата 4 зборовите: „Јорданче Фимчев“ се за-
менуваат со зборовите: „Горан Ристовски“.   

Во алинејата 5 зборовите: „Славе Витанов“ се заме-
нуваат со зборовите: „Тони Алексовски“.   

Во алинејата 8 зборовите: „Звонко Атанасовски“ се 
заменуваат со зборовите: „Томислав Ризески“.   

Во алинејата 12 зборовите: „Вера Колевска“ се за-
менуваат со зборовите: „Ѓорѓи Панделиев“, а зборот 
„вработена“ се заменува со зборот „вработен“.  

Во алинејата 14 зборовите: „Јулијана Николовска“ 
се заменуваат со зборовите: „Дејан Атанасовски“, а 
зборот „вработена“ се заменува со зборот „вработен“.  

2. Оваа решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
      Бр.51-1468/1                     Заменик на претседателот 
5 април 2011 година               на Владата на Република 

    Скопје                                      Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р.  

___________ 
1284. 

Врз основа на член 49-г став 1 од Законот за Царин-
ска управа („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 46/2004, 81/2005, 107/2007, 103/2008, 64/2009 и 
105/2009), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 5.4.2011 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА УПРАВУВАЊЕ, УРЕДУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ 
НА ОБЈЕКТИТЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ 

ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ ЗА 2011 ГОДИНА 
 

I 
 

ОПШТА ОДРЕДБА 
 
Со оваа програма се пропишува управувањето, уре-

дувањето и одржувањето на објектите на граничните 
премини за патен сообраќај за 2011 година. 

 
II 

 
ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА 

 
Основни извори на средствата потребни за реализи-

рање на Програмата за управување, уредување и одр-
жување на објектите на граничните премини за патен 
сообраќај за 2011 година, се обезбедени од Буџетот на 
Република Македонија. 

За реализација на Програмата потребни се вкупно 
60.755.000,00 денари и тие ќе бидат обезбедени од Бу-
џетот на Република Македонија за 2011 година. 

 
III 

 
ДИНАМИЧЕН ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ 

НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ 
 
На граничните премини се предвидува изградба на 

објекти и инфраструктура кои се наоѓаат во границите 
на опфат утврдени со урбанистичките планови, се со 
цел за подобро функционирање на службите кои работ-
ните задачи ги извршуваат на граничните премини. 

Во тековната година се предвидува продолжување 
на реализацијата на проектот за подобрување и модер-
низација на Граничен премин Блаце за лесни возила, 
автобуси и пешаци, финансиран од заем од Светската 
банка во рамките на вториот проект за олеснување на 
трговијата и транспортот во Југоисточна Европа 
(ТТФСЕ-2), за што Царинската управа има склучено 
договор во вкупен износ од 101.569.489,88 денари. 
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Во текот на 2011 година, односно до крајот на 
август 2011 година, се планира завршување на објектот 
и затворање на целиот проект. 

Одобрени средства од Буџетот на Република Маке-
донија за 2011 година за реализација на овој дел од 
Програмата се обезбедени во буџетската ставка расхо-
ди од заеми – сметка 786, раздел 09003-Царинска упра-
ва, Програма 23, ставка 481. 
Одобрени средства за реализација:    29.255.000,00 денари 

 
IV 

 
ПЛАН ЗА ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКОВНО ОДРЖУ-
ВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ 

 
1. Инвестиционото одржување на граничните пре-

мини опфаќа: санација, реконструкција на објекти, 
опрема, инсталации и др. 

 
Во текот на 2011 година не се предвидуваат актив-

ности од ваков тип заради необезбедени средства во 
Буџетот на Република Македонија. 

 
2. Со тековното одржување на граничните премини 

се предвидува одржување на: објекти, опрема и инста-
лации, ваги, рампи, агрегати, чистење на наноси од 
снег на платото во зона на контрола на патници и тер-
минал, одржување на надворешна и внатрешна хигие-
на, одржување на хортикултура и одржување на про-
тивпожарни апарати. 

 
Одобрени средства за 2011 година за реализација на 

овој дел од Програмата се обезбедени од Буџетот на 
Република Македонија за 2011 година, раздел 09003-
Царинска управа, Програма 22, ставка 424 и 425. 
Одобрени средства за реализација:    21.500.000,00 денари 

 
V 

 
ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАДБА НА ДЕЛО-
ВЕН ПРОСТОР, КОЛСКИ ВАГИ, ПАРКИРАЛИШТА, 

ТЕРМИНАЛИ И САНИТАРНИ ЈАЗЛИ 
 
Подготвителните работи за изградба на деловен 

простор, колски ваги, паркиралишта, терминали и са-
нитарни јазли на граничните премини, се однесуваат на 
изготвување на техничка и тендерска документација за 
изградба на овие објекти. 

Во текот на 2011 година не се предвидуваат актив-
ности од ваков тип заради необезбедени средства со 
Буџетот на Република Македонија. 

 
VI 

 
ПЛАН ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 
ОПРЕДЕЛЕНО СО УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА 

ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ 
 
1. Иницирање на изработка на урбанистички проек-

ти, технички планови, документација и услови за градба. 
1.1. Со Планот за уредување на градежното земји-

ште определено со урбанистички планови, се планира 
иницирање на изработка и усвојување на урбанистички 
планови за граничните премини, како и измена на по-
стојните. 

1.2. Во записникот од потребата за отворање на но-
ви гранични премини, во соработка со Владата на Ре-
публика Македонија и надлежните институции се 
предвидува и учество во стручни тимови за иницирање 
на изработка на урбанистички планови за нови гранич-
ни премини. 

 
2. Планирање, градење, поставување, пренамена, 

реконструкција и отстранување на објекти. 
2.1. Во тековната година не се предвидува почеток 

на изградба на нови терминали со комплетна инфра-
структура. 

 
3. Решавање на имотно-правни односи на градеж-

ништвото. 
3.1. За решавањето на имотно-правните работи за 

граничниот премин Блаце предвидена е експропријаци-
ја на градежно земјиште во приватна сопственост, со 
што ќе се овозможи непречена изградба на овој грани-
чен премин. Обештетувањето на сопствениците на нед-
вижниот имот се предвидува да се изврши со средства 
од Буџетот на Република Македонија за 2011 година, 
раздел 09003-Царинска управа, Програма 23, ставка 485. 

Доколку се оцени дека обезбедените средства со 
Буџетот на Република Македонија за ова намена се не-
доволни, ќе се побара обезбедување на дополнителни 
средства. 

 
Одобрени средства за реализација: 10.000.000,00 денари 

 
4. Иницирање постапка за геомеханички и геотех-

нички истражни работи. 
Во рамките на изградбда на објекти и инфрастру-

ктура на граничните премини, изградба на нови гра-
нични премини, како и изведба на проширување на 
терминали, ќе се изработат елаборати за геомеханички 
и геотехнички истражни работи, чии податоци се по-
требни при изработка на техничката документација. 

Оваа постапка ќе биде иницирана за граничните 
премини каде се предвидува изградба на нови објекти 
во текот на наредните години. 

 
5. Опремување на градежно земјиште со објекти на 

комунална инфраструктура. 
Во опремувањето на градежното земјиште се пред-

видува изградба на објекти од комунална хигиена, ин-
сталации и друго. 

 
VII 

 
НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛОВНИОТ ПРОСТОР, 
КОЛСКИТЕ ВАГИ, ПАРКИРАЛИШТА, ТЕРМИНАЛИ 

И САНИТАРНИ ЈАЗЛИ 
 
1. Начинот на користење на деловниот простор, 

колските ваги, паркиралишта, терминали и санитарни 
јазли се врши врз оснвоа на потпишување на протоко-
ли со кои се регулираат односите помеѓу Царинската 
управа и органите на државната управа кои вршат 
активности во согласност со своите надлежности во об-
јекти или дел од објекти на граничните премини. 
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Во протоколот ќе се дефинираат површините кои 
ги користат органите на државната управа, како и оста-
натите права и обврски во поглед на регулирање на за-
едничките трошоци за тековно одржување, струја, гре-
ење, вода, комуналии, јавна хигиена, примена на про-
писи од областа на ПП заштитата. 

 
2. Начинот на користење на деловниот простор од 

страна на правните лица кои вршат дејности кои се по-
врзани со царинското работење и чие присуство на гра-
ничните премини е неопходно, е регулирано со склучу-
вање поединечни договори за закуп и преземање на 
активности поврзани за нивна целосна имплементација. 

 
VIII 

 
ПЛАН ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ОБЈЕКТИ 

НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ПОД ЗАКУП 
 
Деловниот и рекламниот простор, Царинската упра-

ва ќе го издава под закуп по пат на јавен оглас за при-
бирање на понуди и спроведување на постапка за јавно 
наддавање, при што, се предвидува склучување на до-
говор со правното лице кое ќе излицитира највисока 
цена за закуп на деловен и рекламен простор на гра-
ничните премини на Република Македонија за патен 
сообраќај, а врз основа на почетна цена утврдена во 
согласност со Правилникот за висината на надоместо-
ците за извршените услуги и почетната висина на за-
купнината на деловниот и рекламниот простор на гра-
ничните премини за патен сообраќај. 

Во претходните години поголем дел од деловните 
простори на граничните премини се издадени под за-
куп за што веќе се склучени договори за закуп. 

Во тековната година ќе се продолжи со активности-
те во истата насока и ќе се склучат нови договори за 
неиздадениот деловен простор. 

 
IX 

 
ВИД НА УСЛУГИ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ЗА 

КОИ СЕ НАПЛАТУВА НАДОМЕСТОК 
 
Видот на услугите на граничните премини за кои се 

наплатува надоместок се: 
- издавање на деловен и рекламен простор под за-

куп и 
- извршена услуга – престој во царински терминал. 
 

X 
За спроведувањето на активностите од оваа програ-

ма, Царинската управа ќе достави Годишен извештај 
до Владата на Република Македонија до крајот на мај 
2012 година. 

 
XI 

 
ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
      Бр.51-1954/1                      Заменик на претседателот 
5 април 2011 година               на Владата на Република 

    Скопје                                     Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р.  

1285. 
Врз основа на член 14 став 5 од Законот за јавни пати-

шта („Службен весник на Република Македонија” бр. 
84/08, 52/09, 114/09, 124/10 и 23/11), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 5.4.2011 година,  
донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 
ЗА ИЗГРАДБА,  РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУВА-
ЊЕ И ЗАШТИТА НА ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА ВО  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2011 ГОДИНА 

 
1. Во Годишната програма за изградба, реконструк-

ција, одржување и заштита на државните патишта во 
Република Македонија за 2011 година („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 8/11), во делот III 
РАСХОДИ пододделот III.2. Потпрограма 2А ИЗГРАД-
БА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТИШТА, износот 
„4.176.431.000“се заменува со износот „4.226.431.000”.  

Во точка 3. Инвестиции со сопствени средства, изно-
сот „976.000.000“ се заменува со износот „1.056.000.000“. 

Во потточка 3.2. износот „276.000.000” се заменува 
со износот „356.000.000”.  

Во точка 6. Расходи за студии, проектирање, над-
зор, провизии, материјални и други трошоци износот 
„480.000.000“ се заменува со износот „450.000.000”.  

Во потточка 6.1. износот „360.000.000” се заменува 
со износот „330.000.000”. 

Во пододделот III.3. Потпрограма 20 Патишта, из-
носот „1.494.069.000”, се заменува со износот 
„1.444.069.000“. 

Во точка 7 Експропријација износот „100.000.000” 
се заменува со износот „80.000.000”. 

Во точка 10 Отплата на кредити износот 
„953.650.000” се заменува со износот  „923.650.000”. 

Во потточка 10.1. износот „731.470.000” се замену-
ва со износот „701.470.000”. 

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

 
      Бр.51-2267/1                     Заменик на претседателот 
5 април 2011 година               на Владата на Република 

    Скопје                                     Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р.  

