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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2288. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛ-
ЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО 
ЗАЕМ КАЈ МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНО-
ВА И РАЗВОЈ - СВЕТСКАТА БАНКА ПО ДОГО-
ВОРОТ ЗА ЗАЕМ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНОТО ФИ-
НАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТОТ ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ И РЕГИСТРАЦИЈА 
 

Се прогласува Законот за задолжување на Републи-
ка Македонија со заем кај Меѓународната банка за об-
нова и развој - Светската банка по Договорот за заем за 
дополнителното финансирање на Проектот за катастар 
на недвижности и регистрација, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 1 септември 2010 година. 

 
        Бр. 07-3610/1                             Претседател 
1 септември 2010 година       на Република Македонија,                       
             Скопје                               Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
 

З А К О Н 
 ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА СО ЗАЕМ КАЈ МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА 
ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ - СВЕТСКАТА БАНКА ПО 
ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНОТО 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТОТ ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ И РЕГИСТРАЦИЈА 
 

Член 1 
Република Македонија се задолжува кај Меѓуна-

родната банка за обнова и развој - Светската банка со 
заем во износ од 9.000.000 евра, наменет за реализација 
на дополнителното финансирање на Проектот за ката-
стар на недвижности и регистрација. 

 
Член 2 

Условите и начинот на користење на заемот од чле-
нот 1 на овој закон се утврдуваат со Договор за заем за 
дополнителното финансирање на Проектот за катастар 
на недвижности и регистрација кој ќе се склучи меѓу 
Република Македонија и Меѓународната банка за обно-
ва и развој - Светската банка. 

Во име на Република Македонија Договорот за заем 
од ставот 1 на овој член ќе го потпише министерот за 
финансии или од него овластено лице. 

 
Член 3 

Рокот за отплата на заемот од членот 1 на овој за-
кон е 25 години со вклучен грејс период од осум годи-
ни.  

Каматната стапка е шестмесечен ЛИБОР со варија-
билен распон (за евро валута). 

На денот на повлекувањето на средствата од зае-
мот, Република Македонија ќе и плати на Меѓународ-
ната банка за обнова и развој - Светската банка едно-
кратна провизија во износ од 0,25 % од износот на зае-
мот.  

Заемот ќе се отплаќа на 34 полугодишни рати на 
секој 15 март и 15 септември во годината. Од 15 сеп-
тември 2018 до 15 септември 2034 година ќе се отпла-
тат 33 полугодишни рати секоја во износ од 2,94 % од 
износот на заемот, додека на 15 март 2035 година ќе се 
отплати последната рата во износ од 2,98% од износот 
на заемот. 

Член 4 
Корисници на средствата од заемот од членот 1 на 

овој закон се Агенцијата за катастар на недвижности и 
Министерството за финансии - Управа за имотнo-прав-
ни работи.   

Член 5 
Република Македонија заемот од членот 1 на овој 

закон ќе го отплаќа од Буџетот на Република Македо-
нија. 

 
Член 6 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во "Службен весник на Република Македонија". 

__________ 
 

L I G J 
PËR NGARKIM TË REPUBLIKËS SË MAQEDONI-
SË ME HUA TE BANKA NDËRKOMBËTARE PËR 
RINDËRTIM DHE ZHVILLIM - BANKA BOTËRO-
RE SIPAS MARRËVESHJES PËR HUA PËR FINAN-
CIM PLOTËSUES TË PROJEKTIT PËR KADASTËR  

TË PATUNDSHMËRIVE DHE REGJISTRIM 
 

Neni 1 
Republika e Maqedonisë ngarkohet në Bankën 

Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim - Banka 
Botërore me hua në shumë prej 9 000 000 eurosh, të 
dedikuar për realizimin e financimit plotësues të Projektit 
për kadastër të patundshmërive dhe regjistrim.  

 
Neni 2 

Kushtet dhe mënyra e shfrytëzimit të huas nga neni 1 i 
këtij ligji, përcaktohen me Marrëveshjen për hua për 
financim plotësues të Projektit për kadastër të 
patundshmërive dhe regjistrim, i cili do të lidhet ndërmjet 
Republikës së Maqedonisë dhe Bankës Ndërkombëtare për 
Rindërtim dhe Zhvillim - Banka Botërore. 

Në emër të Republikës së Maqedonisë, Marrëveshjen 
për hua nga paragrafi 1 i këtij neni do ta nënshkruajë 
ministri i Financave ose personi i autorizuar prej tij. 

 
Neni 3 

Afati për pagesën e huas nga neni 1 i këtij ligji është 25 
vite, me grejs-periudhë të përfshirë prej tetë vitesh.  

Shkalla e kamatës është LIBOR gjashtë mujor me 
shtrirje të ndryshueshme (për valutën euro). 

Në ditën e tërheqjes së mjeteve të huas, Republika e 
Maqedonisë do t'i paguajë Bankës Ndërkombëtare për 
Rindërtim dhe Zhvillim - Banka Botërore provizion në 
mënyrë të njëhershme në shumë prej 0,25 % nga shuma e 
huas.  

Huaja do të paguhet në 34 këste gjysmëvjetore, në çdo 
15 mars dhe 15 shtator të vitit. Nga 15 shtatori 2018 deri 
më 15 shtator 2034 do të paguhen 33 këste gjysmëvjetore 
në shumë prej 2,94 % nga shuma e huas, ndërsa më 15 
mars 2035 do të paguhet kësti i fundit në shumë prej 2,98 
% nga shuma e huas.   

           
Neni 4 

Shfrytëzuesit e mjeteve të huas nga neni 1 i këtij ligji 
janë Agjencia për Kadastër të Patundshmërive dhe 
Ministria e Financave - Drejtoria për Punë Pronësore-
Juridike.   
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Neni 5 
Republika e Maqedonisë, huan nga neni 1 i këtij ligji 

do ta paguajë nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë. 
  

Neni 6 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 
__________ 

2289. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРА-
ВНОТО НАСЛЕДСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА НА ЧЛЕНСТВОТО ВО МЕЃУНАРОДНИОТ  

МОНЕТАРЕН ФОНД 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за правното наследство на Република 
Македонија на членството во Меѓународниот монета-
рен фонд, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 1 септември  2010 година. 

 
        Бр. 07-3611/1                              Претседател 
1 септември 2010 година       на Република Македонија,                       
            Скопје                                 Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ПРАВНОТО НАСЛЕДСТВО НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЧЛЕНСТВОТО ВО  

МЕЃУНАРОДНИОТ МОНЕТАРЕН ФОНД 
 

Член 1 
Во Законот за правното наследство на Република 

Македонија на членството во Меѓународниот монета-
рен фонд („Службен Весник на Република Македони-
ја“ брoj 23/93 и 52/2009), членот 2 се менува и гласи: 

„На територијата на Република Македонија важат 
одредбите на Статутот на Фондот со изменувањата и 
дополнувањата од 28 јули 1969 година, 1 април 1978 
година, 11 ноември 1992 година, 28 април 2008 година, 
5 мај 2008 година, како и од 10 август 2009 година.“ 
 

Член 2 
Текстот на измените и дополнувањата на Статутот 

на Фондот од 10 август 2009 година од членот 1 од овој 
закон се составен дел на овој закон. 

 
Член 3 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во "Службен весник на Република Македонија". 

 
ИЗМЕНИ НА СТАТУТОТ НА МЕЃУНАРОДНИОТ 

МОНЕТАРЕН ФОНД ОД  10 АВГУСТ 2009 
 
1. Во Член XV, Оддел 1 се менува и гласи: 
„(а) За да се задоволат потребите, како и кога тие 

настануваат, за дополнување на постојните резервни 
средства, Фондот е овластен да распредели специјални 
права на влечење во согласност со одредбите од член 
XVIII на членки кои се учеснички во Одделот за специ-
јални права на влечење.  

(б) Освен тоа, Фондот распределува специјални 
права на влечење на членки кои се учеснички во Одде-
лот за специјални права на влечење во согласност со 
одредбите од Прилог M.“ 

2. По Прилогот Л се додава нов Прилог M кој гла-
си: 

„Прилог M 
Посебна еднократна распределба на специјални 

права на влечење 
1. Во зависност од 4 подолу, секоја членка која, зак-

лучно со 19 септември 1997 година, е учесничка во Од-
делот за специјални права на влечење, на 30-от ден по 
датумот на влегување во сила на четвртата измена на 
овој статут, добива распределба на специјални права на 
влечење во износ кој ќе резултира во нејзина нето ку-
мулативна распределба на специјални права на влече-
ње која е во износ еднаков на 29,315788813 % од нејзи-
ната квота заклучно со 19 септември 1997 година, под 
услов, за учесничките чии квоти не се приспособени 
како што е предложено во Резолуцијата бр. 45-2 од Од-
борот на Гувернери, пресметките да се прават врз ос-
нова на квотите предложени во таа Резолуција.  

2. (а) Во зависност од 4 подолу, секоја земја која ста-
нува учесничка во Одделот за специјални права на вле-
чење по 19 септември 1997 година, но во рок од три ме-
сеци од датумот на нејзиното членство во Фондот доби-
ва распределба на специјални права на влечење во износ 
пресметан во согласност со (б) и (ц) подолу на 30-от ден 
по: (1) датумот на кој новата членка станува учесничка 
во Одделот за специјални права на влечење, или (2) 
датумот на влегување во сила на четвртата измена на 
овој статут без разлика кое ќе се случи подоцна. 

(б) За целите од (а) погоре, секоја учесничка добива 
износ на специјални права на влечење кој резултира во 
нето кумулативна распределба на учесничката која е ед-
наква на 29,315788813 % од нејзината квота на датумот 
на кој членката станува учесничка во Одделот за специ-
јални права на влечење, како што е приспособена: 

(1) прво, преку помножување на 29,315788813 % со 
соодносот на вкупните квоти, како што е пресметано 
според 1 погоре, на учесничките опишани во (ц) подо-
лу и вкупните квоти на таквите учеснички од датумот 
на кој членката станала учесничка во Одделот за спе-
цијални права на влечење, и  

(2) второ, преку помножување на производот од (1) 
погоре преку coодносот на вкупниот збир од нето ку-
мулативните распределби на специјални права на вле-
чење добиени според член XVIII на учесничките опи-
шани во (ц) подолу од датумот на кој членката станала 
учесничка во Одделот за специјални права на влечење 
и распределбите кои таквите учеснички ги добиле спо-
ред 1 погоре со вкупниот збир од нето кумулативните 
распределби на специјални права на влечење според 
член XVIII на таквите учеснички заклучно со 19 сеп-
тември 1997 година и распределбите кои таквите учес-
нички ги добиле според 1 погоре. 

(ц) За целите на приспособувањата кои ќе се вршат 
според (б) погоре, учесничките во Одделот за специјал-
ни права на влечење се членки кои се учеснички зак-
лучно со 19 септември 1997 година и (1) остануваат да 
бидат членки во Одделот за специјални права на влече-
ње од датумот на кој членката станува учесничка во 
Одделот за специјални права на влечење, и (2) ги доби-
ле сите распределби извршени од страна на Фондот по 
19 септември 1997 година. 

3. (а) Во зависност од 4 подолу, доколку Сојузна 
Република Југославија (Србија/Црна Гора) го наследи 
членството во Фондот и учеството во Одделот за спе-
цијални права на влечење на Поранешната Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија во соглас-
ност со условите на Одлуката на Извршниот одбор бр. 
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10237 – (92/150), усвоена на 14 декември 1992 година, 
таа добива распределба на специјални права на влече-
ње во износ пресметан во согласност со (б) подолу на 
30-от ден по: (1) датумот на кој Сојузна Република Ју-
гославија (Србија/Црна Гора) го наследува членството 
во Фондот и учеството во Одделот за специјални права 
на влечење во согласност со условите на Одлуката на 
Извршниот одбор бр. 10237 – (92/150), или пак (2) да-
тумот на влегување во сила на четвртата измена на овој 
статут без разлика кое ќе се случи подоцна. 

(б) За целите на (а) погоре, Сојузна Република Ју-
гославија (Србија/Црна Гора) добива износ на специ-
јални права на влечење кој ќе резултира во нејзина не-
то кумулативна распределба еднаква на 29,315788813% 
од квотата која и е предложена според став 3 (ц) од Од-
луката на извршниот одбор бр. 10237 – (92/150), како 
што е приспособена во согласност со 2 (б) (2) и (ц) по-
горе од датумот на кој Сојузна Република Југославија 
(Србија/Црна Гора) се квалификува за распределба 
според (а) погоре.  

4. Фондот не распределува специјални права на 
влечење во согласност со овој прилог на оние учеснич-
ки кои не го известиле Фондот во писмена форма пред 
датумот на распределба за нивната желба да не ја при-
мат распределбата. 

5. (а) Ако, во времето кога се врши распределба до 
учесничка во согласност со 1, 2 или 3 погоре, учеснич-
ката има неисплатени обврски кон Фондот, специјал-
ните права на влечење така распределени се депонира-
ат и чуваат на ескроу сметка во Одделот за специјални 
права на влечење и ќе се исплаќаат на учесничката по 
исполнување на сите нејзини неисплатени обврски кон 
Фондот. 

(б) Специјалните права на влечење кои се чуваат на 
ескроу сметка не се достапни за употреба и не се вклу-
чени во ниту една пресметка на распределбите или по-
седувањата на специјални права на влечење за целите 
на овие членови, освен за пресметки според овој при-
лог. 

(ц) За целите на овој став, неисплатените обврски 
кон Фондот се состојат од задоцнети повторни откупи 
и трошоци на Општата сметка за средства, неисплатена 
главница и камата на заеми на Специјалната сметка за 
исплата, неисплатените трошоци и проценки во Одде-
лот за специјални права на влечење и неисплатените 
финансиски обврски кон Фондот како доверител. 

(д) Освен за одредбите во овој став, треба да се при-
менува принципот за поделба помеѓу Општиот оддел и 
Одделот за специјални права на влечење и безусловни-
от карактер на специјалните права на влечење како ре-
зервни средства.“ 

__________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 
PËR TRASHËGIMINË JURIDIKE TË REPUBLIKËS 
SË MAQEDONISË TË ANËTARËSIMIT NË FONDIN  

MONETAR NDËRKOMBËTAR 
 

Neni 1 
Në Ligjin për të drejtën e trashëgimisë së Republikës së 

Maqedonisë të anëtarësimit në Fondin Monetar 
Ndërkombëtar ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë", numër 23/93 dhe 52/2009), neni 2 
ndryshohet si vijon:  

"Në territorin e Republikës së Maqedonisë vlejnë 
dispozitat e Statutit të Fondit me ndryshimet dhe 
plotësimet nga 28 korriku 1969, 1 prilli 1978, 11 nëntori 
1992, 28 prilli 2008, 5 maji 2008, si dhe nga 10 gushti 
2009." 

Neni 2 
Teksti i ndryshimeve dhe plotësimet e Statutit të Fondit 

nga 10 gushti 2009 nga neni 1 të këtij ligji, janë pjesë 
përbërëse të këtij ligji.  

 
Neni 3 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

 
NDRYSHIMET E STATUTIT TË FONDIT MONETAR 

NDËRKOMBËTAR NGA 10 GUSHTI 2009 
 
1. Në nenin XV, Seksioni 1 ndryshohet si vijon: 
"(a) Për t'u plotësuar nevojat, si dhe kur ato paraqiten, 

për plotësimin e rezervave ekzistuese, Fondi është i 
autorizuar që t'u ndajë të drejta speciale të tërheqjes në 
pajtim me dispozitat nga neni XVIII anëtareve që janë 
pjesëmarrëse ne Seksionin për të drejta speciale të 
tërheqjes. 

(b) Përveç kësaj, Fondi u ndan të drejta speciale të 
tërheqjes anëtareve që janë pjesëmarrëse ne Seksionin për 
të drejta speciale të tërheqjes, në pajtim me dispozitat e 
Shtojcës M." 

2. Pas Shtojcës L shtohet Shtojca e re M si vijon: 
"Shtojca M 
Ndarja e veçantë e njëhershme e të drejtave speciale të 

tërheqjes 
1. Varësisht nga 4-shi më poshtë, çdo anëtare e cila 

përfundimisht me 19 shtator 1997, është pjesëmarrëse në 
Seksionin për të drejta speciale të tërheqjes, në ditën e 30 
pas datës së hyrjes në fuqi të ndryshimit të katërt të këtij 
statuti, merr ndarje të të drejtave speciale të tërheqjes me 
shumë e cila do të rezultojë në ndarjen e saj neto 
kumulative të të drejtave speciale të tërheqjes e cila është 
në shumë të barabartë  me 29,315788813 % nga kuota e saj 
përfundimisht me 19 shtator 1997, me kusht që për 
pjesëmarrëset kuota e të cilave nuk është e përshtatur siç 
është propozuar në Rezolutën  numër  45-2 nga Këshilli i 
Guvernatorëve, llogaritjet të bëhen në bazë të kuotave të 
propozuara në atë Rezolutë.   

2. (a) Varësisht nga 4-shi më poshtë, çdo vend i cili 
bëhet pjesëmarrës në Seksionin për të drejta speciale të 
tërheqjes pas 19 shtatorit 1997, por në afat prej tre muajsh 
nga data e anëtarësimit të tij në Fond merr ndarje të të 
drejtave speciale të tërheqjes në shumë të llogaritur në 
pajtim me (b) dhe (c) më poshtë në ditën e 30 pas: (1) datës 
në të cilën anëtarja e re bëhet pjesëmarrëse në Seksionin e 
të drejtave speciale të tërheqjes, apo (2) datës së hyrjes në 
fuqi të ndryshimit të katërt të këtij statuti pa dallimin që do 
të ndodhë më vonë.   

(b) Për qëllimet nga (a) më lartë, çdo anëtare e merr 
shumën e të drejtave speciale të tërheqjes e cila rezulton në 
ndarjen kumulative neto të pjesëmarrëses e cila është e 
barabartë me 29,315788813 % nga kuota e saj në datën në 
të cilën anëtarja bëhet pjesëmarrëse në Seksionin për të 
drejtat speciale të tërheqjes, siç është e përshtatur: 

(1) e para, nëpërmjet shumëzimit të 29,315788813 % 
me përpjestimin e kuotave të përgjithshme, siç është 
llogaritur sipas 1 më lartë, të pjesëmarrëseve të përshkruara 
në (c) më poshtë dhe kuotave të përgjithshme të 
pjesëmarrëseve të atilla nga data në të cilën anëtarja bëhet 
pjesëmarrëse në Seksionin për të drejta speciale të 
tërheqjes, dhe    

(2) e dyta, nëpërmjet shumëzimit të prodhimit nga (1) 
më lartë nëpërmjet përpjestimit të shumës së përgjithshme 
nga ndarja kumulative neto e të drejtave speciale të 
tërheqjes sipas nenit XVIII të pjesëmarrëseve të 
përshkruara në (c) më poshtë nga data në të cilën anëtarja 
bëhet pjesëmarrëse në Seksionin për të drejta speciale të 
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tërheqjes dhe ndarjeve që pjesëmarrëset i kanë marrë sipas 
1 më lartë me shumën e përgjithshme nga ndarja 
kumulative neto e të drejtave speciale të tërheqjes sipas 
nenit XVIII të pjesëmarrëseve të atilla përfundimisht me 
19 shtator 1997 dhe ndarjeve që  pjesëmarrëset  e atilla i 
kanë marrë sipas 1 më lartë.   

(c) Për qëllimet e përshtatjeve të cilat do të kryhen 
sipas (b) më lartë, pjesëmarrëset në Seksionin e të drejtave 
speciale për tërheqje janë anëtare të cilat janë pjesëmarrëse 
përfundimisht me 19 shtator 1997 dhe (1) mbeten të jenë 
anëtare në Seksionin e të drejtave speciale të tërheqjes prej 
datës në të cilën anëtarja bëhet pjesëmarrëse në Seksionin e 
të drejtave speciale të tërheqjes, dhe (2) i kanë marrë të 
gjitha ndarjet nga ana e Fondit pas 19 shtatorit 1997.  

3. (a) Varësisht nga 4 më poshtë, nëse Republika 
Federale e Jugosllavisë (Serbia/ Mali i Zi) e trashëgon 
anëtarësimin në Fond dhe pjesëmarrjen në Seksionin për të 
drejtat speciale të tërheqjes të ish Republikës Socialiste 
Federative të Jugosllavisë në pajtim me kushtet nga 
Vendimi i Këshillit Ekzekutiv numër 10237-(92/150), i 
miratuar më 14 dhjetor 1992, ajo merr ndarje të të drejtave 
speciale të tërheqjes me shumë të llogaritur në pajtim me 
(b) më poshtë në ditën e 30 pas: (1) datës në të cilën 
Republika Federale e Jugosllavisë (Serbia/ Mali i Zi) e 
trashëgon anëtarësimin në Fond dhe pjesëmarrjen në 
Seksionin për të drejtat speciale të tërheqjes në pajtim me 
kushtet e Vendimit të Këshillit Ekzekutiv numër  10237 - 
(92/150), apo (2) datës së hyrjes në fuqi të ndryshimit të 
katërt të këtij statuti pa dallimin që do të ndodhë më vonë.  

(b) Për qëllimet e (a) më lartë, Republika Federale e 
Jugosllavisë ( Serbia/ Mali i Zi) e merr shumën e të 
drejtave speciale të tërheqjes e cila do të rezultojë në 
ndarjen kumulative neto të barabartë me 29,315788813% 
nga kuota e cila i është propozuar sipas paragrafit 3 (c) nga 
Vendimi i Këshillit Ekzekutiv numër  10237 - (92/150), siç 
është përshtatur në pajtim me 2 (b) (2) dhe (c) më lartë nga 
data në të cilën Republika Federale e Jugosllavisë 
(Serbia/Mali i Zi) kualifikohet për ndarjen sipas (a) më 
lartë.  

4. Fondi nuk u ndan të drejta speciale të tërheqjes në 
pajtim me këtë shtojcë atyre pjesëmarrëseve të cilat nuk e 
kanë informuar Fondin me shkrim para datës së ndarjes për 
dëshirën  tyre që të mos e pranojnë ndarjen.   

5. (a) Nëse, në kohën kur kryhet ndarja te pjesëmarrësja 
në pajtim me 1, 2 apo 3 më lartë, pjesëmarrësja ka 
obligime të papaguara ndaj Fondit, të drejtat speciale të 
tërheqjes ashtu të ndara depozitohen dhe ruhen në llogari 
eskrou në Seksionin për të drejta speciale të tërheqjes dhe 
do t'i paguhen pjesëmarrëses pas plotësimit të të gjitha 
obligimeve të papaguara ndaj Fondit.   

(b) Të drejtat speciale të tërheqjes të cilat ruhen në 
llogarinë eskrou nuk janë të kapshme për përdorim dhe nuk 
janë të përfshira në asnjë llogari të ndarjeve apo 
posedimeve të të drejtave speciale të tërheqjes për qëllimet 
e këtyre anëtarëve, përveç për llogaritjet sipas kësaj 
shtojce.  

(c) Për qëllimet e këtij paragrafi, obligimet e papaguara 
ndaj Fondit përbëhen nga blerje të përsëritura të vonuara 
dhe shpenzime në Llogarinë e përgjithshme të mjeteve, 
kryegjëja e papaguar dhe kamata e huave në Llogarinë 
speciale për pagesë, shpenzime të papaguara dhe vlerësime 
në Seksionin e të drejtave speciale të tërheqjes dhe 
obligime financiare të papaguara ndaj Fondit si kreditor.    

(d) Përveç për dispozitat në këtë paragraf, duhet të 
zbatohet principi për ndarje ndërmjet Seksionit të 
përgjithshëm dhe Seksionit për të drejta speciale të 
tërheqjes dhe karakterit të pakusht të të drejtave speciale të 
tërheqjes si mjete rezerve." 

2290. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГУЛИ-
РАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА КОН МЕЃУНАРОДНИОТ МОНЕТАРЕН 
ФОНД ПО ОСНОВ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТ-
ВАТА ОД ОПШТАТА И СПЕЦИЈАЛНАТА НЕТО 
КУМУЛАТИВНА АЛОКАЦИЈА НА СПЕЦИЈАЛНИ 
ПРАВА НА ВЛЕЧЕЊЕ ОДОБРЕНИ СО РЕЗОЛУЦИ-
ЈА НА ОДБОРОТ НА ГУВЕРНЕРИ НА МЕЃУНА-
РОДНИОТ МОНЕТАРЕН ФОНД БР. 64-3 И БР. 52-4 

 
Се прогласува Законот за регулирање на обврските 

на Република Македонија кон Меѓународниот монета-
рен фонд по основ на користење на средствата од 
општата и специјалната нето кумулативна алокација на 
специјални права на влечење одобрени со резолуција 
на Одборот на гувернери на Меѓународниот монетарен 
фонд бр. 64-3 и бр. 52-4, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 1 септември 2010 година. 

 
       Бр. 07-3612/1                               Претседател 
1 септември 2010 година       на Република Македонија,                       
           Скопје                                 Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА КОН МЕЃУНАРОДНИОТ 
МОНЕТАРЕН ФОНД ПО ОСНОВ НА КОРИСТЕ-
ЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ОПШТАТА И СПЕЦИ-
ЈАЛНАТА НЕТО КУМУЛАТИВНА АЛОКАЦИЈА 
НА СПЕЦИЈАЛНИ ПРАВА НА ВЛЕЧЕЊЕ ОДОБ-
РЕНИ СО РЕЗОЛУЦИЈА НА ОДБОРОТ НА ГУ-
ВЕРНЕРИ НА МЕЃУНАРОДНИОТ МОНЕТАРЕН  

ФОНД БР. 64-3 И БР. 52-4 
 

Член 1 
Со овој закон се регулираат обврските на Републи-

ка Македонија кон Меѓународниот монетарен фонд по 
основ на користење на средствата од општата нето ку-
мулативна алокација на специјални права на влечење 
во износ од 51.076.245 СПВ одобрени од Одборот на 
гувернери на Меѓународниот монетарен фонд со Резо-
луцијата бр. 64-3 од 7 август 2009 година и специјална-
та нето кумулативна алокација на специјални права на 
влечење во износ од 6.161.937 СПВ одобрени од Одбо-
рот на гувернери на Меѓународниот монетарен фонд со 
Резолуцијата за четвртата измена на Статутот на Фон-
дот бр. 52-4 од 23 септември 2007 година која влегува 
во сила на 10 август 2009 година.  

 
Член 2 

Се овластува Народната банка на Република Маке-
донија во својство на фискален агент на Република Ма-
кедонија и депозитар на паричните средства на Меѓу-
народниот монетарен фонд да ги прими и да ги транс-
ферира средствата од членот 1 на овој закон на посебна 
сметка на Министерството за финансии која за таа на-
мена ќе биде отворена во Народната банка на Републи-
ка Македонија. 
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Член 3 
Средствата од членот 1 на овој закон ќе се користат 

за финансирање на буџетски расходи и долгот на Ре-
публика Македонија. 

 
Член 4 

Користењето на средствата од членот 1 на овој за-
кон претставува финансиска обврска на Република Ма-
кедонија кон Меѓународниот монетарен фонд. 

Средствата од членот 1 на овој закон ќе се вратат на 
начин и во рок предвидени во Статутот на Меѓународ-
ниот монетарен фонд.  

Враќањето на средствата од членот 1 на овој закон, 
како и сервисирањето на обврските по основ на камата 
и другите трошоци ќе се врши со средства од Буџетот 
на Република Македонија, преку Народната банка на 
Република Македонија. 

 
Член 5 

Министерството за финансии и Народната банка на 
Република Македонија ќе склучат Договор за регули-
рање на користењето и враќањето на средствата од чле-
нот 1 на овој закон. 

 
Член 6 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

__________ 
 

L I G J 
PËR RREGULLIMIN E DETYRIMEVE TË 
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË NDAJ FONDIT 
MONETAR NDËRKOMBËTAR NË BAZË TË 
SHFRYTËZIMIT TË MJETEVE NGA ALOKACIONI  
KUMULATIV NETO I PËRGJITHSHËM DHE 
SPECIAL I TË DREJTAVE SPECIALE PËR TËR-
HEQJE TË LEJUARA ME REZOLUTËN E BORDIT 
TË GUVERNATORËVE TË FONDIT MONETAR 
NDËRKOMBËTAR NUMËR 64-3 DHE NUMËR 52-4 

 
Neni 1 

Me këtë ligj rregullohen obligimet e Republikës së 
Maqedonisë ndaj Fondit Monetar Ndërkombëtar në bazë të 
shfrytëzimit të mjeteve nga alokacioni kumulativ neto i 
përgjithshëm i të drejtave speciale të tërheqjes në shumë 
prej 51 076 245 DST të miratuara nga Bordi i 
Guvernatorëve të Fondit Monetar Ndërkombëtar me 
Rezolutën numër 64-3 nga 7 gushti 2009 dhe alokacioni 
kumulativ neto special i të drejtave speciale të tërheqjes në 
shumë prej 6 161 937 DST të miratuara nga Bordi i 
Guvernatorëve të Fondit Monetar Ndërkombëtar me 
Rezolutën për ndryshimin e katërt të Statutit të Fondit 
numër 52-4 nga 23 shtatori 2007 e cila hyn në fuqi më 10 
gusht 2009.  

                                                          
Neni 2 

Autorizohet Banka Popullore e Republikës së 
Maqedonisë në cilësinë e agjentit fiskal të Republikës së 
Maqedonisë dhe depozitarit të mjeteve monetare të Fondit 
Monetar Ndërkombëtar që t'i pranojë dhe t'i transferojë 
mjetet nga neni 1 i këtij ligji në llogari të veçantë të 
Ministrisë së Financave, e cila për këtë qëllim do të hapet 
në Bankën Popullore të Republikës së Maqedonisë. 

 
Neni 3 

Mjetet nga neni 1 i këtij ligji do të shfrytëzohen për 
financimin e shpenzimeve buxhetore dhe borxhit të 
Republikës së Maqedonisë. 

