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

           

С О Д Р Ж И Н А

Стр.
103. Уредба за организацијатa и кoристењето на воздушниот простор............................................. 2

Број 9 16 јануари 2018, вторник година LXXIV



 Стр. 2 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
103.

Врз основа на член 3 став 4 и член 58 став 1 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16 и 31/16), а во врска со 
член 3 од Мултилатералната спогодба меѓу Европската заедница и нејзините земји членки, Република Албанија, 
Босна и Херцеговина, Република Бугарија, Република Хрватска, Република Македонија, Република Исланд, Репуб-
лика Црна Гора, Кралството Норвешка, Романија, Република Србија и Мисијата на Обединетите нации за привре-
мена администрација на Косово за основање на Европската заедничка воздухопловна област ратификувана со За-
конот за ратификација на Мултилатералната спогодба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/07 и 
98/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.1.2018 година, донесе

У Р Е Д Б А
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТA И КOРИСТЕЊЕТО НА ВОЗДУШНИОТ ПРОСТОР

ДЕЛ I
ОПШТИ ОДРЕДБИ

Предмет

Член 1
Со оваа уредба се пропишува организацијата и користењето на воздушниот простор, функцииите на мрежата 

воспоставени во рамките на Единственото европско небо, начинот на управување со воздушниот простор и со про-
токот на воздушниот сообраќај во Република Македонија во контекст на Единственото европско небо.

Обем

Член 2
(1) Управувањето со воздушниот простор се спроведува на начин со кој им се обезбедува на корисниците на 

цивилниот и воениот воздушен простор уважување на економските, безбедносните и одбранбените услови, врз ос-
нова на утврдени правила за приоритет, а во согласност со  Регулативата (ЕЗ) бр. 551/2004 на Европскиот парла-
мент и на Советот од 10 март 2004 година за организирање и за користење на возушниот простор на Единственото 
европско небо (во понатамошниот текст: ЕУ Регулативата 551/2004) изменета и дополнета со ЕУ Регулативата 
1070/2009 и Регулативата (ЕЗ) бр. 2150/2005 на Комисијата од 23 декември 2005 година со која се утврдуваат оп-
штите правила за флексибилно користење на воздушниот простор (во понатамошниот текст: ЕУ Регулативата 
2150/2005), кои се преземени согласно Анексот 1 од Мултилатералната спогодба меѓу Европската заедница и неј-
зините земји членки, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Бугарија, Република Хрватска, Репуб-
лика Македонија, Република Исланд, Република Црна Гора, Кралството Норвешка, Романија, Република Србија и 
Мисијата на Обединетите нации за привремена администрација на Косово за основање на Европската заедничка 
воздухопловна област ратификувана со Законот за ратификација на Мултилатералната спогодба („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 27/07 и 98/09), дадени во Прилог 1 кој е составен дел на оваа уредба.

(2) Управувањето со воздушниот простор се темели врз начелото на цивилно–воената координација помеѓу 
субјектите на Република Македонија кои се одговорни за управувањето со воздушниот простор и се спроведува на 
стратешко, предтактичко и тактичко ниво, преку спогодби и воспоставување на постапки/процедури со цел да се 
зголеми безбедноста и капацитетот на воздушниот простор и да се подобри ефикасноста и флексибилноста на воз-
душниот сообраќај.

(3) Со функциите на мрежата за управување со воздушниот сообраќај (АТМ) утврдени во рамките на Единстве-
но европско небо се овозможува оптимално користење на воздушниот простор и се обезбедува дека корисниците 
на воздушниот простор можат да работат на претпочитани траектории, а притоа овозможувајќи максимален прис-
тап до воздушниот простор и услугите на воздухопловна навигација. При спроведувањето на функциите на мрежа-
та се применуваат стандардите и нормативите утврдени со ЕУ Регулативата 551/2004 изменета и дополнета со ЕУ 
Регулативата 1070/2009 од Прилог 1 од оваа уредба и Регулативата (ЕЗ) бр. 677/2011 на Комисијата од 7 јули 2011 
година за утврдување на детални правила за спроведување на мрежните функции за управување со воздушниот со-
обраќај (АТМ) (во понатамошнот текст: ЕУ Регулативата 677/2011) изменета и дополнета со ЕУ Регулативите 
390/2013 и 970/2014 дадени во Прилог 2 кој е составен дел на оваа уредба.
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(4) При управувањето со протокот на воздушниот сообраќај (ATFM), кој што претставува составен дел од фун-
кциите на мрежата се применуваат стандардите и нормативите утврдени во Регулативата (ЕЗ) бр. 255/2010 на Ко-
мисијата од 25 март 2010 година со која се утврдуваат заедничките правила за управување со протокот на воз-
душниот сообраќај (во понатамошниот текст: ЕУ Регулативата 255/2010), изменета и дополнета со ЕУ Регулативи-
те 923/2012 и 2016/1006, дадени во Прилог 3 кој е составен дел на оваа уредба.