___________ 
   
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1286. 
Врз основа на член 417 алинеја 9 од Законот за без-

бедност на сообраќајот на патиштата („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 54/07, 86/08, 98/08, 
64/09, 161/09 и 36/11), министерот за внатрешни рабо-
ти, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ВОЗАЧКИТЕ ИСПИТИ И КРИТЕРИУМИТЕ ВО 
ОДНОС НА ПРОСТОРНИТЕ УСЛОВИ И МАТЕРИ-
ЈАЛНО-ТЕХНИЧКАТА И ИНФОРМАТИЧКАТА ОП-
РЕМА НА ИСПИТНИТЕ ЦЕНТРИ, ВОДЕЊЕТО НА 
ЕВИДЕНЦИИТЕ ВО ВРСКА СО СПРОВЕДЕНИТЕ 
ВОЗАЧКИ ИСПИТИ И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИ-
НАТА НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ИСПИТЕН ЦЕНТАР 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на спроведување на во-
зачките испити и критериумите во однос на просторни-
те услови и материјално-техничката и информатичката 
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опрема на испитните центри, водењето на евиденциите 
во врска со спроведените возачки испити и за формата 
и содржината на лиценцата за испитен центар („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 103/07, 
150/07, 127/09 и 80/10),  во член 15, по ставот (1) се до-
дава нов став (2) кој гласи:  

„(2) По исклучок од ставот (1) кандидатот за возач 
може да го одложи возачкиот испит и во рок пократок 
од рокот наведен во ставот (1), за што треба да достави 
соодветна документација (потврда, уверение и сл.) до 
раководителот на испитниот центар, најдоцна до седум 
дена од денот на одлагањето“. 

Во ставот (2), кој станува став (3), зборовите: „ста-
вот 1“ се заменуваат со зборовите: „ставовите 1 и 2“. 

Во ставот (3), кој станува став (4) по зборовите: „на 
овој член“ се додаваат зборовите: „и доколку не доста-
ви соодветна документација за случаите од ставот 2 на 
овој член во предвидениот рок“. 

Ставот (4) станува став (5). 
Во ставот (5) кој станува став (6), зборовите: „ста-

вот 4“ се заменуваат со зборовите: „ставот 5“. 
 

Член 2 
Членот 24 се менува и гласи: 
„(1) Тестовите за полагање на возачки испит се ко-

ристат и се даваат на кандидатот за возач само за време 
на полагањето на возачкиот испит. 

 (2) Прашањата содржани во тестовите за полагање 
на возачки испит, како и нивните одговори се чуваат во 
електронскиот систем за полагање на теоретскиот дел 
од возачкиот испит, во понатамошниот текст: елект-
ронскиот систем. 

(3) Тестовите за полагање на возачкиот испит, на 
барање на овластено лице од испитниот центар, еле-
ктронскиот систем од ставот (2) на овој член ги распре-
делува до испитните центри односно подружници, по 
електронски пат, на денот на полагање на возачкиот 
испит.“ 

 
Член 3 

По членот 24, се додаваат два нови члена 24-а и 24-
б, кои гласат: 

 
„Член 24-а 

(1) По добивање на пријавата од членот 7 од овој 
правилник, на денот на полагањето на теоретскиот дел 
од возачкиот испит, испитниот центар му дава на кан-
дидатот пристапен код, односно лозинка со кој му се 
одобрува пристап во електронскиот систем од членот 
24 од  овој правилник.  

(2) По одобрување на пристапот, кандидатот доби-
ва електронски тест, компјутерски генериран, чија со-
држина, по принцип на случаен избор, ја одредува соф-
тверот на електронскиот систем од членот 24 од овој 
правилник. 

(3) Тестот од ставот (2) на овој член, содржи упат-
ство за начинот на решавање на истиот, за кое испитна-
та комисија дава појаснување, пред да започне полага-
њето на теоретскиот дел од возачкиот испит. 

(4) Во случај кога кандидатот ќе се одлучи за рачно 
полагање на тестот од ставот (2) на овој член, содржи-
ната на истиот се испечатува во хартиена форма од 
страна на испитната комисија, непосредно пред полага-
њето. 

(5) Во случајот од ставот (4) на овој член, по завр-
шувањето на полагањето, од страна на испитната коми-
сија тестот автентично се пренесува во електронска 
форма во електронскиот систем од членот 24 од овој 
правилник, каде истиот се проверува. 

Член 24 - б 
(1) Во случај на спреченост на спроведување на те-

оретскиот дел од возачкиот испит, поради причини 
што доведуваат до техничка неможност на функциони-
рање на електронскиот систем од членот 24 од овој 
правилник, полагањето на испитот се прекинува.  

(2) Доколку причините од ставот (1) на овој член се 
отстранат во рок од 60 минути од прекинувањето на 
испитот, истиот продолжува веднаш по нивното от-
странување. 

(3) Доколку причините од ставот (1) на овој член не 
се отстранат во рокот од ставот (2) на овој член, испи-
тот се презакажува за друг термин.“ 

 
Член 4 

Во член 32, во ставот (4) по зборот „гума“ се дода-
ваат зборовите „во висина од 110 см за Б категорија и 
150 см за Ц и Д категории, односно Ц1 и Д1 поткатего-
рии, во бела и црвена боја,“. 

 
Член 5 

Во членот 56 став (2) алинеја 1 зборовите: „на Ми-
нистерството за внатрешни работи“ се бришат. 

 
Член 6 

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

 
     Бр.121-26161/1                          Министер 
1 април 2011 година               за внатрешни работи, 

   Скопје                      м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
__________ 

1287. 
Врз основа на член 111 став 2 алинеја 2, член 122 

став 5, член 140 став 3 и член 174 од Законот за возду-
хопловство („Службен весник на Република Македони-
ја” бр. 14/06, 24/07, 103/08 и 67/10), министерот за вна-
трешни работи донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОЛИЦИСКИТЕ ВОЗДУХОПЛОВИ И ПЕРСО-
НАЛОТ ВО ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО ВО МИНИ-

СТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат распоредување-

то, боењето, означувањето и употребата на полициски-
те воздухоплови; одржувањето и техничката контрола 
на полициските воздухоплови; стручната подготовка и 
програмите за стручна оспособеност, условите и начи-
нот на издавање, продолжување, суспендирање и одзе-
мање на дозволите и овластувањата, како и формата и 
содржината на образецот на дозволите и овластувањата 
на персоналот во воздухопловството кој врши и обез-
бедува работи од значење за безбедноста на воздухоп-
ловството и начинот, правилата и посебните услови за 
вршење на инспекцискиот надзор на полициските воз-
духоплови, правата, должностите и одговорностите, 
како и условите кои треба да ги исполнуваат лицата за 
вршење на надзор. 
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Член 2 
Доколку примената на овој правилник предизвика 

негативни последици во поглед на непреченото и нор-
мално функционирање на воздухопловството во Мини-
стерството за внатрешни работи (во натамошниот 
текст: Министерството) или кога развојот на нови кон-
цепти за обука или проверки нема да бидe во соглас-
ност со одредбите на овој правилник Министерството 
времено може да ја ограничи примената на одделни 
одредби на овој правилник во однос на одредени кон-
кретни случаи најмногу за шест месеци. 

 
Член 3 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

1. „Авион“ е  воздухоплов потежок од воздухот со 
сопствен погон, што се одржува во атмосферата со си-
лата добиена од аеродинамичката реакција на површи-
ните кои се неподвижни во текот на летот; 

2. „Водач на воздухоплов“ е прв пилот на соодветен 
тип на полициски хеликоптер или полициски авион; 

3. ,,Воздухоплов“ е секоја направа што може да се 
одржува во атмосферата поради реакција на воздухот, 
освен реакцијата на воздухот што се одбива од повр-
шината на земјата; 

4. „Воздухоплов без екипаж“ е направа со сопствен 
погон што користи аеродинамички сили за да се одр-
жува во атмосферата, може да лета автономно или да 
биде управувана од далечина и која во себе нема летач-
ки екипаж; 

5. „Воздухопловен инженер/техничар“ е воздухоп-
ловно-технички персонал кој врз основа на важечка 
дозвола за одржување воздухоплов и соодветно овла-
стување впишано во дозволата врши работи поврзани 
со техничкото одржување на полициски воздухоплови; 

6. „Воздухопловно-техничка служба“ е збир на ра-
боти и активности што се вршат од страна на воздухоп-
ловно-техничкиот персонал на полициските воздухоп-
лови на работни задачи на техничко одржување и опс-
лужување на полициските воздухоплови и пропратната 
опрема, како и водење и ажурирање на техничко-тех-
нолошката документација и изготвување на документа-
ција за одржување на полициските воздухоплови (тех-
нички систем и програми за техничко одржување); 

7. „Воздухопловно-технички персонал“ се лица кои 
врз основа на дозвола за одржување воздухоплов и со-
одветни овластувања впишани во дозволата вршат ра-
боти поврзани со техничко одржување на полициските 
воздухоплови; 

8. „Втор пилот“ е пилот на полициски хеликоптер 
или полициски авион со повеќечлен екипаж, кој посе-
дува важечка дозвола за член на летачки екипаж и со-
одветно овластување впишано во дозволата за втор пи-
лот на соодветен тип на хеликоптер или авион; 

9. „Дозвола“ е исправа со која се докажува дека 
имателот на дозволата е оспособен и квалификуван за 
вршење на работите за кои дозволата е издадена; 

10. „Инженер/техничар-летач“ е член на екипаж на 
полициски хеликоптер со важечка дозвола за член на 
летачки екипаж на полициски хеликоптер и соодветни 
овластувања впишани во истата; 

11. „ЈАР-ФЦЛ – JAR-FCL (Joint Aviation Requirements 
- Flight Crew Licensing)“ се Заеднички воздухопловни 
критериуми-Лиценцирање на членови на екипаж; 

12. „Летачки персонал“ се членови на екипаж на 
полициски хеликоптер или полициски авион и пилоти 
на воздухоплов без екипаж кои врз основа на дозвола и 
соодветни овластувања впишани во дозволата управу-
ваат со полициски воздухоплов и вршат други работи 
во врска со управувањето со воздухопловот; 

13. „Летачка служба“ е збир на работи и активности 
што се вршат како член на екипаж на полициски хели-
коптер, полициски авион или како пилот на воздухоп-
лов без екипаж; 

14. „MAP” (испишано со латинично писмо) е кра-
тенка од зборовите Македонска Полиција на македон-
ски јазик, односно од Macedonian Police на англиски ја-
зик;  

15. „Одговорен за мисија“ е пилот на полициски 
воздухоплов без екипаж кој го надгледува и координи-
ра извршувањето на конкретна мисија; 

16. „Персонал во воздухопловството“ се лица вра-
ботени во Министерството кои врз основа на дозвола за 
член на летачки екипаж на полициски хеликоптер или 
полициски авион, дозвола за одржување воздухоплов, 
дозвола за пилот на полициски воздухоплов без екипаж 
и соодветни овластувања впишани во дозволата вршат 
работи од значење за безбедноста на летањето; 

17. „Пилот на полициски воздухоплов без екипаж“ 
е надворешен или внатрешен пилот кој врши работи 
поврзани со управување на воздухоплов без екипаж; 

18. „Пловидбеност на полициски воздухоплов“ е на 
пропишан начин верифицирана и документирана спо-
собност на полициски воздухоплов за безбеден возду-
шен сообраќај во согласност со дозволената употреба 
на воздухопловот и неговите ограничувања;  

19. „Полициски воздухоплови“ се полициски хели-
коптери, полициски авиони и полициски воздухоплови 
без екипаж; 

20. „Прв пилот“ е пилот на полициски хеликоптер 
или полициски авион со повеќечлен екипаж, кој посе-
дува важечка дозвола за член на летачки екипаж и со-
одветно овластување впишано во дозволата за прв пи-
лот на соодветниот тип на хеликоптер, односно авион; 

21. „Овластување“ е одобрение запишано во дозво-
лата или е составен дел на дозволата со кое се докажу-
ва дека имателот на дозволата во која е впишано соод-
ветното овластување е оспособен и квалификуван за 
вршење на работите на кои се однесува овластувањето; 

22. „Оспособување“ е квалификација запишана во 
летачката книшка со која се докажува дека имателот на 
летачката книшка во која е впишано соодветното оспо-
собување е обучен и стручен за вршење на работите на 
кои се однесува оспособувањето; 

23. „Ученик-воздухопловен инженер/техничар“ е 
кандидат на обука за стекнување дозвола за одржување 
воздухоплов; 

24. „Ученик инженер/техничар-летач“ е кандидат 
на обука за стекнување дозвола за член на летачки еки-
паж на полициски хеликоптер и 

25. „Ученик-пилот“ е кандидат на обука за стекну-
вање дозвола за член на летачки екипаж на полициски 
воздухоплов; 

26. „Ученик-пилот на полициски воздухоплов без 
екипаж“ е кандидат на обука за стекнување дозвола за 
пилот на полициски воздухоплов без екипаж; 

27. „Хеликоптер“ е воздухоплов потежок од возду-
хот, што се одржува во атмосферата поради аеродина-
мичката реакција на воздухот од еден или повеќе пого-
нувани ротори поставени околу вертикалната оска. 
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Изразите што се употребуваат во овој правилник, 
чие значење не е дефинирано во став 1 на овој член, 
имаат значење утврдено во ЈАР-ФЦЛ 2.001 Дефиниции 
и кратенки (Пододдел А – Општи Критериуми). 