Neni 4 
Shfrytëzimi i mjeteve nga neni 1 i këtij ligji paraqet 

detyrim financiar të Republikës së Maqedonisë ndaj Fondit 
Monetar Ndërkombëtar. 

Mjetet nga neni 1 i këtij ligji do të kthehen në mënyrën 
dhe në afatin e paraparë në Statutin e Fondit Monetar 
Ndërkombëtar.  

Kthimi i mjeteve nga neni 1 i këtij ligji, si dhe 
servisimi i detyrimeve në bazë të kamatës dhe 
shpenzimeve tjera do të kryhet me mjetet e Buxhetit të 
Republikës së Maqedonisë, nëpërmjet Bankës Popullore të 
Republikës së Maqedonisë. 

                                      
Neni 5 

Ministria e Financave dhe Banka Popullore e 
Republikës së Maqedonisë do të lidhin Marrëveshje për 
rregullimin e shfrytëzimit dhe kthimit të mjeteve nga neni 
1 i këtij ligji. 

 
Neni 6 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

____________ 
2291. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГАРАНЦИ-
ЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОБВРСКИ-
ТЕ ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ, НАМЕНЕТ ЗА ФИ-
НАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТОТ “РЕХАБИЛИТАЦИ-
ЈА НА ШЕСТ ХИДРОЕНЕРГЕТСКИ ЦЕНТРАЛИ“, 
КОЈ ЌЕ СЕ СКЛУЧИ МЕЃУ КРЕДИТНАТА БАНКА  

ЗА ОБНОВА - КфВ И АД ЕЛЕМ 
 

Се прогласува Законот за Гаранција на Република 
Македонија на обврските по Договорот за заем, наменет 
за финансирање на проектот „Рехабилитација на шест 
хидроенергетски централи“, кој ќе се склучи меѓу кредит-
ната банка за обнова - КфВ и АД ЕЛЕМ, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 1 септември 2010 година. 

 
       Бр. 07-3613/1                          Претседател 
1 септември 2010 година       на Република Македонија,                       
            Скопје                                 Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
НА ОБВРСКИТЕ ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ, НА-
МЕНЕТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТОТ “РЕ-
ХАБИЛИТАЦИЈА НА ШЕСТ ХИДРОЕНЕРГЕТСКИ 
ЦЕНТРАЛИ“, КОЈ ЌЕ СЕ СКЛУЧИ МЕЃУ КРЕ-
ДИТНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА - КфВ И АД ЕЛЕМ 

 
Член 1 

Република Македонија го гарантира намирувањето 
на обврските и исполнувањето на одредбите од Дого-
ворот за заем, кој ќе се склучи меѓу Кредитната банка 
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за обнова - КфВ и АД ЕЛЕМ за проектот “Рехабилита-
ција на шест хидроенергетски централи“ во износ од 
27.100.000 евра, во рокови и услови предвидени во До-
говорот за заем, доколку АД ЕЛЕМ не ги исполнува и 
сервисира обврските од Договорот за заем. 

 
Член 2 

Условите и начинот на користење на заемот од чле-
нот 1 на овој закон, се утврдуваат со Договор за заем, 
кој ќе се склучи меѓу Кредитната банка за обнова - 
КфВ и АД ЕЛЕМ за проектот “Рехабилитација на шест 
хидроенергетски централи“. 

 
Член 3 

Сите обврски кои произлегуваат од Договорот за 
заем од членот 1 на овој закон, како и сервисирањето 
на заемот ќе го врши АД ЕЛЕМ од приходите кои ги 
остварува, во рокови и услови утврдени во Договорот 
за заем.  

 
Член 4 

Рокот на отплата на заемот од членот 1 на овој за-
кон е 15 години со вклучен грејс период од  пет  годи-
ни. 

Каматната стапка е варијабилна каматна стапка, 
шестмесечен ЕУРИБОР минус 0,3% годишно и истата  
нема да биде помала од 0%. Каматната стапка ќе се 
одредува за секоја транша од заемот одделно, на денот 
на доставување на барањето за повлекување на средс-
твата од заемот од страна на АД ЕЛЕМ. 

Заемот ќе се отплаќа во полугодишни рати кои при-
стигнуваат за плаќање на 30 јуни и 30 декември.  

 
Член 5 

Пред првото повлекување на средства од заемот се 
плаќа еднократна провизија на Кредитната банка за об-
нова - КфВ, во износ од 0,5% од износот на заемот. 

На износот на неповлечените средства од заемот на 
годишно ниво се плаќа провизија на Кредитната банка 
за обнова - КфВ, во износ од 0,25% од износот на зае-
мот. 

Провизијата од ставот 2 на овој член се плаќа полу-
годишно и тоа на 30 јуни и 30 декември секоја година. 

На обврските поврзани со заемот кои нема да се 
платат во предвидените рокови ќе се плаќа казнена ка-
мата во висина на базичната каматна стапка на Цен-
тралната банка на СР Германија, зголемена за 3% го-
дишно. 

Во случај на ненавремено или нецелосно повлеку-
вање на средствата од заемот до предвидениот рок, ќе 
се плати определен износ на средства како надоместок 
на трошоците на Кредитната банка за обнова - КфВ, 
согласно со договорот од членот 1 на овој закон. 

 
Член 6 

За регулирање на меѓусебните права и обврски кои 
произлегуваат од Договорот за заем и Договорот за га-
ранција, Министерството за финансии и АД ЕЛЕМ се 
обврзуваат да склучат посебен договор. 

 
Член 7 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија". 

L I G J 
PËR GARANCINË E REPUBLIKËS SË MAQEDO-
NISË NDAJ DETYRIMEVE NGA MARRËVESHJA 
PËR HUA E DEDIKUAR PËR FINANCIMIN E 
PROJEKTIT "REHABILITIMI I GJASHTË HID-RO-
CENTRALEVE", QË DO TË LIDHET NDËRMJET 
BANKËS KREDITORE PËR RINDËRTIM - KFV DHE  

SHA ELEM 
 

Neni 1 
Republika e Maqedonisë e garanton përmbushjen e 

deturimeve dhe plotësimin e dispozitave nga Marrëveshja 
për hua, që do të lidhet ndërmjet Bankës Kreditore për 
Rindërtim - KfV dhe SHA ELEM për projektin 
"Rehabilitimi i gjashtë hidrocentraleve", në shumë prej 27 
100 000 euro, në afatet dhe kushtet e parapara në 
Marrëveshjen për hua, nëse SHA ELEM nuk i plotëson dhe 
servison detyrimet nga Marrëveshja për hua. 

 
Neni 2 

Kushtet dhe mënyra e shfrytëzimit të huas nga neni 1 i 
këtij ligji, përcaktohen me Marrëveshjen për hua, që do të 
lidhet ndërmjet Bankës Kreditore për Rindërtim - KfV dhe 
SHA ELEM për projektin "Rehabilitimi i gjashtë 
hidrocentraleve". 

 
Neni 3 

Të gjitha obligimet që dalin nga Marrëveshja për hua 
nga neni 1 i këtij ligji, si dhe servisimin e huas do ta kryejë 
SHA ELEM nga të hyrat që i realizon, në afatet dhe 
kushtet e përcaktuara në Marrëveshjen për hua. 

  
Neni 4 

Afati i pagesës së huas nga neni 1 i këtij ligji është 15 
vite, me grejs periudhë të përfshirë prej pesë vitesh.  

Shkalla e kamatës është shkallë e variabile kamatës, 
EURIBOR gjashtëmujor minus 0,3% në vit dhe e njëjta 
nuk do të jetë më e vogël se 0%.  Shkalla e kamatës do të 
përcaktohet për çdo transhe nga huaja veç e veç, në ditën e 
dorëzimit të kërkesës për tërheqjen e mjeteve të huas nga 
ana e SHA ELEM.  

Huaja do të paguhet në këste gjysmëvjetore që arrijnë 
për pagesë më 30 qershor dhe 30 dhjetor.  

 
Neni 5 

Para tërheqjes së parë të mjeteve të huas i paguhet 
provizion i njëhershëm Bankës Kreditore për Rindërtim - 
KfV, në shumë prej 0,5% nga shuma e huas.                

Për shumën e mjeteve të patërhequra të huas në nivel 
vjetor i paguhet provizion Bankës Kreditore për Rindërtim 
- KfV, në shumë prej 0,25% nga shuma e huas.  

Provizioni nga paragrafi 2 i këtij neni paguhet në 
gjysmëvjetor, dhe atë më 30 qershor dhe 30 dhjetor çdo vit. 

Për detyrimet lidhur me huan të cilat nuk do të paguhen 
në afatet e parapara, do të paguhet kamatë ndëshkuese në 
lartësi të shkallës bazë të kamatës të Bankës Qendrore të 
RF të Gjermanisë, e rritur për 3% në vit. 

Në rast të tërheqjes jo me kohë ose jo të tërësishme të 
mjeteve nga huaja deri në afatin e paraparë, do të paguhet 
shumë e caktuar e mjeteve si kompensim i shpenzimeve të 
Bankës Kreditore për Rindërtim - KfV, në pajtim me 
marrëveshjen nga neni 1 i këtij ligji.  

 
Neni 6 

Për rregullimin e të drejtave dhe detyrimeve të 
ndërsjella që dalin nga Marrëveshja për hua dhe 
Marrëveshja për garanci, Ministria e Financave dhe SHA 
ELEM obligohen që të lidhin marrëveshje të veçantë.  

 
Neni 7 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 
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ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА НА 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2292. 
Врз основа на член 119 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за воздухопловство („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 67/2010) За-
конодавно-правната комисија на Собранието на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на 26 август, го 
утврди Пречистениот текст на Законот за воздухоплов-
ство. 

Пречистениот текст на Законот за воздухопловство 
ги опфаќа: Законот за воздухопловство („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 14/2006); Законот за 
изменување и дополнување на Законот за воздухоплов-
ство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
24/2007), Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за воздухопловство („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 103/2008) и Законот за изменување и 
дополнување на Законот за воздухопловство („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 67/2010) во кои е 
означено времето на нивното влегување во сила и при-
мена. 

 
Бр. 10-3294/2                             Претседател 

26 август 2010 година   на Законодавно-правната комисија 
   Скопје                      на Собранието на Република  
                                      Македонија, 
                                 Благородна Дулиќ, с.р. 

 
 

З А К О Н 
ЗА ВОЗДУХОПЛОВСТВО 

(Пречистен текст) 
 

ПРВ ДЕЛ 
 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
(1) Со овој закон се уредуваат условите и начинот 

на вршење на дејностите од областа на воздухоплов-
ството во Република Македонија.  

(2) Одредбите од овој закон се применуваат на сите 
воздухоплови, со тоа што на домашните државни и 
странските државни воздухоплови се применуваат са-
мо ако е тоа изречно предвидено со овој закон, а на 
странските цивилни воздухоплови, кога го користат 
македонскиот воздушен простор во согласност со ме-
ѓународните договори кои ја обврзуваат Република Ма-
кедонија.  

(3) Надвор од територијата на Република Македо-
нија одредбите од овој закон и прописите донесени врз 
основа на овој закон се применуваат на воздухоплови-
те регистрирани во Република Македонија доколку се 
во согласност со законодавството на државата на чија 
територија се наоѓа воздухопловот.  

(4) Одредбите од овој закон се применуваат и на во-
ените аеродроми и на воениот дел од воено-цивилните 
аеродроми (мешовити аеродроми), ако тоа е предвиде-
но со овој закон.  

 
Член 2 

(1) Република Македонија има целосен и неограни-
чен суверенитет на воздушниот простор над својата те-
риторија и организира услуги на воздухопловна нави-
гација во тој простор.  

(2) Воздушниот простор на Република Македонија 
(во натамошниот текст: македонски воздушен простор) 
е неповредлив.  

 
Член 2-а 

Без оглед на одредбите од член 1 на овој закон: 
- правилата за доделување на слотови се уредени со 

Регулативата (ЕЕЗ) бр.95/93 од 18 јануари 1993 година 
за заеднички правила за доделување на слотови на аеро-
дромите во Заедницата која е преземена со Анексот 1 на 
Мултилатералната спогодба за основање на Европска за-
едничка воздухопловна област (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” број 27/2007 и 98/2009), (во ната-
мошниот текст: Регулативата 95/93 на ЕУ), 

- пристапот на пазарот за извршување на аеродром-
ски услуги на прифаќање и испраќање на воздухопло-
ви, патници, багаж, стока и пошта и опслужување на 
воздухопловите со гориво и мазиво на воздухопловни-
те пристаништа отворени за јавен воздушен превоз е 
уреден со Директивата 96/67/ЕЗ од 15 октомври 1996 
година за пристап на пазарот на аеродромски услуги на 
воздухопловните пристаништа на Заедницата која е 
преземена со Анексот 1 на Мултилатералната спогодба 
за основање на Европска заедничка воздухопловна об-
ласт (“Службен весник на Република Македонија” број 
27/2007 и 98/2009), (во натамошниот текст: Директива-
та 96/67 на ЕУ), 

 - истражувањето на воздухопловни несреќи, сери-
озни инциденти, инциденти и настани е уредено со Ди-
рективата 94/56/ЕЗ од 21 ноември 1994 година за вос-
поставување на фундаментални принципи по кои се во-
ди истражувањето на несреќи и инциденти во цивилно-
то воздухопловство која е преземена со Анексот 1 на 
Мултилатералната спогодба за основање на Европска 
заедничка воздухопловна област (“Службен весник на 
Република Македонија” број 27/2007 и 98/2009), (во на-
тамошниот текст: Директивата 94/56 на ЕУ), 

- пријавувањето на несреќи, сериозни инциденти, 
инциденти и настани е уредено со Директивата 
2003/42/ЕЗ од 13 јуни 2003 година за пријавување на 
настани во цивилното воздухопловство која е преземе-
на со Анексот 1 на Мултилатералната спогодба за ос-
новање на Европска заедничка воздухопловна област 
(“Службен весник на Република Македонија” број 
27/2007 и 98/2009), (во натамошниот текст: Директива-
та 2003/42 на ЕУ),  

-  организацијата на работното време, времетраење-
то на одморот и другите права на членовите на екипа-
жот на воздухоплов се уредени со Директивата 
2000/79/ЕЗ од 27 ноември 2000 година која се однесува 
на Европскиот договор за организација на работното 
време на мобилни работници во цивилното воздухоп-
ловство која е преземена со Анексот 1 од Мултилате-
ралната спогодба за основање на Европска заедничка 
воздухопловна област  (“Службен весник на Република 
Македонија” број 27/2007 и 98/2009), (во натамошниот 
текст: Директивата 2000/79 на ЕУ), 

- заедничките правила за вршење на јавен воздушен 
превоз во меѓународниот воздушен сообраќај се уреде-
ни со Регулативата (ЕЗ) број 1008/2008 од 24 септем-
ври 2008 година за заедничките правила за воздушен 
превоз во Заедницата која е преземена со Анексот 1 од 
Мултилатералната спогодба за основање на Европска 
заедничка воздухопловна област (“Службен весник на 
Република Македонија” број 27/2007 и 98/2009), (во на-
тамошниот текст: Регулативата 1008/2008 на ЕУ) и 
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- листата на превозници предмет на оперативна за-
брана и правилата за нејзино имплементирање се уре-
дени со Регулативата (ЕЗ) број 2111/2005 од 14 декем-
ври 2005 година за воспоставување на листа на Заедни-
цата на превозници кои се предмет на оперативна за-
брана во рамките на Заедницата и за информирање на 
патниците за идентитетот на превозникот која е презе-
мена со Анексот 1 од Мултилатералната спогодба за 
основање на Европска заедничка воздухопловна област  
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 
27/2007 и 98/2009), (во натамошниот текст: Регулатива-
та 2111/2005 на ЕУ). 

 
Член 3 

(1) Подзаконските прописи предвидени со овој за-
кон се изготвуваат во согласност со прифатените меѓу-
народни воздухопловни стандарди, препорачаните пра-
ктики и легислатива на ЕУ/ЕЗВО, ICAO, ECAC, 
ЈАА/ЕАSА и EUROCONTROL како и ратификуваните 
меѓународни договори. 

(2) Меѓународните стандарди, регулативи, упатства 
и препорачани практики на кои подзаконските прописи 
вршат само упатување, директно се сметаат за прифа-
тени и се применуваат.  

(3) Подзаконските прописи прeдвидени со овој за-
кон за државните (воени, полициски и царински) воз-
духоплови се изготвуваат од страна на надлежните ми-
нистерства, a во согласност со соодветните меѓународ-
ни стандарди, прописи и процедури. 

 
Член 4 

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат 
следново значење:  

1. “Аеродром“ е определена копнена или водна по-
вршина со површини за маневрирање и површини за 
полетување и слетување, платформи, објекти, уреди и 
опрема наменети за безбедно движење, слетување, по-
летување и престој на воздухоплови;  

2. “Аеродром на дестинација“ е аеродром на кој 
воздухопловот го завршува летот според утврдениот 
план на летот;  

3. “Аеродромски услуги“ се услуги што се даваат 
на воздухопловното пристаниште значајни за безбедно 
одвивање на воздушниот сообраќај и опфаќаат:  

а) прифаќање и испраќање на воздухоплови, патни-
ци, багаж, стока и пошта,  

б) противпожарна заштита,  
в) медицински услуги за членови на екипаж и пат-

ници,  
г) опслужување на воздухоплови со гориво и мази-

во и  
д) обезбедување од дејствија на незаконско поста-

пување;  
4. “Акробатско летање“ е намерно менување на по-

ложбата на воздухоплов во лет со нагли промени на 
правецот, висината и брзината на летањето, при што 
воздухопловот зазема разни положби во однос на зем-
јата;  

Точката 5 е избришана. 
6. “Безбедносен преглед (Screening)” е примена на 

технички и/или други средства (вклучувајќи и рачен 
претрес), наменети за идентификација и/или откривање 
на оружје, експлозиви или други опасни средства, 
предмети и супстанции кои можат да се користат за из-
вршување на акти на незаконско постапување; 

7. “Програма за обезбедување” е збир на правила и 
постапки кои што се применуваат на национално ниво, 
на ниво на аеродром, превозник или друго правно лице 
кои се дадени во писмена форма и се усвоени, односно 
одобрени од надлежен орган со цел за заштита на ци-
вилниот воздушен сообраќај од дејствија на незаконско 
постапување; 

8. “Водач на воздухоплов” е пилот назначен од опе-
раторот, или од сопственикот, кој е одговорен за без-
бедно оперирање со воздухопловот за време на вршење 
на летот; 

9. “Воздухопловно информативен регион (Flight 
Information Region-FIR)“ е воздушен простор со опре-
делени димензии во чии рамки е обезбедена услуга на 
информирање во лет и услуга на тревожење;  

10. “Воздушен сообраќај” е летање на воздухопло-
ви или движење на воздухоплови по површините за ма-
неврирање; 

11. “Воздушен пат“ е контролирана област или дел 
од воздушниот простор воспоставен во форма на кори-
дор;  

12. “Воздушен превоз“ е дел од воздушниот сообра-
ќај којшто се врши заради превоз на лица, предмети и 
пошта;  

13. “Воздушен превоз за сопствени потреби“ е не-
комерцијален превоз во домашниот, односно меѓуна-
родниот воздушен сообраќај којшто се врши со возду-
хоплов наменет за превоз на лица и предмети за сопс-
твени потреби (личен превоз, превоз на деловни парт-
нери, нивниот багаж и слично);  

14. “Воздухопловна манифестација (Air Show)“ е 
активност организирана заради изложба на воздухоп-
ловна техника (Stating display), изведба на летачка - па-
добранска програма (Flying display) или и двете исто-
времено, а која што е наменета за публика односно јав-
ност;  

15. “Воздухопловно-спортски дејности“ се активно-
сти коишто опфаќаат летање со воздухоплови, скокање 
со падобрани, моделарство за рекреативни цели и 
спортски натпревари, односно постигнување на спорт-
ски резултати;  

16. “Воздухопловно пристаниште“ е аеродром или 
дел од аеродром оспособен и отворен првенствено за 
јавен воздушен превоз;  

17. “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;  

18. “Воздухоплови кои не се според ICAO стандар-
дите“ се ултралесните летала (микролесните), мотори-
зираните крила и крилата за слободно летање (змејови, 
параглајдери и други);  

19. “Воздухопловна информација“ е онаа информа-
ција која произлегува од групирање, анализирање и 
креирање на воздухопловни податоци;  

20. “Воздухопловен информативен циркулар 
(Aeronautical Information Circular-AIC)“ е известување 
што содржи информации кои не се издаваат со НО-
ТАМ или што не влегуваат во АИП, а се од админи-
стративна природа и се однесуваат на воздухопловна 
навигација, техничко-административни работи, на 
одредби од прописите или на безбедноста на летањето;  

21. “Време во кое воздухопловното пристаниште е 
отворено“ е времето од почетокот до завршетокот на ра-
ботата на правното лице што дава аеродромски услуги;  
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22. “Граничен коридор“ е дел од воздушниот пат по 
правило над државната граница, определен за влегува-
ње на воздухоплови во македонскиот воздушен про-
стор и за излегување од тој простор; 

22-а. “Давател на аеродромски услуги” е правно 
или физичко лице што на трети лица им обезбедува ед-
на или повеќе категории на аеродромски услуги; 

23. “Дозвола“ е исправа со која се потврдува дека 
лицето кое спаѓа во персонал во воздухопловството е 
оспособено за вршење на определени стручни работи;  

24. “Државни воздухоплови“, во смисла на овој за-
кон, се воените, полициските и царинските воздухоп-
лови;  

25. “Екипажот на воздухопловот“ го сочинуваат ле-
тачкиот персонал и кабинскиот персонал на воздухоп-
ловот;  

25-а. “ЕЗВО” е Европска заедничка воздухопловна 
област воспоставена со Договор меѓу земјите членки 
на Европската Унија и балканските земји, Исланд и 
Норвешка; 

26. “ЕСАС (European Civil Aviation Conference)“ - 
Европска конференција за цивилно воздухопловство;  

27. “EUROCONTROL“- Европска организација за 
безбедност на воздушната пловидба;  

28. “Забранета зона“ е дел од македонскиот возду-
шен простор со утврдени димензии над одредена тери-
торија во која е забранет воздушен сообраќај; 

29. “Зборник на воздухопловни информации на Ре-
публика Македонија (Aeronautical Information 
Publication-AIP)” е публикација која содржи воздухоп-
ловни информации од траен карактер, есенцијални за 
воздушниот сообраќај, а која е изготвена од давателот 
на услугата на воздухопловната навигација и е одобре-
на од Агенцијата; 

30. “Аеродромска зона на сообраќај” е воздушен 
простор со определени димензии утврден околу еден 
аеродром заради заштита на сообраќајот на тој аеро-
дром; 

31. “ICAO (International Civil Aviation Organization)“ 
- Меѓународна организација за цивилно воздухоплов-
ство;  

32. “Информирање во лет (Flight Information 
Service-FIS) “ е услуга која има за цел давање на совети 
и информации корисни за безбедно и ефикасно одвива-
ње на летот;  

33. “Известување од контролата на летањето“ е да-
вање на информации на капетанот - командирот на воз-
духопловот, корисни за безбедно и ефикасно извршу-
вање на летот;  

34. “Инструкција од контролата на летање“ е упат-
ство на капетанот - командирот на воздухопловот да го 
изврши летот на одреден начин;  

35. “Инцидент“ е настан, кој не е несреќа поврзан 
со работата на воздухопловот, кој влијае или можел да 
влијае врз безбедноста на работата на воздухопловот;  

36. "Итно известување (Notice to Airman - 
NOTAM)" е известување дистрибуирано по пат на од-
напред дефинирана телекомуникациона мрежа и содр-
жи информации кои се однесуваат на воспоставување, 
состојба или измена на воздухопловно техничко средс-
тво, објект, услуга, процедура или опасност, чиешто 
навремено доставување до учесниците во воздушниот 
сообраќај е од суштинска важност за нив, а се издава 
во сите случаи кога информацијата има привремен ка-
рактер или не може да биде дистрибуирана доволно бр-
зо со публикување на амандман (АМД) или додаток 
(СУП) на АИП;  

37. “Јавен воздушен превоз” e лет или серија од ле-
тови за превоз на патници, карго и/или пошта за надо-
месток и/или закупнина; 

38. “ЈАА (Joint Aviation Authorities) “ - Здружени 
воздухопловни власти;  

39. “Контрола на летањето“ е услуга која има за цел 
раздвојување на воздухоплови и спречување на судир 
меѓу воздухоплови во лет и на површините за маневри-
рање и меѓу воздухоплови и препреки на земја, како и 
да обезбеди редовен и експедитивен проток на воздуш-
ниот сообраќај;  

40. “Корисник на воздухоплов, аеродром, летали-
ште, објект, средства или опрема“ е правно или физич-
ко лице кое не е сопственик (носител на правото на 
располагање), туку го користи врз основа на договор за 
закуп, концесија, или лизинг, акт на надлежен државен 
орган, или по друг правен основ;  

40-а. “Корисник на воздухопловно пристаниште” е 
правно или физичко лице одговорно за превоз на пат-
ници, пошта и/или стока по воздух од или до соодвет-
ното воздухопловно пристаниште; 

41. “Леталиште“ е определена копнена или водна 
површина што ги исполнува пропишаните услови за 
безбедно полетување и слетување на воздухоплови за 
вршење на специјални услуги кои, по правило, се кори-
стат за земјоделство, шумарство и слично;  

42. “Линија во редовниот јавен воздушен превоз“ е 
серија летови меѓу две или повеќе дестинации што се 
вршат според редот на летање;  

43. “Македонски воздушен простор“ е воздушниот 
простор над територијата на Република Македонија;  

44. “Надлежна контрола на летање“ е институција 
што ги врши работите на контрола на летањето во 
определен дел на воздушниот простор;  

45. “Нередовен јавен воздушен превоз” е секој воз-
душен превоз кој не е редовен јавен воздушен превоз; 

46. “Несреќа” е настан поврзан со работата на возду-
хоплов кој се случува во периодот кога кое било лице се 
качува во воздухопловот со намера да лета па се до вре-
мето кога сите овие лица се симнале, во кој период: 

а) некое лице е смртно или сериозно повредено ка-
ко резултат на: 

- неговиот престој во воздухопловот, или 
- директен контакт со кој било дел од воздухопло-

вот, вклучувајќи ги и деловите кои се откачиле од ави-
онот, или 

- директно изложување на издувниот млаз на мото-
рите,  

освен кога повредите се од вообичаени причини, се 
самонанесени или се нанесени од страна на други лица, 
или кога повредите се нанесени на „слепи патници“ 
кои се кријат вон зоните кои вообичаено им стојат на 
располагање на патниците и екипажот; или 

б) воздухопловот претрпува оштетување или стру-
ктурно уништување кое: 

- неповолно влијае врз цврстината на конструкција-
та, перформансите или карактеристиките на летањето 
на воздухопловот, и 

- нормално би барало голема поправка (ремонт) или 
замена на оштетениот составен дел, освен за дефект 
или оштетување на моторите, кога оштетувањето е 
ограничено на моторот, неговите заштитни обвивки 
(капотажи) или додатоци или за оштетување кое е 
ограничено на елисите, врвовите на крилјата, антените, 
гумите на тркалата, кочниците, аеродинамичната опла-
та на моторот, малите вдлабнатини или дупки на обви-
вката на воздухопловот; или 
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в) воздухопловот исчезнува или е целосно недоста-
пен.“ 

47. “Обезбедување од дејствија на незаконско по-
стапување (Security)“ е збир на мерки и активности кои 
претставуваат комбинација на човечки и техничко-тех-
нолошки средства наменети за заштита на цивилниот 
воздушен сообраќај од акти на незаконско постапува-
ње;  

48. “Објавување на начинот вообичаен во воздуш-
ниот сообраќај“ е објавување во “Зборникот на возду-
хопловни информации (АИП)“ или за итни известува-
ња (НОТАМ) или со воздухопловни информативни 
циркулари (АИЦ);  

49. “Одобрение од контролата на летањето“ е одо-
брување на воздухопловот летот да го изврши под ус-
лови определени од надлежната контрола на летање;  

50. “Овластување“ е одобрение запишано во дозво-
лата или е составен дел на дозволата, со коешто се 
утврдени посебните услови, права или ограничувања 
што се однесуваат на дозволата;  

51. “Опасна зона“ е дел од воздушниот простор во 
кој се одвива активност опасна за воздушниот сообра-
ќај или во која можат да настанат појави опасни за воз-
душниот сообраќај во одредено време;  

52. “Оперативен лет“ е лет на државен воздухоплов 
со специјални потреби на кој не можат да се применат 
општите правила, постапки и прописи за летање туку 
се применуваат правила, постапки и прописи за летање 
донесени од страна на надлежните државни органи;  

53. “Оперативен минимум за аеродром“ се ограни-
чувања на употребата на аеродром за полетување, или 
слетување, обично изразени преку видливост (visibility) 
или видливост на полетно слетна патека (RVR - runway 
visual range), висина на одлука (DA/H) или минимум 
висина на снижување (MDA/H) и услови на облачност;  

54. “Оцена на сообразност на воздухоплов, мотор, 
елиса и опрема на воздухоплов и падобран“ е утврду-
вање дали новиот тип на воздухоплов, мотор, елиса и 
опрема на воздухоплов и падобран одговара на пропи-
шаните технички услови за техничките услови за пло-
видбеност, односно техничките услови за користење;  

55. “Оператор на аеродром“ е физичко или правно 
лице кое е сопственик или корисник на инфраструкту-
ра на аеродром, односно леталиште;  

55-а. “Оператор на воздухопловно пристаниште” е 
правно лице кое, со или без други активности, има за 
цел да управува и раководи со аеродромската инфра-
структура, да ги координира и контролира активности-
те на операторите присутни на соодветното воздухоп-
ловно пристаниште или систем на воздухопловни при-
станишта, во согласност со законодавството на Репуб-
лика Македонија; 

55-б. “Систем на воздухопловни пристаништа” се 
две или повеќе воздухопловни пристаништа групирани 
со цел да го опслужуваат истиот град или повеќе насе-
лени места (конурбација); 

56. “Панорамско летање“ е летање по определена 
рута заради разгледување од воздух;  

57. “Патека за возење“ е патека на аеродром на зем-
ја, определена за движење на воздухоплови на земја и 
за поврзување на делови на аеродроми;  

58. “Персонал во воздухопловството“ се лица кои 
врз основа на степенот на стручна подготовка, стручна-
та оспособеност, дозволата во која е впишано соодвет-
но овластување или уверение за оспособеност, како и 
овластувањата, вршат и обезбедуваат работи од значе-
ње за безбедноста на воздухопловството.  