Поими и кратенки

Член 3
(1) При спроведувањето на одредбите на оваа уредба одделни изрази ќе го имаат следното значење:
1) Ad–hoc структури (Ad–hoc structures) се структурите на воздушниот простор, рутите или зоните кои се пот-

ребни за исполнување на оперативните услови со користење на кусо известување за кое не е потребен цел процес 
за ASM ниво 1. Воспоставувањето на овие ad–hoc структури за ASM ниво 2 или 3 треба да е во согласност со оп-
штите критериуми за планирање/креирање на воздушниот простор и за управување со воздушниот простор;

2) Ажуриран план за користење на воздушниот простор – UUP (Updated Airspace Use Plan – UUP) е ASM пора-
ка со статус на NOTAM, која ја издава единицата за управување со воздушниот простор (AMC), на денот на опера-
цијата, со цел за ажурирање на информациите во AUP–от;

3) Централизирана функција за податоците за воздушниот простор – CADF (Centralised Airspace Data Function 
– CADF) е ASM функција која земјите на ECAC и ја повериле на CFMU, со цел објавување на информации за усло-
вите на рутата (CDR), кои се наоѓаат во различните национални AUP. CADF ги обединува во единствен список, од-
носно порака за достапноста/расположливоста на условната рута (Conditional Route Availability Message – CRAM);

4) ECAA Спогодба (ECAA Agreement) е Мултилатералната спогодба склучена помеѓу Европската заедница и 
нејзините земји–членки, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Бугарија, Република Хрватска, По-
ранешната југословенска Република Македонија, Република Исланд, Република Црна Гора, Кралството Норвешка, 
Романија, Република Србија и Мисијата на привремената Управа на Обединетите нации на Косово за воспоставу-
вање на Европската заедничка воздухопловна област;

5) Опасна зона – D (Danger Area – D) е посебен дел од воздушниот простор во кој, во одредено време, можат 
да се изведуваат различни активности опасни по летањето на воздухопловите. Во контекст на концептот на FUA, 
одредени опасни зони кои се предмет на управување и доделување на ASM ниво 2, се воспоставуваат на ASM ни-
во 1 како "AMC зони кои можат да се управуваат" и како такви се објавуваат во AIP-от;

6) Оперативен воздушен сообраќај (Operational Air Traffic – OAT) се сите летови на цивилните воздухоплови, 
како и летовите на државните воздухоплови кои се вршат согласно посебно утврдени процедури, кои одстапуваат 
од правилата и процедурите за генералниот/општиот воздушен сообраќај (GAT);

7) План за користење на воздушниот простор (Airspace Use Plan – AUP) е ASM порака со статус на NOTAM, 
со која, во стандарден формат, се известуват за дневна одлука единицата за управување со воздушниот простор 
(AMC) во врска со привременото доделување на воздушниот простор под нејзина надлежност, за определен вре-
менски период;

8) Порака за достапноста на условните рути (Conditional Route Availability Мessage – CRAM) е посебна и усог-
ласена ASM порака која дневно ја објавува CADF, со цел да се обединат во една порака одлуките на AMC на зем-
јите на ECAC за достапноста на CDR кои се објавени со AUP-те, а која операторите на воздухопловите ја користат 
заради планирање на летови;

9) Позиција на управување со протокот (Flow Management Position – FMP) е работна позиција востановена во 
рамките на Центарот за обласната контрола на летање (ACC), со цел да се обезбедат потребните контакти со 
CFMU за работи кои се однесуваат на давањето на ATFM услуги, како и за контакти со националните AMC за ра-
боти кои се однесуваат на услугите на ASM;

10) Преку–гранична зона (Cross–border Area – CBA) е привремено резервирана зона воспоставена над меѓуна-
родни граници за специфични оперативни услови;

11) Привремено одвоена зона (Temporary Segregated Area – TSA) е воздушен простор со утврдени димензии 
кој е под надлежност на корисник овластен од страна на Националната комисија за управување со воздушниот 
простор и која привремено е одвоена за ексклузивно користење од страна на одредени субјекти или корисници и 
низ која не е дозволено поминување на друг воздушен сообраќај;

12) Привремено резервирана зона (Temporary Reserved Area – TRA) е воздушен простор со утврдени димензии 
кој е под надлежност на корисник овластен од страна на Националната комисија за управување со воздушниот 
простор и која привремено е резервирана за специфично користење од страна на одредени субјекти или корисни-
ци и низ која може да се дозволи поминување на друг воздушен сообраќај со одобрение на контролата на лета-
њето;
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13) Централна единица за управување со протокот (Central Flow Management Unit – CFMU) е единица на 
EUROCONTROL востановена во име на земјите–членки со цел давање на услуги на ATFM во рамките на Европ-
скиот регион (EUR Region);

14) Стратешко управување со воздушниот простор – ASM ниво 1 (Level 1 – Strategic ASM) е процедура за ут-
врдување, следење и, по потреба, измена на националната политика за управување со воздушниот простор, имајќи 
ги предвид националните и меѓународните услови за воздушниот простор;

15) Предтактичко управување со воздушниот простор – ASM ниво 2 (Level 2 – Pre–Tactical ASM) е процедура 
за оперативно управување со воздушниот простор во рамките на однапред утврдени постојни ATM структури и 
процедури дефинирани како ASM ниво 1, и за посебни спогодби склучени меѓу цивилните и воените надлежни ор-
гани одговорни за ASM ниво 2;

16) Тактичко управување со воздушниот простор – ASM ниво 3 (Level 3 – Tactical ASM) е процедура за опера-
тивно управување со воздушниот простор во реално време, на денот на вршење на летачките операции заради ак-
тивирање, деактивирање или повторна поделба на воздушниот простор доделен на ASM ниво 2, како и за решава-
ње на конкретни прашања и/или индивидуални OAT/GAT состојби, во реално време, помеѓу единиците за давање 
на оперативни услуги на контролата на летање и контролните воени единици;