 
II. РАСПОРЕДУВАЊЕ, БОЕЊЕ, ОЗНАЧУВАЊЕ И 
УПОТРЕБА НА ПОЛИЦИСКИТЕ ВОЗДУХОПЛОВИ 

 
1. Распоредување на полициските воздухоплови 
 

Член 4 
Полициските воздухоплови според начинот на уп-

равување се распоредуваат во следниве категории: 
- полициски воздухоплови со екипаж и 
- полициски воздухоплови без екипаж. 
 

Член 5 
Полициските воздухоплови од член 4 алинеја 1 на 

овој правилник, се распоредуваат во следниве катего-
рии: 

- полициски хеликоптери и 
- полициски авиони. 
Полициските хеликоптери од член 4 алинеја 1 на 

овој правилник според намената се распоредуваат во 
следниве категории: 

- хеликоптери за посебни намени и 
- хеликоптери за полициски намени. 
 

2. Боење на полициските воздухоплови 
 

Член 6 
Полициските воздухоплови се бојат во следниве 

бои и комбинации на бои: 
- сина; 
- бела; 
- зелена; 
- кафеава и 
- сребрена.  
 
3. Означување на полициските воздухоплови 
 

Член 7 
Полициски воздухолов регистриран во Регистарот 

на полициските воздухоплови задолжително се означу-
ва со знак на припадност, регистарска ознака и знаме 
на Република Македонија. 

Знакот на припадност и регистарската ознака на по-
лициски воздухоплов се испишуваат со исти димензии 
и по големина се пропорционални на големината на по-
лициските воздухоплови. 

Покрај задолжителните ознаки од став 1 на овој 
член, полициските воздухоплови може да се означува-
ат и со други ознаки и натписи. 

 
Член 8 

Знак на припадност на полициските воздухоплови е 
„MAP”. 

Знакот на припадност од став 1 на овој член се од-
војува со црта од регистарската ознака, при што цртата 
се испишува пред регистарската ознака. 

 
Член 9 

Регистарска ознака на полициски воздухоплов 
претставува комбинација од броеви која се утврдува во 
зависност од распоредувањето и намената на полици-
скиот воздухоплов. 

Регистарски ознаки на полициските воздухоплови се: 
1. MAP – 771x – за полициски хеликоптери за по-

себна намена; 
2. MAP – 775x - за  полициски хеликоптери за поли-

циска намена; 
3. MAP – 778x - за полициски воздухоплови без 

екипаж и 
4. MAP – 779х - за полициски авиони.  
Регистарската ознака на полицискиот воздухоплов 

се испишува од левата и десна страна на опашниот ко-
нус, помеѓу задниот дел на трупот и хоризонталниот 
стабилизатор на полицискиот воздухоплов. 

 
Член 10 

Знамето на Република Македонија се наоѓа од лева-
та и десна страна на горната површина на вертикални-
от стабилизатор на полицискиот воздухоплов, а на по-
лициските воздухоплови кои немаат вертикален стаби-
лизатор од лева и десна страна на задниот дел од тру-
пот или од лева и десна страна над горната линија на 
предните влезни врати . 

 
Член 11 

Другите ознаки и натписи со кои е означен полици-
скиот воздухоплов не смеат да ја попречуваат видливо-
ста на знакот на припадност и на регистарската ознака. 

На површини на полициски воздухоплов кои се 
предвидени за означување со знак на припадност, реги-
старски ознаки, натписи за предупредување и натписи 
за ограничување, не смеат да се испишуваат други оз-
наки и натписи. 

Ознаките и натписите на полициски воздухоплов се 
одржуваат на начин на кој секогаш ќе бидат читливи. 

 
Член 12 

Знакот на припадност на полициски воздухоплов е 
испишан со латинично писмо, со големи букви, а реги-
старската ознака со арапски броеви. 

Буквите, броевите и цртите со кои се испишани зна-
кот на припадност и регистарските ознаки помеѓу себе 
се одвоени со простор кој претставува 1/4 од ширината 
на буквата, односно бројот. 

 
Член 13 

Полициските хеликоптери и полициските авиони 
имаат плочка за идентификација на воздухопловот која 
е поставена на видно место во пилотската кабина на 
инструменталната табла. 

На плочката за идентификација на воздухопловот 
се испишани знакот на припадност и регистарската оз-
нака на воздухопловот. 

Плочката за идентификација е со црна основа, а 
знакот на припадност и регистарската ознака се испи-
шани со релјефни (втиснати) букви и броеви кои се 
премачкани со фосфорен материјал и се испишани со 
големи букви и со арапски броеви. 

Плочката за идентификација е изработена од огно-
отпорен материјал, односно од материјал отпорен на 
механички оштетувања. 

Димензиите на плочката за идентификација се 5 x 
2,5 см. 
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4. Употреба на полициските воздухоплови 
 

Член 14 
Полициските воздухоплови се употребуваат за по-

требите на  Министерството, за потребите на други ор-
гани на државната управа и за потребите на други 
правни и физички лица (во натамошниот текст: други 
корисници), во согласност со намената и опремата на 
полициските воздухоплови. 

Полициските воздухоплови се употребуваат во сог-
ласност со Законот за воздухопловство, прописите до-
несени врз основа на овој закон, прифатените меѓуна-
родни стандарди од областа на воздухопловството, ка-
ко и прописите од областа на внатрешните и полици-
ските работи. 

 
Член 15 

Полициските воздухоплови за потребите на Мини-
стерството се употребуваат за вршење на следниве ра-
боти: 

1. превоз на луѓе и опрема; 
2. превоз на важни личности – ВИП; 
3. активности во соработка со организациските еди-

ници на Министерството; 
4. извидување и контрола на сообраќај; 
5. извидување и контрола на државната граница; 
6. извидување, следење, набљудување, документи-

рање и снимање од воздух; 
7. маркирање и одбележување на цели од воздух; 
8. поддршка на полициските сили од воздух; 
9. обука, дообука, тренажа и пробни летови и 
10. други потреби на Министерството. 
 

Член 16 
За потребите на други корисници, полициските воз-

духоплови можат да се употребуваат за вршење на 
следниве работи и услуги: 

1. превоз на лица и важни личности – ВИП;  
2. превоз на опрема и предмети; 
3. снимање од воздух; 
4. испитување и проверка на далноводи, гасоводи и 

нафтоводи; 
5. интервенции на телекомуникациски објекти; 
6. потрага и спасување од воздух; 
7. заштита на животната средина; 
8. медицинска евакуација на повредени лица; 
9. превоз на лица заболени од определени болести и 

на инвалиди од определени категории; 
10. снабдување со храна, лекови, како и превоз на 

лица и опрема во и од непристапни области; 
11. извидување и контрола на сообраќај; 
12. поддршка на воздухопловни манифестации и 

воздухопловно- спортски дејности и  
13. други работи и услуги кои не се во спротивност 

со прописите и стандардите од член 14 став 2 на овој 
правилник и воздухопловно-техничките упатства за ко-
ристење на полициските воздухоплови. 

 
Член 17 

За употреба на полициските воздухоплови во сог-
ласност со член 15 на овој правилник се поднесува пис-
мено барање до министерот за внатрешни работи или 
до раководен работник овластен од министерот за вна-
трешни работи.  

За употреба на полициските воздухоплови во сог-
ласност со член 16 на овој правилник се поднесува пис-
мено барање до Министерството. 

По исклучок од ставовите 1 и 2 на овој член, за ит-
ни потреби кои се резултат на настанати специфични 
околности и причини, барањето може да се поднесе и 
усно. 

По престанокот на околностите и причините од ста-
вот 3 на овој член, барањето се изготвува во писмена 
форма и се доставува до министерот за внатрешни рабо-
ти или до раководен работник овластен од министерот 
за внатрешни работи, односно до Министерството, но не 
подоцна од два дена од денот на усното поднесување. 

Барањето за употреба на полициски воздухоплови од 
ставовите 1 и 2 на овој член се доставува на образец да-
ден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 18 

За употреба на полициските воздухоплови за потре-
бите на организациските единици на Министерството 
во кои се изведува летачка и воздухопловно-техничка 
служба согласност дава раководителот на организаци-
ската единица во која се изведува летачка и воздухоп-
ловно-техничка служба, со претходно известување на 
министерот за внатрешни работи или до раководен ра-
ботник овластен од министерот за внатрешни работи.  

Одобрение за употреба на полициските воздухопло-
ви за потребите на други организациски единици на 
Министерството и за потребите на други корисници 
дава министерот за внатрешни работи или од него ов-
ластен раководен работник по извршени консултации 
со раководителот на надлежната организациска едини-
ца во која се изведува летачка и воздухопловно-тех-
ничка служба. 

Врз основа на одобрено барање за употреба на по-
лициските воздухоплови, раководителот на организа-
циската единица на Министерството во која се изведу-
ва летачка и воздухопловно-техничка служба издава 
налог за летање.  

Во налогот од став 3 на овој член се утврдени неоп-
ходните податоци за летот (почнување, времетраење и 
завршување на летот, составот на екипажот и опис на 
задачата што треба да се изврши). 

 
Член 19 

За секоја поединечна употреба на полициските воз-
духоплови, како и за континуирана употреба на поли-
циските воздухоплови во определен временски период, 
во случаите од членот 16 на овој правилник, се склучу-
ва писмен договор помеѓу Министерството и корисни-
кот на услугата, врз основа на кој се врши наплата на 
трошоците за извршените работи и услуги, кои се прес-
метуваат според реалните трошоци за осигурување, ге-
нерален сервис, тековно одржување, гориво и  дневни-
те трошоци за ангажираниот персонал . 

 
III. ОДРЖУВАЊЕ И ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА НА 

ПОЛИЦИСКИТЕ ВОЗДУХОПЛОВИ 
 

Член 20 
Одржувањето на полициските воздухоплови се вр-

ши во согласност со: 
1. техничкиот систем за одржување на полициски 

воздухоплов; 
2. програмата за одржување на конкретен тип на 

полициски воздухоплов; 
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3. воздухопловно-техничкото упатство на произво-
дителот за конкретен тип полициски воздухоплов; 

4. прирачникот за одржување и 
5. сервисните билтени и директивите за пловидбе-

ност. 
Техничкиот систем за одржување на полициски 

воздухоплов изготвен организациската единица на Ми-
нистерството надлежна за воздухопловно-техничко 
одржување, треба да биде одобрен од страна на мини-
стерот за внатрешни работи. 

Програмата за одржување на конкретен тип возду-
хоплов изготвена од  организациската единица на Ми-
нистерството надлежна за воздухопловно-техничко 
одржување, треба да биде одобрена од страна на мини-
стерот за внатрешни работи.  

 
Член 21 

Работи на воздухопловно-техничко одржување на 
полициски воздухоплов врши воздухопловен инженер 
или воздухопловен техничар кој поседува важечка доз-
вола за вршење на воздухопловно-техничка служба, 
впишано важечко овластување во дозволата и важечко 
лекарско уверение. 