Во персонал во воздухопловството спаѓаат:  
а) летачки персонал кој управува со воздухоплов и 

врши други работи во врска со управување со возду-
хопловот,  

б) воздухопловно-технички персонал кој врши ра-
боти во врска со одржувањето и измената на воздухоп-
лови, мотори, елиси и опрема за воздухоплови,  

в) персонал на контрола на летањето кој врши рабо-
ти на контрола на летањето,  

г) персонал кој врши работи во врска со утврдува-
њето на условите на летот и со постапките за подготву-
вање на летот (flight dispatcher),  

д) падобрански персонал кој искокнува од возду-
хоплови во лет со падобран,  

ѓ) кабински персонал кој врши работи во патничка-
та кабина на воздухопловот, кои се однесуваат на без-
бедноста на влезените лица кои не се летачки персонал 
или лица кои вршат верификација на радионавигаци-
ските уреди во воздухот,  

е) персоналот за метеоролошко обезбедување на 
воздушниот сообраќај,  

ж) персонал за поставување, одржување, контрола 
и мониторирање на техничките средства, уредите и 
опремата, за давање на услуги на воздухопловна нави-
гација (ATSEP), 

з) персоналот кој врши подготовка и издавање на 
воздухопловни информации, карти публикации и про-
цедури,   

ѕ) персоналот за прифаќање и испраќање на возду-
хоплови, патници, багаж, стока и пошта,  

и) персонал за регулирање и обезбедување на опти-
мален проток на воздушниот сообраќај, 

Друг стручен персонал се стручно оспособени лица 
кои вршат други работи од значење за безбедноста на 
воздухопловството. Во друг стручен персонал спаѓаат: 
професионални пожарникари, лица за опслужување на 
воздухоплови со гориво и мазиво, медицински лица, 
лица за обезбедување од дејствија на незаконско поста-
пување, како и лица кои ја одржуваат аеродромската 
инфраструктура, односно маневарските површини, об-
јектите и инсталациите на аеродром од значење на без-
бедноста на воздушниот сообраќај; 

59. “План на лет” се утврдени податоци кои се до-
ставуваат до единиците за АТС услуги, а кои се одне-
суваат на планиран лет или дел од лет на воздухоплов; 

60. “Платформа” е определена површина на еден 
аеродром на земја на која се прифаќа воздухоплов зара-
ди натоварување и растоварување на патници, пошта 
или товар, за полнење со гориво, паркирање или одр-
жување; 

61. “Пловидбеност на воздухоплов“ е на пропишан 
начин утврдена способност на воздухопловот за безбе-
ден воздушен сообраќај;  

62. “Површина за маневрирање“ е дел од аеродро-
мот определен за полетување, слетување и за движење 
на воздухоплови на земја во врска со полетување и сле-
тување, исклучувајќи ги платформите;  

63. “Полетно-слетна патека“ е определена правоа-
голна површина на аеродромот наменета за полетува-
ње или слетување на воздухоплови;  

64. “Потрага по воздухоплов и спасување на возду-
хоплов“ е организиран систем за потрага по воздухоп-
лови и спасување на патниците и екипажот;  

65. “Превоз во домашен воздушен сообраќај“ е пре-
воз при чие вршење местото на поаѓање и дестинацијата 
се наоѓаат на територијата на Република Македонија;  
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66. “Превоз во меѓународен воздушен сообраќај“ е 
превоз при чиешто вршење местото на поаѓање и де-
стинацијата се наоѓаат на територијата на две држави 
или на територијата на една држава, ако е предвидено 
слетување на територијата на друга држава;  

67. “Прифатени стандарди и препорачани практи-
ки“ се стандарди и препорачани практики кои се смета-
ат за дел од националните воздухопловни прописи на 
Република Македонија;  

68. “Работно време на член на екипаж на воздухоп-
лов“ е времето што членот на екипажот ќе го помине 
на работа од еден час пред планираното време за поле-
тување до 30 минути по слетувањето;  

69. “Редовен јавен воздушен превоз” е серија од ле-
тови која ги има следниве карактеристики: 

a) на секој лет патничките седишта и/или капаците-
тот за транспорт на карго и/или пошта се достапни за 
индивидуално купување од јавноста (директно од пре-
возникот или од овластени агенти) и 

б) секој лет има за цел вршење на сообраќај меѓу 
исти два или повеќе аеродроми или: 

- согласно објавен ред на летање или 
- со летови кои се толку редовни или чести што 

претставуваат препознатливи систематски серии; 
70. “Ред на летање“ е утврдено време на полетува-

ње и слетување на воздухоплови во редовниот јавен 
воздушен превоз;  

70-а.“Самостоен давател на услуги” е корисник на 
воздухопловното пристаниште кој самостојно извршу-
ва една или повеќе категории на аеродромски услуги; 

70-б. “Самостојно извршување на услуги” е кога 
корисникот на воздухопловното пристаниште директно 
извршува сам за себе една или повеќе категории на ае-
родромски услуги, а за што не склучува договор со тре-
то лице. Корисниците на воздухопловното пристани-
ште не се сметаат меѓу себе како трети лица ако: 

- еден од нив има мнозински дел во сопственоста на 
другиот или 

- ист субјект има поголем дел во сопственоста на 
двата; 

71. “Специјализирани услуги со воздухоплов 
(Aerial Work)“ се воздухопловни активности во кои 
воздухопловот се користи за давање на специјализира-
ни услуги како што се: за потребите на земјоделството, 
шумарството, здравството, градежништвото, за фото-
графирање и снимање, набљудување и патролирање, 
панорамско летање, рекламни цели (фрлање на летоци, 
влечење на рекламни пароли) и друго, односно услуги 
кои не спаѓаат во превоз на лица, предмети и пошта;  

72. “Сериозен инцидент“ е загрозување на безбед-
носта на еден воздухоплов којшто вклучува околности 
кои укажуваат дека речиси се случила несреќа;  

73. “Стручна подготовка“ е вид и степен на образо-
вание;  

74. “Стручна оспособеност“ е ниво на знаење и спо-
собност за вршење на посебни стручни работи во воз-
душниот сообраќај со која не се стекнува степен на 
стручна подготовка;  

74-a. “Субјекти на воздухопловната индустрија” се 
оператори на  воздухоплови, воздухопловни школски 
центри, оператори на аеродроми или леталишта, дава-
тели на аеродромски услуги, даватели на услуги на воз-
духопловна навигација, организации за дизајн, градба 
или одржување на воздухоплови и други субјекти кои 
вршат некоја од дејностите во воздухопловството утвр-
дена со овој закон; 

75. “Терен“ е копнена површина која ги задоволува 
условите за повремено извршување на активности со 
воздухоплови од посебна категорија, падобрани, бало-
ни и хеликоптери;  

76. “Технички лет“ е летот на воздухопловот од ае-
родромот на кој ќе се затече до аеродромот на кој ќе се 
изврши сервис на воздухопловот;  

Точката 77 е избришана. 
78. “Упатство за работа (Maintenance Control 

Manual MCM & Maintenance Management Exposition 
Manual MMEM)“ е прирачник што ги содржи процеду-
рите, инструкциите и раководењето за работата на воз-
духопловно-техничкиот персонал при извршување на 
нивните должности и одговорности;  

79. “Условно забранета зона“ е дел од македонски-
от воздушен простор над определена територија во која 
воздушниот сообраќај не може да се врши во определе-
но време и под определени услови;  

80. “Услуги на воздухопловна навигација (ANS-Air 
Navigation Services)“ се услуги кои се даваат во возду-
хопловно информативниот регион и опфаќаат:  

а) АТМ услуги (Air Traffic Management) опфаќаат:  
- АТС услуги (ATS-Air Traffic Services):  
контрола на летањето,  
информирање во лет и  
тревожење,  
- регулирање на протокот на воздушен сообраќај и  
- организација на воздушниот простор,  
б) воздухопловно информирање (Aeronautical 

Information Service - AIS),  
в) метеоролошко обезбедување на воздушниот соо-

браќај и  
г) поставување, одржување, контрола и монитори-

рање на техничките средства, уредите и опремата, за 
давање на услуги на воздухопловна навигација (CNS 
Services); 

81. “Цивилно воздухопловство” е кој било сообра-
ќај кој го вршат само цивилни воздухоплови со исклу-
чок на сообраќајот кој го вршат државните воздухопло-
ви наведени во членот 3 на Чикашката конвенција за 
цивилно воздухопловство. 

82. ECIP - Европски план за меѓусебно приближу-
вање и имплементација (ECIP European Converegence 
Implementation Plan) и 

83. “Аеродромска инфраструктура” се полетно 
слетни патеки, патеки за возење, пристанишни пла-
тформи, инсталации за вертикална сигнализација и тер-
минална зграда со придружни објекти и инсталации. 

 
ВТОР ДЕЛ 

 
ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

 
1. НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ 

 
Член 5 

(1) За регулирање и спроведување на работите од 
областа на цивилното воздухопловство утврдени со 
овој закон надлежни се:  

- Министерството за транспорт и врски и  
- Агенцијата за цивилно воздухопловство.  
(2) За регулирање и спроведување на работите 

утврдени со овој закон за потребите на државните воз-
духоплови надлежни се: 

- Министерството за одбрана за воените воздухоп-
лови, 
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- Министерството за внатрешни работи за полици-
ските воздухоплови и 

- Министерството за финансии за царинските воз-
духоплови. 

(3) За спроведување на техничко истражување на 
воздухопловни несреќи и сериозни инциденти во смис-
ла на овој закон, Владата на Република Македонија 
формира Комитет за истрага на воздухопловни несреќи 
и сериозни инциденти како независно истражно тело. 

 
Член 6 

Министерството за транспорт и врски е надлежно 
за работите од областа на воздухопловството, и тоа:  

а) ја подготвува националната стратегија за развој 
на воздухопловството;  

б) ја реализира политиката на Владата на Република 
Македонија во областа на воздухопловството;  

в) ја спроведува политиката на Владата на Републи-
ка Македонија при доделување на концесии од областа 
на воздухопловството;  

г) предлага закони од областа на воздухопловството 
и подготвува и донесува подзаконски акти кои се пред-
видени со овој закон;  

д) спроведува постапка за привремено ставање на 
концесија под привремена принудна управа (секве-
стар);  

e) врши други работи утврдени со прописите од об-
ласта на воздухопловството. 

 
Член 7 

(1) За вршење на работите од областа на воздухоп-
ловството утврдени со овој закон се основа Агенција за 
цивилно воздухопловство (во натамошниот текст: 
Агенција).  

(2) Агенцијата е независно регулаторно тело со јав-
ни овластувања утврдени со овој закон. 

(3) Агенцијата во својата работа и при донесување 
на одлуките во рамките на своите овластувања е целос-
но политички, финансиски и функционално независна 
од друг државен орган, друго јавно правно лице или 
трговско друштво што врши дејност од областа на воз-
духопловството и е непристрасна кон нив. 

(4) Агенцијата стекнува статус на правно лице со 
запишување во Централниот регистар на Република 
Македонија. 

(5) Седиштето на Агенцијата е во Скопје. 
(6) Агенцијата има Статут со кој се уредуваат пра-

шањата значајни за организација на работата на Аген-
цијата. 

(7) Агенцијата има своја ознака, односно лого утвр-
дени со Статутот.  

(8) Со цел за извршување на определени активно-
сти во рамките на своите надлежности, Агенцијата мо-
же да ангажира домашни или странски правни или фи-
зички лица, имајќи го во предвид конфликтот на инте-
реси. 

 
Член 7-а 

(1) Работата на Агенцијата е јавна. 
(2) Агенцијата за својата работа одговара пред Со-

бранието на Република Македонија. 
 

Член 7-б 
Агенцијата ги има следниве надлежности:  
- врши работи од својот делокруг во согласност со 

прописите од областа на воздухопловството, како и врз 
основа на Националната стратегија за развој на возду-

хопловството и меѓународните договори од областа на 
воздухопловството, ратификувани од Република Маке-
донија со цел за безбедно и редовно одвивање на ци-
вилното воздухопловство, 

- врши надзор над примената на прописите од обла-
ста на воздухопловството, 

- учествува во подготовка на предлог на закони од 
областа на воздухопловството; 

- донесува подзаконски акти од областа на возду-
хопловството кои се предвидени со овој закон, 

- одобрува Зборник на воздухопловни информации, 
- води постапка и одлучува за издавање, продолжу-

вање, обновување, промена, суспендирање и повлеку-
вање на дозволи, овластувања, уверенија, одобренија и 
други писмена утврдени со овој закон, како и евиден-
ција на истите, 

- врши регистрација на воздухоплови, аеродроми, 
леталишта и евиденција на терени, 

- предлага мерки за развој и примена на нови техно-
логии во воздухопловството, 

- организира и координира активности поврзани со 
потрага и спасување на воздухоплови, 

- изготвува литература од областа на воздухоплов-
ството и  

- врши други работи утврдени со прописите од об-
ласта на воздухопловството. 

 
Член 7-в 

На постапките предвидени со овој закон супсиди-
јарно се применуваат одредбите од Законот за општата 
управна постапка, доколку со овој закон и прописите 
донесени врз основа на овој закон поинаку не е опреде-
лено. 

 
Член 8 

Органи на Агенцијата се Управен одбор и дире-
ктор. 

 
Член 9 

(1) Управниот одбор се состои од три члена, од кои 
еден е претседател. 

(2) Со работата на Управниот одбор раководи пре-
тседателот на Управниот одбор. 

(3) Претседателот и членовите на Управниот одбор 
ги именува Собранието на Република Македонија, на 
предлог на Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата на Собранието на Република Македонија, со 
мандат од четири години, со можност за уште еден 
мандат. 

(4) За претседател и членови на Управниот одбор 
можат да бидат именувани лица кои имаат завршено 
високо образование од областа на техничките, правни-
те или економските науки, со работно искуство над пет 
години од областа на воздухопловството и со активно 
познавање на англискиот  јазик. 

(5) За претседател и член на Управниот одбор мо-
жат да бидат именувани лица вработени во други прав-
ни лица, освен ако тоа не претставува конфликт на ин-
тереси согласно со закон. 

(6) Претседателот и членовите на Управниот одбор 
се именуваат не подоцна од 60 дена пред истекот на 
мандатот на нивните претходници.  

(7) За времетраењето на мандатот, претседателот и 
членовите на Управниот одбор не можат да бидат: пра-
теници во Собранието на Република Македонија, чле-
нови на Владата на Република Македонија, лица кои 
извршуваат должности во органите и телата на поли-
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тички партии, членови на управни и надзорни одбори 
на јавни претпријатија или акционерски друштва или 
членови на друг вид на асоцијација на правни или фи-
зички лица кои би можеле да доведат до конфликт на 
интереси. 

(8) Претседателот, член на Управниот одбор, лица-
та во брачна или вонбрачна заедница со претседателот 
или членот на Управниот одбор, роднини по права ли-
нија до втор степен, не можат да се стекнат со акции 
односно удели директно или индиректно во организа-
ција што извршува активности директно поврзани со 
надлежностите на Агенцијата. 

(9) За претседател и членови на Управниот одбор 
не можат да бидат именувани лица кои се осудени со 
правосилна судска пресуда за кривично дело на казна 
затвор во траење подолго од шест месеци или мерка за-
брана за вршење на професија, дејност или должност за 
времетраење на казната или мерката.  

(10) Ако постапката за именување не е завршена 
пред истекот на мандатот на претседателот и членови-
те на Управниот одбор чиј мандат е истечен, претседа-
телот и членовите на Управниот одбор можат да про-
должат да ја вршат својата функција, но не подолго од 
шест месеци. 

(11) Претседателот на Управниот одбор има право 
на месечен надоместок во висина од 50% од просечна-
та месечна нето плата во стопанството на ниво на Ре-
публика Македонија, а членовите на Управниот одбор 
имаат право на месечен надоместок во висина од 40% 
од просечната месечна нето плата во стопанството на 
ниво на Република Македонија.  

(12) Средствата за месечниот надоместок и другите 
трошоци на претседателот и членовите на Управниот 
одбор се обезбедуваат од средствата на Агенцијата, 
утврдени со годишниот финансиски план. 

 
Член 9-а 

(1) Управниот одбор одлучува на седници.  
(2) Седниците ги свикува претседателот на Управ-

ниот одбор најмалку еднаш месечно. 
(3) Седниците на Управниот одбор се јавни. По 

исклучок, Управниот одбор може да одлучи дали сед-
ницата или расправата по некоја точка ќе биде затворе-
на за јавноста. 

(4) Одлуките на Управниот одбор се донесуваат со 
мнозинство гласови од вкупниот број на членови на 
Управниот одбор. 

 
Член 9-б 

 Управниот одбор на Агенцијата е надлежен да: 
− донесува Статут и други акти на Агенцијата;,   
− усвојува предлог и донесува годишна програма за 

работа и развој, 
− усвојува предлог и донесува годишен финансиски 

план, 
− усвојува годишен финансиски извештај со заврш-

на сметка, 
− усвојува извештај за реализација на годишната 

програма за работа и развој, 
− го именува директорот на Агенцијата во соглас-

ност со овој закон, 
− ги донесува општите акти за внатрешна организа-

ција и систематизација на работните места, плати на 
вработените, како и тарифници и трошковници за ра-
ботењето на Агенцијата, 

− соработува со други државни органи и институ-
ции и органи на eдиниците на локалната самоуправа, 

− доставува извештаи, препораки и предлози до Со-
бранието на Република Македонија и други државни 
органи и институции од областа на цивилното возду-
хопловство и 

− врши други работи утврдени со Статутот и овој 
закон.  

   
Член 9-в 

(1) Собранието на Република Македонија, по пред-
лог на Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата на Собранието на Република Македонија може да 
ги разреши претседателот и членовите на Управниот 
одбор на Агенцијата пред истекот на мандатот за кој се 
именувани поради следниве причини:  

─ на негово барање, 
─ во случај на спреченост на вршење на функцијата 

поради болест подолго од шест месеци или смрт, 
─ прифаќање на функција или работа што е неспој-

лива со неговата функција член на Управниот одбор, 
─ ако е осуден со правосилна судска пресуда за 

кривично дело на казна затвор во траење подолго од 
шест месеци или мерка забрана за вршење на професи-
ја, дејност или должност, со денот на изрекувањето на 
казната или мерката, 

─ сторил повреда на прописите од областа на воз-
духопловството или злоупотреба на функцијата и 

─ неоправдано отсуствувал на три седници еднопо-
друго или пет седници во тековната година. 

(2) Недоставувањето на годишна програма за рабо-
тата и развој на Агенцијата, како и годишен финанси-
ски извештај до Собранието на Република Македонија 
е основ за колективно разрешување на претседателот и 
членовите на Управниот одбор. 

(3) Доколку постои причина за разрешување на 
член на Управниот одбор на Агенцијата пред истекот 
на мандатот за коj е именуван, Управниот одбор на 
Агенцијата треба да ја извести Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Републи-
ка Македонија во рок од седум дена од денот на дозна-
вањето на причината.  

 
Член 9-г 

(1) Со работата на Агенцијата раководи директор.  
(2) Директорот на Агенцијата го именува Управни-

от одбор на Агенцијата по пат на јавен оглас. 
(3) Мандатот на директорот е четири години со 

можност за уште еден последователен мандат. 
(4) Директорот на Агенцијата треба да има заврше-

но високо образование од областа на техничките, прав-
ните или економските науки, со работно искуство над 
пет години од областа на цивилното воздухопловство и 
најмалку три години работно искуство на раководно 
место и активно познавање на англискиот јазик. 

(5) Управниот одбор е должен да го именува дире-
кторот не подоцна од 30 дена пред истекот на мандатот 
на неговиот претходник. 

(6) Директорот на Агенцијата, лицата во брачна или 
вонбрачна заедница со директорот на Агенцијата, род-
нини по права линија до втор степен, не можат да се 
стекнат со акции односно удели директно или инди-
ректно во организација што извршува активности ди-
ректно поврзани со надлежностите на Агенцијата . 

(7) Директорот на Агенцијата не може да биде лице 
кое е осудено со правосилна судска пресуда за кривич-
но дело на казна затвор во траење подолго од шест ме-
сеци или мерка забрана за вршење на професија, деј-
ност или должност, за времетраење на казната или мер-
ката. 
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(8) Директорот е професионално ангажиран во 
Агенцијата со полно работно време.  

 
Член 9-д 

(1) Директорот раководи со работата на Агенцијата 
и е одговорен за законитото работење на Агенцијата и 
ги има следниве надлежности: 

─ ја претставува и застапува Агенцијата, 
─ донесува акти во првостепена управна постапка,  
─ предлага, подготвува и донесува подзаконски 

акти и внатрешни процедури за работа, 
─ издава овластувања на правни лица за вршење на 

дел од надлежностите на Агенцијата, 
─ изготвува предлог на годишна програма за работа 

и развој, годишен финансиски план на Агенцијата, фи-
нансиски извештај со завршна сметка и извештај од ре-
ализираната годишна програма за работа и развој на 
Агенцијата, 

─ предлага општи акти за внатрешна организација 
и систематизација на работните места, плати на врабо-
тените, како и тарифници и трошковници за работење-
то на Агенцијата, 

─ предлага акти што ги донесува Управниот одбор, 
─ ги извршува одлуките донесени од страна на 

Управниот одбор, 
─ донесува одлуки за прашања за кои не одлучува 

Управниот одбор, 
─ назначува воздухопловни инспектори, 
─ назначува лица на раководни места во Агенцијата 

по претходно добиена согласност на Управниот одбор, 
─ соработува со други државни органи и институ-

ции, органи на единиците на локалната самоуправа и 
со невладини организации и здруженија на граѓани и 

─ врши други работи утврдени со овој закон и Ста-
тутот на Агенцијата.  

(2) Директорот на Агенцијата е должен да воспо-
стави внатрешна контрола преку имплементација на 
соодветен систем на финансиски менаџмент и контро-
ла и внатрешна ревизија согласно со Законот за јавна 
внатрешна финансиска контрола.  

(3) Директорот има право да присуствува и учес-
твува на состаноците на Управниот одбор, без право на 
глас. 

(4) Директорот може да поднесе оставка на својата 
функција во писмена форма до Управниот одбор.  

(5) Ако мандатот на директорот е завршен, а по-
стапката за именување на директор не е завршена, то-
гаш директорот може да продолжи да ја врши функци-
јата се додека не се именува директор, но не подолго 
од шест месеци. 

 
Член 9-ѓ 

Директорот може да биде разрешен од страна на 
Управниот одбор пред истекување на мандатот во 
следниве случаи: 

─ на негово барање, 
─ во случај на спреченост за вршење на функција 

поради болест подолго од шест месеци или смрт, 
─ прифаќање на функција или работа што се нес-

појливи со неговата функција на директор, 
─ ако е осуден со правосилна судска пресуда за 

кривично дело на казна затвор во траење подолго од 
шест месеци или мерка забрана за вршење на професи-
ја, дејност или должност, со денот на изрекувањето на 
казната или мерката и 

─ повреда на прописите од областа на воздухоплов-
ството или злоупотреба на функцијата. 

Член 10 
Против решенијата на директорот на Агенцијата 

донесени во првостепена управна постапка, незадовол-
ната странка има право на судска заштита пред Управ-
ниот суд во рок од 30 дена од денот на приемот на ре-
шението. 

 
Член 11 

(1) Директорот одлучува за правата, должностите и 
одговорностите на вработените во Агенцијата.  

(2) Директорот обезбедува соодветна и правична за-
стапеност на сите заедници кои живеат во Република 
Македонија.  

 (3) За вработените во Агенцијата се применуваат 
одредбите од Законот за работните односи и овој за-
кон.  

 
Член 12 

(1) Агенцијата се финансира од:  
- дел од надоместокот остварен врз основа за кори-

стење на услуги на воздухопловна навигација во маке-
донскиот воздушен простор,  

- надоместок за издавање, продолжување, обнову-
вање и промена на уверенија, дозволи, одобренија, сог-
ласности и друго, предвидени со овој закон или пропи-
сите донесени врз основа на овој закон, 

- надоместок за преглед на воздухоплов,  
- надоместок за проверка на стручната способност 

на персоналот во воздухопловството и друг стручен 
персонал,  

- дел од надоместоците за користење на полетно-
слетната патека и патеките за возење, односно за поле-
тување, слетување и осветлување и 

- донации, заеми и друга финансиска и техничка по-
мош и други надоместоци утврдени со овој закон и 
други прописи донесени врз основа на овој закон.  

(2) Висината на делот од надоместокот од ставот (1) 
алинеја 1 на овој член се утврдува врз основа на одо-
брениот годишен финансиски план со трошковник на 
Агенцијата, во зависност од административните тро-
шоци и трошоците за безбедносен и континуиран над-
зор на давањето на услуги на воздухопловна навигаци-
ја, на начин пропишан согласно со членот 56 став (4) 
на овој закон. 

(3) Висината на делот од надоместокот од ставот (1) 
алинеја 5 на овој член изнесува 2% од надоместокот за 
користење на полетно-слетната патека и патеките за 
возење, односно за полетување, слетување и осветлува-
ње, кој го наплатува операторот на аеродромот и ме-
сечно го уплатува на сметка на Агенцијата. 

(4) Висината на надоместокот за добивање на одо-
бренија и согласности од ставот (1) алинеја 2 на овој 
член ја пропишува Управниот одбор на Агенцијата со 
тарифник, во зависност од реалните административни 
и надзорни трошоци. 

(5) Средствата од ставот (1) на овој член се уплаќа-
ат на сметка на Агенцијата, а се користат за функцио-
нирање на Агенцијата, инвестиционо и тековно одржу-
вање, за месечни плати и други надоместоци на врабо-
тените, за обука и усовршување на вработените и за 
други неопходни работи.  

 
Член 13 

(1) Предлог-годишната програма за работа и развој 
и предлог-годишниот финансиски план, Агенцијата ги 
доставува на согласност до Собранието на Република 
Македонија најдоцна до крајот на декември секоја го-
дина. 
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(2) Годишната програма за работа и развој и годиш-
ниот финансиски план од ставот (1) на овој член ги до-
несува Управниот одбор по претходно добиена соглас-
ност од Собранието на Република Македонија, најдоц-
на до крајот на јануари секоја година. 

(3) Годишниот финансиски извештај со завршна 
сметка и извештајот за реализација на годишната про-
грама за работа и развој на Агенцијата, за претходната 
година Управниот одбор на Агенцијата ги донесува 
најдоцна до крајот на март секоја година и ги доставу-
ва до Собранието на Република Македонија.  

(4) Годишниот финансиски план содржи податоци 
за приходите и расходите за работењето на Агенцијата.  

(5) Годишниот финансиски извештај содржи заврш-
на сметка, како и ревизорски извештај за претходната 
година. 

(6) Ревизијата ја врши надворешен и независен ре-
визор, избран согласно со Законот за јавните набавки. 

(7) На барање на Собранието на Република Македо-
нија, Агенцијата е должна да поднесе извештај за рабо-
тата и развојот на Агенцијата и финансиски извештај 
за работењето на Агенцијата и за период пократок од 
една година. 

 
2. ДЕЈНОСТИ ВО ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО 

 
Член 14 

Дејности од областа на воздухопловството според 
овој закон се:  

1) воздушен превоз;  
2) специјализирани услуги со воздухоплов;  
3) воздухопловно-спортските активности;  
4) градбата и одржувањето на воздухопловите;  
5) изградба, реконструкција и одржување на аеро-

дроми, леталишта и терени;  
6) аеродромски услуги;  
7) услуги на воздухопловна навигација; 
8) обуката на персонал во воздухопловството и 

друг стручен персонал и  
9) други дејности утврдени со овој закон или други 

прописи.  
 
 

ТРЕТ ДЕЛ 
 

ВОЗДУШЕН СООБРАЌАЈ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 15 
(1) За воздушен сообраќај може да се користи воз-

духоплов кој ги исполнува условите пропишани со овој 
закон и со прописите донесени врз основа на овој за-
кон.  

(2) Во воздушниот сообраќај воздухопловите се ко-
ристат во согласност со видот, категоријата и намена-
та, определени во уверението за пловидбеност.  

(3) Правилата и постапките на летањето на возду-
хопловите поблиску ги пропишува директорот на 
Агенцијата.  

(4) Правилата и постапките на оперативното летање 
на државните воздухоплови ги пропишуваат:  

- министерот за внатрешни работи за полициските 
воздухоплови,  

- министерот за одбрана за воените воздухоплови и  
- министерот за финансии за царинските воздухоп-

лови.  

Член 16 
(1) Во случај кога воздухоплов што е запишан во 

регистарот на воздухоплови на Република Македонија 
се користи во друга земја, Република Македонија мо-
же, со договор меѓу воздухопловните власти, да и ги 
пренесе на таа земја сите или дел од функциите и 
должностите на Агенцијата кои произлегуваат од чле-
новите 12, 30, 31 и 32-а на Чикашката конвенција. Во 
тој случај Република Македонија како земја на региста-
рот на воздухопловот се ослободува од одговорноста 
во однос на пренесените обврски.  