17) Зона која може да се управува (Manageable Area) е зона со која единицата за управување со воздушниот 
простор (AMC) на ASM ниво 2, управува и ја доделува;

18) Условна рута (Conditional Route – CDR) е ATS рута или дел од истата кој може да се планира за летање, а 
се користи согласно одредени утврдени услови. CDR може да се воспостави во една или повеќе од следните кате-
гории:

а) Категорија 1 (еден) – CDR која може постојано да се планира за летање,
б) Категорија 2 (два) – CDR која не може постојано да се планира за летање, и
в) Категорија 3 (три) – CDR која не може да се планира за летање.
19) Условно забранета зона (Restricted Area – R) е воздушен простор кој е сместен над копнените подрачја или 

територијалните води на Репиублика Македонија, во чии рамки е ограничено летањето на воздухоплови согласно 
однапред утврдени услови. Во контекст на концептот на FUA, некои од овие забранети зони кои се предмет на уп-
равување и доделување на ASM ниво 2, се воспоставуваат на ASM ниво 1 како "AMC зони кои можат да се управу-
ваат" и како такви се објавуваат во AIP-от;

20) Забранета зона (Prohibited Area – P) е воздушен простор кој е сместен над копнените подрачја или територи-
јалните води на Република Македонија, во чии рамки е забрането летање на воздухоплови и

21) Итна информација (Notice to Airman – NOTAM) е порака испратена по телекомуникациски пат, која сод-
ржи информации кои се однесуваат на воспоставување, состојба или измена на кој било уред на воздухоплов или 
инфраструктура, услуга, процедура или опасност во воздушниот сообраќај, чие благовремено објавувања е важно 
за персоналот вклучен во летачките операции.

(2) Поимите "Заедница (Community)", "Право на заедницата (Community Right)", "Договор за воспоставување 
на Европската заедница (Treaty establishing the European Community)", "Службен весник на Европската унија 
(Official Journal of the European Union)" и "земја–членка (Member State)" употребени во ЕУ Регулативите 551/2004, 
1070/2009, 2150/2005, 677/2011, 390/2013, 970/2014, 2016/1377, 255/2010, 923/2012, 2016/1006 и 176/2011, се чита-
ат согласно точките 2 и 3 од Анексот II на  Мултилатералната спогодба меѓу Европската заедница и нејзините зем-
ји членки, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Бугарија, Република Хрватска, Република Маке-
донија, Република Исланд, Република Црна Гора, Кралството Норвешка, Романија, Република Србија и Мисијата 
на Обединетите нации за привремена администрација на Косово за основање на Европската заедничка воздухоп-
ловна област ратификувана со Законот за ратификација на Мултилатералната спогодба (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 27/07 и 98/09).

(3) Другите поими при спроведување на оваа уредба ќе го имаат значењето утврдено во ЕУ Регулативите 
551/2004, 1070/2009, 2150/2005, 677/2011, 390/2013, 970/2014, 2016/1377, 255/2010, 923/2012, 2016/1006 и 176/2011 
дадени во Прилозите 1, 2, 3 и 4 од оваа уредба, како и во член 2 од ЕУ Регулативата 549/2004 од Прилог 1 од Уред-
бата за начинот на давање на услугите на воздухопловна навигација како и посебните услови во однос на потреб-
ниот персонал, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење. 

(4) Кратенките кои се користат во оваа уредба го имаат следното значење:
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  1) ACA: AUP/UUP Composition Application Апликација за составување на AUP/UUP
  2) ACC: Area Control Centre Центар на обласната контрола на летање
  3) AIP: Aeronautical Information Publication Зборник на воздухопловни информации
  4) AMC: Airspace Management Cell Единица за управување со воздушниот простор
  5) AME: ATM Message Exchange Размена на ATM пораки
  6) ASM: Airspace Management Управување со воздушниот простор
  7) ATC: Air Traffic Control Контрола на летање
  8) ATFM: Air Traffic Flow Management Управување со протокот на воздушниот сообраќај
  9) ATM: Air Traffic Management 

(ATS+ASM+ATFM)
Управување со воздушниот сообраќај

10) ATS: Air Traffic Services Оперативни услуги во воздушниот сообраќај
11) AUP: Airspace Use Plan План за користење на воздушниот простор
12) CADF: Centralised Airspace Data Function Централизирана функција за податоците за воздушниот 

простор
13) CBA: Cross–Border Area Преку–гранична зона
14) CDR: Conditional Route Условна рута
15) CFMU: Central Flow Management Unit Централна единица за управување со протокот
16) CRAM: Conditional Route Availability Massage Порака за расположливост на условните рути
17) CTR: Control Zone Контролирана зона
18) D: Danger Area Опасна зона
19) DCMAC–EUROCONTROL: Directorate 

Civil/Military ARM Co–ordination
Дирекција на EUROCONTROL за цивилно/воена ко-
ординација на ATM во ECAC

20) ECAC: European Civil Aviation Conference Европска конференција за цивилно воздухопловство
21) ESARR: EUROCONTROL Safety Regulatory 

Requirement
Безбедносно регулаторен услов на EUROCONTROL

22) FAB: Functional Airspace Block Функционален блок на воздушниот простор
23) FIR: Flight Information Region Област на информации за лет
24) FMP: Flow Management Position Позиција за управување со протокот
25) FUA: Flexible Use of Airspace Флексибилно користење на воздушниот простор
26) GAT: General Air Traffic Главен/општ воздушен сообраќај
27) ICAO: International Civil Aviation Organisation Меѓународна организација за цивилно воздухоплов-