 
Член 22 

Техничка контрола на полициските воздухоплови 
врши воздухопловен техничар кој поседува важечка 
дозвола со впишано важечко овластување за воздухоп-
ловно-технички контролор. 

 
Член 23 

Техничката контрола на полициските воздухоплови 
е пропишана со Програмата за одржување на конкре-
тен тип на полициски воздухоплов од член 20 алинеја 2 
на овој правилник. 

 
Член 24 

Пловидбеност на полициски воздухоплов контину-
ирано се одржува во согласност со актите од член 20 
став 1 на овој правилник. 

Пловидбеност на полициски воздухоплов се утвр-
дува со вршење на преглед на полициски воздухоплов 
од страна на воздухопловен инспектор (во натамошни-
от текст: инспектор) од организациската единица на 
Министерството надлежна за надзор и сертифицирање. 

За констатираната состојба од извршениот преглед 
од став 2 на овој член инспекторот изготвува записник. 

Доколку инспекторот во записникот од ставот 3 на 
овој член констатира дека се исполнети условите за из-
давање на уверение за пловидбеност, го издава увере-
нието за пловидбеност кое има важност од 12 месеци. 

Доколку инспекторот во записникот констатира де-
ка условите за издавање на уверение за пловидбеност 
не се исполнети, во записникот утврдува мерки кои до-
полнително треба да се спроведат со цел исполнување 
на условите, како и рок во кој мерките треба да се 
спроведат. 

Формата и содржината на уверението за пловидбе-
ност се дадени во Прилог бр. 2 кој е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 25 

Прегледот за утврдување на пловидбеност на поли-
циски воздухоплов од член 24 став 2 на овој правилник 
се врши со испитување на воздухопловот на земја, а по 
потреба и во лет. 

Прегледот за утврдување на пловидбеност на поли-
циски воздухоплов може да биде основен, редовен и 
вонреден. 

Основен преглед на полициски воздухоплов се из-
вршува при издавање на првото уверение за пловидбе-
ност и впишување на полицискиот воздухоплов во Ре-
гистарот на полициски воздухоплови. 

Редовен преглед на полициски воздухоплов се вр-
ши на секои 12 месеци. 

Вонреден преглед на полициски воздухоплов се вр-
ши по потреба во следниве случаи: 

- по констатирање на сериозни неисправности; 
- по замена на витални делови и компоненти на воз-

духопловот и 
- по извршени модификации на воздухопловот.  
 

Член 26 
Испитување на полициски воздухоплов на земја се 

врши во согласност со листата за проверки на возду-
хоплов на земја.  

Со испитување на полициски воздухоплов на земја 
се утврдува исполнетоста на условите за безбедно опе-
рирање, особено општата состојба на воздухопловот и 
ажурираноста на податоците за воздухопловно-технич-
кото одржување. 

 
Член 27 

Испитувањето на полициски воздухоплов во лет 
(пробен лет) се врши во согласност со листата за про-
верки на воздухоплов во лет, која е составен дел на 
воздухопловно-техничкото упатство на производите-
лот за конкретен тип на воздухоплов. 

Со испитување на полициски воздухоплов во лет се 
утврдува функционалната исправност на воздухопло-
вот во лет. 

  
IV. СТРУЧНА ПОДГОТОВКА И ПРОГРАМИ ЗА 
СТРУЧНА ОСПОСОБЕНОСТ, УСЛОВИ И НАЧИН НА 
ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ, СУСПЕНДИРАЊЕ И 
ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛИТЕ И ОВЛАСТУВАЊАТА, 
КАКО И ФОРМА И СОДРЖИНА НА ОБРАЗЕЦОТ НА 
ДОЗВОЛИТЕ И ОВЛАСТУВАЊАТА НА ПЕРСОНА-
ЛОТ ВО ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО КОЈ ВРШИ И ОБЕЗ-
БЕДУВА РАБОТИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТА  

НА ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО 
 

1.  Пилот на полициски хеликоптер 
 

Член 28 
Пилот на полициски хеликоптер може да биде лице 

кое ги исполнува условите во врска со стручната под-
готовка и другите услови пропишани со прописите од 
областа на внатрешните и полициските работи и про-
писите од областа на воздухопловството. 

 
Член 29 

Дозвола за член на летачки екипаж на полициски 
хеликоптер – пилот се издава на: 

1. лице кое завршило обука за пилот на полициски 
хеликоптер, според соодветна програма за обука; 

2. лице кое поседува важечка дозвола за професио-
нален пилот на хеликоптер издадена од цивилните воз-
духопловни власти на Република Македонија и 

3. лице со претходно искуство како пилот на хели-
коптер стекнато на државни воздухоплови во Република 
Македонија, а по завршена обука за обнова на знаењата 
и вештините, според соодветна програма за обука. 
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Член 30 
Програмата за обука од член 29 точка 1 на овој пра-

вилник како минимум ги содржи елементите од ЈАР-
ФЦЛ 2, пододдел Д (Комерцијален пилот на хеликоп-
тер) и тоа Додаток 1 на ЈАР-ФЦЛ 2.160 и 2.165 (а) (4) 
ЦПЛ (Х) интегриран курс или Додаток 1 на ЈАР-ФЦЛ 
2.160 и 2.165 (а) (5) ЦПЛ (Х) модуларен курс. 

 
Член 31 

Во дозволата за член на летачки екипаж на полици-
ски хеликоптер – пилот се впишуваат следниве овла-
стувања: 

1. овластување за тип на хеликоптер, како прв или 
втор пилот; 

2. овластување за летање по инструменти; 
3. овластување за инструктор по летање; 
4. овластување за инструктор за тип на хеликоптер; 
5. овластување инструктор за летање по инструменти; 
6. овластување за инструктор за летање на симула-

тор и 
7. овластување за пробен (тест) пилот на сериски 

хеликоптер. 
Овластувањето од став 1 точка 1 на овој член ќе се 

впише во дозволата за член на летачки екипаж на поли-
циски хеликоптер – пилот по успешно завршена обука 
за конкретен тип на хеликоптер, според соодветна про-
грама за обука на тип на хеликоптер. 

Прв пилот на полициски хеликоптер може да биде 
втор пилот на полициски хеликоптер кој има вкупен 
налет од 500 часа од кои најмалку 200 часа на конкре-
тен тип на хеликоптер, а по завршена обука за прв пи-
лот на конкретен тип на хеликоптер, според соодветна 
програма за прв пилот на полициски хеликоптер. 

Овластувањето од став 1 точка 2 на овој член ќе се 
впише во дозволата за член на летачки екипаж на поли-
циски хеликоптер – пилот по успешно завршена обука 
за летање по инструменти, според соодветна програма, 
која како минимум ги содржи елементите од ЈАР-ФЦЛ 
2, пододдел Е (Инструментален рејтинг за хеликоптер). 

Овластувањето од став 1 точка 3 на овој член ќе се 
впише во дозволата за член на летачки екипаж на поли-
циски хеликоптер – пилот по успешно завршена обука 
за инструктор по летање, според соодветна програма, 
која како минимум ги содржи елементите од ЈАР-ФЦЛ 
2.310, ЈАР-ФЦЛ 2.320А, 2.320Б, 2.320Ц и 2.320Д. 

Овластувањето од став 1 точка 4 на овој член ќе се 
впише во дозволата за член на летачки екипаж на поли-
циски хеликоптер – пилот по успешно завршена обука 
за инструктор за тип на хеликоптер, според соодветна 
програма, која како минимум ги содржи елементите од 
ЈАР-ФЦЛ 2.310, ЈАР-ФЦЛ 2.330А, 2.330Б и 2.330Ц. 

Овластувањето од став 1 точка 5 на овој член ќе се 
впише во дозволата за член на летачки екипаж на поли-
циски хеликоптер – пилот по успешно завршена обука 
за инструктор за летање по инструменти, според соод-
ветна програма, која како минимум ги содржи елемен-
тите од ЈАР-ФЦЛ 2.310, ЈАР-ФЦЛ 2.340А, 2.340Б и 
2.340Ц. 

Овластувањето од став 1 точка 6 на овој член ќе се 
впише во дозволата за член на летачки екипаж на поли-
циски хеликоптер – пилот по успешно завршена обука 
за инструктор за летање на симулаторна симулатор, 
според соодветна програма, која како минимум ги со-
држи елементите од ЈАР-ФЦЛ 2.310, ЈАР-ФЦЛ 2.360А, 
2.360Б, 2.360Ц, 2.360Д и 2.360Е. 

Овластувањето од став 1 точка 7 на овој член ќе се 
впише во дозволата за член на летачки екипаж на поли-
циски хеликоптер – пилот по успешно завршена обука 
за пробен (тест) пилот на сериски хеликоптер, според 
соодветна програма. 

 
Член 32 

Дозволата за член на екипаж на полициски хели-
коптер – пилот се издава со важност од пет години од 
денот на издавањето. 

Овластувањата впишани во дозволата се со важност 
од денот на стекнувањето, односно продолжувањето, и 
тоа: 

1. овластување за тип на хеликоптер, како прв или 
втор пилот – 12 месеци; 

2. овластување за летање по инструменти – 12 месе-
ци; 

3. овластување за инструктор по летање – 36 месеци; 
4. овластување за инструктор за тип на хеликоптер 

– 36 месеци; 
5. овластување за инструктор за летање по инстру-

менти – 36 месеци; 
6. овластување за инструктор за летање на симула-

тор – 36 месеци и 
7. овластување за пробен (тест) пилот на сериски 

хеликоптер – 12 месеци. 
 

Член 33 
Продолжување на важноста на овластувањата од 

член 32 од овој правилник се врши за: 
1. овластување за тип на хеликоптер, како прв или 

втор пилот – доколку во текот на важноста на овласту-
вањето пилотот да налетал најмалку 15 часа како прв 
или втор пилот на соодветниот тип на хеликоптер и ус-
пешно ја поминал проверката за продолжување на важ-
носта на овластувањето; 

2. овластување за летање по инструменти – доколку 
во текот на важноста на овластувањето пилотот да на-
летал најмалку 10 часа летање по инструменти, од што 
не повеќе од пет часа во симулирани услови, има нај-
малку пет слетувања со инструментален приод за сле-
тување во реални или симулирани услови и успешно ја 
поминал проверката за продолжување на важноста на 
овластувањето; 

3. овластување за инструктор по летање – доколку 
инструкторот ги исполнува условите од ЈАР-ФЦЛ 
2.320Г; 

4. овластување за инструктор за тип на хеликоптер 
– дпколку инструкторот  ги исполнува условите од 
ЈАР-ФЦЛ 2.330Ф; 

5. овластување инструктор за летање по инструмен-
ти – доколку инструкторот ги исполнува условите од 
ЈАР-ФЦЛ 2.340Ф; 

6. овластување за инструктор за летање на симула-
тор – доколку инструкторот ги исполнува условите од 
ЈАР-ФЦЛ 2.360Ф и 

7. овластување за пробен (тест) пилот на сериски 
хеликоптер – доколку пилотот во текот на важноста на 
овластувањето да извршил најмалку еден пробен лет на 
тип на воздухоплов за кој има овластување во дозвола-
та за член на екипаж на полициски хеликоптер или ус-
пешно ја поминал проверката за продолжување на важ-
носта на овластувањето. 
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Проверките за продолжување на важноста на овла-
стувањата се вршат според програма за периодична 
обука и проверки. 

Проверките за продолжување на важноста на овла-
стувањата ги вршат пилоти со важечко инструкторско 
овластување впишано во нивните дозволи, овластени 
од министерот за внатрешни работи. 

 
Член 34 

На членовите на екипаж на полициски хеликоптер 
и полициски авион и на пилотите на полициски возду-
хоплов без екипаж, им се издава летачка книшка. 