(2) Во случај кога воздухоплов што е запишан во 
регистарот на воздухоплови на друга земја се користи 
во Република Македонија, земјата на регистарот на 
воздухопловот може, со договор меѓу воздухопловните 
власти, да и ги пренесе на Република Македонија сите 
или дел од функциите и должностите на воздухоплов-
ните власти на таа земја кои произлегуваат од членови-
те 12, 30, 31 и 32-а на Чикашката конвенција. Во тој 
случај земјата на регистарот на воздухопловот се осло-
бодува од одговорноста во однос на пренесените обвр-
ски.  

(3) Во договорот од ставовите (1) и (2) на овој член 
мора точно да се наведе кои функции и должности се 
пренесуваат согласно со членот 83-bis од Чикашката 
конвенција. 

(4) Преносот на функциите и должностите ќе има 
ефект откако склучениот договор од ставовите (1) и (2) 
на овој член, ќе биде доставен до ICAO и објавен сог-
ласно со членот 83 од Чикашката конвенција. 

(5) Одредбите од ставовите (1), (2), (3) и (4) на овој 
член се применуваат и на случаите на кои се однесува 
членот 77 од Чикашката конвенција.  

(6) Важноста на договорот за пренос од ставовите 
(1) и (2) на овој член се утврдува согласно со периодот 
на важност на договорот за закуп, чартер или сличен 
договор за воздухопловот кој се користи согласно со 
членот 83-bis од Чикашката конвенција. 

(7) Заверени копии од склучениот договор за пре-
нос и од уверението за исполнување на безбедносни 
услови (AOC) на превозникот се носат во воздухопло-
вот што е предмет на договорот за закуп, чартер или 
сличен договор. 

 
Член 17 

(1) Забрането е летање на воздухоплов без екипаж 
во контролирана аеродромска зона на воздухопловно 
пристаниште, доколку истиот не е опремен со уред за 
идентификација-транспондер.  

(2) Воздухоплов без екипаж може да лета во маке-
донскиот воздушен простор во согласност со условите 
коишто ги пропишува Владата на Република Македо-
нија. 

 
Член 18 

(1) Воздушниот сообраќај може постојано или при-
времено да се забрани над определено подрачје што е 
прогласено за забранета, условно забранета или за 
опасна зона.  

(2) Воздушниот сообраќај над определени подрачја 
може да се ограничи временски или со определување 
на висината под која или над која истиот не смее да се 
врши.  

(3) Забранетите, условно забранетите и опасните зо-
ни се објавуваат на начинот вообичаен во воздушниот 
сообраќај.  
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(4) Ако воздухопловот се приближува кон подрачје 
на забранета, условно забранета или опасна зона или 
лета низ неа, надлежната контрола на летање во тој дел 
на македонскиот воздушен простор е должна да ги пре-
земе пропишаните мерки за враќање на воздухопловот 
на патеката на летот определена во одобрениот план на 
летот.  

(5) Ако водачот на воздухопловот од ставот (4) на 
овој член не постапи по инструкцијата на надлежната 
контрола на летањето, истата по потреба иницира по-
стапка за присилно слетување на воздухопловот.  

(6) Владата на Република Македонија го пропишува 
начинот и постапката за враќање и присилно слетување 
на воздухоплов од ставовите (4) и (5) на овој член.  

(7) Забранет е воздушен сообраќај под определена 
висина над градовите и другите населени места и инду-
стриските објекти.  

(8) Висината од ставот (7) на овој член е пропишана 
со правилата и постапките на летање на воздухоплови-
те согласно со членот 15 на овој закон.  

(9) Забрането е акробатско летање над градовите и 
другите населени места и индустриските објекти.  

(10) По исклучок од одредбата на ставот (7) од овој 
член, воздушниот сообраќај над градовите и другите 
населени места и индустриските објекти е дозволен 
под определената висина ако Агенцијата за тоа издаде 
одобрение.  

(11) Одoбрението од ставот (10) на овој член не е 
потребно за воздухоплови за потрага и спасување, за 
давање на медицинска помош и за државните возду-
хоплови при вршење на оперативни летови. 

 
Член 19 

(1) За време на летот од воздухопловот не смеат да 
се исфрлаат предмети.  

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, ако е тоа 
во интерес на безбедноста на воздухопловот или на за-
штитата на животите и здравјето на лицата во возду-
хопловот, водачот на воздухопловот може да нареди од 
воздухопловот да се исфрли горивото, товарот или дел 
од товарот над ненаселени места, според редоследот 
што тој ќе го определи.  

 
Член 20 

Ракети и други летачки објекти за научни, спортски 
и други цели што можат да ја загрозат безбедноста на 
воздушниот сообраќај во македонскиот воздушен про-
стор можат да се лансираат на начинот и под условите 
што ги пропишува Агенцијата.  

 
Член 21 

(1) Ракети против градоносни облаци можат да се 
лансираат само врз основа на согласност од надлежна-
та контрола на летање.  

(2) Субјектите, условите и начинот на лансирање на 
ракетите од ставот (1) на овој член ги пропишува Вла-
дата на Република Македонија.  

 
Член 22 

На воздушниот пат, односно во завршната контро-
лирана област и аеродромската зона и над воздухоп-
ловното пристаниште, е забрането скокање со падо-
бран од воздухоплов, освен ако воздухопловот се наоѓа 
во опасност или одобрение за скокање дала надлежната 
контрола на летање во согласност со овој закон и со 
прописите донесени врз основа на овој закон.  

Член 23 
(1) Агенцијата, односно давателот на услуги на воз-

духопловна навигација, по барање на Министерството 
за одбрана е должна, во определен дел на воздушниот 
простор или на определен аеродром, привремено да го 
забрани или да го ограничи летањето ако тоа го бараат 
интересите на одбраната, националната безбедност или 
безбедноста на летањето на определен воздухоплов 
или на група воздухоплови.  

(2) Забраната на летањето, односно ограничувањето 
на летањето од ставот (1) на овој член, се објавува на 
начин вообичаен во воздушниот сообраќај, најмалку 48 
часа пред часот на влегувањето во сила на забраната 
или ограничувањето, односно веднаш ако тоа го бараат 
исклучителни околности.  

 
Член 24 

(1) Летовите на македонските воени воздухоплови 
со цел за заштита на суверенитетот и територијалниот 
интегритет на Република Македонија, летовите на по-
лициските воздухоплови кои се извршуваат со цел за 
заштита на јавниот ред и мир и царинските воздухоп-
лови во вршење на својата должност, се сметаат за ле-
тови од посебно значење за безбедноста на Република 
Македонија.  

(2) Летовите на македонските воени, полициски и 
царински воздухоплови од ставот (1) на овој член има-
ат предност пред останатите летови, освен ако се рабо-
ти за летови каде што пилотот пријавил инцидент.  

 
Член 25 

(1) Воздухоплов по правило влегува во, односно из-
легува од македонскиот воздушен простор на гранична 
точка, имајќи ја предвид целта за ефикасно и флекси-
билно користење на воздушниот простор. 

(2) Граничните точки ги одобрува Агенцијата на пред-
лог на давателот на услуги на воздухопловна навигација, 
согласно со утврдениот план на EUROCONTROL и 
ICAO, имајќи ја предвид целта за ефикасно и флексибил-
но користење на воздушниот простор. 

 (3) По исклучок на одредбата од ставот (1) на овој 
член во случај на опасност или неповолни метеороло-
шки услови, хуманитарни акции, акции за заштита на 
луѓето и материјалните добра, поради пожар, град и 
слично и заради експедитивност на воздушниот соо-
браќај, надлежната контрола може да одобри влегува-
ње, односно излегување на воздухоплов и надвор од 
граничната точка, како и да изврши и одобри измена на 
рутата на летот на воздухопловот. 

(4) Надлежната контрола на летање е должна во 
случај на влегување, односно излегување на воздухоп-
лов за којшто не постои најава и одобрение за лет вед-
наш да ги извести Министерството за одбрана и Мини-
стерството за внатрешни работи. 

 
Член 26 

(1) Странски воздухоплов може да лета во македон-
ски воздушен простор само врз основа на одобрение за 
летање, освен ако поинаку не е пропишано со меѓуна-
роден договор кој го ратификувала Република Македо-
нија.  

(2) За цивилни странски воздухоплови кои влегува-
ат на територијата на Република Македонија со цел за 
слетување, одобрението од ставот (1) на овој член го 
издава Агенцијата, а за цивилни странски воздухопло-
ви кои влегуваат на територијата на Република Маке-
донија со цел за прелет, одобрението го издава давате-
лот на услуги на воздухопловната навигација. 
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 (3) За странски државни воздухоплови, воздухоп-
лови на Обединетите нации, воздухоплови кои се кори-
стат за потребите на Обединетите нации, воздухоплови 
кои се користат исклучиво за превоз на лица кои ужи-
ваат посебен статус, одобрението за летање од ставот 
(1) на овој член го издава Министерството за надво-
решни работи, по претходно добиена согласност од 
Министерството за одбрана.  

(4) Посебните услови, начинот и постапката за до-
бивање на одобрение за летање, ги пропишува Владата 
на Република Македонија.  

 
Член 27 

(1) По исклучок од членот 26 став (1) на овој закон 
за оперативните летови на домашните државни возду-
хоплови не е потребно одобрение за летање.  

(2) Странски државен воздухоплов кој не се кори-
сти за државни цели, ако има одобрение за летање од 
членот 26 на овој закон, се смета за цивилен воздухоп-
лов и врз него се применуваат одредбите на овој закон 
и прописите донесени врз основа на овој закон.  

 
Член 28 

(1) Странски воздухоплов кој според членот 26 од 
овој закон има одобрение за летање во македонски воз-
душен простор, може да полета и слета на аеродром 
што е отворен за меѓународен воздушен сообраќај.  

(2) За полетување и слетување на аеродром, однос-
но леталиште што не е отворено за меѓународен соо-
браќај во ставот (1) на овој член, странскиот воздухоп-
лов мора да има посебно одобрение што го издава 
Агенцијата по претходно мислење на Министерството 
за одбрана, Министерството за финансии - Царинската 
управа и Министерството за внатрешни работи, освен 
ако поинаку не е утврдено со меѓународен договор кој 
го ратификувала Република Македонија. 

(3) Министерството за внатрешни работи и Мини-
стерството за финансии - Царинската управа, задачите 
од своја надлежност во врска со слетување на аеродром 
кој не е отворен за меѓународен воздушен сообраќај ќе 
ги извршат на местото на слетување на странскиот воз-
духоплов, а трошоците за овие активности паѓаат на 
товар на лицето корисник на услугите.  

 
Член 29 

(1) На странски воздухоплов му е забрането во ма-
кедонски воздушен простор да носи активно наполнето 
стрелачко, ракетно или бомбардерско вооружување, 
како и активна опрема за снимање, освен ако со меѓу-
народен договор што го ратификувала Република Ма-
кедонија поинаку не е определено.  

(2) За употреба на активна опрема за снимање од 
воздух странски воздухоплов мора да има посебно одо-
брение согласно Законот за одбрана. 

 
II. УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ВОЗДУШЕН 

СООБРАЌАЈ 
 

1. ВОЗДУШЕН ПРЕВОЗ 
 

Член 30 
Воздушен превоз во домашниот и меѓународниот 

воздушен сообраќај може да се врши како јавен возду-
шен превоз и воздушен превоз за сопствени потреби.  

1.1. Услови за вршење на јавен воздушен превоз 
 

Член 31 
Јавен воздушен превоз може да се врши како редо-

вен или како нередовен превоз во домашниот или во 
меѓународниот воздушен сообраќај.  

 
Член 32 

Воздушните патишта ги одобрува Агенцијата на пред-
лог на давателот на услуги на воздухопловна навигација, 
согласно со утврдениот план на EUROCONTROL и 
ICAO. 

 
Член 33 

(1) Заради безбедност и уредност на јавниот возду-
шен превоз, правното лице што врши јавен воздушен 
превоз треба да има потребен персонал, воздухоплови, 
опрема, како и да исполнува посебни услови неопход-
ни за безбедно и уредно работење. Начинот на вршење 
на јавен воздушен превоз, како и посебните услови во 
однос на потребниот персонал, воздухопловите, опре-
мата и другите посебни услови неопходни за безбедно 
и уредно работење ги пропишува директорот на Аген-
цијата.  

(2) На превозникот кој ги исполнува условите од 
ставот (1) на овој член, Агенцијата му издава или про-
должува уверение за работа (Operating Licence) и уве-
рение за исполнување на безбедносните услови за вр-
шење на јавен воздушен превоз (Air Operator 
Certificate-AOC) за што донесува решение. 

(3) Агенцијата нема да издаде или продолжи увере-
ние за работа (Operating Licence) и уверение за испол-
нување на безбедносните услови за вршење на јавен 
воздушен превоз (Air Operator Certificate-AOC) или да 
дозволи истото да биде во важност доколку условите 
од ставот (1) на овој член не се исполнети, за што доне-
сува решение. 

(4) На превозникот кој ќе престане да ги исполнува 
условите од ставот (1) на овој член, Агенцијата ќе му 
го суспендира уверението за работа (Operating Licence) 
и уверението за исполнување на безбедносните услови 
за вршење на јавен воздушен превоз (Air Operator 
Certificate-AOC) за период кој не може да биде подолг 
од 60 дена. Ако превозникот во определениот период 
не ги исполни условите, Агенцијата ќе му го повлече 
уверението за работа (Operating Licence) и уверението 
за исполнување на безбедносните услови за вршење на 
јавен воздушен превоз (Air Operator Certificate-AOC), 
за што донесува решение. 

(5) Формата, содржината, начинот на издавање, 
продолжување, промена и евиденција на уверенијата 
од ставот (2) на овој член ги пропишува директорот на 
Агенцијата. 

 
Член 34 

(1) Јавен воздушен превоз во меѓународниот возду-
шен сообраќај може да врши домашен превозник кој 
покрај условите од членот 33 на овој закон ги исполну-
ва и условите предвидени со меѓународни договори 
што ја обврзуваат Република Македонија, како и со 
други меѓународни акти со кои се регулира безбедното 
и уредното вршење на превозот во меѓународниот воз-
душен сообраќај.  
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(2) Странски превозник може да врши јавен возду-
шен превоз во меѓународниот воздушен сообраќај со 
Република Македонија во согласност со условите од 
билатералниот и мултилатералниот договор за меѓуна-
роден редовен или нередовен јавен воздушен превоз 
што ја обврзува Република Македонија или во соглас-
ност со условите од одобрението издадено врз основа 
на членот 26 на овој закон.  

(3) По исклучок од ставовите (1) и (2) на овој член, до-
машен превозник или превозник на земја-членка на ЕЗВО 
може да врши меѓународен јавен воздушен сообраќај ме-
ѓу Република Македонија и земја-членка на ЕЗВО соглас-
но со одредбите од Регулативата 1008/2008 на ЕУ. 

 (4) Странски превозник кој не врши јавен возду-
шен превоз во меѓународниот воздушен сообраќај со 
Република Македонија може да лета во македонски 
воздушен простор без одобрението од ставот (2) на 
овој член во согласност со поднесениот план на летот.  

 
Член 35 е избришан 

 
Член 36 е избришан 

 
Член 37 

(1) Превозникот е должен редовно и уредно да го 
одржува превозот во воздушниот сообраќај.  

(2) Операторот на воздухопловното пристаниште 
(службата за прифаќање и испраќање на воздухоплови, 
патници, багаж, стока и пошта, службата за обезбеду-
вање, службата за одржување на површини за маневри-
рање, платформи, објекти, инсталации, уреди и опрема, 
медицинската служба и противпожарна служба), прав-
ното лице кое го снабдува воздухопловот со гориво, 
службата на органите за внатрешни работи, службата 
на царина, надлежната контрола на летање, службата 
за метеоролошко обезбедување на воздушниот сообра-
ќај, се должни своите работи да ги вршат така што ќе 
обезбедат редовно и уредно одвивање на воздушниот 
сообраќај.  

(3) Превозниците и операторот на воздухопловното 
пристаниште се должни да доставуваат месечен изве-
штај за редовноста и уредноста на воздушниот сообра-
ќај до Агенцијата.  

 
Член 38 

(1) Директорот на Агенцијата ги пропишува прави-
лата за утврдување на листата на превозници кои се 
предмет на оперативна забрана во согласност со Регу-
лативата 2111/2005 ЕУ и ја објавува листата на превоз-
ници кои се предмет на оперативна забрана. 

(2) Со цел за унапредување на системите за управу-
вање со безбедноста и постигнување на прифатливо 
ниво на безбедност во воздушниот сообраќај, Aгенци-
јата донесува Национална програма за безбедност по 
претходно добиена согласност од Владата на Републи-
ка Македонија. 

(3) Превозниците, операторите на аеродром, давате-
лите на услуги на воздухопловна навигација и органи-
зациите за одржување на воздухоплови се должни да 
воспостават и одржуваат систем за управување со без-
бедноста во согласност со Националната програма за 
безбедност. 

 
Член 39 е избришан 

 
Член 40 е избришан 

 
Член 41 е избришан 

1.2. Услови за вршење на воздушен превоз 
за сопствени потреби 

 
Член 42 

(1) Правно или физичко лице може со воздухоплов 
да превезува лица и предмети за сопствени потреби ако 
има воздухоплови, опрема и ги исполнува другите по-
себни услови неопходни за безбедно и уредно работе-
ње што ги пропишува Агенцијата.  

(2) На правното, односно на физичкото лице од ста-
вот (1) на овој член што ќе ги исполни условите за вр-
шење на овој вид на воздушен превоз, Агенцијата му 
издава уверение за работа.  

(3) На правното, односно физичкото лице кое не ги 
исполнува условите од ставот (1) на овој член, Агенци-
јата нема да му издаде уверение за работа, за што доне-
сува решение.  

(4) На правното односно физичкото лице кое ќе 
престане да ги исполнува условите од ставот (1) на овој 
член, Агенцијата ќе му го суспендира уверението за ра-
бота за период кој не може да биде подолг од 60 дена. 
Ако правното, односно физичкото лице во определени-
от рок не ги исполни условите, Агенцијата ќе му го од-
земе уверението за работа, за што донесува решение.  

(5) Формата, содржината, евиденцијата и начинот 
на издавање, продолжување обновување и промена на 
уверението од ставот (2) на овој член ги пропишува ди-
ректорот на Агенцијата.  

(6) Начинот на вршење на превоз за сопствени по-
треби, како и посебните услови во однос на воздухоп-
ловите, опремата и другите посебни услови неопходни 
за безбедно и уредно работење, ги пропишува Агенци-
јата. 

 
2. СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ  

СО ВОЗДУХОПЛОВ 
 

Член 43 
(1) Правно или физичко лице може да врши специ-

јализирана услуга со воздухоплов која не спаѓа во воз-
душен превоз на лица, предмети и стока, ако има воз-
духоплови, опрема, како и ги исполнува другите посеб-
ни услови неопходни за безбедно и уредно работење 
што ги пропишува Агенцијата.  

(2) На правно или физичко лице кое ќе ги исполни 
условите за вршење на некоја од специјализираните ус-
луги со воздухоплов, Агенцијата му издава уверение за 
работа.  

(3) На правното или физичкото лице кое не ги ис-
полнува условите од ставот (1) на овој член, Агенција-
та нема да му издаде уверение за работа, за што доне-
сува решение.  

(4) На правното, односно физичкото лице кое ќе 
престане да ги исполнува условите од ставот (1) на овој 
член, Агенцијата ќе му го суспендира уверението за ра-
бота за период кој не може да биде подолг од 60 дена. 
Ако правното, односно физичкото лице во определени-
от рок не ги исполни условите, Агенцијата ќе му го од-
земе уверението за работа, за што донесува решение. 

(5) Формата, содржината, евиденцијата и начинот 
на издавање, продолжување обновување и промена на 
уверението од ставот (2) на овој член ги пропишува ди-
ректорот на Агенцијата.  

(6) Начинот на вршење на специјализирани услуги 
со воздухоплов, како и посебните услови во однос на 
воздухопловите, опремата и другите посебни услови 
неопходни за безбедно и уредно работење, ги пропи-
шува Агенцијата. 
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3. ВОЗДУХОПЛОВНО-СПОРТСКИ ДЕЈНОСТИ 
 

Член 44 
(1) Правно лице може да организира воздухоплов-

но-спортска дејност ако има воздухоплови, опрема, ка-
ко и ги исполнува другите посебни услови неопходни 
за безбедно и уредно работење што ги пропишува 
Агенцијата.  

(2) На правното лице од ставот (1) на овој член, кое 
ги исполнува условите за организирање на воздухоп-
ловно-спортска дејност, Агенцијата му издава уверение 
за работа.  

(3) На правното лице кое не ги исполнува условите 
од ставот (1) на овој член, Агенцијата нема да му изда-
де уверение за работа, за што донесува решение.  

(4) На правното лице кое ќе престане да ги испол-
нува условите од ставот (1) на овој член, Агенцијата ќе 
му го суспендира уверението за работа за период кој не 
може да биде подолг од 60 дена. Ако правното лице во 
определениот рок не ги исполни условите, Агенцијата 
ќе му го одземе уверението за работа, за што донесува 
решение. 

(5) Формата, содржината, евиденцијата и начинот 
на издавање, продолжување обновување и промена на 
уверението од ставот (2) на овој член ги пропишува ди-
ректорот на Агенцијата.  

(6) Начинот на вршење на воздухопловно-спортски 
дејности, како и посебните услови во однос на возду-
хопловите, опремата и другите посебни услови неоп-
ходни за безбедно и уредно работење ги пропишува 
Агенцијата. 

(7) Начинот и правилата на летање со едрилици, ба-
лони, ултралесни летала и моторизирани крила, крила 
за слободно летање (змејови, параглајдери и други), за 
скокање со падобрани, за моделарство и за организира-
ње на натпревари, ги пропишува директорот на Аген-
цијата.  

(8) Правилата за воено падобрански активности ги 
пропишува министерот за одбрана. 

 
4. ПОСЕБНИ ВОЗДУХОПЛОВНИ АКТИВНОСТИ 

 
Член 45 

(1) Министерството за одбрана и Министерството 
за внатрешни работи организираат и изведуваат посеб-
ни воздухопловни активности. 

(2) Правилата за вршење на посебните воздухоп-
ловни активности ги пропишуваат надлежните мини-
стерства. 

 
5. НАДОМЕСТОЦИ 

 
Член 46 

(1) За издавање, продолжување/обновување и про-
мена на уверенијата од членовите 33, 42, 43 и 44 на 
овој закон се плаќа надоместок на Агенцијата. 

(2) Висината на надоместокот од ставот (1) на овој 
член ја пропишува Управниот одбор на Агенцијата со 
тарифник, во зависност од реалните административни 
и надзорни трошоци. 

 
6. ВОЗДУХОПЛОВНИ МАНИФЕСТАЦИИ 

 
Член 47 

(1) Трговско друштво, орган на државната управа, 
здружение на граѓани или друго физичко или правно 
лице може да бара организирање на воздухопловна ма-
нифестација, под услови и на начин што ги пропишува 
директорот на Агенцијата.  

(2) На субјектите од ставот (1) на овој член коишто 
ќе ги исполнат условите за организирање на воздухоп-
ловна манифестација Агенцијата, по претходно извр-
шен надзор, ќе им издаде одобрение.  

 
7. ИСПРАВИ, КНИГИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ НА 

ВОЗДУХОПЛОВ 
 

Член 48 
(1) Воздухопловот што се користи за воздушен соо-

браќај за време на лет мора да ги има исправите, книги-
те и другите документи пропишани со овој закон и 
прописите донесени врз основа на овој закон. 

(2) Исправите, книгите и другите документи на воз-
духопловот служат како доказ за идентитетот, пловид-
беноста и другите карактеристики на воздухопловот.  

 
Член 49 

(1) За време на воздушниот сообраќај, во воздухоп-
ловот, освен балонот и воздухопловите коишто не се 
според ICAO стандарди, мораат да се наоѓаат следниве 
исправи, книги и други документи:  

1) уверение за регистрација - (Registration Certificate);  
2) уверение за пловидбеност - (Airworthiness Certificate);  
3) дозвола за работа на радиостаницата - (Aircraft 

Radio License);  
4) дозвола на член на екипаж за летање - (Flight 

Crew License) и 
5) оперативен дневник на воздухопловот - (Aircraft 

Journey Log).  
(2) Во воздухопловот што се користи за воздушен 

превоз, покрај исправите, книгите и другите документи 
од ставот (1) на овој член, мораат да се наоѓаат и ис-
правите, книгите и другите документи пропишани со 
актите од членовите 33 став (1) и 42 став (6) на овој за-
кон. 

(3) Исправите, книгите и другите документи што се 
наоѓаат во воздухопловот мораат да бидат уредни, ажу-
рирани и мораат да се покажат по барање на овласте-
ните лица. 

 
Член 50 

(1) Исправите од членот 49 на овој закон кои ги из-
дава Агенцијата мораат да бидат составени на македон-
ски јазик и на англиски јазик.  

(2) Книгите и другите документи на воздухоплови-
те на домашните превозници мораат да бидат составе-
ни на англиски јазик.  

 
Член 51 

Ако воздухопловот биде избришан од регистарот 
на воздухоплови на Република Македонија, исправите 
на воздухопловот се доставуваат во Агенцијата.  

 
Член 52 

(1) Исправите за пловидбеност и дозволите издаде-
ни или валидирани од договорна земја на ICAO во која 
еден воздухоплов е регистриран се признаваат за ва-
лидни во Република Македонија согласно со членот 33 
на Чикашката конвенција доколку условите под кои 
тие се издадени или валидирани се исти или построги 
од минимум стандардите утврдени согласно со Чика-
шката конвенција. 

(2) Во врска со член 33 од Чикашката конвенција, 
доколку земја членка на ICAO во која е регистриран 
воздухопловот ги пренесе своите надлежности за изда-
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вање или валидирање на исправите од ставот (1) на 
овој член на земјата на операторот согласно со членот 
83-bis на Чикашката конвенција, тогаш во Република 
Македонија се признава и валидноста на исправите од 
ставот (1) на овој член издадени од земјата на операто-
рот дополнително на оние исправи издадени од земјата 
на регистарот на воздухопловот под услов Република 
Македонија да е официјално информирана за догово-
рот за пренос на надлежностите склучен согласно со 
членот 83-bis од Чикашката конвенција. 

(3) Во случај воздухоплов кој е предмет на договор 
за пренос на надлежности треба да го користи воздуш-
ниот простор на Република Македонија, а Република 
Македонија не е официјално информирана за догово-
рот за пренос на надлежности склучен согласно со чле-
нот 83-bis од Чикашката конвенција, тогаш земјата на 
регистарот на воздухопловот останува целосно над-
лежна согласно со членовите 30, 31 и 32-а од Чикашка-
та конвенција, без оглед на склучениот договор за пре-
нос на надлежности.  

 
III. УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 53 

(1) Услугите на воздухопловната навигација се да-
ваат во воздухопловно информативниот регион со цел 
безбедно, редовно и ефикасно вршење на воздушниот 
сообраќај.  

(2) Услугите на воздухопловна навигација се даваат 
врз ексклузивна основа од страна на давателот на услу-
ги на воздухопловна навигација основан согласно со  
членот 60 на овој закон, кој треба да е дезигниран од 
страна на Владата на Република Македонија и кој тре-
ба да поседува уверение за оспособеност за давање на 
услуги на воздухопловна навигација од Агенцијата. Де-
зигнацијата од страна на Владата на Република Маке-
донија на давателот на услуги на воздухопловна нави-
гација основан согласно со членот 60 на овој закон, се 
однесува и во случај на воспоставен функционален 
воздушен блок, а за евентуална дезигнација и на други 
даватели на услуги на воздухопловна навигација, се од-
лучува со меѓународен договор за воспоставување на 
функционален воздушен блок. 

 (3) За добивање на уверение за оспособеност за да-
вање на услугите на воздухопловна навигација давате-
лот на услугите треба да има потребен персонал, опре-
ма, како и да исполнува други посебни услови неоп-
ходни за безбедно и уредно работење. 

(4) Агенцијата го издава уверението за оспособе-
ност за давање на услугите на воздухопловна навига-
ција со рок на важење две години. 

(5) Формата, содржината и начинот на издавање, 
продолжување, обновување, промена и суспендирање 
на уверението за оспособеност ги пропишува Агенци-
јата. 

(6) Управниот одбор на Агенцијата со тарифник, во 
зависност од реалните административни и надзорни 
трошоци ја пропишува висината на надоместокот за из-
давање, продолжување, промена и обновување на уве-
рението од ставот (2) на овој член. 

(7) Начинот на давањето на услугите на воздухоп-
ловна навигација, како и посебните услови во однос на 
потребниот персонал, опремата и другите посебни ус-
лови неопходни за безбедно и уредно работење ги про-
пишува Владата на Република Македонија. 

(8) Начинот на давање на услуги на воздухопловна 
навигација за потребите на државните воздухоплови се 
регулира со договор за соработка меѓу давателот на ус-
луги на воздухопловна навигација и надлежните мини-
стерства. 

 
Член 54 е избришан 

 
Член 55 

При давање на услуги на воздухопловна навигација 
се употребуваат мерните единици, кратенките и мери-
лата што се утврдени со закон, важечките стандарди 
или меѓународните договори што ја обврзуваат Репуб-
лика Македонија.  

 
Член 56 

(1) За користење на услуги на воздухопловна нави-
гација во македонскиот воздушен простор, операторот 
на воздухопловот плаќа надоместок, кој се состои од 
надоместок со кој се финансираат трошоците за услуги 
за прелети (En Route Charges) и надоместок со кој се 
финансираат трошоците за терминални услуги 
(Terminal Charges).  

(2) Надоместокот со кој се финансираат трошоците 
за услуги за прелети (En Route Charges) од ставот (1) на 
овој член го наплатува EUROCONTROL и го пренесу-
ва на Агенцијата и на давателот на услуги на воздухоп-
ловна навигација врз основа на претходно склучен до-
говор. 