ство
28) NOTAM: Notice to Airman Итна информација
29) OAT: Operational Air Traffic Оперативен воздушен сообраќај
30) P: Prohibited Area Забранета зона
31) R: Restricted Area Условно забранета зона
32) TRA: Temporary Reserved Airspace Привремено резервиран воздушен простор
33) TSA: Temporary Segregated Area Привремено одвоена зона
34) UTC: Co–ordinated Universal Time Усогласено универзално време
35) UUP: Updated Airspace Use Plan Ажуриран план за користење на воздушниот простор

ДЕЛ II
РЕКОНФИГУРАЦИЈА НА ВОЗДУШНИОТ ПРОСТОР

Функционални блокови на воздушниот простор

Член 4
(1) Заради постигнување на максимален капацитет и ефикасност на управувањето со мрежата на воздушниот 

сообраќај и со цел одржување на високо ниво на безбедност, горниот воздушен простор на Република Македонија 
се реконфигурира во функционален блок на воздушниот простор (FAB) согласно ЕУ Регулативата 550/2004 изме-
нета и дополнета со ЕУ Регулативата 1070/2009, од Прилог 1 од Уредбата за начинот на давање на услугите на воз-
духопловна навигација како и посебните услови во однос на потребниот персонал, опремата и другите посебни ус-
лови неопходни за безбедно и уредно работење.

(2) Реконфигурација на воздушниот простор на Република Македонија во функционален блок на воздушниот 
простор се воспоставува со меѓународниот договор склучен согласно член 57 од Законот за воздухопловство.

(3) При воспоставувањето и измената на функционален блок на воздушниот простор претставува предмет на 
обезбедувањето на информации до, и на консултации со, Комисијата, Европската агенција за воздухопловна без-
бедност, земјите-членки на ЕУ и други заинтересирани страни, се применуваат стандардите и нормативите утврде-
ни во Регулативата (ЕЗ) бр. 176/2011 на Комисијата од 24 февруари 2011 година, за информациите кои треба да се 
достават пред воспоставување и измена на функционален блок на воздушниот простор (во понатамошниот текст 
ЕУ Регулативата 176/2011), дадена во Прилог 4 кој е составен дел на оваа уредба.
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ДЕЛ III
УПРАВУВАЊЕ СО ВОЗДУШНИОТ ПРОСТОР

Поглавје 1
Управување со воздушниот простор на стратешко ниво (ASM ниво 1)

Надлежност за управување со воздушниот простор

Член 5
(1) Управувањето со воздушниот простор кое ги опфаќа креирањето (организацијата и структурата), класифи-

кацијата, флексибилното користење на воздушниот простор, како и другите функции кои имаат за цел максимал-
но користење на расположливиот воздушен простор, го врши Цивилно–воениот комитет (во понатамошниот 
текст: Комитетот) како одговорен за стратешкото управување со воздушниот простор.

(2) Заедничките правила за управување со воздушниот простор се дадени во ЕУ Регулативата 2150/2005 од 
Прилог 1 на оваа уредба.

(3) Агенцијата ја известува Европската комисија за субјектот кој е одговорен за извршување на задачите во 
врска со стратешкото управување со воздушниот простор (ASM ниво 1) во согласност со член 4 (3) од ЕУ Регула-
тивата 2150/2005 од Прилог 1 на оваа уредба.

Обем на работата на Комитетот

Член 6
(1) Комитетот ја носи националната политика за управување со воздушниот простор и стратешките планови зе-

мајќи ги предвид условите на националните и меѓународните корисници на воздушниот простор, како и условите 
на давателите на услуги на воздухопловна навигација.

(2) Комитетот во спроведувањето на задачите од став (1) на овој член ги врши следните активности:
a) го носи планот за спроведување на управувањето со воздушниот простор (Airspace Charter);
б) го планира и одлучува за утврдувањето и измената на флексибилните структури на воздушниот простор во 

рамките на горниот и долниот воздушен простор;
в) ги иницира и одобрува измените на опасните и условно забранетите зони во ATS и TRAs;
г) го иницира и одлучува за утврдувањето, измените и модификациите на контролираниот воздушен простор и 

класификациите на воздушниот простор, земајќи ги предвид флексибилното користење на концептот на воздушни-
от простор и флексибилните структури на воздушниот простор;

д) носи одлука за утврдување на прекуграничниот воздушен простор врз основа на периодичните ревизии на 
потребите за националниот воздушен простор;

ѓ) ги усогласува и предлага општите правила на приоритет кога воздушниот простор се користи на сите три но-
воа.

(3) При спроведување на утврдената политика за управување со воздушниот простор, Комитетот посебно ги 
врши следните задачи:

a) врши периодична проценка на структурите на воздушниот простор, заради планирање на флексибилни 
структури на воздушниот простор и на процедурите за горниот и долниот воздушен простор (вклучувајќи го и 
TMA);

б) по потреба, бара и ги одобрува проценките за безбедноста во постапката на планирање и давање предлози 
во врска со утврдувањето на флексибилни структури на воздушниот простор во горниот и долниот воздушен прос-
тор (вклучувајќи го и TMA), со примена на стандардите на ICAO за минимуми за вертикална сепарација/одвоју-
вање;

в) ги проценува и утврдува активностите кои бараат резервација на воздушниот простор, што се однесува до 
нивото на ризикот за другите корисници на воздушниот простор;