Летачката книшка ги содржи следниве елементи: 
1. податоци за имателот; 
2. минато искуство; 
3. упатство за чинот на пополнување на книшката; 
4. податоци за извршено летање: 
- датум; 
- место и време на заминување; 
- место и време на пристигнување, 
- податоци за полицискиот воздухоплов: тип, мо-

дел, варијанта и регистарски ознаки, 
- време на летање; 
- име и презиме на водачот на полицискиот возду-

хоплов; 
- број на полетувања и слетувања; 
- време во оперативни услови; 
- должност на членот на екипаж; 
- време на летање во симулатор и 
- забелешки, напомени и одобрувања. 
5. оспособувања/белешки; 
6. дополнителни оспособувања/белешки; 
7. годишни заклучоци за извршен налет и 
8. годишни заклучоци по тип на полициски возду-

хоплов. 
 

Член 35 
Во летачката книшка на член на екипаж на полици-

ски хеликоптер – пилот од член 34 на овој правилник 
се впишуваат следниве оспособувања: 

1. оспособување за носење подвесен товар; 
2. оспособување за гасење пожари; 
3. оспособување за десантирање падобранци; 
4. оспособување за слетување и полетување од над-

морска височина над 1500 м.; 
5. оспособување за барање и спасување и 
6. оспособување за летање ноќе со опрема за визуе-

лизација. 
Оспособувањето од став 1 точка 1 на овој член ќе 

се впише во летачката книшка по успешно завршена 
обука за носење подвесен товар, според соодветна про-
грама. 

Оспособувањето од став 1 точка 2 на овој член ќе 
се впише во летачката книшка по успешно завршена 
обука за гасење пожари со полициски хеликоптер, спо-
ред соодветна програма. 

Оспособувањето од став 1 точка 3 на овој член ќе 
се впише во летачката книшка по успешно завршена 
обука за десантирање падобранци од полициски хели-
коптер, според соодветна програма. 

Оспособувањето од став 1 точка 4 на овој член ќе 
се впише во летачката книшка по успешно завршена 
обука за слетување и полетување од надморска височи-
на над 1500 м. , според соодветна програма. 

Оспособувањето од став 1 точка 5 на овој член ќе се 
впише во летачката книшка по успешно завршена обука 
за барање и спасување, според соодветна програма. 

Оспособувањето од став 1 точка 6 на овој член ќе 
се впише во летачката книшка по успешно завршена 
обука за летање ноќе со опрема за визуелизација, спо-
ред соодветна програма. 

 
Член 36 

Важноста на оспособувањата впишани во летачката 
книшка на член на екипаж  на полициски хеликоптер – 
пилот е со неограничено времетраење. 

За да остане во тренажа, членот на екипаж на поли-
циски хеликоптер – пилот за извршување на задачи по-
врзани со оспособувањата од член 35 на овој правил-
ник, во период од 24 месеци потребно е да изврши нај-
малку пет летови во кои ќе ги практикува стекнатите 
оспособувања. 

 
2. Инженер/техничар-летач на полициски  

хеликоптер 
 

Член 37 
Инженер/техничар-летач на полициски хеликоптер 

може да биде лице кое ги исполнува условите во врска 
со стручната подготовка и другите услови пропишани со 
прописите од областа на внатрешните и полициските ра-
боти и прописите од областа на воздухопловството. 

 
Член 38 

Дозвола за член на летачки екипаж на полициски 
хеликоптер – инженер/техничар-летач се издава на: 

1. лице кое завршило обука за инженер/техничар-
летач, според соодветна програма; 

2. лице кое поседува важечка дозвола за инже-
нер/техничар-летач издадена од цивилните воздухоп-
ловни власти на Република Македонија и 

3. лице со претходно искуство како инженер/техни-
чар-летач стекнато на државен воздухоплов во Репуб-
лика Македонија, а по завршена обука за обнова на 
знаењата и вештините, според соодветна програма за 
обука. 

 
Член 39 

Програмата за обука од член 38 точка 1 на овој пра-
вилник како минимум ги содржи елементите од ЈАР-
ФЦЛ 4, пододдел Д (Дозвола за инженер/техничар-ле-
тач) и тоа Додаток 1 на ЈАР-ФЦЛ 4.160 (Курс за тех-
ничка обука) и Додаток 2 на ЈАР-ФЦЛ 4.160 (Курс за 
летачка обука). 

 
Член 40 

Во дозволата за член на екипаж на полициски хели-
коптер – инженер/техничар-летач се впишуваат след-
ниве овластувања: 

1. овластување за тип на хеликоптер; 
2. овластување за инструктор; 
3. овластување за инструктор за летање на симула-

тор и 
4. овластување за пробен инженер/техничар-летач 

на сериски хеликоптер. 
Овластувањето од став 1 точка 1 на овој член ќе се 

впише во дозволата за член на екипаж на полициски 
хеликоптер – инженер/техничар-летач по успешно за-
вршена обука за конкретен тип на хеликоптер, според 
соодветна програма. 
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Овластувањето од став 1 точка 2 на овој член ќе се 
впише во дозволата за член на екипаж  на полициски 
хеликоптер – инженер/техничар-летач доколку имате-
лот на дозволата има налет од најмалку 400 часа како 
инженер/техничар-летач, а по успешно завршена обука 
за инструктор инженер/техничар-летач, според соод-
ветна програма. 

Овластувањето од став 1 точка 3 на овој член ќе се 
впише во дозволата за член на екипаж  на полициски 
хеликоптер – инженер/техничар-летач по успешно за-
вршена обука за инструктор за летање на симулатор, 
според соодветна програма, која како минимум ги со-
држи елементите од ЈАР-ФЦЛ 4.405 и ЈАР-ФЦЛ 4.410. 

Овластувањето од став 1 точка 4 на овој член ќе се 
впише во дозволата за член на екипаж на полициски 
хеликоптер – инженер/техничар-летач по успешно за-
вршена обука за пробен инженер/техничар-летач на се-
риски хеликоптер, според соодветна програма. 

 
Член 41 

Дозволата за инженер/техничар-летач се издава со 
важност од пет години од денот на издавањето. 

Овластувањата впишани во дозволата се со важност 
од денот на стекнувањето, односно продолжувањето, и 
тоа: 

1. овластување за тип на хеликоптер – 12 месеци; 
2. овластување за инструктор – 36 месеци; 
3. овластување за инструктор за летање на симула-

тор – 36 месеци и 
4. овластување за пробен (тест) инженер/техничар-

летач на сериски хеликоптер – 12 месеци. 
 

Член 42 
Продолжување на важноста на овластувањата од 

член 40 од овој правилник се врши за: 
1. овластување за тип на хеликоптер – доколку во 

текот на важноста на овластувањето инженерот/техни-
чарот-летач налетал најмалку 30 часа на соодветен тип 
на хеликоптер и успешно ја поминал проверката за 
продолжување на важноста на овластувањето; 

2. овластување за инструктор инженер/техничар-ле-
тач – доколку инструкторот во текот на важноста на 
овластувањето налетал најмалку 20 часа во улога на 
инструктор или да завршил периодична обука за обно-
вување на знаењата и вештините потребни за инстру-
ктор инженер/техничар-летач и успешно да ја поминал 
проверката за продолжување на овластувањето; 

3. овластување за инструктор за летање на симула-
тор – доколку инструкторот ги исполнува условите од 
ЈАР-ФЦЛ 4.415 и 

4. овластување за пробен (тест) инженер/техничар-
летач на сериски хеликоптер – доколку во текот на 
важноста на овластувањето инженерот/техничарот-ле-
тач извршил најмалку еден пробен лет на тип на хели-
коптер за кој има овластување во дозволата или успеш-
но ја поминал проверката за продолжување на важно-
ста на овластувањето. 

 
Член 43 

Проверките за продолжување на важноста на овла-
стувањата се извршуваат според програма за периодич-
на обука и проверки. 

Проверките за продолжување на важноста на овла-
стувањата ги вршат инженери/техничари-летачи со ва-
жечко инструкторско овластување впишано во нивните 
дозволи за член на екипаж  на полициски хеликоптер – 
инженер/техничар-летач, овластени од министерот за 
внатрешни работи. 

Член 44 
Во летачката книшка на член на екипаж на полици-

ски хеликоптер – инженер/техничар-летач се впишува-
ат следниве оспособувања: 

1. оспособување за носење подвесен товар; 
2. оспособување за работа со надворешна дигалка; 
3. оспособување за гасење пожари; 
4. оспособување за десантирање падобранци; 
5. оспособување за барање и спасување и 
6. оспособување за летање ноќе со опрема за визуе-

лизација. 
Оспособувањето од став 1 точка 1 на овој член ќе 

се впише во дозволата за член на екипаж  на полициски 
хеликоптер – инженер/техничар-летач по успешно за-
вршена обука за носење подвесен товар, според соод-
ветна програма. 

Оспособувањето од став 1 точка 2 на овој член ќе 
се впише во дозволата за член на екипаж  на полициски 
хеликоптер – инженер/техничар-летач по успешно за-
вршена обука за работа со надворешна дигалка, според 
соодветна програма. 

Оспособувањето од став 1 точка 3 на овој член ќе 
се впише во дозволата за член на екипаж  на полициски 
хеликоптер – инженер/техничар-летач по успешно за-
вршена обука за гасење пожари со хеликоптер, според 
соодветна програма. 

Оспособувањето од став 1 точка 4 на овој член ќе 
се впише во дозволата за член на екипаж  на полициски 
хеликоптер – инженер/техничар-летач по успешно за-
вршена обука за десантирање падобранци од хеликоп-
тер, според соодветна програма. 

Оспособувањето од став 1 точка 5 на овој член ќе 
се впише во дозволата за член на екипаж  на полициски 
хеликоптер – инженер/техничар-летач по успешно за-
вршена обука за барање и спасување, според соодветна 
програма. 

Оспособувањето од став 1 точка 6 на овој член ќе 
се впише во дозволата за член на екипаж  на полициски 
хеликоптер – инженер/техничар-летач по успешно за-
вршена обука за летање ноќе со опрема за визуелизаци-
ја, според соодветна програма. 

 
Член 45 

Важноста на оспособувањата впишани во летачката 
книшка на инженер/техничар-летач на полициски воз-
духоплов се со неограничено времетраење. 

За да остане во тренажа инженерот/техничарот-ле-
тач на полициски воздухоплов за извршување на зада-
чи поврзани со оспособувањата од член 44 од овој пра-
вилник, треба во период од 24 месеци да изврши нај-
малку пет летови во кои ќе ги практикува стекнатите 
оспособувања. 

 
3. Воздухопловен инженер на полициски  

воздухоплов 
 

Член 46 
Воздухопловен инженер на полициски воздухоплов 

може да биде лице кое ги исполнува условите во врска 
со стручната подготовка и другите услови пропишани со 
прописите од областа на внатрешните и полициските ра-
боти и прописите од областа на воздухопловството. 

 
Член 47 

Дозвола за одржување воздухоплов (воздухопловен 
инженер) се издава на: 
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1. лице кое завршило обука за воздухопловен инже-
нер, според соодветна програма; 

2. лице кое поседува важечка дозвола за воздухоп-
ловен инженер издадена од цивилните воздухопловни 
власти на Република Македонија и 

3. лице со претходно искуство како воздухопловен 
инженер стекнато на државен воздухоплов во Републи-
ка Македонија, а по завршена обука за обнова на знае-
њата и вештините, според соодветна програма. 

 
Член 48 

Програмата од член 47 точка 1 од овој правилник 
како минимум ги содржи елементите од Додаток III од 
Анекс III дел 66 од Регулатива (ЕЗ) број 2042/2003 на 
Комисијата од 20 ноември 2003 година за постојана 
пловидбеност на воздухоплови и воздухопловни произ-
води, делови и направи, како и за одобрување на органи-
зациите и персоналот вклучени во овие задачи дадена во 
прилог на Правилникот за стручно оспособување, про-
верки, дозволите и овластувањата на воздухопловно-
техничкиот персонал за одржување на воздухоплови. 