(3) Надоместокот со кој се финансираат трошоците 
за терминални услуги (Terminal Charges) од ставот (1) 
на овој член, го наплатува давателот на услуги на воз-
духопловна навигација. 

(4) Начинот на определување на висината на надо-
местокот од ставот (1) на овој член и начинот на напла-
та ги пропишува Владата на Република Македонија во 
согласност со меѓународните договори ратификувани 
од Република Македонија. 

(5) Од плаќање на надоместокот од ставот (1) на овој 
член покрај летовите определени со Регулативата 
1794/2006 на ЕУ, ослободени од плаќање се летовите на 
воените, полициските и царинските воздухоплови, како 
и други летови кои можат да бидат ослободени согласно 
со Регулативата 1794/2006 на ЕУ по претходно донесена 
одлука на Владата на Република Македонија.” 

  
Член 57 

АТМ услугите можат да се даваат и надвор од гра-
ниците на воздухопловно информативниот регион или 
пак правото за нивно обезбедување во некој дел од воз-
духопловно информативниот регион да се делегира на 
друг меѓународен субјект врз основа на меѓународни 
договори кои ја обврзуваат Република Македонија.  

 
Член 58 

(1) Организацијата и користењето на воздушниот 
простор го пропишува Владата на Република Македо-
нија. 

(2) За извршување на работите поврзани со управу-
вање со воздушниот простор и флексибилно користење 
на воздушниот простор, Владата на Република Македо-
нија формира Цивилно-воен комитет.  

(3) Во Комитетот членуваат претставници од Ми-
нистерството за транспорт и врски, Министерството за 
одбрана, Министерството за внатрешни работи, Аген-
цијата и давателот на услуги на воздухопловна навига-
ција. 
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(4) Работата на Комитетот jа координира претстав-
никот од давателот на услуги на воздухопловна навига-
ција. 

(5) Комитетот за својата работа поднесува извештај 
до Владата на Република Македонија најдоцна до 31 ја-
нуари во тековната година за претходната година.    

 
Член 59 

 (1) Техничките средства, опремата, уредите и обје-
ктите за давање на услуги на воздухопловна навигација 
се сите оперативни технички средства кои со својата 
работа и функција се потребни за овозможување на 
безбедно и уредно давање на услуги на воздухопловна 
навигација или се на располагање за користење од 
страна на учесниците во воздушниот сообраќај. 

(2) Техничките средства, опремата, уредите и обје-
ктите од ставот (1) на овој член се набавуваат, поставу-
ваат и одржуваат на начин и во состојба која овозмо-
жува сигурен и редовен воздушен сообраќај. 

(3) Податоците за техничките средства, опремата, 
уредите и објектите за давање на услуги на воздухоп-
ловна навигација се објавуваат на начин вообичаен за 
воздушниот сообраќај. Дефектот или престанувањето 
со работа на определено техничко средство, опрема 
или уред за давање на услуги на воздухопловна навига-
ција, веднаш се објавуваат на начин вообичаен за воз-
душниот сообраќај , а нивните причини треба да се от-
странат во што пократок рок. 

(4) Техничките средства, опремата, уредите и обје-
ктите за давање на услуги на воздухопловната навига-
ција мора да бидат заштитени од оштетување или уни-
штување. 

(5) Препреки, емисиони уреди, објекти, далноводи 
или други уреди што емитираат електромагнетни бра-
нови не смее да се поставуваат на оддалеченост од која 
со својата работа можат да ја попречат работата на тех-
ничките средства и уредите за давање на услугите на 
воздухопловната навигација. 

(6) Правните лица што даваат телекомуникациски и 
поштенско-телеграфски услуги како и услуги на пре-
нос, дистрибуција и снабдување со електрична енерги-
ја се должни да обезбедат приоритет во врските неоп-
ходни за давање на услугите на воздухопловната нави-
гација. 

(7) Начинот на поставување, одржување и заштита 
на техничките средства, уреди и опрема од ставот (1) 
на овој член, ги пропишува Агенцијата. 

 
Член 59-а 

(1) Правилата и условите за заемна оперативност на 
системите, нивните составни делови и поврзаните про-
цедури за давање на услугите на воздухопловна нави-
гација со европската АТМ мрежа ги пропишува Влада-
та на Република Македонија. 

(2) Доколку Агенцијата утврди дека системите или 
нивните составни делови не се во согласност со прави-
лата и условите за интероперабилност од ставот (1) на 
овој член, треба да преземе потребни мерки за ограни-
чување на областа на нивна применливост или да ја за-
брани нивната употреба под услов да осигура безбед-
ност и континуитет на операциите. 

 
Член 59-б 

Агенцијата, по претходна согласност на давателот 
на услуги на воздухопловна навигација, го пропишува 
начинот на исполнување на сите PAN европски задачи 
и цели утврдени со ECIP на EUROCONTROL. 

2. ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНА 
НАВИГАЦИЈА 

 
Член 60 

(1) За вршење на услуги на воздухопловна навига-
ција Владата на Република Македонија основа акцио-
нерско друштво со еден акционер, државата - давател 
на услуги на воздухопловна навигација, согласно со За-
конот за трговските друштва.  

(2) Начинот на основање, дејностите и начинот на 
управување се регулирани со актот за основање и ста-
тутот на друштвото.  

(3) Односите меѓу единствениот акционер и друш-
твото од ставот (1) на овој член се уредуваат со дого-
вор склучен во писмена форма.  

 
Член 60-а 

(1) Предметот на работењето на давателот на услу-
гите на воздухопловна навигација опфаќа: 

1) давање на услуги на воздухопловна навигација 
(ANS - Air Navigation Services) каде што влегуваат: 

1.1) ATM услуги (Air Traffic Management) кои оп-
фаќаат: 

а) ATC услуги (ATS-Air Traffic Services), и тоа: 
- контрола на летање (ATC-Air Traffic Control) се 

дава на воздухопловите преку издавање на одобренија 
и инструкции на надлежната контрола на летање за да 
овозможи безбеден, редовен и брз проток на воздушни-
от сообраќај, 

- информирање во лет (FIS-Flight Information 
Service) се дава преку издавање на информации значај-
ни за безбедно одвивање на воздушниот сообраќај,и 

- тревожење (ALRT-Alerting Service) се дава за воз-
духоплов кој има потреба од потрага и спасување пре-
ку известување и координирање на надлежните субје-
кти; 

б) регулирање на протокот на воздушен сообраќај 
(ATFM-Air Traffic Flow Management) се дава за да 
овозможи максимално искористување на капацитетот 
на контролата на летање и обемот на сообраќајот и  

в) организација на воздушниот простор (ASM-
AirSpace Management) се дава за да обезбеди максимал-
но и флексибилно искористување на воздушниот про-
стор за сите корисници; 

1.2) услуги на воздухопловно информирање (AIS - 
Aeronautical Information Service) опфаќа собирање, 
обработка и дистрибуција на воздухопловните инфор-
мации, итни известувања, воздухопловен информати-
вен циркулар, воздухопловни карти и постапки и про-
цедури за летање; 

1.3) метеоролошките услуги кои опфаќаат собира-
ње, обработка и дистрибуција на метеоролошки инфор-
мации, метеоролошка прогноза, метеоролошки изве-
стувања и метеоролошки предупредувања и 

1.4) поставување, одржување, контрола и монито-
рирање на техничките средства, уредите и опремата, за 
давање на услуги на воздухопловна навигација што по-
дразбира превентивно и корективно одржување, прис-
пособување, калибрирање, мониторирање, надгледува-
ње, управување, поставување и воведување во работа, 
како и развој и измена на процедури и упатства за ра-
бота и одржување на оперативните технички средства 
во состојба која овозможува безбеден и уреден возду-
шен сообраќај (CNS Services);  
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2) водење на евиденција, собирање, обработка и 
проследување на податоци кои се користат за наплата 
на надоместоци од услугите на воздухопловна навига-
ција; 

3) изготвување и редовно ажурирање на Зборникот 
на воздухопловни информации и 

4) обука на ANS персонал. 
 

Член 60-б 
Давателот на услуги на воздухопловна навигација 

се финансира од: 
- делот од надоместокот остварен по основ на дава-

ње на услуги на воздухопловна навигација чија висина 
се утврдува со трошковник на давателот на услуги на 
воздухопловна навигација на начин пропишан соглас-
но со членот 56 став (4) на овој закон, 

- надоместок за обука на ANS персонал и 
- даноци, заеми, кредити и друга финансиска и тех-

ничка помош. 
 

Член 60-в 
(1) Давателот на услуги на воздухопловна навига-

ција управува со техничките средства, уредите, опре-
мата и објектите за давање на услуги на воздухопловна 
навигација, како и со нив поврзаното земјиште. 

(2) Давателот на услуги на воздухопловна навига-
ција мора да ги осигура од оштетување или уништува-
ње техничките средства, уредите и опремата за давање 
на услуги на воздухопловна навигација. 

 
Член 60-г 

(1) Давателот на услуги на воздухопловна навига-
ција изготвува и донесува програма за давање на услу-
ги на воздухопловна навигација која опфаќа развој на 
човековите ресурси, техничко-технолошката сообраз-
ност на техничките средства, уредите, опремата и обје-
ктите за давање на услуги на воздухопловна навигација 
во согласност со меѓународните стандарди, висината 
на приходите, а се со цел за обезбедување на безбеден 
редовен и непречен воздушен сообраќај. 

(2) Програмата од ставот (1) на овој член, заедно со 
годишниот финансиски план кој содржи податоци за 
планирани приходи и расходи за наредната година, ре-
визорски и финансиски извештај за минатата година, 
како и предвидени капитални и оперативни расходи за 
наредната година, а изготвени во тековната година, ја 
одобрува Владата на Република Македонија. 

(3) Давателот на услуги на воздухопловната навига-
ција еднаш годишно доставува до Владата на Републи-
ка Македонија извештај за деловните резултати. 

 
Член 60-д 

(1) Давателот на услуги на воздухопловната навига-
ција мора да биде осигуран за штета причинета на тре-
ти лица. 

(2) Давателот на услуги на воздухопловната навига-
ција треба да обезбеди систем на препознавање, проце-
на и намалување на ризиците кои се присутни при да-
вањето на услуги на воздухопловна навигација во сог-
ласност со прифатените меѓународни стандарди. 

 
Член 60-ѓ 

(1) Персоналот кој дава услуги на воздухопловна 
навигација за време на штрајк мора да обезбеди безбе-
ден воздушен сообраќај во согласност со овој закон, 
другите прописи кои го регулираат штрајкот и со коле-
ктивниот договор. 

(2) Персоналот од ставот (1) на овој член за време 
на штрајк мора да обезбеди 

- летови на воздухоплови кои учествуваат во акција 
на трагање и спасување, 

- хуманитарни и здравствени летови и 
- летови на државните воздухоплови и оперативни-

те летови кои имаат безбедносен карактер. 
 

ЧЕТВРТИ ДЕЛ 
 

АЕРОДРОМИ, ЛЕТАЛИШТА И ТЕРЕНИ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 61 
(1) Аеродром и леталиште можат да се користат за 

воздушен сообраќај само ако ги исполнуваат условите 
за безбедност на воздушниот сообраќај пропишани со 
овој закон и со прописите донесени врз основа на овој 
закон, ако ги исполнува условите пропишани со пропи-
сите за планирање, проектирање, изградба и рекон-
струкција на градби, ако е запишан во регистар на ае-
родроми, односно леталишта и доколку има одобрение 
за користење од надлежен орган.  

(2) Терен може да се користи за полетување и сле-
тување на воздухоплови ако ги исполнува условите за 
безбедност на воздушниот сообраќај што ги пропишу-
ва Агенцијата.  

 
Член 62 

(1) Аеродромите можат да бидат цивилни, воени и 
мешовити (цивилно-воени).  

(2) Аеродромите според намената се делат на:  
1) аеродроми првенствено наменети за јавен возду-

шен превоз - воздухопловни пристаништа;  
2) аеродроми првенствено наменети за воздухоп-

ловно-спортски активности - спортски аеродроми и  
3) аеродроми за сопствени потреби.  
(3) Според видот на воздухопловите и местото на 

слетување, аеродромите можат да бидат аеродроми за 
воздухоплови на копно, на вода - хидродроми и аеро-
дроми за хеликоптери - хелидроми (на копно, вода и 
подигнат објект).  

 
Член 63 

(1) Воениот аеродром може да се користи како воз-
духопловно пристаниште под услов и на начин утврде-
ни со договор меѓу Министерството за одбрана и ко-
рисникот.  

(2) Со договорот од ставот (1) на овој член се опре-
делуваат деловите од аеродромот што можат да се ко-
ристат за потребите на воздушниот превоз, начинот на 
користење, условите за одржување и меѓусебните пра-
ва и обврски на договорните страни.  

 
Член 64 

За секој аеродром Агенцијата утврдува постапки, 
процедури и минимум услови за безбедно полетување 
и слетување на воздухопловите кои се објавуваат во 
Зборникот на воздухопловни информации.  

  
Член 65 

Операторот на воздухоплов е должен да го утврди 
оперативниот минимум за секој аеродром што го кори-
сти за полетување и слетување на воздухоплови, кои не 
можат да бидат помали од минималните услови пропи-
шани од директорот на Агенцијата.  
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Член 66 
Аеродромите се делат на класи според физичките, 

градежните и сообраќајните карактеристики на главна-
та полетно-слетна патека и патеките за возење и на ка-
тегории според степенот на опременост со уреди и 
средства за приоѓање, слетување, маневрирање и поле-
тување на воздухопловите.  

 
II. ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА 

ИНФРАСТРУКТУРАТА НА АЕРОДРОМ,ОДНОСНО 
ЛЕТАЛИШТЕ 

 
Член 67 

(1) Аеродромот, односно леталиштето мора да биде 
изграден така што ќе ги исполнува условите за безбед-
но полетување, слетување и престој на сите или само 
на определени видови и типови на воздухоплови.  

(2) Посебните услови за планирање, проектирање, 
изградба и реконструкција на аеродром и леталиште ги 
пропишува министерот за транспорт и врски.  

(3) Посебните услови за планирање, проектирање, 
изградба и реконструкција на воените аеродроми ги 
пропишува министерот за одбрана.  

 
Член 68 

(1) Пред изградбата или реконструкцијата на аеро-
дромот, леталиштето или друг објект во зоната на аеро-
дромот, односно леталиштето, инвеститорот е должен 
да прибави согласност за услови за градба од аспект на 
безбедноста на воздушниот сообраќај за локацијата.  

(2) Согласноста за исполнување на условите за 
градба од ставот (1) на овој член ја дава Агенцијата.  

(3) Во комисиите за технички преглед на објектите 
на аеродромот, леталиштето или на објектите во зоната 
на аеродромот и леталиштето учествува и претставник 
од Агенцијата, при што се утврдува дали се исполнети 
техничките и другите услови што овозможуваат без-
бедно полетување, слетување, маневрирање и престој 
на воздухопловите на аеродромот, односно леталиште-
то, што е услов за издавање на одобрение за користење.  

 
Член 69 

(1) Операторот на аеродромот или леталиштето е 
должен да ги искористува полетно-слетните и другите 
патеки, платформата, објектите, инсталациите, уредите 
и опремата според нивната намена и капацитет во сог-
ласност со одредбите на овој закон и прописите доне-
сени врз основа на овој закон.  

(2) Операторот на аеродромот или леталиштето е 
должен на воздухоплов кој има одобрение за летање во 
македонскиот воздушен простор да му овозможи кори-
стење на аеродромските објекти и инфраструктура во 
согласност со важечките прописи и во границите на 
расположливите капацитети.  

 
Член 70 

(1) Авиопревозниците, патниците и давателите на 
аеродромските услуги и другите корисници на аеро-
дромската инфраструктура плаќаат надоместок, и тоа:  

- за користење на полетно-слетната патека и пате-
ките за возење, односно за полетување, слетување и 
осветлување,  

- за престој на воздухоплови (паркинг) и  
- за користење на пристанишна платформа и зграда 

со придружни објекти (аеродромска такса).  
(2) Надоместокот од ставот (1) на овој член се при-

ход на операторот на аеродромската инфраструктура.  

(3) Висината на надоместокот од ставот (2) на овој 
член за користење на аеродромската инфраструктура ја 
определува операторот на аеродромот, во зависност од 
трошоците за одржување и користење на аеродромска-
та инфраструктура на која согласност дава Владата на 
Република Македонија. 

 (4) По исклучок од одредбата од ставот (1) на овој 
член, надоместок не се плаќа за летовите:  

- на домашните државни воздухоплови и воздухоп-
ловите на Владата на Република Македонија,  

- за хуманитарни цели,  
- за воздухопловно-спортска дејност,  
- за обука на домашен воздухопловен персонал,  
- за потрага и спасување, 
- за калибража и тестирање на техничките средства 

и уредите за воздушен сообраќај и 
- во случаи определени со меѓународни договори 

или документи кои ги прифатила Република Македо-
нија. 

 
Член 71 

(1) Времето во кое аеродромот е отворен за сообра-
ќај го утврдува операторот.  

(2) Времето на отвореност на воздухопловното при-
станиште го утврдува операторот, најмалку 30 дена 
пред денот на отворањето на пристаништето, односно 
пред промената на времето на отвореност на пристани-
штето.  

 
Член 71-а 

(1) Во случаите кога ќе се појават проблеми со ка-
пацитетот на одреден аеродром, Владата на Република 
Македонија може согласно со условите од  Регулатива-
та 95/93 на ЕУ да го дезигнира тој аеродром за коорди-
ниран аеродром или аеродром со олеснет распоред. 

(2) На координиран аеродром или аеродром со 
олеснет распоред Владата на Република Македонија ќе 
именува физичко или правно лице за координатор на 
аеродром или независен олеснувач на распоред по из-
вршени консултации со превозниците, операторот на 
аеродром или Комитетот за координација, ако таков 
комитет постои. 

(3) На координаторот на аеродром или независниот 
олеснувач на распоред именувани согласно со ставот 
(2) на овој член им следува надоместок во висина што 
ја пропишува Владата на Република Македонија. 

(4) На координиран аеродром, Владата на Републи-
ка Македонија формира Комитет за координација сог-
ласно со Регулативата 95/93 на ЕУ. 

(5) Правилата за доделување на слотови ги пропи-
шува Владата на Република Македонија. 

 
Член 72 

(1) Аеродромот, леталиштето и теренот кои ги ис-
полнуваат условите за безбедно полетување, слетување 
и престој на воздухоплови се запишуваат во регистар 
на аеродроми, регистар на леталишта, односно евиден-
ција на терен.  

(2) Регистарот на аеродроми, регистарот на летали-
шта и евиденцијата на терен од ставот (1) на овој член 
ги води Агенцијата.  

(3) Формата, содржината и начинот на водење на 
регистарот на аеродроми, односно регистарот на лета-
лишта и евиденцијата на терен ги пропишува директо-
рот на Агенцијата.  
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(4) Аеродромот, односно леталиштето се брише од 
регистарот доколку се констатира дека трајно не ги ис-
полнува условите за безбедно користење или ако сопс-
твеникот на аеродромот, односно леталиштето тоа го 
бара.  

(5) Терен кој не ги исполнува условите за безбедно 
користење се брише од евиденцијата на терени.  

 
Член 73 

(1) За аеродромот или леталиштето кој ги исполну-
ва условите за безбедно користење, Агенцијата издава 
уверение за исполнување на условите за безбедно ко-
ристење, на операторот на аеродромот, односно лета-
лиштето.  

(2) На аеродромот или леталиштето кој не ги испол-
нува условите од ставот (1) на овој член Агенцијата не-
ма да му издаде уверение, за што донесува решение.  

(3) На аеродромот, односно леталиштето кое ќе 
престане да ги исполнува условите од ставот (1) на овој 
член, Агенцијата ќе му го суспендира уверението за 
период кој не може да биде подолг од 60 дена. Ако ае-
родромот, односно леталиштето во определениот рок 
не ги исполни условите, Агенцијата ќе му го одземе 
уверението, за што донесува решение.  

(4) Формата, содржината, евиденцијата и начинот 
на издавање, продолжување обновување, промена и 
пренос на уверението од ставот (1) на овој член ги про-
пишува директорот на Агенцијата.  

(5) За издавање, продолжување промена обновува-
ње и пренос на уверението од ставот (1) на овој член се 
плаќа надомест во висина што ја пропишува Управни-
от одбор на Агенцијата со тарифник, во зависност од 
реалните административни и надзорни трошоци. 

 
Член 74 

(1) Операторот на аеродромот ја известува Агенци-
јата и давателот на услуги од членот 60 на овој закон за 
секоја планирана промена на намената, класата или ка-
тегоријата на аеродромот најмалку 60 дена пред денот 
на настанувањето на промената.  

(2) За секоја планирана работа од поголем обем ко-
јашто предизвикува затворање на делови од аеродро-
мот или ограничување на користењето на површините 
за маневрирање, известувањето се доставува најмалку 
седум дена пред почетокот на работите.  

(3) За ненадејни и непредвидени промени, работи и 
интервенции операторот на аеродромот веднаш ја изве-
стува Агенцијата и давателот на услуги од членот 60 на 
овој закон.  

 
Член 75 

(1) Површините за маневрирање, платформите и 
другите површини на аеродромот, односно леталиште-
то определени за движење на воздухопловите по земја-
та, мораат да бидат обележани.  

(2) Начинот на обележувањето на површините од 
ставот (1) на овој член ги пропишува директорот на 
Агенцијата.  

 
Член 76 

(1) Изградбата, поставувањето и обележувањето на 
објекти, инсталации и уреди во зоната на аеродромот и 
леталиштето, вклучувајќи ги и објектите и уредите за 
контрола на летањето, како и на објектите надвор од 
зоната на аеродромот и леталиштето, коишто можат да 
влијаат врз безбедноста на воздушниот сообраќај (ан-
тенски столбови, оџаци, кули и слично), се вршат на 
начин пропишан со овој и друг закон.  

(2) Земјиштето во зоната на аеродромот, односно 
леталиштето и земјиштето во нивна непосредна близи-
на се обработува и користи на начин пропишан со овој 
и друг закон.  

(3) Условите за поставување, градба и обележување 
на објектите од ставот (1) на овој член и условите и на-
чинот за обработка и користење на земјиштето од ста-
вот (2) на овој член ги пропишува министерот за транс-
порт и врски.  

 
Член 77 

Обележувањето на објектите од членот 76 став (1) на 
овој закон го врши операторот на објектот доколку е из-
граден по изградбата на аеродромот, односно летали-
штето, а операторот на аеродромот, односно леталиште-
то доколку објектот е изграден пред изградбата или ре-
конструкцијата на аеродромот, односно леталиштето.  

 
Член 78 

(1) Ако објектот од членот 76 став (1) на овој закон 
е изграден спротивно на овој закон или прописите до-
несени врз основа на овој закон, сопственикот е дол-
жен да го отстрани на свој трошок доколку објектот е 
изграден после изградбата на аеродромот или летали-
штето, а доколку е изграден пред изградбата и рекон-
струкцијата на аеродромот или леталиштето отстрану-
вањето ќе го изврши сопственикот или инвеститорот 
на аеродромот, односно леталиштето на свој трошок и 
со правичен надоместок.  

(2) Одредбата од ставот (1) на овој член се приме-
нува и на природни препреки во приодно-одлетните 
правци на аеродромот, односно леталиштето (дрвја, 
жбунови и слично).  

 
Член 79 

(1) Површините за маневрирање, платформите, об-
јектите, инсталациите, уредите и опремата на аеродро-
мот операторот на аеродромот ги користи, одржува и 
контролира на начин што го пропишува Агенцијата.  

(2) На воен аеродром и воен дел на мешовит аеро-
дром, површините за маневрирање, платформите, обје-
ктите, инсталациите, уредите и опремата се одржуваат 
и контролираат на начин што го пропишува министе-
рот за одбрана.  

 
Член 80 

Операторот на леталиштето го одржува леталиште-
то на начин и под услови што ги пропишува директо-
рот на Агенцијата.  

 
III. АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ 

 
Член 81 

(1) Аеродромски услуги даваат трговски друштва.  
(2) Авиопревозниците, патниците и другите корис-

ници на аеродромските услуги плаќаат надоместок.  
(3) Надоместокот од ставот (2) на овој член е при-

ход на давателите на аеродромските услуги.  
(4) Висината на надоместокот од ставот (2) на овој 

член ја определуваат самите даватели на аеродромски 
услуги.  

 
Член 82 

(1) На аеродром и леталиште се организира против-
пожарно-спасувачко и медицинско обезбедување, а на 
воздухопловно пристаниште се организира противпо-
жарна-спасувачка служба, служба за итна медицинска 
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помош и служба за прифаќање и испраќање на возду-
хоплови, патници, багаж, стока и пошта и снабдување 
на воздухопловите со гориво и мазиво, кои даваат ае-
родромски услуги, под услови и на начин кои ги про-
пишува директорот на Агенцијата. 

(2) Противпожарната служба, службата за итна ме-
дицинска помош, односно противпожарното обезбеду-
вање и медицинското обезбедување, како и службите 
за прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, 
багаж, стока и пошта и опслужување на воздухоплови-
те со гориво и мазиво ги организира операторот на воз-
духопловното пристаниште односно операторот на ае-
родромот. 

(3) Извршувањето на аеродромските услуги на при-
фаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, 
стока и пошта и снабдување на воздухопловите со го-
риво и мазиво, операторот на воздухопловното приста-
ниште може со договор да му ги додели и на друго 
правно лице, под услови и начин утврдени со членот 
82-е на овој закон. 

(4) На воздухопловното пристаниште се организира 
снабдување на клипните и млазните воздухоплови со 
гориво и мазиво во согласност со важечкиот стандард 
за квалитет.  

(5) На воздухопловното пристаниште треба да има 
обезбедено гориво и мазиво најмалку за тридневна 
употреба, во зависност од планираниот обем на сообра-
ќајот на воздухопловното пристаниште.  

(6) Ако поради виша сила или друг вонреден на-
стан, правното лице што врши снабдување на возду-
хопловите со гориво и мазиво, не е во можност возду-
хопловот да го снабдува со гориво и мазиво е должно 
веднаш по настанувањето на тие околности да ги изве-
сти операторот на аеродромот, Агенцијата и надлежна-
та контрола на летање.  

 
Член 82-а 

Пристапот на пазарот за извршување на аеродром-
ски услуги на прифаќање и испраќање на воздухопло-
ви, патници, багаж, стока и пошта и опслужување на 
воздухопловите со гориво и мазиво на воздухопловни-
те пристаништа отворени за јавен воздушен превоз се 
остварува согласно со Директивата 96/67 на ЕУ. 

 
Член 82-б 

(1) Одредбите на Директивата 96/67 на ЕУ се при-
менуваат на сите воздухопловни пристаништа што се 
наоѓаат на територијата на Република Македонија и се 
отворени за јавен воздушен превоз, во следниве слу-
чаи: 

а) одредбите од членот 82-г став (1) на овој закон, 
што се однесуваат на категориите на аеродромски ус-
луги што не се опфатени со членот 82-г став (2) на овој 
закон се применуваат за секое воздухопловно приста-
ниште без разлика на обемот на сообраќај; 

б) одредбите што се однесуваат на категориите на 
аеродромски услуги наведени во членот 82-г став (2) 
на овој закон се применуваат за воздухопловните при-
станишта со годишен сообраќај не помал од 1 милион 
патници или 25.000 тони стока и 

в) одредбите што се однесуваат на категориите на 
аеродромски услуги наведени во членот 82-в на овој 
закон, се применуваат за воздухопловни пристаништа 
со: 

- годишен сообраќај не помал од 3 милиони патни-
ци или 75.000 тони стока или 

- годишен сообраќај не помал од 2 милиона патни-
ци или 50.000 тони стока за период од шест месеци 
пред 1 април или 1 октомври од претходната година. 

(2) Одредбите на Директивата 96/67 на ЕУ се при-
менуваат на сите воздухопловни пристаништа што се 
наоѓаат на територијата на Република Македонија и се 
отворени за јавен воздушен превоз со годишен сообра-
ќај не помал од 2 милиона патници или 50.000 тони 
стока.  

(3) Ако воздухопловното пристаниште постигне 
еден од праговите за превоз на стока утврдени во овој 
член, без да го постигне утврдениот праг за превоз на 
патници, тогаш одредбите на Директивата 96/67 на ЕУ 
не се применуваат на категориите аеродромски услуги 
кои се однесуваат исклучиво на патници. 

(4) Министерството за транспорт и врски до 1 јули 
секоја година доставува до Европската комисија пода-
тоци за воздухопловните пристаништа на територијата 
на Република Македонија, кои ќе постигнат одредени 
прагови на сообраќај утврдени со овој член. 

 
Член 82-в 

(1) Министерството за транспорт и врски обезбеду-
ва слободен пристап на давателите на аеродромски ус-
луги на пазарот на аеродромски услуги на трети лица. 
Давателите на аеродромски услуги треба да бидат ос-
новани во земја членка на ЕЗВО, согласно со одредби-
те од членот 82-б на овој закон. 

(2) Давањето на аеродромски услуги може да се 
ограничи на најмалку два овластени даватели на аеро-
дромски услуги за секоја од наведените категории на 
аеродромски услуги: 

- прифаќање и испраќање на багаж, 
- прифаќање и испраќање на воздухоплови на пла-

тформа, 
- опслужување со гориво и мазиво и  
- прифаќање и испраќање на стока и пошта, поврза-

но со нивна физичка манипулација при доаѓање, зами-
нување или трансфер меѓу карго терминалот и возду-
хопловот. 

(3) Бројот на овластени даватели на аеродромски 
услуги од ставот (2) на овој член, не може да се ограни-
чи на помалку од два за секоја категорија аеродромски 
услуги. 