г) ги проследува до давателот на услуги на воздухопловна навигација податоците за статусот на структурите 
на воздушниот простор под негова надлежност, заради објавување на начин вообичаен за воздушниот сообраќај;

д) ги координира подготовките на поголеми настани во воздушниот простор (големи воени вежби, големи аеро-
митинзи и др.), за кои е потребна дополнителна резервација на воздушниот простор и го обезбедува објавувањето 
на потребните податоци во врска со тие настани, на начин кој е вообичаен во воздухопловството;

ѓ) применува елементи за динамично управување со воздушниот простор, каде е можно;
е) ги утврдува листите за рути за деновите со намалени операции на воените воздухоплови, така што се дозво-

лува привремена замена на одредена CDR 2 во CDR 1 рута, и го обезбедува објавувањето на оваа промена на на-
чин кој е вообичаен во воздухопловството;

ж) воспоставува и врши периодични ревизии на процедурите и ефикасноста на операциите на ASM ниво 2, на 
процедурите за преговори и правилата на приоритет/предност за доделување на воздушниот простор од страна на 
единицата за управување со воздушниот простор (AMC);
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з) дава налог за изготвување и врши периодично ревизија на процедурите и ефикасноста на операциите на 
ASM ниво 3, за итна промена и динамично ажурирање на сите потребни податоци за плановите за лет и радарите, 
како и за користење на соодветните средства за цивилно–воената соработка;

ѕ) го координира управувањето со воздушниот простор со соседните заинтересирани земји за заедничко корис-
тење на прекуграничниот воздушен простор;

и) учествува во и го координира воспоставувањето на структурите на воздушниот простор и на корисниците 
им ја обезбедува достапноста/расположливоста со истиот, во тесна соработка со соседните земји каде наведените 
структури на воздушниот простор (иако не се преку гранични) можат значително да влијаат врз вршењето на воз-
душниот сообраќај, заради обезбедување на оптимално користење на воздушниот простор за сите корисници;

ј) утврдува механизми за консултации меѓу лицата или организациите кои вршат посебни задачи во управува-
њето со воздушниот простор, за да се обезбеди дека сите услови на корисниците се соодветно насочени;

к) ги доставува до DCMAC прелиминарните податоци за планираните воени активности и воени вежби во рам-
ките на FIR-от на Република Македонија на годишно ниво, или, по потреба, и почесто и

л) носи одлуки за утврдување на механизми за архивирање и чување на податоците за користењето на воз-
душниот простор, заради анализа и планирање на користењето на воздушниот простор.

(4) Планот за спроведување на управувањето со воздушниот простор (“Airspace Charter”) од став (2) точка а) 
на овој член се изготвува согласно упатствата од Прирачникот на EUROCONTROL за управување со воздушниот 
простор (Eurocontrol ASM Handbook) во кој, покрај другото, се опфатени следните прашања:

a) распределбата на одговорноста и обврските во управувањето на воздушниот простор и крајните рокови за из-
вршување на истите;

б) комуникацијата и меѓусебните односи на сите активни учесници во системот за управување со воздушниот 
простор.

(5) Комитетот своите должности и задачи ги врши согласно Спецификациите на EUROCONTROL за примена 
на флексибилно користење на воздушниот простор (Eurocontrol Specification for the application of the Flexible Use 
of Airspace).

Поднесување на барања до Комитетот

Член 7
(1) Националните и меѓународните цивилни корисници на воздушниот простор преку определениот давател на 

услуги на  воздухопловна навигација до Комитетот поднесуваат барање за утврдување и/или за начинот на корис-
тење на определен дел од воздушниот простор.

(2) Националните и меѓународните воени, полициски и царински корисници на воздушниот простор преку Ми-
нистерството за одбрана до Комитетот поднесуваат барање за утврдување и/или за начинот за користење на опре-
делен дел од воздушниот простор.

(3)  Обрасците на барањата од ставовите (1) и (2) на овој член, ги изготвува Комитетот и ги објавува на начин 
вообичаен во воздухопловството.

(4) Барањата за посебно користење на контролиран воздушен простор се поднесуваат до определениот давател 
на услуги на воздухопловна навигација, а за секое барање потребно е, пред да се издаде одобрението, да се из-
врши координација со единицата за управување со воздушниот простор (AMC). 

Проценка и обработка на барањата

Член 8
(1) Определениот давател на услуги на воздухопловна навигација или Министерството за одбрана му поднесу-

ваат на Комитетот првична проценка на барањата поднесени согласно член 7 на оваа уредба.
(2) При обработката на барањата поднесени согласно член 7 на оваа уредба, Комитетот може, ако е потребно, 

да побара и дополнителни објаснувања и анализа од подносителите на барањата, како и од други организации и 
индивидуални стручњаци.

(3) Кога се работи за значајни промени во структурите на воздушниот простор, се спроведува постапка на фор-
мални консултации со корисниците на воздушниот простор.

Одлука на Комитетот и објавување

Член 9
(1) Комитетот одлучува за барањата од член 7 од оваа уредба, во период кој не е подолг од 60 дена од денот на 

поднесување на барањето.
(2) Одлуката од став (1) на овој член Комитетот ја доставува до давателот на услуги на воздухопловна навига-

ција заради објавување на истата на начин вообичаен во воздухопловството.
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Скратена постапка

Член 10
При утврдување на ad–hoc структури, без оглед на наведеното во членовите 7,8 и 9 на оваа уредба, Комитетот 

дава упатства за постапување.