 
Член 49 

Во дозволата за одржување воздухоплов (воздухоп-
ловен инженер) се впишуваат следниве овластувања: 

(1) овластување за тип на воздухоплов; 
(2) овластување за земска контролна станица; 
(3) овластување за шеф координатор на земја и 
(4) овластување за инструктор. 
Овластувањето од став 1 точка 1 на овој член може 

да биде за: 
1. воздухоплов, мотор и системи (АМС), или 
2. инструменти, радио-уреди, електронска опрема и 

електроопрема (ИРЕ).  
Овластувањето од став 1 точка 1 на овој член ќе се 

впише во дозволата за одржување воздухоплов (возду-
хопловен инженер) по успешно завршена обука за кон-
кретен тип воздухоплов, според соодветна програма, 
која како минимум ги содржи елементите од Додаток 
III од Анекс III дел 66 од Регулатива (ЕЗ) број 
2042/2003 на Комисијата од 20 ноември 2003 година за 
постојана пловидбеност на воздухоплови и воздухоп-
ловни производи, делови и направи, како и за одобру-
вање на организациите и персоналот вклучени во овие 
задачи дадена во прилог на Правилникот за стручно ос-
пособување, проверки, дозволите и овластувањата на 
воздухопловно-техничкиот персонал за одржување на 
воздухоплови. 

Овластувањето од став 1 точка 2 на овој член ќе се 
впише во дозволата за одржување воздухоплов (возду-
хопловен инженер) по успешно завршена обука за 
стекнување овластување за одржување на земска кон-
тролна станица, според соодветна програма за обука, 
која како минимум ги содржи следниве елементи: 

1. Теоретски дел: 
- запознавање со системот; 
- општ опис на земската станица;  
- општ опис на земскиот базен терминал; 
- електричен систем на земска станица ; 
- електричен систем на земскиот базен терминал; 
- компјутери во земска станица; 
- мрежа; 
- видео и радио опрема во земска станица; 
- софтвер; 

- режим на работа на земска станица; 
- режим на работа на земскиот базен терминал; 
- комуникациски протокол на системот; 
- контролни и сензорски форми во земска станица; 
- операторски комјутер во земска станица; 
- функционални дијаграми на системот во случај на 

губење на комуникација; 
- управување со комуникација и 
- безбедносни мерки. 
2. Практичен дел: 
- запознавање со процедури и функционирање на 

системот; 
- процедури пред полетување и по слетување; 
- извршување на прегледи на системот и 
- вонредни постапки. 
Овластувањето од став 1 точка 3 на овој член ќе се 

впише во дозволата за одржување воздухоплов (возду-
хопловен инженер) по успешно завршена обука за 
стекнување овластување за шеф координатор на земја, 
според соодветна програма за обука, која како мини-
мум ги содржи следниве елементи: 

1. Теоретски дел: 
- управување со ресурси на тим; 
- познавање на работата на секоја одделна екипа по-

себно и 
- заштита при работа. 
2. Практичен дел: 
- организација и одредување на технички екипаж за 

лет; 
- проверка и затворање на книгата пред лет; 
- комуникација со внатрешен и надворешен пилот и 
- подготовка за полетување и прифаќање после сле-

тување на воздухопловот. 
Овластувањето од став 1 точка 4 на овој член ќе се 

впише во дозволата за одржување воздухоплов (возду-
хопловен инженер) по успешно завршена обука за ин-
структор, според соодветна програма за обука, доколку 
имателот на дозволата вршел работи на одржување на 
воздухоплов најмалку пет години од денот на стекну-
вањето на дозволата. Програмата за обука како мини-
мум ги содржи следниве елементи: 

1. организација и систем за одржување на воздухоп-
лови; 

2. методика на настава и обука и 
3. практичен дел. 
 

Член 50 
Дозволата за одржување воздухоплов (воздухопло-

вен инженер) се издава со важност од пет години од де-
нот на издавањето. 

Овластувањата впишани во дозволата се со важност 
од денот на стекнувањето односно продолжувањето, и 
тоа: 

1. овластување за тип на воздухоплов – 24 месеци; 
2. овластување за земска контролна станица - 24 ме-

сеци; 
3. овластување за шеф координатор на земја – 36 

месеци и  
4. овластување за инструктор – 36 месеци. 
 

Член 51 
Важноста на овластувањата од член 49 став 1 на 

овој правилник се продолжува за: 
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1. овластување за тип на воздухоплов – доколку во 
текот на важноста на овластувањето воздухопловниот 
инженер немал прекин во работата подолг од шест ме-
сеци и успешно ја поминал проверката за продолжува-
ње на овластувањето; 

2. овластување за земска контролна станица – до-
колку во текот на важноста на овластувањето возду-
хопловниот инженер немал прекин во работата подолг 
од шест месеци и успешно ја поминал проверката за 
продолжување на овластувањето; 

3. овластување за шеф координатор на земја – до-
колку во текот на важноста на овластувањето возду-
хопловниот инженер извршувал функција шеф коорди-
натор на земја најмалку 10 пати и успешно ја поминал 
проверката за продолжување на овластувањето и 

4. овластување за инструктор – доколку воздухоп-
ловниот инженер има важечко овластување за тип на 
воздухоплов и успешно ја поминал проверката за про-
должување на овластувањето. 

Проверките за продолжување на важноста на овла-
стувањата се извршуваат според програма за периодич-
на обука и проверки. 

Проверките за продолжување на важноста на овла-
стувањата ги вршат воздухопловни инженери со ва-
жечко инструкторско овластување во дозволата за одр-
жување воздухоплов (воздухопловен инженер), овла-
стени од министерот за внатрешни работи. 

 
4. Воздухопловен техничар на полициски 

воздухоплов 
 

Член 52 
Воздухопловен техничар на полициски воздухоп-

лов може да биде лице кое ги исполнува условите во 
врска со стручната подготовка и другите услови пропи-
шани со прописите од областа на внатрешните и поли-
циските работи и прописите од областа на воздухоп-
ловството. 

 
Член 53 

Дозвола за одржување воздухоплов (воздухопловен 
техничар) се издава на: 

1. лице кое завршило обука за воздухопловен тех-
ничар, според соодветна програма; 

2. лице кое поседува важечка дозвола за воздухоп-
ловен техничар издадена од цивилните воздухопловни 
власти на Република Македонија и 

3. лице со претходно искуство на воздухопловен 
техничар стекнато на државен воздухоплов во Репуб-
лика Македонија, а по завршена обука за обнова на 
знаењата и вештините, според соодветна програма. 

 
Член 54 

Програмата од член 53 точка 1 на овој правилник 
како минимум ги содржи елементите од Додаток III од 
Анекс III дел 66 од Регулатива (ЕЗ) број 2042/2003 на 
Комисијата од 20 ноември 2003 година за постојана 
пловидбеност на воздухоплови и воздухопловни произ-
води, делови и направи, како и за одобрување на органи-
зациите и персоналот вклучени во овие задачи дадена во 
прилог на Правилникот за стручно оспособување, про-
верки, дозволите и овластувањата на воздухопловно-
техничкиот персонал за одржување на воздухоплови. 

Член 55 
Во дозволата за одржување воздухоплов (воздухоп-

ловен техничар) се впишуваат следниве овластувања: 
1. овластување за тип на воздухоплов; 
2. овластување за земска контролна станица; 
3. овластување за шеф координатор на земја;  
4. овластување за работа со надворешна дигалка; 
5. овластување за воздухопловно-технички контро-

лор и 
6. овластување за инструктор. 
Овластувањето од став 1 точка 1 на овој член може 

да биде за: 
1. воздухоплов, мотор и системи (АМС), или 
2. инструменти, радио-уреди, електронска опрема и 

електроопрема (ИРЕ).  
Овластувањето од став 1 точка 1 на овој член ќе се 

впише во дозволата за одржување воздухоплов (возду-
хопловен техничар) по успешно завршена обука за кон-
кретен тип воздухоплов, според соодветна програма, 
која како минимум ги содржи елементите од Додаток 
III од Анекс III дел 66 од Регулатива (ЕЗ) број 
2042/2003 на Комисијата од 20 ноември 2003 година за 
постојана пловидбеност на воздухоплови и воздухоп-
ловни производи, делови и направи, како и за одобру-
вање на организациите и персоналот вклучени во овие 
задачи дадена во прилог на Правилникот за стручно ос-
пособување, проверки, дозволите и овластувањата на 
воздухопловно-техничкиот персонал за одржување на 
воздухоплови. 

Овластувањето од став 1 точка 2 на овој член ќе се 
впише во дозволата за одржување воздухоплов (возду-
хопловен техничар) по успешно завршена обука за одр-
жување на земна контролна станица, според соодветна 
програма, која како минимум ги содржи следниве еле-
менти: 

1. Теоретски дел: 
- запознавање со системот; 
- општ опис на земската станица;  
- општ опис на земскиот базен терминал; 
- електричен систем на земска станица; 
- електричен систем на земскиот базен терминал; 
- компјутери во земска станица; 
- мрежа; 
- видео и радио опрема во земска станица; 
- софтвер; 
- режим на работа на земска станица; 
- режим на работа на земскиот базен терминал; 
- комуникациски протокол на системот; 
- контролни и сензорски форми во земска станица; 
- операторски комјутер во земска станица; 
- функционални дијаграми на системот во случај на 

губење на комуникација; 
- управување со комуникација и 
- безбедносни мерки. 
2. Практичен дел: 
- запознавање со процедури и функционирање на 

системот; 
- процедури пред полетување и по слетување; 
- извршување на прегледи на системот и 
- вонредни постапки. 
Овластувањето од став 1 точка 3 на овој член ќе се 

впише во дозволата за одржување воздухоплов (возду-
хопловен техничар) по успешно завршена обука за 
стекнување овластување за шеф координатор на земја, 
според соодветна програма за обука, која како мини-
мум ги содржи следниве елементи: 
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1. Теоретски дел: 
- управување со ресурси на тим; 
- познавање на работата на секоја одделна екипа по-

себно и 
- заштита при работа. 
2. Практичен дел: 
- организација и одредување на технички екипаж за 

лет; 
- проверка и затворање на книгата пред лет; 
- комуникација со внатрешен и надворешен пилот и 
- подготовка за полетување и прифаќање после сле-

тување на воздухопловот. 
Овластувањето од став 1 точка 4 на овој член ќе се 

впише во дозволата за одржување воздухоплов (возду-
хопловен техничар) по успешно завршена обука за рабо-
та со надворешна дигалка, според соодветна програма. 

Овластувањето од став 1 точка 5 на овој член ќе се 
впише во дозвола за одржување воздухоплов (возду-
хопловен техничар) по успешно завршена обука за воз-
духопловно-технички контролор, според соодветна 
програма и под услов имателот на дозволата да вршел 
работи на одржување на воздухоплов најмалку пет го-
дини од стекнувањето на дозволата. Овластувањето за 
воздухопловно-технички контролор важи за впишани-
те и важечки овластувања за тип на воздухоплов. Про-
грамата за стекнување на овластување воздухопловно-
технички контролор како минимум ги содржи следниве 
елементи: 

1. Организација и систем за одржување на возду-
хоплови и 

2. Постапки на техничка контрола. 
Овластувањето од став 1 точка 6 на овој член ќе се 

впише во дозволата за одржување воздухоплов (возду-
хопловен техничар) по успешно завршена обука за ин-
структор, според соодветна програма, доколку имате-
лот на дозволата вршел работи на одржување на возду-
хоплов најмалку пет години од стекнувањето на дозво-
лата. Програмата за стекнување овластување инстру-
ктор како минимум ги содржи следниве елементи: 

1. организација и систем за одржување на воздухоп-
лови и 

2. методика на настава и обука. 
 

Член 56 
Дозволата за одржување воздухоплов (воздухопло-

вен техничар) се издава со важност од пет години од 
денот на издавањето. 

Овластувањата впишани во дозволата за одржување 
воздухоплов (воздухопловен техничар) се со важност 
од денот на стекнувањето, односно продолжувањето, и 
тоа: 

1. овластување за тип на воздухоплов – 24 месеци; 
2. овластување за земна контролна станица – 24 ме-

сеци; 
3. овластување за шеф координатор на земја – 36 

месеци; 
4. овластување за работа со надворешна дигалка – 

36 месеци; 
5. овластување за контролор – 36 месеци и 
6. овластување за инструктор – 36 месеци. 
 