(4) Освен тоа, најмалку еден од овластените давате-
ли на аеродромски услуги не може да биде директно 
или индиректно контролиран од: 

- операторот на воздухопловното пристаниште, 
- кој било корисник на воздухопловното пристани-

ште што има превезено повеќе од 25% од регистрира-
ните патници или стока на тоа воздухопловно приста-
ниште во годината што и претходи на онаа година во 
која биле избрани давателите на аеродромски услуги и 

- тело што го контролира или е директно или инди-
ректно контролирано од операторот на воздухопловно-
то пристаниште или кој било корисник на воздухоп-
ловното пристаниште.  

 (5) Во случај кога се ограничува бројот на овласте-
ни даватели на аеродромски услуги согласно со ставо-
вите (2) и (3) на овој член, во тој случај не може да се 
спречи еден корисник на воздухопловно пристаниште, 
без разлика кој дел од воздухопловното пристаниште 
му е распределен, да има можност за  избор меѓу нај-
малку двајца даватели на аеродромски услуги во пог-
лед на секоја категорија на аеродромски услуги што 
подлежи на ограничување, под условите утврдени во 
ставовите (2), (3) и (4) на овој член. 
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Член 82-г 
(1) Министерството за транспорт и врски обезбеду-

ва слобода на самостојно давање на аеродромски услу-
ги од членот 82-б на овој закон. 

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, само-
стојно опслужување може да вршат најмалку двајца ко-
рисници на воздухопловно пристаниште, под услов тие 
да бидат избрани врз основа на релевантни, објектив-
ни, транспарентни и недискриминирачки критериуми 
за следниве категории на аеродромски услуги:  

- прифаќање и испраќање на багаж, 
- прифаќање и испраќање на воздухоплови на пла-

тформа, 
- опслужување со гориво и мазиво и  
- прифаќање и испраќање на стока и пошта, поврза-

но со нивна  физичка манипулација при доаѓање, зами-
нување или трансфер меѓу карго терминалот и возду-
хопловот. 

 
Член 82-д 

(1) Операторот на воздухопловното пристаниште 
управува со централизираната инфраструктура која се 
користи за давање на аеродромски услуги, чија комп-
лексност, трошоци или влијание на околината не доз-
волува поделба или дуплирање на системите за сорти-
рање на багаж, одмрзнување, прочистување на вода и 
дистрибуција на гориво.  

(2) Користењето на централизираната инфрастру-
ктура е задолжително за давателите на аеродромски ус-
луги и за корисниците на воздухопловното пристани-
ште кои самостојно се опслужуваат. 

(3) Управувањето со централизираната инфрастру-
ктура треба да биде транспарентно, објективно и неди-
скриминирачки и да не го попречува пристапот на да-
вателите на аеродромски услуги и на корисниците на 
воздухопловното пристаниште кои самостојно се опс-
лужуваат во рамките на ограничувањата определени со 
Директивата 96/67 на ЕУ. 

 
Член 82-ѓ 

(1) Ако на определено воздухопловно пристаниште 
постојат посебни ограничувања на расположливиот 
простор или капацитет, кои произлегуваат од застој во 
сообраќајот и степенот на искористеност на просторот, 
кои го оневозможуваат отворањето на пазарот и/или 
спроведувањето на самостојното опслужување до сте-
пен кој го определува Директивата 96/67 на ЕУ, Мини-
стерството за транспорт и врски по предходно мислење 
на Агенцијата може: 

- согласно со членот 82-в ставови (2), (3) и (4) на 
овој закон да го ограничи бројот на даватели на една 
или повеќе категории на аеродромски услуги кои не се 
наведени во членот 82-в ставови (2) и (3) на овој закон 
на дел или на целото воздухопловно пристаниште, 

- давањето на една или повеќе аеродромски услуги 
наведени во членот 82-в ставови (2) и (3) на овој закон 
да го одобри на еден давател на аеродромски услуги, 

- да го одобри самостојното опслужување на огра-
ничен број на корисници на воздухопловното приста-
ниште за категории на аеродромски услуги кои не се 
наведени во членот 82-г став (2) на овој закон, под ус-
лов тие корисници да се избрани врз основа на реле-
вантни, објективни, транспарентни и недискримини-
рачки критериуми и   

- да го забрани или да го ограничи самостојното 
опслужување  на еден корисник на воздухопловно при-
станиште за категориите на аеродромски услуги наве-
дени во членот 82-г став (2) на овој закон. 

 (2) Сите исклучоци за кои е одлучено согласно со 
ставот (1) на овој член мора: 

- да ја специфицираат категоријата или категориите 
на аеродромски услуги за кои се одобрува исклучокот 
и посебните ограничувања на расположливиот простор 
или капацитет што го оправдуваат таквиот исклучок и 

- да бидат придружени со план на соодветни мерки 
за надминување на ограничувањата. 

 (3) Исклучоците од ставот (1) на овој член не смеат: 
- да ги доведат во прашање целите на Директивата 

96/67 на ЕУ, 
- да доведат до нарушување на конкуренцијата меѓу 

давателите на аеродромски услуги и/или корисниците 
на воздухопловното пристаниште кои самостојно се 
опслужуваат и 

- да се применуваат во опсег поголем отколку што е 
потребен. 

 (4) Исклучоците од ставот (1) алинеи 1, 3 и 4 на овој 
член не може да траат подолго од три години. Мини-
стерството за транспорт и врски треба да донесе нова 
одлука за кое било барање за исклучок, кое исто така ќе 
подлежи на постапката утврдена со овој член, најдоцна 
три месеци пред истекот на овој временски период.  

(5) Исклучокот од ставот (1) алинеја 2 на овој член 
не може да трае подолго од две години, меѓутоа Мини-
стерството за транспорт и врски може врз основа на 
одредбите од ставот (1) на овој член да одобри овој 
период да биде продолжен за еднократен период од две 
години.    

 
Член 82-е 

(1) Операторот на воздухопловното пристаниште 
организира и спроведува постапка за избор на даватели 
на аеродромски услуги овластени за давање на аеро-
дромски услуги на едно воздухопловно пристаниште 
доколку нивниот број е ограничен во случаите предви-
дени со членот 82-в ставови (2) и (3) или членот 82-ѓ на 
овој закон. 

(2) Постапката за избор се врши согласно со след-
ниве принципи: 

 а) во случаите кога давателите на аеродромски ус-
луги треба да исполнат соодветни стандардни услови и 
технички спецификации, тогаш тие услови и специфи-
кации се утврдуваат по консултација со Одборот на ко-
рисници на воздухопловното пристаниште. Критериу-
мите за избор утврдени со стандардните услови или 
техничките спецификации мора да бидат релевантни, 
објективни, транспарентни и недискриминирачки; 

б) давателите на аеродромски услуги се избираат: 
 - по консултација со Одборот на корисници на воз-

духопловното пристаниште од страна на операторот на 
воздухопловното пристаниште, под услов операторот 
на воздухопловното пристаниште да: 

1)  не обезбедува слични аеродромски услуги; 
2) нема директна или индиректна контрола над би-

ло кој давател на такви услуги и 
3) нема никакво учество кај тие даватели на аеро-

дромски услуги и 
- во сите други случаи, од страна на Министерство-

то за транспорт и врски по претходна консултација со 
Одборот на корисници на воздухопловното пристани-
ште и операторот на воздухопловното пристаниште; 

в) давателот на аеродромски услуги се избира за 
период не подолг од седум години и 
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г) ако давателот на аеродромски услуги престане да 
ги извршува активностите пред истекот на периодот за 
кој е избран, се избира нов давател на аеродромски ус-
луги врз основа на истата постапка. 

(3) Ако бројот на даватели на аеродромски услуги е 
ограничен согласно со членот 82-в ставови (2) и (3) или 
членот 82-ѓ на овој закон, операторот на воздухоплов-
ното пристаниште може самостојно да дава аеродром-
ски услуги без да подлежи на постапката за избор утвр-
дена во ставот (2) на овој член. Операторот на возду-
хопловното пристаниште може без спроведување на 
постапката утврдена во овој член, за давање на аеро-
дромски услуги на тоа воздухопловно пристаниште, да 
овласти некое друго правно лице под услов: 

- операторот на воздухопловното пристаниште да 
има директна или индиректна контрола над тоа правно 
лице или 

- тоа правно лице да има директна или индиректна 
контрола над операторот на воздухопловното приста-
ниште. 

 (4) Операторот на воздухопловното пристаниште 
во рок од три дена од донесувањето на одлуката за из-
бор, го известува Одборот на корисници на воздухоп-
ловното пристаниште за резултатите од постапката за 
избор. 

 
Член 82-ж 

(1) Давателот на аеродромски услуги и самостојни-
от давател на услуги можат да започнат со вршење на 
услуги по добивањето на одобрение од Агенцијата. 

(2) Одобрението од ставот (1) на овој член се издава 
на барање на давателот на аеродромски услуги или са-
мостојниот давател на услуги по спроведената постап-
ка на избор, доколку ги исполнува условите  пропиша-
ни врз основа на членот 82 став (1) на овој закон. 

(3) Условите за издавање на одобрението мора да 
бидат поврзани со стабилна финансиска состојба и до-
волно осигурително покритие, сигурност и безбедност 
на инсталациите, воздухопловите, опремата и лицата, 
како и со заштита на животната средина и почитување 
на прописите од областа на социјалната политика. 

(4) Условите за издавање на одобрението мора да 
бидат во согласност со следниве принципи: 

- да се применуваат на недискриминаторски начин 
за различните даватели на аеродромски услуги и аеро-
дромски корисници,  

- да бидат во врска со планираната цел и 
- не смеат, во пракса, да го ограничуваат пристапот 

на пазарот или слободата на самостојно опслужување 
што е на ниво под она предвидено со ЕУ Директивата 
96/67. 

 (5) Одобрението се издава за период не подолг од 
седум години. 

 (6) Агенцијата ќе го повлече одобрението од овој 
член само ако имателот на одобрението повеќе не ги 
исполнува, од причини што сам ги предизвикал, усло-
вите наведени во ставот (2) на овој член. Основите за 
одбивање или повлекување мора да им бидат соопште-
ни на давателот на аеродромски услуги или самостој-
ниот давател на услуги и на операторот на воздухоп-
ловното пристаниште. 

(7) Агенцијата на предлог на операторот на возду-
хопловното пристаниште ќе го повлече одобрението на 
давателот на аеродромски услуги или на самостојниот 
давател на услуги ако истиот не ги почитува пропиша-
ните услови за работење на воздухопловното приста-
ниште од членот 82 став (1) на овој закон. 

Член 82-з 
(1) Давателите на аеродромски услуги и самостој-

ните даватели на услуги мораат да имаат пристап до 
објектите на воздухопловното пристаниште, вклучувај-
ќи ја и централизираната инфраструктура која е по-
требна за извршување на нивните активности. Просто-
рот за давање на аеродромските услуги мора да биде 
поделен меѓу различните даватели на аеродромски ус-
луги и самостојните даватели на услуги, на начин по-
требен за остварување на нивните права, како и овоз-
можување на чесна и ефикасна конкуренција врз осно-
ва на релевантни, објективни, транспарентни и неди-
скриминирачки правила и критериуми. 

(2) Операторот на воздухопловното пристаниште 
определува надоместок за пристап до и користење на 
инфраструктурата врз основа на релевантни, објектив-
ни, транспарентни и недискриминирачки критериуми. 

 
Член 82-ѕ 

(1) Во случај кога операторот на воздухопловното 
пристаниште, корисникот на воздухопловното приста-
ниште или давателот на аеродромски услуги даваат и 
аеродромски услуги, мора да имаат посебна сметка за 
надоместокот од дадените аеродромски услуги во од-
нос на сметките од другите дејности.  

(2) Во годишните финансиски извештаи на операто-
рот на воздухопловното пристаниште мора да биде 
видливо дека нема никакви финансиски текови меѓу 
неговата дејност како оператор на воздухопловно при-
станиште и неговата дејност како давател на аеродром-
ски услуги. 

(3) Независен овластен ревизор врши ревизија и во 
ревизорскиот извештај утврдува дали е извршено разд-
војување на сметките од ставовите (1) и (2) на овој 
член.  

 
Член 82-и 

(1) На секое воздухопловно пристаниште на кое се 
однесува ЕУ Директивата 96/67, корисниците на возду-
хопловното пристаниште формираат Одбор на корис-
ници на воздухопловно пристаниште. Сите корисници 
на воздухопловното пристаниште имаат право да бидат 
членови во одборот или да бидат претставувани во од-
борот од страна на друго лице. 

(2) Одборот на корисници на воздухопловното при-
станиште донесува Деловник за работа. 

 
Член 82-ј 

(1) Министерството за транспорт и врски, Агенци-
јата, операторот на воздухопловното пристаниште, Од-
борот на корисници на воздухопловното пристаниште 
и давателите на аеродромски услуги од членот 82-ж на 
овој закон, најмалку еднаш годишно организираат со-
станоци за консултации во врска со примената на 
одредбите на овој закон. 

(2) Консултациите треба да се однесуваат на цените 
на аеродромски услуги за кои се одобрени исклучоци и 
за организацијата на давањето на тие услуги. 

 
Член 82-к 

(1) Доколку Министерството за транспорт и врски 
утврди дека други земји правно и фактички не им обез-
бедиле на македонските даватели на аеродромски услу-
ги и самостојните даватели на услуги: 

- ист третман кој го имаат давателите на аеродром-
ски услуги и самостојните даватели на услуги на тие 
земји во Република Македонија, 
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- ист третман кој го имаат давателите на аеродром-
ски услуги и самостојните даватели на услуги во земји-
те каде што се основани (како национални) и  

- ист третман кој го имаат давателите на аеродром-
ски услуги и самостојните даватели на услуги од трети 
земји, може целосно или делумно да престане со ис-
полнување на обврските кои произлегуваат од Дире-
ктивата 96/67 на ЕУ. 

 (2) Министерството за транспорт и врски ја изве-
стува Европската Комисија за видот и опсегот на одлу-
ката од ставот (1) на овој член во рок од 30 дена од де-
нот на донесувањето на истата. 

 
III-a. OБЕЗБЕДУВАЊЕ 

 
Член 83 

(1) Во рамките на аеродромскиот периметар дозво-
лено е движење само на лица кои извршуваат службе-
ни обврски и кои поседуваат важечка аеродромска 
идентификациона картичка, како и на возила со важеч-
ка аеродромска дозвола.  

(2) Аеродромската идентификациона картичка и ва-
жечката аеродромска дозвола за возилата од ставот (1) 
на овој член се издаваат од страна на: 

- аеродромскиот оператор по претходно добиено 
мислење од страна на Министерството за внатрешни 
работи во согласност со критериумите содржани во На-
ционалната програма за обезбедување во цивилното 
воздухопловство и 

- Министерството за одбрана во однос на воениот 
дел на мешовит аеродром. 

 
Член 84 

(1) Аеродромскиот оператор изработува Аеродром-
ска програма за обезбедување во согласност со одред-
бите од Националната програма за обезбедување во ци-
вилното воздухопловство. Аеродромската програма за 
обезбедување ја одобрува Агенцијата. 

(2) Секој домашен превозник изработува Програма 
за обезбедување на превозникот во согласност со од-
редбите во Националната програма за обезбедување во 
цивилното воздухопловство. Програмата за обезбеду-
вање на превозникот  ја одобрува Агенцијата.  

(3) Аеродромскиот оператор и домашните превозници 
се должни да имплементираат мерки за обезбедување во 
согласност со соодветните одобрени програми за обезбе-
дување во насока на зачувување на цивилното воздухоп-
ловство од дејствија на незаконско постапување. 

(4) Сите физички или правни лица присутни на ае-
родромот мора да ги почитуваат пропишаните услови, 
правила и мерки за обезбедување. 

(5) Владата на Република Македонија ги пропишу-
ва условите, правилата и начинот за обезбедување од 
дејствија на незаконско постапување. 

(6) На аеродроми каде повеќе од 40 вработени посе-
дуваат аеродромска идентификациона картичка и на 
кои им е дозволен пристап до безбедносно ограничени-
те зони, ќе се воспостават критични делови на безбед-
носно ограничените зони. 

 
Член 85 

(1) На секој аеродром, аеродромскиот оператор 
формира Аеродромски комитет за обезбедување.  

(2) Членови на Аеродромскиот комитетот за обезбе-
дување се претставници на: 

- операторот на аеродромот, 
- домашните превозници, 

- давателите на услуги на аеродромот, 
- странските превозници, 
- Aгенцијата, 
- давателот на услуги на воздухопловна навигација, 
- Министерството за транспорт и врски, Mини-

стерството за внатрешни работи, Mинистерството за 
одбрана и Министерството за финансии - Царинската 
управа и 

- претставници на други субјекти доколку нивната 
дејност е од значење за обезбедувањето. 

(3) Комитетот од ставот (1) на овој член ја контро-
лира и надгледува  имплементацијата на мерките за 
обезбедување и врши советување за сите други актив-
ности директно поврзани со обезбедувањето на аеро-
дромот. 

 
Член 86 

(1) Со цел за преземање на превентивни мерки, ор-
ганизирани акции и елиминација на последиците од 
дејствија на незаконско постапување во цивилното воз-
духопловство, Владата на Република Македонија фор-
мира Национален комитет за обезбедување во цивил-
ното воздухопловство. 

(2) Членови на Националниот комитет за обезбеду-
вање во цивилното воздухопловство се претставници 
номинирани од страна на Министерството за транспорт 
и врски, Министерството за внатрешни работи, Мини-
стерството за одбрана, Министерството за финансии - 
Царинската управа, Агенцијата, давателот на услуги на 
воздухопловна навигација, операторот на аеродромите, 
давателот на аеродромски услуги, домашните превоз-
ници и претставници на други субјекти, доколку нив-
ната дејност е од значење за обезбедувањето. 

(3) Претседател на Националниот комитет за обез-
бедување во цивилното воздухопловство е директорот 
на Агенцијата во својство на национален координатор 
за обезбедување во цивилното воздухопловство. 

(4) Владата на Република Македонија донесува: 
- Национална програма за обезбедување во цивил-

ното воздухопловство која ќе содржи насоки за воспо-
ставување на аеродромска програма за обезбедување и 
програма за обезбедување на превозници,  

- Национална програма за обука за обезбедување во 
цивилното воздухопловство, 

- Национална програма за контрола на квалитетот 
во обезбедувањето во цивилното воздухопловство и  

- други програми и планови. 
 

III-б. ОЛЕСНУВАЊЕ 
 

Член 86-а 
(1) На секој аеродром, аеродромскиот оператор 

формира Аеродромски комитет за олеснување. 
(2) Членови на Аеродромскиот комитет за олесну-

вање се претставници на: 
- операторот на аеродромот, 
- домашните превозници, 
- давателите на услуги  на аеродромот, 
- странските превозници, 
- Агенцијата, 
- давателот на услуги на воздухопловна навигација, 
- Министерството за транспорт и врски, 
- Министерството за внатрешни работи, 
- Министерството за финансии - Царинската управа и 
- претставници на други субјекти доколку нивната 

дејност е од значење за олеснувањето. 
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(3) Комитетот од ставот (1) на овој член ја контро-
лира и надгледува имплементацијата на мерките за 
олеснување и врши советување за сите други активно-
сти директно поврзани со олеснувањето на аеродромот. 

(4) Аеродромскиот оператор донесува аеродромска 
програма за олеснување во согласност со одредбите на 
Националната програма за олеснување во воздухоплов-
ството. Аеродромската програма за олеснување во воз-
духопловството ја одобрува Агенцијата. 

(5) Аеродромскиот оператор е должен да импле-
ментира мерки за олеснување во согласност со одобре-
ната програма за олеснување. 

(6) Владата на Република Македонија ги пропишу-
ва мерките и процедурите за олеснување во цивилното 
воздухопловство. 

 
Член 86-б 

(1) Со цел за преземање на мерки за олеснување во 
цивилното воздухопловство, Владата на Република Ма-
кедонија формира Национален комитет за олеснување. 

(2) Членови на Националниот комитет за олеснува-
ње се претставници номинирани од страна на Мини-
стерството за транспорт и врски, Министерството за 
внатрешни работи, Министерството за финансии - Ца-
ринската управа, Агенцијата, давателот на услуги на 
воздухопловна навигација, операторот на аеродромот, 
давателот на аеродромски услуги, домашните превоз-
ници и претставници на други субјекти доколку нивна-
та дејност е од значење за олеснувањето. 

(3) Претседател на Националниот комитет за олес-
нување е директорот на Агенцијата во својство на на-
ционален координатор за воздухопловно олеснување. 

(4) Владата на Република Македонија донесува Наци-
онална програма за олеснување во воздухопловството. 

 
IV. КОНЦЕСИИ, ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО 

И ИЗБОР НА ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ 
 

Член 87 
Концесија или јавно приватно партнерство може да 

се додели за следниве добра и дејности од општ инте-
рес, и тоа: 

- изградба и користење на нов аеродром или лета-
лиште, 

- реконструкција и користење на постојните аеро-
дроми или леталишта, 

- давање на аеродромски услуги и 
- линија за вршење на редовен јавен воздушен пре-

воз во рамките на ЕЗВО која Владата на Република Ма-
кедонија претходно ја определила како линија од јавен 
интерес согласно со условите, начинот и постапката 
пропишани со ЕУ Регулативата 1008/2008. 

 
Член 88 

(1) Постапката за доделување на концесија или јав-
но приватно партнерство од членот 87 став (1) на овој 
закон се врши согласно со Законот за концесии и други 
видови на јавно приватно партнерство. 

(2) Периодот за кој се доделува концесијата или јав-
ното приватно партнерство од членот 87 став (1) на 
овој закон не може да биде подолг од 30 години. 

(3) По исклучок од ставот (2) на овој член за давање 
на аеродромските услуги на прифаќање и испраќање на 
воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта и снабду-
вање на воздухопловите со гориво и мазиво, операто-

рот на аеродромот може да избере друг давател на тие 
услуги под услови, начин и постапка пропишани со 
овој закон согласно со Директивата 96/67 на ЕУ на пер-
иод не подолг од седум години. 

(4) Времетраењето на периодот за доделување на 
концесија или јавно приватно партнерство од членот 
87 став (1) на овој закон може да биде продолжен, но 
вкупното времетраење на овој период не може да изне-
сува повеќе од 30 години.  

(5) За продолжување на времетраењето на периодот 
за доделување на концесија или јавно приватно парт-
нерство од членот 87 став (1) на овој закон одлучува 
концедентот или јавниот партнер врз основа на оцена 
за успешноста и квалитетот на концесионерот или при-
ватниот партнер во вршење на предметната дејност.  

(6) По истекот на периодот за кој е доделена конце-
сијата или јавното приватно партнерство, a по барање 
на концесионерот или приватниот партнер, концеден-
тот или јавниот партнер врз основа на претходно доби-
ено мислење од Министерството за транспорт и врски 
и Агенцијата за успешноста и квалитетот на вршењето 
на предметната дејност, може да го продолжи периодот 
на времетраење на концесијата или јавното приватно 
партнерство со склучување на нов договор или измени 
и дополнувања на постојниот договор. 

 
Член 89 е избришан 

  
Член 90 

Договорот за концесија и права и обврските кои 
произлегуваат од истиот можат да се пренесат, целосно 
или делумно, по претходна одлука за согласност, до-
колку со тоа не се загрозува континуираното и квали-
тетното спроведување на концесијата. 

 
ПЕТТИ ДЕЛ 

 
РЕГИСТРАЦИЈА, ДРЖАВНА ПРИПАДНОСТ И 
ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ВОЗДУХОПЛОВИ 

 
I. РЕГИСТРАЦИЈА И ЕВИДЕНЦИЈА НА 

ВОЗДУХОПЛОВИ 
 

Член 91 
(1) Во македонскиот воздушен простор не смее да 

лета воздухоплов што не е регистриран, односно еви-
дентиран.  

(2) Воздухопловот регистриран во Република Маке-
донија (во натамошниот текст: македонски воздухоп-
лов) има македонска државна припадност.  

(3) Агенцијата го води регистарот на воздухоплови 
на Република Македонија (во натамошниот текст: ре-
гистарот на воздухоплови).  

 
Член 92 

(1) Воздухопловот е регистриран во Република Ма-
кедонија, ако е впишан во регистарот на воздухоплови.  

(2) Во регистарот на воздухоплови се впишуваат 
сите воздухоплови во согласност со ICAO стандарди.  

(3) Директорот на Агенцијата го пропишува начи-
нот на водење на евиденција на воздухоплови кои не се 
по ICAO стандарди (ултралесни летала, моторизирани 
крила и крила за слободно летање), како и за аматерски 
градени воздухоплови. 
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Член 93 
(1) Во регистарот на воздухоплови, освен воздухоп-

ловите коишто се во сопственост на државјани на Ре-
публика Македонија, односно домашни правни лица, 
можат да се впишуваат и странски воздухоплови земе-
ни на користење врз основа на договор за лизинг или 
закуп.  

(2) Кога домашно правно лице или државјанин на 
Република Македонија зема странски воздухоплов под 
закуп за вршење на воздушен сообраќај, истиот може 
да се впише во регистарот на воздухоплови, ако:  

- тоа е предвидено со договорот за закуп,  
- договорот за закуп односно лизинг е одобрен од 

Агенцијата, 
- ги исполнува условите од членот 95 на овој закон и 
- се закупува само воздухоплов без екипаж, однос-

но летачките операции ги врши со сопствен екипаж.  
(3) Кога домашно правно лице или државјанин на 

Република Македонија зема странски воздухоплов со 
екипаж под закуп за вршење на воздушен сообраќај 
истиот не се впишува во регистарот на воздухоплови, 
туку Агенцијата му издава одобрение за закуп.  

(4) Критериумите и постапката за одобрување на 
договори за закуп, односно лизинг на воздухоплови ги 
пропишува директорот на Агенцијата. 

(5) Македонски воздухоплов кој му е даден под за-
куп на странско правно или физичко лице заради врше-
ње на воздушен сообраќај во странство може, на бара-
ње од закупецот, а со согласност на сопственикот, да се 
запише во странски регистар на воздухоплови ако тоа е 
предвидено со прописите на односната земја.  

 
Член 94 

(1) Регистарот на воздухоплови се состои од главна 
книга и збирка на исправи.  

(2) Главната книга се состои од уписен, товарен и 
сопственички лист.  

(3) Податоци од главната книга се доставуваат до 
Централниот регистар на Република Македонија. Аген-
цијата е должна да го известува Централниот регистар 
на Република Македонија за секоја промена или бри-
шење на тие податоци во регистарот на воздухоплови.  

(4) Формата, содржината и начинот на водење на 
регистарот, како и податоците што се доставуваат до 
Централниот регистар на Република Македонија ги 
пропишува директорот на Агенцијата.  

 
Член 95 

Воздухоплов се запишува во регистарот на возду-
хоплови доколку: 

– воздухопловот ги исполнува условите за пловид-
беност пропишани со овој закон и прописите донесени 
врз основа на овој закон, 

– операторот на воздухопловот е домашно физичко 
лице или странско физичко лице со регулиран престој 
во Република Македонија или е правно лице регистри-
рано и со седиште во Република Македонија, 

– воздухопловот е избришан од странскиот реги-
стар на воздухоплови во кој претходно бил запишан, 

– воздухопловот кој е увезен од странство има уве-
рение за пловидбеност на воздухопловот за извоз што 
го издал надлежниот орган на земјата во која бил прет-
ходно регистриран, 

– воздухопловот ги исполнува пропишаните услови 
во поглед на бучавата и другите емисии согласно со 
овој закон и прописите донесени врз основа на овој за-
кон, 

– операторот на воздухопловот има доказ за сопс-
твеност или одобрен договор за закуп односно лизинг 
на воздухопловот без екипаж и 

– операторот кој не е сопственик на воздухопловот 
достави изјава со која сопственикот се согласува исти-
от да се запише во регистарот на воздухоплови на Ре-
публика Македонија. 

 
Член 96 е избришан 

 
Член 97 е избришан 

 
Член 98 

(1) Агенцијата е должна да изврши упис во региста-
рот на воздухоплови и на подносителот на барањето за 
упис да му издаде уверение за регистрација на возду-
хопловот, доколку се исполнети условите од членот 95 
на овој закон. 

(2) За издавање и промена на уверение за регистра-
ција на воздухоплови операторот на воздухопловот 
плаќа надомест во висина што ја пропишува Управни-
от одбор на Агенцијата со тарифник, во зависност од 
реалните административни и надзорни трошоци.  

(3) Формата, содржината, евиденцијата и начинот 
на издавање и промената на уверението за регистрација 
на воздухоплови ја пропишува директорот на Агенци-
јата.  

 
Член 99 е избришан 

 
Член 100 

(1) Бришење на воздухопловот од регистарот на 
воздухоплови се врши:  

1) на барање на сопственикот, односно корисникот 
на воздухопловот;  

2) ако воздухопловот е уништен или станал трајно 
неупотреблив за воздушен сообраќај или од други при-
чини е повлечен од употреба;  

3) ако воздухопловот е впишан во регистар на др-
жавни воздухоплови;  

4) ако воздухопловот во последните три години не-
ма важечко уверение за пловидбеност и 

5) сопственикот, односно корисникот на воздухоп-
ловот престане да ги исполнува условите од членот 95 
на овој закон. 

(2) Воздухоплов кој е оптоварен со хипотека, може 
да се избрише од регистарот само откако ќе се достави 
писмена согласност на сите хипотекарни доверители 
чии права се запишани во регистарот на воздухоплови. 

 
Член 101 

Агенцијата е должна по бришењето веднаш да го 
повлече издаденото уверение за регистрација на возду-
хоплов и за бришењето на воздухопловот од региста-
рот на воздухоплови да ги извести лицата чиишто пра-
ва се запишани во товарниот лист.  