Поглавје 2
Управување со воздушниот простор на пред 

тактичко ниво (ASM ниво 2)

Задачи на единица за управување со воздушниот простор (AMC)

Член 11
(1) Управувањето со воздушниот простор на пред тактичко ниво, заради целите на секојдневното управување 

со воздушниот простор (ASM ниво 2), го врши единицата за управување со воздушниот простор (AMC) востанове-
на во рамките на давателот на услуги на воздухопловна навигација.

(2) Единицата за управување со воздушниот простор (AMC) ги врши следните задачи:
a) делува како национална и, по потреба, како меѓународна главна точка за управување со воздушниот простор 

(ASM ниво 2);
б) ги собира и анализира сите барања за воздушен простор, за кои можеби е потребна привремена резервација, 

вклучувајќи ги и одлуките за распределба на воздушниот простор донесени на ASM ниво 1, што се однесува до го-
леми воени вежби, аеромитинзи и др.;

в) ги анализира барањата за достапност на CDR заедно со побарувањата на воздушниот сообраќај, очекуваните 
проблеми со капацитетот на ATC, како и информациите за очекуваните доцнења примени од локалната FMP;

г) ги решава конфликтните барања за доделување на TSAs/TRAs и CDRs, користејќи ги сите релевантни пода-
тоци;

д) ги решава конфликтите меѓу некомпатибилните и конфликтните барања за воздушен простор со примена на 
одобрени правила на предимство, повторно преговарање, повторно планирање/правење на распоред или резервира-
ње на воздушниот простор;

ѓ) ја координира со соседните AMC-и достапноста на преку граничните CDR-и;
е) одговара на барањето за помош од страна на надлежните единици на EUROCONTROL, ACC/FMP или за пра-

шања кои произлегуваат од неконзистентност на ATS рутите или за непредвидени проблеми за време на вршење 
на воздушниот сообраќај;

ж) одлучува за доделување на националните TSA/TRA зони и CBA зони, после завршување на постапката за 
споредување на барањата, координацијата, анализата, преговорите и постапката за одлучување;

з) ги активира CDR-и 2 согласно утврдените процедури, во временски период од најмалку два часа и без огра-
ничување кога станува збор за продолжување на достапноста на истата рута со статус CDR 1;

ѕ) носи одлуки според критериумите утврдени за ASM ниво 1, за привремено затварање на CDR 1 рутата, со ко-
ја ќе се управува на ASM ниво 3, со известување за активноста во придружните TSA/TRA зони и/или AMC D или 
R зона(и) кои може да се управуваат;

и) го објавува доделувањето на воздушниот простор со проследување на AUP-от до сите релевантни субјекти, 
согласно процедурите утврдени во Спецификацијата на EUROCONTROL за примена на флексибилно користење 
на воздушниот простор (Eurocontrol Specification for the application of the Flexible Use of Airspace). Секоја измена 
на AUP-от се проследува согласно горе споменатите процедури.;

ј) обезбедува дека информациите кои се однесуваат на применливиот AUP исто така се проследуваат и до меѓу-
народното NOTAM биро;

к) по дистрибуирањето на AUP-от, обезбедува дополнителни објаснувања и проверки согласно Прирачникот 
на EUROCONTROL за управување со воздушниот простор (Eurocontrol ASM Handbook);

л) ги собира и анализира дополнителните ажурирани податоци, на денот на активноста од AA-и, а кои се одне-
суваат на повлекување на веќе објавена TSA/TRA во тековниот AUP;

љ) ги објавува на денот на активноста, ако е потребно, UUP-ите кои содржат бришење/поништување на рестри-
кциите на воздушниот простор за период на важноста на тековниот AUP, и ги проследува горе споменатите UUP-
и до CFMU;

м) учествува во подоцнежната (posteriori) анализа на доделувањето /распределбата на воздушниот простор и
н) врши, ако е овластена, некои од задачите за координација на ASM ниво 3.
(3) Единицата за управување со воздушниот простор (AMC) ги извршува своите задачи и должности согласно 

Спецификацијата на EUROCONTROL (Eurocontrol Specification for the application of the Flexible Use of Airspace).за 
примена на флексибилно користење на воздушниот простор и Прирачникот на EUROCONTROL за управување со 
воздушниот простор (Eurocontrol ASM Handbook).
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Структура, персонал, начин на работа и документи на единицата за управување со воздушниот простор 
(AMC)

Член 12
(1) Единицата за управување со воздушниот простор (AMC) претставува дел од организацијата на определени-

от давател на услуги на воздухопловна навигација.
(2) Потребната стручна оспособеност за вршење на задачите, како и посебните прирачници за регулирање на 

работата на единицата за управување со воздушниот простор (AMC) ги одобрува Комитетот на предлог на едини-
цата за управување со воздушниот простор (AMC).

(3) Определениот давател на услуги на воздухопловна навигација и CFMU-та со меѓусебен договор ги опреде-
луваат условите за размена на податоци и инсталирање на технички средства потребни за работата на единицата 
за управување со воздушниот простор (AMC). 

Преку– гранично управување со воздушниот 
простор

Член 13
Единицата за управување со воздушниот простор (AMC) може врз основа на меѓународен договор, да управу-

ва со преку–гранична зона и/или да управува со дел од воздушниот простор на друга земја (или земји).