Член 57 
Важноста на овластувањата од член 56 став 2 на 

овој правилник се продолжува за: 

1.  овластување за тип на воздухоплов – доколку во 
текот на важноста на овластувањето воздухопловниот 
техничар немал прекин во работата подолг од шест ме-
сеци и успешно ја поминал проверката за продолжува-
ње на овластувањето; 

2. овластување за земна контролна станица – докол-
ку во текот на важноста на овластувањето воздухоп-
ловниот техничар немал прекин во работата подолг од 
шест месеци и успешно ја поминал проверката за про-
должување на овластувањето; 

3. овластување за шеф координатор на земја – до-
колку во текот на важноста на овластувањето возду-
хопловниот техничар извршувал функција шеф коор-
динатор на земја најмалку 10 пати и успешно ја поми-
нал проверката за продолжување на овластувањето; 

4. овластување за работа со надворешна дигалка – 
доколку во текот на важноста на овластувањето возду-
хопловниот техничар имал најмалку пет мисии со упо-
треба на надворешната дигалка и успешно ја поминал 
проверката за продолжување на овластувањето; 

5. овластување за контролор – доколку воздухоп-
ловниот техничар има важечко овластување за тип на 
воздухоплов и успешно ја поминал проверката за про-
должување на овластувањето и 

6. овластување за инструктор – доколку воздухоп-
ловниот техничар  има важечко овластување за тип на 
воздухоплов и успешно ја поминал проверката за про-
должување на овластувањето. 

Проверките за продолжување на важноста на овла-
стувањата ќе се извршуваат според програма за перио-
дична обука и проверки. 

Проверките за продолжување на важноста на овла-
стувањата ги вршат воздухопловни техничари со ва-
жечко инструкторско овластување во нивните дозволи 
за одржување воздухоплов, овластени од министерот 
за внатрешни работи. 

 
Член 58 

Дозволата за одржување на полициски воздухоплов 
се издава на образец од пластифицирана хартија со бе-
ла боја, со димензии 295х105мм, која се превиткува на 
четири дела и ги содржи следниве елементи подредени 
по нумерички редослед: 

I. Држава  во која е издадена дозволата; 
II. Вид на дозволата; 
III. Број на дозволата; 
IV. Презиме и име на имателот; 
V. Адреса на имателот; 
VI. Државјанство на имателот; 
VII. Потпис на имателот; 
VIII. Орган на државна управа што ја издава доз-

волата; 
IX. Податоци за важноста на дозволата; 
X. Потпис на службеното лице и датум; 
XI. Печат или сув жиг; 
XII. Овластувања што треба да се продолжуваат; 
XIII. Забелешки и 
XIV. Објаснување на кратенките користени во 

дозволата. 
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5. Пилот на полициски воздухоплов без екипаж 
 

Член  59 
Пилот на полициски воздухоплов без екипаж може 

да биде лице кое ги исполнува условите во врска со 
стручната подготовка и другите услови пропишани со 
прописите од областа на внатрешните и полициските 
работи и прописите од областа на воздухопловството. 

Член 60 
Дозвола на пилот на воздухоплов без екипаж му се 

издава на: 
1. лице кое завршило обука за пилот на воздухоп-

лов без екипаж, според соодветна програма за надворе-
шен пилот или внатрешен пилот на воздухполов без 
екипаж; 

2. лице кое поседува сертификат за оспособеност за 
пилот на воздухоплов без екипаж издаден од произво-
дителот на воздухопловот и 

3. лице кое поседува сертификат за оспособеност за 
пилот на воздухоплов без екипаж издаден од организа-
ција за обука овластена за оспособување пилоти на воз-
духоплов без екипаж. 

 
Член  61 

Во дозволата за пилот на полициски воздухоплов 
без екипаж се впишуваат следниве овластувања; 

(1) овластување за надворешен пилот на воздухоп-
лов  без екипаж; 

(2) овластување за внатешен пилот на воздухоплов  
без екипаж; 

(3) овластување за инструктор на   воздухоплов  без 
екипаж; 

(4) одговорен за мисија; 
(5) овластување за автоматско полетување и слету-

вање (во натамошниот текст: АПС) и 
(6) Овластување за летање во ноќни услови. 
Овластувањето од став 1 точка 1 на овој член ќе се 

впише во дозволата за пилот на воздухоплов без еки-
паж по успешно завршена обука за надворешен пилот 
на воздухоплов без екипаж, според соодветна програ-
ма, која како минимум ги содржи следниве елементи; 

1. Теоретски дел: 
- запознавање со системот; 
- општ опис на воздухоплов без екипаж;  
- структура и конструкција на воздухоплов без еки-

паж;  
- запознавање со радио контролирани модели (авио-

ни); 
- запознавање со процедура за школски круг; 
- воздухопловна метерологија; 
- комуникациски протокол на системот;  
- вонредни постапки и 
- листа на проверки за редовни и вонредни постапки.  
2. Практичен дел: 
- управување со радио контролирани модели (авио-

ни); 
- управување со радио контолиран модели во раз-

мер 1:3 (авиони) и 
- надворешно визуелно управување со воздухоплов 

без екипаж.  

Овластувањето од став 1 точка 2 на овој член ќе се 
впише во дозволата за пилот на воздухоплов без еки-
паж по успешно завршена обука за внатрешен пилот на 
воздухоплов без екипаж, според соодветна програма, 
која како минимум ги содржи следниве елементи: 

1. Теоретски дел: 
- запознавање со системот; 
- општ опис на воздухоплов без екипаж;  
- електричен систем на земска станица;  
- компјутери во земска станица;  
- видео опрема во земска станица;  
- дибриф режим на работа на земска станица;  
- структура и конструкција на воздухоплов без еки-

паж;  
- погонска група на воздухоплов без екипаж;  
- систем за гориво на воздухоплов без екипаж;  
- транспондер во воздухоплов без екипаж; 
- централен компјутер на воздухоплов без екипаж; 
- електричен систем на воздухоплов без екипаж; 
- видео опрема на воздухоплов без екипаж;  
- инструменти и електроника на воздухоплов без 

екипаж;  
- функционални дијаграми на системот за управува-

ње на воздухоплов без екипаж; 
- комуникациски протокол на системот;  
- контролни и сензорски форми во земска станица;  
- операторски комјутер во земска станица;  
- управување со видео опрема;  
- функционални дијаграми на системот во случај на 

губење на комуникација; 
- управување со комуникација; 
- вонредни постапки и 
- листа на проверки за редовни и вонредни постап-

ки (QRH). 
2. Практичен дел: 
- запознавање со процедури и функционирање на 

системот; 
- основна техника на пилотирање со воздухоплов 

без екипаж;  
- процедури при полетување и слетување; 
- изведување на мисии во урбана и рурална средина и 
- вонредни постапки. 
Овластувањето од став 1 точка 3 на овој член ќе се 

впише во дозволата за пилот на воздухоплов без еки-
паж на имател на дозвола кој налетал најмалку 30 часа 
како надворешен пилот, односно 100 часа како внатре-
шен пилот или има најмалку две години работно 
искуство како пилот на воздухоплов без екипаж, а по 
успешно завршена обука за инстуктор на воздухоплов 
без екипаж, според соодветна програма, која како ми-
нимум ги содржи следниве елементи: 

1. Методика на настава и обука и 
2. Вонредни постапки на симулатор. 
Овластувањето од став 1 точка 4 на овој член ќе се 

впише во дозволата за пилот на воздухоплов без еки-
паж кој што има важечко овластување за внатрешен 
пилот, по успешно завршена обука за стекнување на 
овластување одговорен за мисија според соодветна 
програма, која како минимум ги содржи следниве еле-
менти: 

1. Теоретски дел: 
- управување со ресурси на тим; 
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- детално запознавање со работа за секоја одделна 
екипа на системот и 

- воздухопловна метеорологија. 
2. Практичен дел: 
- Набљудување на работа на секоја одделна екипа 

на системот и 
- Одржување на подготовка за лет и анализа на лет. 
Овластувањето од став 1 точка 5 на овој член ќе се 

впише во дозволата за пилот на воздухоплов без еки-
паж кој што има важечко овластување за внатрешен 
пилот на воздухоплов без екипаж, има најмалку 50 часа 
налет како внатрешен пилот и успешно ја завршил обу-
ката за стекнување на овластување за автоматско поле-
тување и слетување според соодветна програма, која 
како минимум ги содржи следниве елементи: 

1. Теоретски дел: 
- општи и функционални потреби за АПС; 
- школски круг за АПС; 
- известување за состојба на АПС; 
- нормални фази од лет на АПС и 
- прекинување и прескокнување на автоматски 

функции на АПС. 
2. Практичен дел: 
- автоматско полетување; 
- автоматско слетување; 
- прекинување на АПС по школски круг и 
- прекинување на АПС во фаза на полетување и 

слетување. 
Овластувањето од став 1 точка 6 на овој член ќе се 

впише во дозволата за пилот на воздухоплов без еки-
паж кој што има важечко овластување на надворешен 
пилот на воздухоплов без екипаж по успешно завршена 
обука за полетување и слетување во ноќни услови, спо-
ред соодветна програма, која како минимум ги содржи 
следниве елементи: 

1. Теоретски дел: 
- запознавање со процедура за школски круг во ноќ-

ни услови; 
- вонредни постапки во ноќни услови и 
- листа на проверки за редовни и вонредни постап-

ки во ноќни услови.  
2. Практичен дел: 
- надворешно визуелно летање со воздухоплов без 

екипаж Х-450 (UAV) во ноќни услови и 
- вонредни постапки во школски круг во ноќни ус-

лови. 
 

Член  62 
Дозволата за  пилот на полициски воздухоплов без 

екипаж се издава со важност од пет години од денот на 
издавањето. 

Овластувањата впишани во дозволата за пилот на 
полициски воздухоплов без екипаж се со важност од 
денот на стекнувањето, односно продолжувањето, и 
тоа: 

1. овластување за надворешен пилот на воздухоп-
лов  без екипаж – 24 месеци; 

2. овластување за внатешен пилот на полициски 
воздухоплов  без екипаж – 24 месеци; 

3. овластување за инструктор на  полициски возду-
хоплов  без екипаж – 36 месеци; 

4. одговорен за мисија – 24 месеци; 
5. овластување за АПС – 24 месеци и 
6. овластување за летање во ноќни услови – 24 ме-

сеци. 

Член  63 
Важноста на овластувањата од член  62 став 2 на 

овој правилник се продожува за: 
1. овластување за надворешен пилот на полициски 

воздухоплов  без екипаж – доколку во текот на важно-
ста на овластувањето пилотот направил најмалку 50 
полетувања и слетувања и успешно ја поминал провер-
ката за продолжување на овластувањето; 

2. овластување за внатешен пилот на полициски 
воздухоплов  без екипаж – доколку во текот на важно-
ста на овластувањето пилотот остварил најмалку 30 ча-
са налет и успешно ја поминал проверката за продол-
жување на овластувањето; 

3. овластување за инструктор на полициски возду-
хоплов без екипаж – доколку во текот на важноста на 
овластувањето пилотот остварил најмалку три провер-
ки на стручната оспособеност и успешно ја поминал 
проверката за продолжување на овластувањето; 

4. одговорен за мисија – доколку во текот на важно-
ста на овластувањето пилотот бил во улога одговорен 
за мисија во текот на 10 летови и успешно ја поминал 
проверката за продолжување на овластувањето; 

5. овластување за АПС – доколку во текот на важ-
носта на овластувањето пилотот направил најмалку три 
автоматски полетувања и три автоматски слетувања и 
успешно ја поминал проверката за продолжување на 
овластувањето и 

6. овластување за летање во ноќни услови - доколку 
во текот на важноста на овластувањето пилотот напра-
вил најмалку 25 полетувања и слетувања во ноќни ус-
лови и успешно ја поминал проверката за продолжува-
ње на овластувањето. 

Проверките за продолжување на важноста на овла-
стувањата ќе се извршуваат според програма за перио-
дична обука и проверки. 

Проверките за продолжување на важноста на овла-
стувањата ги вршат пилоти на полициски воздухоплов 
без екипаж со важечко инструкторско овластување во 
нивните дозволи, овластени од министерот за внатреш-
ни работи. 