 
Член 102 

(1) Министерството за внатрешни работи го води 
регистарот за полициските воздухоплови, Министерс-
твото за одбрана го води регистарот за воените возду-
хоплови и Министерството за финансии го води реги-
старот за царинските воздухоплови.  
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(2) Условите и процедурата за впишување на др-
жавните воздухоплови во регистрите на државните 
воздухоплови, содржината и начинот на водење на ре-
гистрите на државните воздухоплови, како и условите 
за бришење на државните воздухоплови во регистрите 
на државните воздухоплови ги пропишуваат Мини-
стерството за внатрешни работи, Министерството за 
одбрана и Министерството за финансии.  

 
II. ДРЖАВНА ПРИПАДНОСТ И ИДЕНТИФИКАЦИЈА 

НА ВОЗДУХОПЛОВИ 
 

Член 103 
(1) Воздухоплов регистриран во Република Македо-

нија врз основа на овој закон, задолжително мора да но-
си знаци на државна припадност и регистарски ознаки.  

(2) Знаци на државна припадност се знамето на Ре-
публика Македонија и ознаката “Z3“ (зулу три).  

(3) Начинот и местото на обележување на возду-
хоплови регистрирани и евидентирани во Република 
Македонија, со знаците за државна припадност, реги-
старските ознаки и другите ознаки ги пропишува дире-
кторот на Агенцијата. 

 (4) Сите други ознаки и натписи на воздухопловот 
не смеат да ја попречуваат видливоста на знаците на 
државната припадност и регистарските ознаки.  

 
Член 104 

Воздухопловот впишан во македонскиот регистар 
на воздухоплови може да носи ознаки на сопственикот, 
односно корисникот на воздухопловот. Државен возду-
хоплов носи сопствени ознаки.  

 
Член 105 

Странски воздухоплов за време на летањето во ма-
кедонскиот воздушен простор мора да носи ознаки 
определени со прописот на земјата во која е регистри-
ран или ознаки предвидени со меѓународна спогодба.  

 
ШЕСТИ ДЕЛ 

 
УСЛОВИ ЗА БЕЗБЕДНО КОРИСТЕЊЕ НА ВОЗДУ-
ХОПЛОВ, МОТОР, ЕЛИСА, ПАДОБРАН И ОПРЕМА 

НА ВОЗДУХОПЛОВ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 106 
(1) Воздухоплов, мотор, елиса, падобран и опрема 

на воздухоплов може да се користат само доколку ги 
исполнуваат условите за безбеден воздушен сообраќај, 
односно техничките услови за пловидбеност предвиде-
ни со овој закон и со прифатените меѓународни стан-
дарди.  

(2) Условите за безбеден воздушен сообраќај од 
ставот (1) на овој член се определуваат во зависност од 
видот, категоријата и намената на воздухопловот, од-
носно намената на моторот, елисата, падобранот и 
опремата на воздухопловот.  

 
Член 107 

Воздухопловите според видот се делат на воздухоп-
лови потешки од воздухот (авион, жироплан, хеликоп-
тер, едрилица и воздухоплов којшто не е според ICAO 
стандарди) и воздухоплови полесни од воздухот (сло-
боден балон, врзан балон и воздушен брод).  

Член 108 
(1) Воздухопловите според категоријата се делат на 

транспортна категорија, нормална полуакробатска, 
акробатска, комутер и посебна категорија (аматерски 
граден воздухоплов, експериментален и воздухоплов 
којшто не е според ICAO стандарди).  

(2) Воздухопловите во зависност од условите за ко-
ристење (максимална тежина, максимален коефициент 
на оптоварување и максимална брзина) за кои се про-
пишани ограничувања во начинот на користењето, се 
воздухоплови со ограничување.  

 
Член 109 

Воздухопловите според намената се делат на: воз-
духоплови за превоз на лица и предмети, воздухоплови 
за превоз на товар, воздухоплови за вршење на специ-
јализирани услуги, воздухоплови за воздухопловно-
спортски активности, воздухоплови за обука на летач-
ки персонал и воздухоплови за укажување на медицин-
ска помош.  

 
Член 110 

Воздухопловот може да се користи само за намена-
та што е назначена во уверението за пловидбеност на 
начин пропишан во одобрениот летачки прирачник на 
воздухопловот.  

 
Член 111 

(1) Државните воздухоплови се распоредуваат спо-
ред вид, категорија, намена, тежина, брзина и други по-
себни поделби. 

(2) Распоредувањето, боењето и означувањето, како 
и употребата на државните воздухоплови ги пропишу-
ваат:  

– министерот за одбрана за воените воздухоплови, 
– министерот за внатрешни работи за полициските 

воздухоплови и 
– министерот за финансии за царинските воздухоп-

лови. 
 

II. ГРАДБА НА ВОЗДУХОПЛОВИ 
 

Член 112 
(1) Градба на воздухоплови и измена на воздухоп-

лов, мотор, елиса, падобран и опрема на воздухоплов 
се вршат според прифатените меѓународни технички 
прописи за градба на воздухоплови и измена на возду-
хоплов, мотор, елиса, падобран и опрема на воздухоп-
лов за квалитет на материјалите.  

(2) Пред почетокот на градба на воздухоплов или 
измена на воздухоплов, мотор, елиса, падобран и опре-
ма на воздухоплов или измена во текот на градењето 
на воздухопловите, на Агенцијата и се поднесува на 
увид техничката документација за таа градба.  

 
Член 113 

(1) Проектирање и градба на воздухоплов и измена 
на воздухоплов, мотор, елиса, падобран и опрема на 
воздухоплов, техничка контрола на градбата и израбо-
тка на техничко-технолошката документација за градба 
и измени може да врши правно лице коешто покрај оп-
штите услови за вршење на стопанска дејност ги ис-
полнува и посебните услови што ги пропишува Аген-
цијата.  
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(2) На правното лице од ставот (1) на овој член што 
ќе поднесе докази дека ги исполнува условите од ста-
вот (1) на овој член Агенцијата му издава уверение за 
работа.  

(3) За издавање, продолжување, обновување и про-
мена на уверението од ставот (2) на овој член се плаќа 
надоместок во висина што ја пропишува Управниот од-
бор на Агенцијата со тарифник, во зависност од реал-
ните административни и надзорни трошоци. 

(4) Формата, содржината, евиденцијата и начинот 
на издавање, продолжување, обновување и промена на 
уверението од ставот (2) на овој член ги пропишува ди-
ректорот на Агенцијата.  

 
Член 114 

(1) Градба на воздухоплови од посебна категорија 
може да врши и физичко лице.  

(2) Условите за градба, надзорот над градбата и на-
чинот на утврдување на пловидбеност на воздухопло-
вите од посебна категорија ги пропишува Агенцијата.  

 
Член 115 

Агенцијата може да стави забелешки на техничката 
документација и да бара таа да се измени, ако утврди 
дека не им одговара на техничките прописи за градба 
на воздухоплови и измени на воздухоплов, мотор, ели-
са, падобран и опрема на воздухоплов од членот 112 на 
овој закон, односно ако утврди дека проектираниот 
воздухоплов не ги исполнува техничките услови за 
пловидбеност.  

 
Член 116 

Производителот на воздухоплов, мотор, елиса, па-
добран и опрема на воздухоплов е должен кон произво-
дот на нарачувачот, односно на купувачот да му испо-
рача документација за употребата, одржувањето, обно-
вувањето и поправката на производот, како и да обез-
беди негово навремено и непрекинато известување за 
техничките измени, односно за промената на употреба, 
одржување и вршење поправки на тој тип производ.  

 
Член 117 

(1) Новиот тип воздухоплов, мотор, елиса, падо-
бран и опрема на воздухоплов мора да се подложи на 
постапка за оцена на сообразност или признавање на 
оцената на сообразност заради утврдување дали им од-
говара на техничките услови за пловидбеност пропи-
шани од Агенцијата.  

(2) Испитување заради оцена на сообразност на но-
виот тип воздухоплов, мотор, елиса, падобран и опрема 
на воздухоплов врши ЕАЅА. 

(3) Испитувањето заради оцена на сообразност и 
издавањето на уверенија за тип се врши под услови, на 
начин и во постапка пропишани од директорот на 
Агенцијата. 

 
Член 118 

(1) Уверенијата за тип издадени од ЕАЅА директно 
се сметаат за признати во Република Македонија, без 
спроведување на постапка за нивно признавање од 
страна на Агенцијата. 

(2) Уверенијата за тип издадени од странска држава 
Агенцијата ги признава ако се во согласност со технич-
ките услови за пловидбеност на ЕАЅА. 

III. ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВИ 
 

Член 119 
(1) Сопственикот, односно корисникот на воздухоп-

лов е должен во текот на користењето да врши прегле-
ди и проверки на воздухоплов, мотор, елиса, падобран 
и опрема на воздухоплов и да ги одржува во состојба 
која обезбедува безбеден воздушен сообраќај во сог-
ласност со одредбите од овој закон и со прописите за 
одржување на воздухоплови донесени врз основа на 
овој закон.  

(2) Прегледите и проверките, поправките, замените 
и обновите на воздухоплов, мотор, елиса, падобран и 
опрема на воздухоплов (во натамошниот текст: одржу-
вање на воздухоплов), превентивно одржување на воз-
духоплов и измените на воздухоплов, мотор, елиса, па-
добран и опрема на воздухоплов, како и техничката 
контрола и контролата на квалитетот на работите мора-
ат да се вршат во согласност со прописите донесени 
врз основа на овој закон и со техничките упатства на 
производителот на определен тип на воздухоплов.  

 
Член 120 

(1) Одржувањето и техничката контрола на возду-
хоплов, мотор, елиса, падобран и опрема на воздухоп-
лов се вршат според техничкиот систем за одржување 
за секој тип воздухоплов, мотор, елиса, падобран, од-
носно вид на опрема.  

(2) Техничкиот систем од ставот (1) на овој член 
треба да биде во согласност со барањата за одржување, 
одобрени од надлежните воздухопловни органи на зем-
јата на производителот, со техничките упатства на про-
изводителот за одржување на тој тип воздухоплов, мо-
тор, елиса, падобран и опрема на воздухоплов, начинот 
на нивното користење и резултатите од проверката на 
нивната сигурност во текот на користењето.  

(3) Техничкиот систем за одржување од ставот (1) 
на овој член го изготвува носителот на правото на рас-
полагање, односно сопственикот на воздухопловот или 
корисникот, а го одобрува Агенцијата  

 
Член 121 

(1) Ако операторот на воздухопловот му го доверу-
ва на странско правно лице базното одржување на воз-
духопловот, моторот, елисата, падобранот и опремата 
на воздухопловот е должен на Агенцијата да и поднесе 
доказ дека надлежниот воздухопловен орган, на стран-
ската земја го овластила тоа лице за базно одржување 
на тој тип на воздухоплов, мотор, елиса, падобран и 
опрема на воздухоплов.  

(2) Ако воздухоплов запишан во регистарот на воз-
духоплови се даде под закуп на странско лице, опера-
торот на воздухопловот е должен со договорот да обез-
беди одржување на воздухопловот, моторот, елисата, 
падобранот и опремата на воздухопловот според одо-
брениот технички систем за одржување и тоа кај лице-
то кое е овластено за тие работи согласно со ставот (1) 
од овој член.  

(3) На операторот на воздухопловот од ставот (1) на 
овој член, по негово барање, а по извршениот надзор на 
странското правно лице за условите и начинот на одржу-
вањето на воздухопловот, Агенцијата му издава увере-
ние за исполнување на условите за одржување на возду-
хопловот запишан во регистарот на воздухоплови.  
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(4) За издавање продолжување, обновување и про-
мена на уверението од ставот (3) на овој член, се плаќа 
надоместок во висина што ја пропишува Управниот од-
бор на Агенцијата со тарифник, во зависност од реал-
ните административни и надзорни трошоци.  

(5) Формата, содржината евиденцијата и начинот на 
издавање, продолжување обновување и промена на 
уверенијата ги пропишува директорот на Агенцијата.  

 
Член 122 

(1) Одржување и техничка контрола на одржување-
то на воздухоплов, мотор, елиса, падобран и опрема на 
воздухоплов може да врши, како и да изработува тех-
ничко-технолошка документација за одржувањето, 
правно лице кое има потребен персонал, опрема, како и 
ги исполнува другите посебни услови неопходни за 
безбедно и уредно работење.  

(2) На правното лице од ставот (1) на овој член кое ќе 
поднесе доказ дека ги исполнува условите од ставот (1) на 
овој член Агенцијата му издава уверение за работа.  

(3) За издавање продолжување, обновување и про-
мена на уверението од ставот (2) на овој член се плаќа 
надоместок во висина што ја пропишува Управниот од-
бор на Агенцијата со тарифник, во зависност од реал-
ните административни и надзорни трошоци.  

(4) Едномоторни воздухоплови од нормална, полуа-
кробатска и акробатска категорија и едрилици, изземај-
ќи ја обновата, може да ги одржува и овластено физич-
ко лице ако поседува дозвола за одржување на возду-
хоплов.  

(5) Одржувањето и техничката контрола на држав-
ните воздухоплови се врши на начин што го пропишу-
ваат министерот за внатрешни работи за полициските 
воздухоплови, министерот за одбрана за воените возду-
хоплови и министерот за финансии за царинските воз-
духоплови.  

(6) Формата, содржината евиденцијата и начинот на 
издавање, продолжување обновување и промена на 
уверението од ставот (2) на овој член ги пропишува ди-
ректорот на Агенцијата.  

(7) Начинот на одржување, техничката контрола на 
одржување и изработка на техничко-технолошка доку-
ментација за одржувањето и посебните услови во од-
нос на потребниот персонал, опремата и другите посеб-
ни услови неопходни за безбедно и уредно работење ги 
пропишува Агенцијата. 

 
Член 123 

Операторот на воздухопловот е должен во соглас-
ност со одобрениот технички систем за одржување, да 
обезбеди преглед на воздухопловот пред секое старту-
вање на моторите со намера за извршување на лет, за-
ради утврдување дали воздухопловот е способен за 
безбеден воздушен сообраќај, а лицето овластено за 
преглед на воздухоплови е должно со својот потпис во 
оперативниот дневник на воздухопловот да потврди 
дека прегледот е извршен и дека воздухопловот е спо-
собен за безбеден воздушен сообраќај.  

 
IV. ПЛОВИДБЕНОСТ НА ВОЗДУХОПЛОВИ 

 
Член 124 

(1) Способноста на воздухоплов за безбеден возду-
шен сообраќај (во натамошниот текст: пловидбеност на 
воздухоплов) се утврдува со преглед, а се докажува со 
уверение за пловидбеност на воздухопловот.  

(2) Уверение за пловидбеност на воздухопловот се 
издава ако воздухопловот одговара на оцената за соо-
бразност, ако е снабден со пропишаните уреди и опре-
ма за безбеден воздушен сообраќај и ако со преглед се 
утврди дека е способен за безбеден воздушен сообра-
ќај, односно пловидбен.  

(3) Начинот и постапката за утврдување на пловид-
беноста на воздухопловите ги пропишува директорот 
на Агенцијата.  

(4) Прегледот на воздухоплови заради утврдување 
на нивната пловидбеност го врши Агенцијата.  

(5) За издавање продолжување, обновување и про-
мена на уверение за пловидбеност се плаќа надомест 
во висина што ја пропишува Управниот одбор на Аген-
цијата со тарифник, во зависност од реалните админи-
стративни и надзорни трошоци. 

(6) Формата, содржината евиденцијата и начинот на 
издавање, продолжување обновување и промена на 
уверението од ставот (2) на овој член ги пропишува ди-
ректорот на Агенцијата.  

 
Член 125 

(1) Преглед на воздухоплов заради утврдување на 
пловидбеноста се врши со испитување на воздухопло-
вот на земја и во лет и може да биде основен, редовен и 
вонреден.  

(2) Основен, редовен и вонреден преглед на возду-
хоплов се врши по барање на сопственикот, односно 
корисникот на воздухопловот.  

(3) Вонреден преглед на воздухоплов може да се из-
врши и по барање на воздухопловен инспектор ако тој 
оправдано се посомнева дека воздухопловот што лета 
не е способен за безбеден воздушен сообраќај.  

 
Член 126 

(1) Преглед на воздухоплов во лет се врши со испи-
тување на воздухопловот во лет (пробен лет) или со 
проверка на воздухопловот во лет (функционална про-
верка).  

(2) Испитување на воздухопловот во лет се врши на 
лет без патници и опфаќа испитување на летачко-тех-
ничките карактеристики и на однесувањето на возду-
хопловот во летот врз основа на програма изготвена од 
носителот на правото на располагање, односно од сопс-
твеникот на воздухопловот или корисникот, одобрена 
од Агенцијата.  

(3) Проверка на воздухоплов во лет се врши на лет 
и со патници и опфаќа контрола на функционалноста 
на уредите и системот на воздухопловот на начин кој 
што не ја загрозува безбедноста на летот.  

(4) За испитување на воздухопловите во лет, на чле-
новите на екипажот и воздухопловно техничкиот пер-
сонал кој се наоѓа во воздухопловот се плаќа надомест 
во висина што ја пропишува Управниот одбор на Аген-
цијата со тарифник, во зависност од реалните админи-
стративни и надзорни трошоци.  

 
Член 127 

(1) За извршениот преглед на воздухопловот опера-
торот на воздухопловот плаќа надомест во висина што 
ја пропишува Управниот одбор на Агенцијата со та-
рифник, во зависност од реалните административни и 
надзорни трошоци.  
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(2) По исклучок на одредбата од ставот (1) на овој 
член, ако вонреден преглед на воздухоплов се врши по 
барање на инспекторот, надомест за извршениот прег-
лед не плаќа операторот на воздухопловот доколку со 
прегледот се утврди дека воздухопловот е исправен за 
безбеден воздушен сообраќај.  

 
Член 128 

Ако на воздухопловот кој има уверение за пловид-
беност се случи дефект, но воздухопловот е способен 
за безбедно летање со определени ограничувања, Аген-
цијата може да дозволи таквиот воздухоплов да извр-
ши летање од аеродромот на кој ќе се затекне до аеро-
дромот на кој ќе се изврши поправка.  

 
Член 129 

(1) Ако со прегледот се утврди дека воздухопловот 
не ги исполнува условите за безбеден воздушен соо-
браќај и не одговара на категоријата или намената 
утврдена во издаденото уверение за пловидбеност на 
воздухопловот, уверението ќе се повлече.  

(2) По барање на сопственикот, односно корисни-
кот на воздухопловот ќе се издаде ново уверение за 
пловидбеност на воздухопловот за соодветната катего-
рија, односно намена за која воздухопловот може без-
бедно да се користи.  

 
Член 130 

Уверението за пловидбеност на странски воздухоп-
лов издадено во земјата на регистрација на воздухопло-
вот важи во Република Македонија, ако е издадено во 
согласност со меѓународната спогодба за воздушен со-
обраќај што ја обврзува Република Македонија или под 
услови на реципроцитет.  

 
Член 131 

(1) Агенцијата ќе го суспендира уверението за тип 
на воздухоплов, односно уверение за пловидбеност, 
ако утврди или добие извештај од воздухопловните 
власти на земјата што извршила оцена на сообразност 
на определен тип на воздухоплов, мотор, елиса, падо-
бран и опрема на воздухоплов, од нивниот производи-
тел или корисник дека настанала грешка поради про-
пуст во конструкцијата, вградениот материјал, постап-
ката за градба и оцена на сообразноста, како и поради 
непрописниот начин на користење и одржување на воз-
духопловот, моторот, елисата, падобранот и опрема на 
воздухопловот додека таа грешка не се отстрани.  

(2) Агенцијата ќе наложи да се провери дали постои 
грешка на воздухопловот, моторот, елисата, падобра-
нот и опремата на воздухопловот што е регистриран во 
Република Македонија поради пропуст во конструкци-
јата, вградениот материјал, постапката за градба и оце-
на на сообразноста, како и поради непрописниот начин 
на користење и одржување и на сопственикот, односно 
корисникот на воздухопловот ќе му наложи таа грешка 
да ја отстрани во определен рок.  

(3) Ако сопственикот, односно корисникот на воз-
духопловот не постапи согласно со налозите од ставот 
(2) на овој член, Агенцијата ќе го повлече уверението 
за пловидбеност на односниот воздухоплов и ќе ја за-
брани неговата употреба.  

(4) Ако на воздухоплов од домашно производство 
кој има уверение за тип во Република Македонија се 
утврди грешка од ставот (1) на овој член, Агенцијата 
веднаш ќе ги извести воздухопловните власти на земјата 
во која воздухопловот е извезен и во која е регистриран.  

(5) Ако на македонски воздухоплов произведен во 
странство, чие што уверение за тип е признато во на-
шата земја и за кој е издадено уверение за пловидбе-
ност, се утврди грешка од ставот (1) на овој член, 
Агенцијата за тоа веднаш ќе ги извести воздухопловни-
те власти на земјата во која е извршена оцена на соо-
бразноста.  

 
Член 132 

(1) За пловидбеноста на воздухопловот е одговорен 
операторот на воздухопловот.  

(2) Уверението за пловидбеност ќе се суспендира, 
доколку воздухопловот или неговата опрема не се одр-
жуваат во согласност со прописите донесени врз осно-
ва на овој закон, ако на воздухопловот или неговата 
опрема се извршени измени што не се одобрени од 
Агенцијата или пак ако не се извршени задолжителни 
измени и други работи наложени од страна на Агенци-
јата, или од воздухопловните власти на државата која 
ја извршила оцената за сообразност (Mandatory 
Continuing Airworthiness Information). 

(3) Операторот на воздухопловот мора да ја извести 
Агенцијата за сите околности, настани, пропусти и 
откриени неправилности како на воздухопловот, така и 
во поглед на документацијата што можат негативно да 
влијаат на пловидбеноста на воздухопловот.  

 
Член 133 

(1) Воздухоплов кој лета во македонски воздушен 
простор мора да има уверение за јачина на бучавата ко-
ја се создава при полетување, во текот на летот и при 
слетување, како и уверение за емисија на гасови при 
согорување која настанува при полетување, во тек на 
лет и слетување.  

(2) На македонски воздухоплов уверенијата од ста-
вот (1) на овој член ги издава Агенцијата. За издавање, 
продолжување и промена на уверенијата од ставот (1) 
на овој член се плаќа надоместок во висина што ја про-
пишува Управниот одбор на Агенцијата со тарифник, 
во зависност од реалните административни и надзорни 
трошоци. 

 (3) На странски воздухоплов нема да му се одобри 
лет во македонски воздушен простор ако ги нема уве-
ренијата од ставот (1) на овој член.  

(4) Максимално дозволена јачина на бучавата, од-
носно максимално дозволено количество емисија на га-
сови кои се создаваат при полетување, во текот на лет 
и при слетување, ги пропишува министерот за животна 
средина и просторно планирање, во претходно мисле-
ње на Агенцијата.  

(5) Формата, содржината евиденцијата и начинот на 
издавање, продолжување обновување и промена на 
уверенијата од ставот (1) на овој член ги пропишува 
директорот на Агенцијата.  

 
СЕДМИ ДЕЛ 

 
ПЕРСОНАЛ ВО ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО И ДРУГ 
СТРУЧЕН ПЕРСОНАЛ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА 

РАБОТИ ВО ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО  
 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 134 
(1) Персоналот во воздухопловството за вршење на 

работите во воздухопловството мора да има пропиша-
на стручна подготовка, да биде стручно оспособен, да 
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поседува дозвола согласно со прифатените меѓународ-
ни стандарди и препорачани практики и овластување 
или уверение за стручна оспособеност и да ги исполну-
ва и другите услови определени со овој закон и со про-
писите донесени врз основа на овој закон.  

(2) Другиот стручен персонал за вршење на други 
работи од значење за воздухопловството треба да биде 
стручно оспособен.  

 
Член 135 

(1) Агенцијата води регистар на персоналот во воз-
духопловството и другиот стручен персонал.  

(2) Формата, содржината, како и начинот на водење 
на регистарот на персоналот во воздухопловството и 
другиот стручен персонал ги пропишува директорот на 
Агенцијата.  

 
Член 136 

(1) Стручната подготовка на персоналот од членот 
134 на овој закон се стекнува во средни и високо обра-
зовни институции во Република Македонија или во 
странство.  

(2) Стручната оспособеност се стекнува во органи-
зации или центри за обука на персонал во воздухоплов-
ството и друг стручен персонал кои имаат потребен ка-
дар за обука, опрема, како и ги исполнуваат другите 
посебни услови неопходни за безбедно и уредно рабо-
тење.  

(3) Со стручна оспособеност, персоналот во возду-
хопловството и другиот стручен персонал можат да се 
стекнат и во странство во организации и центри за обу-
ка, доколку се овластени од странска воздухопловна 
власт за вршење на соодветна обука согласно со меѓу-
народни стандарди прифатени од Република Македо-
нија.  

(4) Стручната оспособеност се врши врз основа на 
програми донесени од организации и центри за обука 
претходно одобрени од Агенцијата.  

(5) На барање на организациите кои ги исполнуваат 
условите за обука на персонал во воздухопловството и 
друг стручен персонал, Агенцијата им издава уверение 
по претходно извршен надзор.  

(6) За издавање продолжување, обновување и про-
мена на уверението од ставот (5) на овој член се плаќа 
надоместок во висина што ја пропишува Управниот од-
бор на Агенцијата со тарифник, во зависност од реал-
ните административни и надзорни трошоци.  

(7) Формата, содржината евиденцијата и начинот на 
издавање, продолжување обновување и промена на 
уверението од ставот (5) на овој член го пропишува ди-
ректорот на Агенцијата.  

(8) Начинот на вршење на обука за стекнување на 
стручна оспособеност, како и посебните услови во од-
нос на потребниот кадар за обука, опремата и другите 
посебни услови неопходни за безбедно и уредно рабо-
тење на организации и центри за обука во Република 
Македонија, ги пропишува Агенцијата. 

 
Член 137 

(1) Стручната оспособеност на персоналот во воз-
духопловство стекната согласно со членот 136 на овој 
закон, ја проверува Агенцијата преку организирање на 
испити. 

 (2) Испитот го спроведуваат овластени испитувачи 
од листата на воздухопловни стручњаци.  

(3) Листата на воздухопловни стручњаци на почето-
кот на секоја календарска година ја пропишува дире-
кторот на Агенцијата, врз основа на критериуми и во 
постапка што ги пропишува Министерството за транс-
порт и врски.  

(4) Кандидатите за полагање на испит за стручната 
оспособеност на персоналот во воздухопловството и 
другиот стручен персонал плаќаат надоместок.  

(5) На овластените испитувачи им следува надоме-
сток.  

(6) Висината на надоместоците од ставовите (4) и 
(5) на овој член ги пропишува Управниот одбор на 
Агенцијата со тарифник, во зависност од реалните ад-
министративни и надзорни трошоци.  

 
Член 138 

(1) Проверката на стручната оспособеност од чле-
нот 137 на овој закон може да биде редовна или во-
нредна.  

(2) Редовната проверка на стручната оспособеност 
се врши при издавање или продолжување на важење на 
дозволата или овластувањето на персоналот во возду-
хопловството, како и при издавање на уверението за 
стручна оспособеност.  

(3) На лицето кое спаѓа во персоналот во воздухоп-
ловството нема да му се издаде или продолжи рокот на 
важење на дозволата или овластувањето, ако:  

1) со проверка на неговите физички или психички 
способности се утврди дека не ги исполнува пропиша-
ните услови за вршење на определени работи;  

2) со проверка се утврди дека нема потребна струч-
ност за успешно вршење на определени работи и  

3) со проверка се утврди дека е зависен од алкохол, 
дрога или психотропни средства.  

(4) Одредбата од ставот (3) на овој член се приме-
нува и при издавање на уверение за стручна оспособе-
ност.  

(5) Вонредната проверка се врши по упатување од 
воздухопловен инспектор по пријава на физичко или 
правно лице и доколку основано се посомнева во 
стручното извршување на работите од страна на лице 
кое поседува дозвола, овластување или уверение за 
стручна оспособеност или констатира повреда на 
одредбите од овој закон и прописите донесени врз ос-
нова на овој закон. 

(6) Начинот на спроведување на редовната и во-
нредната проверка ги пропишува директорот на Аген-
цијата.  

 
Член 139 

(1) На кандидатот кој го положил испитот од чле-
нот 137 на овој закон, Агенцијата му издава или ја про-
должува дозволата, односно овластувањето или му из-
дава уверение за стручна оспособеност.  

(2) Условите за стекнување на дозволи, начинот на 
издавање, продолжување, промена и суспендирање, ка-
ко и формата, содржината, рокот на важење согласно 
со меѓународните стандарди, регулативи, упатства и 
препорачани практики од членот 3 на овој закон, еви-
денција на дозволите и видот на дозволите ги пропи-
шува Агенцијата. 

(3) Условите за стекнување на уверенија за стручна 
оспособеност, континуираното обновување на стекна-
тото знаење на имателите на уверенијата, начинот на 
издавање и суспендирање, евиденција и видот на уве-
ренијата за стручна оспособеност ги пропишува Аген-
цијата. 
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Член 140 
(1) Стручната подготовка и стручната оспособеност 

на персоналот во воздухопловството кој врши и обез-
бедува работи од значење за безбедноста на воздухоп-
ловството која се однесува на државните воздухоплови 
се стекнува во соодветни установи на Министерството 
за одбрана или Министерството за внатрешни работи. 

(2) Стручната подготовка и стручната оспособеност 
на  персоналот во воздухопловството кој врши и обез-
бедува работи од значење за безбедноста на воздухоп-
ловството која се однесува на државните воздухоплови 
може да се стекне и во странство. 

(3) Стручната подготовка и програмите за стручна 
оспособеност, условите и начинот на издавање, про-
должување, суспендирање и одземање на дозволите и 
овластувањата, како и формата и содржината на обра-
зецот на дозволите и овластувањата на персоналот во 
воздухопловството кој врши и обезбедува работи од 
значење за безбедноста на воздухопловството која се 
однесува на државните воздухоплови ги пропишуваат 
министерот за одбрана, министерот за внатрешни рабо-
ти односно министерот за финансии. 