Поглавје 3
Управување со воздушниот простор на тактичко ниво (ASM ниво 3)

Заинтересирани страни, процедури и опрема

Член 14
(1) Единиците за контрола на цивилниот воздушен сообраќај и единиците на военото воздухопловство обезбе-

дуваат директна комуникација на ASM ниво 3, со цел да се осигура безбедноста на сите ситуации во воздушниот 
сообраќај. Со договор склучен меѓу Министерството за одбрана и определениот давател на услуги на воздухоплов-
на навигација се утврдуваат механизмите и постапките за соработка.

(2) Процедурите, критериумите, потребната комуникациска опрема како и системите за поддршка за активира-
ње и деактивирање и повторна распределба на воздушниот простор кој е веќе доделен на ASM ниво 2, се утврдува-
ат во договорот наведен во став (1) на овој член, кој треба да обезбеди високо ниво на безбедност на цивилниот и 
воениот воздушен сообраќај.

(3) Процедурите, системите за поддршка и комуникациската опрема наведени во став (2) на овој член треба да 
обезбедат навремена и ефикасна размена на податоците за промена на планираните активности во воздушниот 
простор меѓу сите учесници во управувањето со воздушниот простор на ASM ниво 3, како и навремено известува-
ње на сите заинтересирани учесници за тековниот статус на воздушниот простор.

Процедури на ASM за преку–гранични воени 
летови

Член 15
При утврдување на флексибилна структура на воздушниот простор во преку–гранична зона согласно меѓуна-

родна спогодба, Комитетот обезбедува дека со соодветни договори склучени меѓу вклучените/ангажираните стра-
ни се усогласени сите заеднички процедури за управување со воздушниот простор и за користење на напредни по-
стапки во управувањето на воздушниот простор во реално време. 

OAT коридори

Член 16
(1) За целите за безбедноста на воздушниот сообраќај може да се воспостават OAT коридори.
(2) Условите и начинот за користење на OAT коридорите се утврдуваат во договорот наведен во член 14 став 

(1) на оваа уредба.

Процедури за координација за поминување 
низ активни TRA/TSA

Член 17
Определениот давател на услуги на воздухопловна навигација утврдува соодветни/прифатливи процедури за 

координација и го обезбедува користењето на систематички поддржаните функции меѓу контролорите на GAT и 
OAT за поминување на друг воздушен сообраќај низ активни TRA/TSA, кои се под негова надлежност.
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Поглавје 4
Флексибилни структури на воздушниот простор

Типови и користење на флексибилни структури на воздушниот простор

Член 18
(1) Флексибилните структури на воздушниот простор се наменети за привремено доделување на корисниците, 

така што резервацијата на воздушниот простор во најголема можна мерка одговара, во реално време, на извршува-
ње на активностите за кои зоната е воспоставена.

(2) Флексибилните структури од став (1) на овој член го опфаќаат следното: TSA-и, TRA-и, CBA-и, три типа 
на CDR (CDR 1, 2 и 3), и одредени R и D зони кои може да се управуваат на ASM ниво 2.

(3) Времето, типот и условите за резервација на воздушниот простор, како и правилата за користење на моду-
ларните и прилагодливите граници на областа ги утврдува Комитетот, за секоја специфична област.

Примена на флексибилните структури на 
воздушниот простор

Член 19
Со цел да се обезбеди безбедноста на воздушниот сообраќај, флексибилните структури од член 18 на оваа уред-

ба не може да се применуваат во неконтролиран или воздушен простор на CTR, освен ако со одлука на Комитетот 
не е одлучено поинаку согласно член 6 на оваа уредба.

Поглавје 5
Објавување на информации за користење на флексибилните структури на воздушниот простор

Посебни ASM пораки на ASM ниво 2

Член 20
(1) Одлуките на ASM ниво 2 за доделување на флексибилни структури на воздушниот простор се објавуваат 

како: AUP, UUP и CRAM.
(2) Одлуките од став (1) на овој член се подготвуваат, издаваат и пренесуваат согласно крајните рокови, и во 

форма пропишана во Прирачникот на EUROCONTROL за управување со воздушниот простор (Eurocontrol ASM 
Handbook).

Поглавје 6
Проценка на безбедноста

Надлежност за проценка на безбедноста

Член 21
(1) При воспоставување на структура на воздушниот простор или при значајна измена на истата и какви било 

други измени во системот за управување со воздушниот простор, Комитетот обезбедува дека на соодветен начин 
се вршат проценките на безбедноста на цивилните и воените делови на системот, вклучувајќи ја и идентификација-
та на опасностите, проценката на опасностите и ублажувањето на истите.

(2) Проценките на безбедноста од став (1) на овој член се вршат согласно Регулаторните услови на 
EUROCONTROL за безбедност (ESARR).

Поглавје 7
Известување и следење

Годишен извештај за примената на флексибилното користење на воздушниот простор

Член 22
(1) Годишниот извештај за примената на флексибилно користење на воздушниот простор, како што е наведено 

во член 7 став (2) во ЕУ Регулатива 551/2004 од Прилог 1 од оваа уредба и член 8 од ЕУ Регулатива 2150/2005 од 
Прилог 1 од оваа уредба го подготвува Комитетот преку Министерството за транспорт и врски и го проследува до 
Европската комисија.