 
Член 64 

Дозволата за член на екипаж на полициски хели-
коптер и полициски авион и дозволата за пилот на воз-
духоплов без екипаж се издава на образец од пласти-
фицирана хартија со бела боја, со димензии 
295х105мм, која се превиткува на четири дела и ги со-
држи следниве елементи подредени по нумерички ре-
дослед: 

I. Држава  во која е издадена дозволата; 
II. Вид на дозволата; 
III. Број на дозволата; 
IV. Презиме и име на имателот; 
V. Адреса на имателот; 
VI. Државјанство на имателот; 
VII. Потпис на имателот; 
VIII. Орган на државна управа што ја издава доз-

волата; 
IX. Податоци за важноста на дозволата; 
X. Потпис на службеното лице и датум; 
XI. Печат или сув жиг; 
XII. Овластувања што треба да се продолжуваат; 
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XIII. Забелешки и 
XIV. Објаснување на кратенките користени во 

дозволата. 
 

6.  Програми за стручно оспособување 
 

Член 65 
Програмите за стручно оспособување и програмите 

за периодично стручно оспособување и проверки утвр-
дени со овој правилник ги изготвуваат организациски-
те единици на Министерството во кои се вршат работи 
на летачка и воздухопловно-техничка служба. 

Организациската единица на Министерството над-
лежна за надзор и сертифицирање дава мислење по 
програмите од став 1 на овој член.  

По добиено мислење од страна на организациската 
единица од став 2 на овој член програмите се одобру-
ваат од страна на министерот за внатрешни работи.  

 
Член 66 

Стручно оспособување за стекнување дозвола или 
овластување може да се врши во: 

1. организации за обука во Република Македонија 
или во странство, кои поседуваат важечки сертификати 
за вршење обука издадени од надлежните воздухоплов-
ни власти и 

2. организациски единици на Министерството во 
кои се вршат работи на летачка и воздухопловно-тех-
ничка служба, доколку исполнуваат соодветни кадров-
ски, материјално-технички и инфраструктурни услови 
и тоа во врска со: определување на раководител на обу-
ката; соодветен број инструктори по летање; соодветен 
број инструктори за обука на земја; програми за обука 
со пропишани стандарди за вршење на обуката; возду-
хоплови за обука; аеродроми, хелиодроми и посебни 
површини за обука; простории за обезбедување на 
активности за летање и наставни помагала за спроведу-
вање на теоретската обука. 

Обука за стручно оспособување се врши во органи-
зации за обука од став 1  точка 1 на овој член, кои врз 
основа на предлог на организациската единица надлеж-
на за надзор и сертифицирање се одобрени од страна 
на министерот за внатрешни работи. 

 
Член 67 

На кандидатите за времетраење на обуката во орга-
низациските единици на Министерството во кои се вр-
шат работи на летачка и воздухопловно-техничка 
служба им се доделува едно од следниве звања: 

1. Ученик -пилот; 
2. Ученик -техничар/инженер-летач; 
3. Ученик -воздухопловен инженер/техничар и 
4. Ученик-пилот на воздухоплов без екипаж. 
Кандидатите од став 1 од овој член носат униформа 

и користат соодветна опрема и алат. 
 

Член 68 
Дозвола или овластување за пилот, техничар/инже-

нер-летач, воздухопловен инженер, воздухопловен тех-
ничар и пилот на воздухоплов без екипаж издадена од 
странски надлежен орган ќе се признае за работа на по-
лициски воздухоплов, доколку: 

1. е издадена од надлежен орган – цивилен или др-
жавен странски воздухопловен авторитет; 

2. се стекнати во процес на обука според програми 
за обука кои како минимум ги содржат елементите од 
програмите за обука предвидени со овој правилник и 

3. имателот на дозволата, односно овластувањето 
успешно ја помине проверката на знаењата и вештини-
те во врска со признавањето на дозволата, односно ов-
ластувањето. 

 
Член 69 

Организациската единица на Министерството над-
лежна за надзор и сертифицирање ја спроведува по-
стапката за утврдување на исполнетост на условите за 
признавање на дозвола или овластувањето издадени од 
странски надлежен орган. 

Врз основа на утврдената исполнетост на условите 
за признавање од став 1 на овој член со решение изда-
дено од страна на министерот за внатрешни работи се 
признава дозволата или овластувањето стекнати во 
странство.  

 
7.  Суспендирање и одземање на дозволите 

и овластувањата 
 

Член 70 
Дозволата или овластувањето на персоналот во воз-

духопловството во Министерството ќе се суспендира 
во следниве случаи: 

1. со правосилна судска пресуда му е изречена казна 
забрана на вршење професија, дејност или должност, од-
носно му е изречена прекршочна санкција забрана за вр-
шење професија, дејност или должност, за време на тра-
ењето на казната, односно прекршочната санкција;  

2. физички или психички не е способен за вршење 
на работи и задачи за чие извршување му е издадена 
дозволата или овластувањето;  

3. со проверка на стручната оспособеност се утврди 
дека не е способен стручно да ги врши работите и зада-
чите за чие извршување му е издадена дозволата или 
овластувањето; 

4. со проверка се утврди дека работите за кои му е 
издадена дозволата или овластувањето ги врши под 
дејство на алкохол, дрога или други психотропни суп-
станции и 

5. бил инволвиран во сериозен инцидент или несре-
ќа во воздухопловството, сé до расчиствување на окол-
ностите кои довеле до истите. 

Дозволата или овластувањето на персоналот во воз-
духопловството во Министерството трајно ќе се одземе 
ако при проверка (редовна или вонредна) на здравстве-
ната способност се утврди дека е склон кон употреба 
на алкохол, дрога или други психотропни средства. 

 
V. НАЧИН, ПРАВИЛА И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ВР-
ШЕЊЕ НА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР НА ПОЛИЦИ-
СКИТЕ ВОЗДУХОПЛОВИ, ПРАВАТА, ДОЛЖНО-
СТИТЕ И ОДГОВОРНОСТИТЕ, КАКО И УСЛОВИТЕ 
КОИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ЛИЦАТА  

ЗА ВРШЕЊЕ НА НАДЗОР 
 

Член 71 
Инспекциски надзор над примената на прописите 

од областа на воздухопловството (во натамошниот 
текст: надзор) вршат воздухопловни инспектори од ор-
ганизациската единица на Министерството надлежна 
за надзор и сертифицирање (во натамошниот текст: 
инспектори). 
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Инспектор може да биде лице кое покрај работното 
искуство од најмалку пет години во областа на возду-
хопловството, поседува или поседувало дозвола за 
член на екипаж на воздухоплов, дозвола за оддржува-
ње на воздухоплов или дозвола за пилот на воздухоп-
лов без екипаж. 

 
Член 72 

Организациските единици во кои се изведува летач-
ка и воздухопловно-техничка служба и персоналот во 
воздухопловството на Министерството им овозможу-
ваат вршење на надзор на инспекторите и без одлагање 
им ги доставуваат бараните податоци, информации и 
материјали кои се неопходни за вршење на надзорот. 

 
Член 73 

Надзорот на полициските воздухоплови, вршењето 
на работите на летачка служба и вршењето на работите 
на воздухопловно-техничка служба се врши во поглед 
на примената на прописите за:  

1. полицискиот воздухоплов, посебно во однос на 
условите за безбедно користење и правилно одржување 
на воздухопловот и способноста за безбедно изведува-
ње на летачка служба;  

2. правилното и континуирано воздухопловно-тех-
ничко одржување на полициските воздухоплови и пра-
вилно вршење на воздухопловно-техничка служба; 

3. правилното водење и ажурирање на техничката и 
другата документација за полициските воздухоплови и 

4. исполнувањето на пропишаните услови за без-
бедно користење на полициските воздухоплови за из-
вршување на специфични летачки задачи (носење под-
весен товар, фрлање падобранци, гаснење пожар, бара-
ње и спасување, медицинска евакуација и др.). 

 
Член 74 

Надзорот над персоналот во воздухопловството се 
врши во врска со примената на прописите за:  

1. работа и начин на вршење на стручните работи 
на персоналот во воздухопловството; 

2. вршење на обуки и проверки; 
3. дозволи, овластувања, оспособувања и сертифи-

кати за стручна оспособеност на персоналот во возду-
хопловството; 

4. стручна и здравствена способност на персоналот 
во воздухопловството и 

5. работното време во вршење на летачка служба, 
времето на летање и времето на одмор во вршење на 
летачка служба. 

 
Член 75 

Доколку во вршењето на надзорот инспекторот 
констатира повреди во примената на прописите од об-
ласта на воздухопловството, за тоа го известува рако-
водителот на организациската едниница во која се 
утврдени недостатоци и неправилности. 

Член 76 
За вршењето надзор во организациските единици 

на Министерството во кои се врши летачка и воздухоп-
ловно-техничка служба инспекторот претходно го из-
вестува раководителот на организациската единица. 

За вршење надзор во полициски воздухоплов инс-
пекторот претходно го известува водачот на воздухоп-
ловот. 

 
Член 77 

За констатираната состојба во вршењето на надзо-
рот инспекторот изготвува записник. 

Доколку во записникот од став 1 на овој член се 
констатирани повреди во примена на прописите од об-
ласта на воздухопловството, инспекторот подготвува 
решение кое го донесува министерот за внатрешни ра-
боти. 

Со решението од став 2 на овој член: 
1. се утврдуваат мерки за отстранување на конста-

тираните повреди и рок во кој повредите треба да се 
отстранат и 

2. се забранува вршење на активностите кои се во 
спротивност со прописите од областа на воздухоплов-
ството. 

 
Член 78 

Во вршењето на надзорот инспекторот носи иден-
тификациска картичка со која се утврдуваат неговото 
својство и овластување. 

 
Член 79 

Инспекторот ја чува тајноста на податоците до кои 
дошол во вршењето на надзорот, а кои претставуваат 
лични податоци или класифицирани информации, сог-
ласно прописите за заштита на личните податоци и без-
бедност на класифицирани информации. 

 
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 80 

Програмите за обука, програмите за периодична 
обука и проверки пропишани со овој правилник ќе се 
донесат во рок од две години од денот на влегување во 
сила на овој правилник. 

Техничките системи за одржување на полициски 
воздухоплови и програмите за одржување на конкретен 
тип на воздухоплов ќе се донесат во рок од една година 
од денот на влегување во сила на овој правилник. 

 
Член 81 

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

 
   Бр. 12.1-27447/1                             Министер 
6 април  2011 година               за внатрешни работи, 

    Скопје                      м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1288. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот  на Република Македонија („Службен весник на  Република Ма-
кедонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на 30.3.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ВИШ УПРАВЕН СУД 
 
1. За судии на Виш управен суд се избрани: 
- Лидија Каначковиќ – судија на Управен суд; 
- Владанка Панчурова - Сулејманова - судија на Управен суд; 
- Фани Илиевска- судија на Апелационен суд Битола; 
- Лидија Георгиевска - судија на Управен суд; 
- Виолета Илиевска - судија на Управен суд; 
- Мирјана Василевска – јавен обвинител во Основно јавно обвинителство Скопје; 
- Анита Данилова - судија на Управен суд; 
- Светлана Костова - началник на Сектор за менаџмент и едукација во УБК- МВР,Скопје;      
- Шефајет Хајдари - судија на Управен суд; 
- Загорка Тноковска - раководител на Сектор за државна управа, изборен систем и управни надлежности во 

Министерство за правда; 
- Дијана Димитрова - судија на Управен суд и 
-  Исамедин Лимани - судија на Управен суд. 
2. Погоре наведените избрани судии ќе започнат со извршување на судиската функција во Вишиот управен 

суд, по конституирање на Вишиот управен суд согласно член 45 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за управни спорови („Сл. весник на РМ“ бр. 150/10 од 18.11.2010) и давањето на свечена изјава сог-
ласно член 50 од Законот за судовите, а до конституирањето на судот остануваат да ја вршат функцијата и ра-
ботните задачи кои ги извршувале до моментот на изборот. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

  
      Бр. 07- 589/1                                      Судски совет 
30 март 2011 година                             на Република Македонија  
         Скопје                                      Претседател,  
                                                      Александра Зафироскa, с.р. 
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