(2) Извештајот од став (1) на овој член ги опфаќа следните елементи:
a) општ опис на националната организација и одговорностите на ASM ниво 1, ASM ниво 2 и ASM ниво 3 на 

концептот за флексибилното користење на воздушниот простор;
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б) проценка на функционирањето на спогодбите, процедурите и системите за поддршка утврдени на стра-
тешко, пред тактичко и тактичко ниво на управување со воздушниот простор. Проценката се врши во поглед на 
безбедноста, капацитетот на воздушниот простор, ефикасноста и флексибилноста на летањето на воздухопловите 
на сите корисници;

в) проблемите кои произлегуваат за време на спроведувањето на ЕУ Регулатива 2150/2005 од Прилог 1 од оваа 
уредба, преземените активности и потребата за измени;

д) резултатите од националните инспекции, контроли/надзори и ревизии/контроли на безбедноста;
ѓ) соработката меѓу партнерите на ECAA Спогодбата при управувањето со воздушниот простор, особено при 

креирањето и управувањето на преку–граничниот воздушен простор и преку–граничните активности.

Заштита на податоците и системот

Член 23
При спроведувањето на одредбите на оваа уредба, со доверливите податоци се постапува согласно прописите 

од областа на класифицирани информации.

Поглавје 8
Статистички податоци и клучни показатели на ефикасноста

Статистички податоци за флексибилното користење на воздушниот простор

Член 24
Статистичките податоци за користењето на воздушниот простор се доставуваат до Комитетот во форма на из-

вештај од страна на единицата за управување со воздушниот простор (АМС).

Клучни показатели на ефикасноста

Член 25
Комитетот ги утврдува областите и показателите на ефикасноста кои треба да се мерат со цел постојано да се 

следи ефикасноста на системот на воздушниот простор согласно член 4 став 1 точка (к) од ЕУ Регулатива 
2150/2005 од Прилог 1 на оваа уредба.

База на податоци за воздушниот простор

Член 26
Единицата за управување со воздушниот простор (AMC) ја води базата (репозиторијумот) на податоци за ста-

тистиката за флексибилното користење на воздушниот простор согласно член 4 став 1 точка (л) од ЕУ Регулатива 
2150/2005 од Прилог 1 на оваа уредба.

ДЕЛ IV
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Престанок на важење

Член 27
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за организацијатa и кoристењето 

на воздушниот простор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/11).

Влегување во сила

Член 28
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 март 2019 година. 

     Бр. 44-7732/1-17 Претседател на Владата
4 јануари 2018 година на Република Македонија,
           Скопје Зоран Заев, с.р.
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 Стр. 134 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 135



 Стр. 136 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 137



 Стр. 138 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 139



 Стр. 140 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 141



 Стр. 142 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 143



 Стр. 144 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 145



 Стр. 146 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 147



 Стр. 148 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 149



 Стр. 150 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 151



 Стр. 152 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 153



 Стр. 154 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 155



 Стр. 156 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 157



 Стр. 158 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 159



 Стр. 160 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 161



 Стр. 162 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 163



 Стр. 164 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 165



 Стр. 166 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 167



 Стр. 168 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 169



 Стр. 170 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 171



 Стр. 172 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 173



 Стр. 174 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 175



 Стр. 176 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 177



 Стр. 178 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 179



 Стр. 180 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 181



 Стр. 182 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 183



 Стр. 184 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 185



 Стр. 186 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 187



 Стр. 188 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 189



 Стр. 190 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 191



 Стр. 192 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 193



 Стр. 194 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 195



 Стр. 196 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 197



 Стр. 198 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 199



 Стр. 200 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 201



 Стр. 202 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 203



 Стр. 204 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 205



 Стр. 206 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 207



 Стр. 208 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 209



 Стр. 210 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 211



 Стр. 212 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 213



 Стр. 214 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 215



 Стр. 216 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 217



 Стр. 218 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 219



 Стр. 220 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 221



 Стр. 222 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 223



 Стр. 224 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 225



 Стр. 226 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 227



 Стр. 228 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 229



 Стр. 230 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 231



 Стр. 232 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 233



 Стр. 234 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 235



 Стр. 236 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 237



 Стр. 238 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 239



 Стр. 240 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 241



 Стр. 242 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 243



 Стр. 244 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 245



 Стр. 246 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 247



 Стр. 248 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 249



 Стр. 250 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 251



 Стр. 252 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 253



 Стр. 254 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 255



 Стр. 256 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 257



 Стр. 258 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 259



 Стр. 260 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 261



 Стр. 262 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 263



 Стр. 264 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 265



 Стр. 266 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 267



 Стр. 268 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 269



 Стр. 270 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 271



 Стр. 272 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 273



 Стр. 274 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 275



 Стр. 276 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 277



 Стр. 278 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 279



 Стр. 280 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 281



 Стр. 282 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 283



 Стр. 284 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 285



 Стр. 286 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 287



 Стр. 288 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 289



 Стр. 290 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 291



 Стр. 292 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 293



 Стр. 294 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 295



 Стр. 296 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 297



 Стр. 298 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 299



 Стр. 300 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 301



 Стр. 302 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 303



 Стр. 304 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 305



 Стр. 306 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 307



 Стр. 308 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 309



 Стр. 310 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 311



 Стр. 312 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 313



 Стр. 314 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 315



 Стр. 316 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 317



 Стр. 318 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018



16 јануари 2018 Бр. 9 - Стр. 319



 Стр. 320 - Бр. 9                                                                               16 јануари 2018

www.slvesnik.com.mk                                                                                   contact@slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51.
 в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
 телефон:  +389-2-55 12 400  
 телефакс: +389-2-55 12 401  
 Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари. 
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба. 
 Рок за рекламации: 15 дена.
 Жиро-сметка: 300000000188798.  
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје. 
 Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.
Цената на овој број е 400  денари.   
 

http://www.slvesnik.com.mk/
mailto:contact@slvesnik.com.mk