 
Член 141 

Соодветната воздухопловна стручна подготовка и 
стручната оспособеност на персоналот во воздухоплов-
ството кој врши и обезбедува работи од значење за без-
бедноста на воздухопловството која се однесува на др-
жавните воздухоплови стекнати во соодветни установи 
на Министерството за одбрана, Министерството за вна-
трешни работи и/или соодветни организации во стран-
ство ќе се признаат за добивање на дозвола во цивил-
ното воздухопловство, ако им одговараат на условите 
за издавање на дозвола и овластување предвидени со 
овој закон и со прописите донесени врз основа на овој 
закон. 

 
Член 142 

(1) Персоналот во воздухопловството и другиот 
стручен персонал за време на вршењето на своите ра-
боти не смее да биде под влијание на алкохол, опојна 
дрога или други психотропни средства.  

(2) Персоналот од ставот (1) на овој член не смее да 
ги врши своите работи ако е уморен или болен или е во 
таква психофизичка состојба што го прави неспособен 
за правилно вршење на тие работи.  

(3) За отстранување на персоналот од ставот (1) на 
овој член, одлучува непосредниот раководител и ја из-
вестува Агенцијата во рок од 24 часа од донесувањето 
на одлуката за отстранување.  

 
Член 143 

(1) На персоналот во воздухопловството ќе му се 
суспендира дозволата или уверението за стручна оспо-
собеност доколку:  

1) против него во кривична или прекршочна по-
стапка е изречена мерка на безбедност, односно прекр-
шочна санкција забрана на вршење на професија која 
произлегува од дозволата, односно уверението издаде-
ни од Агенцијата за времетраење на таа мерка; 

 2) физички или психички не е способен за вршење 
на работи и задачи за чиешто извршување му е издаде-
на дозволата или уверението за стручна оспособеност;  

3) при надзор е констатирана повреда на прописите 
од областа на воздухопловството; 

4) со проверка се утврди дека работите за коишто 
му е издадена дозволата или уверението за стручна ос-
пособеност ги врши под дејство на алкохол, дрога или 
други психотропни средства.  

5) бил инволвиран во несреќа или сериозен инци-
дент од областа на цивилното воздухопловство; 

6) во други случаи пропишани со актите донесени 
врз основа на членот 139 од овој закон. 

 (2) Во случајот од ставот (1) точка 1 на овој член 
дозволата или уверението за стручна оспособеност ја 
суспендира Агенцијата.  

(3) Ако воздухопловниот инспектор во вршењето 
на инспекцискиот надзор утврди дека постојат причи-
ните од ставот (1) точки 2, 3, 4 и 5 на овој член е дол-
жен лицето да го упати на вонредна проверка на здрав-
ствената, или стручната способност и привремено да 
му ја одземе дозволата или уверението за стручна ос-
пособеност и во рок од три дена да му ја достави на ор-
ганот што ја издал.  

(4) Постапката за проверка на здравствената и 
стручната способност мора да се заврши во рок од 30 
дена од денот на привремено одземање на дозволата 
или уверението за стручна оспособеност.  

(5) Ако при проверката (редовна или вонредна) на 
здравствената способност на персоналот во воздухоп-
ловството се утврди дека е склон кон употреба на алко-
хол, дрога или други психотропни средства, дозволата 
или уверението за стручна оспособеност трајно ќе му 
се одземе.  

  
Член 144 

Признавањето на завршената обука и програмите за 
обука, положени испити, стекната дозвола и овластува-
ње во странство се врши врз основа на критериуми, на 
начин и во постапка што ги пропишува директорот на 
Агенцијата.  

 
Член 145 

(1) Персоналот во воздухопловството и другиот 
стручен персонал мора работите од своја надлежност 
да ги врши совесно, квалитетно, уредно и во соглас-
ност со овој закон и со прописите донесени врз основа 
на овој закон.  

(2) Правното лице кое произведува, користи, одр-
жува, обновува и поправа воздухоплов или врши изме-
ни на воздухоплов, мотор, елиса, опрема на воздухоп-
лов и падобран, снабдува воздухоплов со гориво, врши 
воздушен превоз, врши специјализирани услуги со воз-
духоплов, организира воздухопловно-спортски актив-
ности, дава услуги на воздухопловна навигација, дава 
аеродромски услуги, односно користи аеродром или 
леталиште, е должно со своите општи акти поблиску да 
ја утврди одговорноста на работниците кои, во смисла 
на овој закон, се сметаат како персонал во воздухоп-
ловството и друг стручен персонал, ако во вршењето 
не се придржуваат кон одредбите од овој закон и про-
писите донесени врз основа на овој закон.  

(3) Со општите акти од ставот (2) на овој член се 
утврдува особено:  

1) случаи во кои работникот од ставот (2) на овој 
член кој не ги исполнува условите непосредно да учес-
твува во вршењето на работите за безбедност на воз-
душниот сообраќај ќе биде привремено или трајно рас-
пореден на други работи, односно работни задачи и  

2) случаи во кои на работникот од ставот (2) на овој 
член ќе му престане работниот однос со отказ.  
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2. ЗДРАВСТВЕНА СПОСОБНОСТ НА ПЕРСОНАЛОТ 
ВО ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО И ДРУГИОТ СТРУЧЕН 

ПЕРСОНАЛ 
 

Член 146 
(1) Утврдувањето на здравствената способност (фи-

зичка и психичка) на персоналот во воздухопловството 
и другиот стручен персонал се врши врз основа на 
здравствени прегледи.  

(2) Посебните услови, начин и постапка на утврду-
вање на здравствената способност на персоналот во 
воздухопловството и другиот стручен персонал, како и 
роковите на важење на лекарското уверение ги пропи-
шува Владата на Република Македонија по претходно 
мислење на министерот за здравство и директорот на 
Агенцијата.  

(3) За извршениот здравствен преглед се издава ле-
карско уверение.  

 
Член 147 

(1) Здравствените прегледи на персоналот во возду-
хопловството и другиот стручен персонал се редовни и 
вонредни и се вршат во здравствени установи или од 
овластен лекар - поединец, кои ги исполнуваат посеб-
ните услови што ги пропишува Владата на Република 
Македонија по предлог на министерот за здравство и 
директорот на Агенцијата.  

(2) На субјектите кои ќе ги исполнат условите од 
ставот (1) на овој член Агенцијата им издава уверение 
за исполнување на услови за преглед на персонал во 
воздухопловството и/или друг стручен персонал.  

(3) За издавање, продолжување обновување и про-
мена на уверението од ставот (2) на овој член се плаќа 
надоместок во висина што ја утврдува Управниот од-
бор на Агенцијата со тарифник, во зависност од реал-
ните административни и надзорни трошоци. 

(4) Формата, содржината евиденцијата и начинот на 
издавање, продолжување обновување и промена на 
уверението од ставот (2) на овој член ги пропишува ди-
ректорот на Агенцијата.  

(5) За редовните и вонредните здравствени прегле-
ди се плаќа надоместок во висина што ја определуваат 
овластените здравствени установи. 

(6) Надоместокот за здравствени прегледи на мо-
билните работници го плаќаат нивните работодавачи. 

 
3. ЕКИПАЖ НА ВОЗДУХОПЛОВ 

 
Член 148 

(1) Во воздухопловот за време на воздушниот соо-
браќај се наоѓа екипаж во соодветен состав.  

(2) Член на екипаж на македонски воздухоплов мо-
же да биде домашен или странски државјанин.  

 
Член 149 

(1) На организацијата на работното време, време-
траењето на одморот и другите права на членовите на 
екипажот на воздухоплов се применува Директивата 
2000/79 на ЕУ. 

(2) Организацијата на работното време, времето на 
летање и времетраењето на одморот на членовите на 
екипажот на воздухоплов поблиску ги пропишува ди-
ректорот на Агенцијата. 

(3) Лицето кое управува со воздухоплов има право 
на користење на посебно отсуство од работа со надоме-
сток од плата и други права од работен однос во текот 
на календарската година заради одржување на психо-
физичката кондиција. 

Член 150 
(1) Членот на екипажот на воздухоплов ги врши ра-

ботите за кои му е издадена дозволата, односно овла-
стувањето или уверение за стручна оспособеност. 

(2) Во случај на опасност водачот на воздухопловот 
може да му нареди на член на екипажот да врши и дру-
ги работи.  

 
Член 151 

(1) Член на екипаж е должен за секој инцидент во 
врска со воздухопловот, лицата и предметите во возду-
хопловот веднаш да го извести водачот на воздухопло-
вот.  

(2) Во случај на опасност или несреќа на воздухоп-
ловот, членовите на екипажот се должни да ги презе-
мат сите потребни мерки заради спасување на лицата и 
предметите од воздухопловот, како и на самиот возду-
хоплов.  

 
4. ВОДАЧ НА ВОЗДУХОПЛОВ 

 
Член 152 

Сопственикот, односно корисникот на воздухопло-
вот за секој лет, односно дел од летот ќе одреди водач 
на воздухопловот.  

 
Член 153 

(1) Водачот на воздухопловот е одговорен за летот 
на воздухопловот и не смее да полета или слета под 
оперативниот минимум за секој аеродром.  

(2) Водачот на воздухопловот мора да биде запоз-
нат со содржината на товарот што го превезува.  

 
Член 154 

(1) Водачот на воздухопловот е должен лично или 
преку членовите на екипажот да обезбеди сите патници 
пред полетувањето да се запознаат со постапката во 
случај на опасност, начинот на употреба на сигурнос-
ната опрема во случај на опасност, како и местото каде 
што е сместена.  

(2) Во случај на опасност сите членови на екипажот 
и патниците ги извршуваат упатствата и наредбите на 
водачот на воздухопловот.  

 
Член 155 

(1) Ако лице кое се наоѓа во воздухопловот со свои-
те постапки ја загрозува безбедноста на воздушниот 
сообраќај или безбедноста на лицата и имотот, или ги 
нарушува редот и дисциплината во воздухопловот, во-
дачот на воздухопловот на најсоодветен начин ќе го 
оневозможи во натамошното загрозување на безбедно-
ста, а може на првиот аеродром на кој воздухопловот 
ќе слета да го отстрани од истиот.  

(2) Водачот на воздухоплов е должен при презема-
њето на мерките од ставот (1) на овој член да ги обез-
беди сите услови за безбедно летање на воздухопловот.  

 
Член 156 

Ако за време на воздушниот сообраќај член на еки-
паж на воздухоплов или друго лице во воздухопловот 
подготвува, се обиде да изврши или изврши кривично 
дело со кое се загрозува безбедноста на воздухопловот 
или на лицата во него, водачот на воздухопловот е дол-
жен да преземе мерки таквото дело да се спречи, а ако 
делото е извршено, да ги ублажи неговите последици 
водејќи сметка за безбедноста на патниците, екипажот 
и воздухопловот.  
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5. ВОЗДУХОПЛОВНО-ТЕХНИЧКИ ПЕРСОНАЛ 
 

Член 157 
(1) Сопственикот, односно корисникот на воздухоп-

ловот е должен во согласност со одобрениот технички 
систем за одржување да обезбеди воздухопловно-тех-
нички персонал.  

(2) Персоналот од ставот (1) на овој член треба да 
биде осигуран од последици на несреќен случај. 

(3) Персоналот од ставот (1) на овој член е должен 
за секое загрозување на безбедноста, односно инци-
дент во врска со работите на дизајнирање, производс-
тво, одржување и поправки на воздухоплови и опрема, 
веднаш да ги извести овластените лица согласно со 
воспоставена процедура за известување на инциденти. 

 
6. ПЕРСОНАЛ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ, 
КОНТРОЛА И МОНИТОРИРАЊЕ НА ТЕХНИЧКИТЕ 
СРЕДСТВА, УРЕДИ И ОПРЕМА ЗА ДАВАЊЕ НА 
УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА 

 
Член 158 

(1) Работите на поставување, одржувањето, контро-
ла и мониторирање на техничките средства, уредите и 
опремата во состојба која овозможува безбеден и уре-
ден воздушен сообраќај ги врши инженерскиот и тех-
ничкиот оперативен персонал компетентен во соглас-
ност со членот 137 став (1) од овој закон.  

(2) Персоналот од ставот (1) на овој член треба да 
биде осигуран од последици на несреќен случај. Средс-
твата за оваа намена ги обезбедува давателот на услуги 
на воздухопловна навигација. 

(3) Персоналот од ставот (1) на овој член е должен 
за секое загрозување на безбедноста, односно инци-
дент во врска со работите на поставување, одржување, 
контрола и мониторирање на техничките средства, уре-
дите и опремата веднаш да ги извести овластените ли-
ца согласно со воспоставена процедура за известување 
на инциденти. 

 
Член 159 е избришан 

 
7. ПЕРСОНАЛ НА КОНТРОЛАТА НА ЛЕТАЊЕ 
 

Член 160 
(1) Работите на контролата на летање ги врши кон-

тролорот на летањето. Во вршењето на работите на 
контролорот на летање му помага помошникот на кон-
тролорот на летање.  

(2) Персоналот од ставот (1) на овој член треба да 
биде осигуран од последици на несреќен случај. Средс-
твата за оваа намена ги обезбедува давателот на услуги 
на воздухопловна навигација. 

(3) Во случаите кога цивилната контрола на летање 
дава услуги на навигација на воени или полициски воз-
духоплови при оперативно летање, на контролорот на 
летање може да му помага и помошник воен или поли-
циски контролор на летање и/или раководител на лета-
њето во зависност од потребите. 

 
Член 161 е избришан 

 
Член 162 

Контролорот на летање и помошникот на контроло-
рот на летање се должни за секое загрозување на без-
бедноста, односно инцидент во врска со работите на 
контролата на летање веднаш да ги известат овластени-
те лица согласно со воспоставената процедура за изве-
стување на инциденти.  

Член 163 
(1) Работното време на контролорот на летање и на 

помошникот на контролорот на летање може да трае до 
32 часа во текот на седум последователни дена, со тоа 
што во текот на 90 последователни дена да не изнесува 
повеќе од 416 часа.  

(2) Траењето на непрекинатата работа, траењето на 
смените и должините на дневниот одмор на контроло-
рот на летање и на помошникот на контролорот на ле-
тање ги пропишува директорот на Агенцијата.  

 
Член 164 

Контролорот на летањето и помошникот на контро-
лорот на летањето имаат право на користење на посеб-
но отсуство од работа со надоместок на плата и други 
права од работен однос во текот на календарската го-
дина заради одржување на психофизичката кондиција. 

 
ОСМИ ДЕЛ 

 
ИСТРАЖУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВНИ НЕСРЕЌИ, 
СЕРИОЗНИ ИНЦИДЕНТИ, ИНЦИДЕНТИ И НАСТАНИ 
И ПОТРАГА И СПАСУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВ 

 
I. ИСТРАЖУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВНИ НЕСРЕЌИ, 

СЕРИОЗНИ ИНЦИДЕНТИ, ИНЦИДЕНТИ И  
НАСТАНИ 

 
Член 165 

(1) Секој настан кој ја загрозува воздухопловната 
безбедност односно несреќа, сериозен инцидент, инци-
дент или друг настан мора да биде детално истражен, 
анализиран и класифициран според сериозноста, со цел 
за утврдување на причините, фактите и околностите 
под кои се случиле и преземање на соодветни мерки за 
спречување на нови настани на загрозување на безбед-
носта на цивилното воздухопловство. 

(2) Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи 
и сериозни инциденти од членот 5 став (3) на овој за-
кон (во натамошниот текст: Комитет) ги истражува не-
среќите во кои учествувале цивилни воздухоплови или 
падобрани. 

(3) Субјектите на воздухопловната индустрија пр-
вично ги истражуваат, анализираат и класифицираат 
сериозните инциденти, инцидентите и другите настани 
на загрозување на безбедноста на цивилното воздухоп-
ловство во кои самите учествувале. 

(4) Субјектите на воздухопловната индустрија по 
завршување на истражувањето, анализата и класифика-
цијата на сериозните инциденти, инцидентите и други-
те настани се должни резултатите од истражувањето на 
сериозните инциденти да ги достават до Комитетот, а 
резултатите од истражените инциденти и други наста-
ни до Агенцијата, кои можат повторно да ги испитаат 
по свое наоѓање. 

(5) Субјектите на воздухопловната индустрија се 
должни да определат лице за заштита на безбедносните 
информации до кои е дојдено при истражувањето од 
ставот (1) на овој член од несоодветна употреба соглас-
но со членот 167 ставови (2) и (3) на овој закон. 

(6) Покрај задачите од ставовите (2) и (4) на овој 
член, Комитетот врши и задачи поврзани со собирање 
и анализа на податоци и други задачи поврзани со без-
бедноста на летот, особено за намалувањето на ризици 
во воздухопловството и спречување на несреќи, сери-
озни инциденти и инциденти, под услов овие задачи да 
не влијаат на независноста на Комитетот. 
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Член 166 
(1) Ако странски воздухоплов претрпи несреќа, се-

риозен инцидент или инцидент на територијата на Ре-
публика Македонија, во истражувањето можат да при-
суствуваат претставници од воздухопловните власти 
или организации на земјата каде што е регистриран 
воздухопловот, земјата на превозникот, земјата на про-
изводство и земјата чии државјани настрадале во не-
среќата, на нивно барање.   

(2) Ако македонски воздухоплов претрпи несреќа, 
сериозен инцидент или инцидент на територијата на 
странска држава, треба да бидат определени овластени 
претставници на Република Македонија, кои ќе присус-
твуваат во текот на истражувањето на несреќата, сериоз-
ниот инцидент или инцидентот на тој воздухоплов.  

(3)  Овластените претставници на Република Маке-
донија од ставот (2) на овој член ги именува главниот 
истражител и треба да ги исполнуваат условите за 
истражители пропишани во членот 170 на овој закон.  

 
Член 167 

(1) Цел на техничкото истражување на несреќи, се-
риозни инциденти или инциденти е подобрување на 
воздухопловната безбедност преку собирање на без-
бедносни информации и утврдување на причините за 
тие несреќи, сериозни инциденти или инциденти и пре-
земање на соодветни мерки за спречување на нивно по-
вторно настанување. 

(2) Безбедносните информации собрани при технич-
кото истражување на несреќи, сериозни инциденти или 
инциденти не смеат несоодветно да се употребуваат. 

(3) Несоодветната употреба од ставот (2) на овој 
член опфаќа употреба на податоците за утврдување на 
вина или изрекување на казнени мерки на оперативни-
от персонал, како и нивно доставување до јавноста 
освен кога фактите и доказите укажуваат на постоење 
на намера за причинување на штета. 

 
Член 168 

За непречено извршување на задачите, Комитетот 
треба да биде организациски, функционално и финан-
сиски независен од Министерството за транспорт и вр-
ски, Агенцијата и од субјектите на воздухопловната 
индустрија чии интереси можат да бидат во конфликт 
со неговите задачи и овластувања. 

 
Главата II ИСПИТУВАЊЕ НА ИНЦИДЕНТИ И 

ПОСЕБНИ НАСТАНИ ПОВРЗАНИ СО АТМ е избри-
шана 

Член 169 
(1) Лицето за кое е утврдено дека со умисла или од 

крајна небрежност предизвикало несреќа, е должно да 
ги врати трошоците за истражување на воздухопловни-
те несреќи на сметка на Буџетот на Република Македо-
нија. 

(2) Трошоците за отстранување на остатоците од 
воздухоплов ги сноси операторот на воздухопловот. 

  
Член 170 

(1) Комитетот се состои од тројца истражители кои 
ги именува  Владата на Република Македонија, од кои 
еден се именува за претседател.  

(2) Истражителите треба да имаат најмалку десет 
години работно искуство од областа на цивилното воз-
духопловство, солидно познавање на англискиот јазик 
и да имаат или имале статус на персонал во воздухоп-
ловството во смисла на овој закон. 

(3) Истражителите треба да имаат завршено соод-
ветна обука за спроведување на истраги и континуира-
но да го обновуваат и унапредуваат своето професио-
нално знаење. 

(4) За својата работа Комитетот донесува Деловник 
за работа. 

 
Член 170-а 

(1) За секоја несреќа или сериозен инцидент се име-
нува главен истражител од страна на претседателот на 
Комитетот. 

(2) Претседателот на Комитетот во случај на несре-
ќа или сериозен инцидент може да ангажира надвореш-
ни експерти од областа на воздухопловството или ст-
рански истражни тела од цивилното воздухопловство 
или други тела кои се квалификувани за истражување 
на воздухопловни несреќи или сериозни инциденти. За 
нивната работа им следува надоместок определен со 
договорот за нивно ангажирање. 

(3) Ако во несреќа или сериозен инцидент на стран-
ски или домашен цивилен воздухоплов, учествувал и 
државен воздухоплов, во работата на Комитетот учес-
твува и претставник од соодветното министерство. 

(4) Несреќите, сериозните инциденти или инциден-
тите на државен воздухоплов ќе бидат истражувани од 
страна на комисија именувана од соодветните мини-
стерства.  

 
Член 170-б 

(1) Министерството за внатрешни работи, надлеж-
ните судови, јавното обвинителство и другите субјекти 
во истражувањето на несреќата или сериозниот инци-
дент мора да им овозможат на истражителите непречен 
пристап до неопходните оперативни, технички и прав-
ни информации и документи за истражувањето. 

(2) Истражителите и надворешните експерти се 
должни да ги заштитат безбедносните информации во 
врска со воздухопловните несреќи или сериозни инци-
денти од несоодветна употреба согласно со членот 167 
ставови (2) и (3) на овој закон.  

 
Член 170-в 

Доколку Комитетот утврди дека не е во можност 
целосно да го  заврши истражувањето може да го пре-
несе извршувањето на истражувањето или дел од 
истражувањето на несреќа или сериозен инцидент на 
соодветно истражно тело на друга држава, по претход-
на согласност од Владата на Република Македонија. 

 
Член 170-г 

(1) Истражителите и надворешните експерти на 
воздухопловната несреќа или сериозен инцидент ќе го 
испитаат секое лице за кое сметаат дека би можело да 
обезбеди релевантни информации за истражувањето и 
може да истражуваат објекти, документи, записи и по-
датоци од електронски уреди. 

(2) Истражителите и надворешните експерти ги 
имаат следниве права и надлежности: 

- слободен и непречен пристап до местото на несре-
ќата или инцидентот, како и до воздухопловот, негови-
те составни делови или неговите остатоци,  

- евидентирање на доказите,  
- контролирано отстранување на остатоците или со-

ставните делови за преглед или анализа; 
- моментален пристап и користење на содржината 

од “црната кутија” или кои било други записи, 
- моментален пристап до резултатите од испитува-

њата на лицата инволвирани во оперирањето на возду-
хопловот или до тестовите направени на примероци зе-
мени од тие лица, 

- да испитува сведоци, 
- слободен пристап до сите релевантни информации 

или записи кои се кај сопственикот, превозникот (опе-
раторот/корисникот со/на воздухопловот) или произво-
дителот на воздухопловот, од властите одговорни за 
цивилно воздухопловство или за оперирање со аеро-
дромот или од сите други релевантни субјекти, 
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- пристап до резултатите од испитувањето (обдук-
цијата) на телата на жртвите или од тестовите направе-
ни на примероци земени од телата на жртвите и 

- пристап до информации од истражувањето на не-
среќата утврдени од Министерството за внатрешни ра-
боти, надлежните судови и јавното обвинителство. 

 
Член 170-д 

(1) Воздухопловот, деловите на воздухопловот и 
предметите кои биле транспортирани со воздухопло-
вот, падобранот или предметите за кои постои сомнеж 
дека се можна причина за воздухопловната несреќа, не 
смеат да се вадат или поместуваат без дозвола од глав-
ниот истражител. 

 (2) По исклучок од ставот (1) на овој член дозвола 
од главниот истражител не е потребна во случај кога е 
неопходно спасување на човечки живот или во други 
исклучителни случаи кога е неопходно за спречување 
на настанување на поголеми штетни последици. 

 
Член 170-ѓ 

(1) Комитетот врз основа на истражувањето на не-
среќата или сериозниот инцидент ќе подготви безбед-
носни препораки кои ќе ги испрати до Агенцијата, суб-
јектите на воздухопловната индустрија и/или до други 
заинтересирани страни. 

(2) Агенцијата врз основа на безбедносните препо-
раки од ставот (1) на овој член или кога постои основа-
но сомнение дека нов инцидент или ризик ќе бидат из-
бегнати на тој начин, може со наредба привремено да 
ја забрани или ограничи употребата на одреден тип на 
воздухоплов, неговите делови, опрема, навигациони 
уреди, како и изведувањето на летови и вршење на ра-
бота на воздухопловниот и другиот професионален 
персонал, сè до моментот на отстранување на можните 
причини за воздухопловната несреќа, сериозниот инци-
дент или инцидентот. 

(3) Безбедносните препораки немаат за цел да соз-
дадат сомнеж на вина или одговорност за воздухоплов-
ната несреќа, сериозниот инцидент или инцидентот. 

 
Член 170-е 

Финалниот извештај за воздухопловната несреќа, 
сериозниот инцидент и/или инцидентот треба да биде 
изготвен во период од 12 месеци сметано од денот на 
несреќата, сериозниот инцидент или инцидентот, освен 
кога поради објективни околности истражувањето мо-
же да трае и подолго. 

 
Член 170-ж 

Завршеното истражување за воздухопловната не-
среќа, сериозниот инцидент или инцидентот може да 
биде повторно отворено доколку се обезбедат нови до-
кази. 

Член 170-з 
(1) На истражувањето на цивилни воздухопловни 

несреќи, сериозни инциденти, инциденти и настани, се 
применува Директивата 94/56 на ЕУ, а на пријавување-
то на несреќи, сериозни инциденти, инциденти и наста-
ни се применува Директивата 2003/42 на ЕУ. 

(2) Владата на Република Македонија поблиску ги 
пропишува  принципите по кои се води истражувањето 
на несреќи, сериозни инциденти, инциденти и настани 
на цивилни и државни воздухоплови како и начинот на 
нивно пријавување. 

 
Член 170-ѕ 

(1) Комитетот најдоцна до 31 јануари во наредната 
година доставува годишен извештај за неговата работа 
во претходната година и годишна програма со финан-
сиски план за работа за наредната година до Владата 
на Република Македонија заради разгледување и усво-
јување. 

(2) Актите од ставот (1) на овој член треба да ги со-
држат и преземените мерки и мерките кои треба да се 
преземат за подобрување на воздухопловната безбед-
ност. 

 
III. ПОТРАГА ПО ВОЗДУХОПЛОВ И СПАСУВАЊЕ 

НА ВОЗДУХОПЛОВ 
 

Член 171 
(1) Агенцијата организира и координира ефикасна 

потрага и спасување на домашен или странски возду-
хоплов што претрпел несреќа или има потреба за спа-
сување на територијата на Република Македонија.  

(2) Начинот, организацијата и субјектите на потрага 
и спасување на воздухоплов ги пропишува Владата на 
Република Македонија на предлог на Агенцијата.  

 
Член 172 

(1) Субјектите што учествуваат во потрагата и спа-
сувањето имаат право на надоместок во висина на ре-
алните трошоци што ги имале при потрагата и спасува-
њето.  

(2) Трошоците од ставот (1) на овој член ги намиру-
ва сопственикот, односно корисникот на воздухопло-
вот по кој се трагало, односно кој е спасуван и е дол-
жен да ги надомести во рок од 60 дена од денот на на-
станот.  

(3) Ако субјектите надоместокот од ставот (1) на 
овој член не можат да го наплатат во предвидениот рок 
од сопственикот, односно корисникот на воздухопло-
вот, тој надоместок ќе го наплатат од Буџетите на 
Агенцијата за цивилното воздухопловство и давателот 
на услуги од членот 60 на овој закон.  

 
ДЕВЕТТИ ДЕЛ 

 
НАДЗОР 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 173 

(1) Надзор над примената и спроведувањето на про-
писите од областа на воздухопловството врши Агенци-
јата, согласно со овој закон и прописите донесени врз 
основа на овој закон, преку воздухопловни инспектори 
(во натамошниот текст: инспектори). 

(2) Начинот, правилата и посебните услови за вр-
шење на надзор ги пропишува министерот за транс-
порт и врски. 

  
Член 174 

Начинот, правилата и посебните услови за вршење 
на инспекцискиот надзор на државните воздухоплови, 
правата, должностите и одговорностите, како и услови-
те коишто треба да ги исполнуваат лицата за вршење 
на надзор ги пропишуваат министерот за внатрешни 
работи за полициските воздухоплови, министерот за 
одбрана за воените воздухоплови и министерот за фи-
нансии за царинските воздухоплови.  

 
Член 175 

Правните и физичките лица чиишто персонал и 
средства, односно работа подлежат на инспекциски 
надзор, се должни на инспекторот да му овозможат вр-
шење на инспекцискиот надзор и без одлагање да му 
достават точни податоци, информации и материјали 
што ги бара, а се потребни за извршување на инспекци-
скиот надзор.  
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II. ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ 
 

1. ОПИС НА ИНСПЕКЦИСКИТЕ РАБОТИ 
 

Член 176 
Инспекцијата на воздухопловите и на воздушниот 

сообраќај го опфаќа особено надзорот над примената 
на прописите за: воздухопловот, посебно во поглед на 
условите за безбедно користење и правилно одржување 
на воздухопловот и способноста за безбеден воздушен 
сообраќај; градењето, одржувањето, поправката, обно-
вата на воздухоплови, мотори, елиси, падобрани и 
опрема за воздухоплови; исправите, книгите и другите 
документи што мораат да бидат во воздухопловот; ис-
полнувањето на пропишаните услови за економска 
солвентност на превозници и за безбедно вршење на 
воздушен превоз, на специјализирани услуги со возду-
хоплов, како и користење на воздухопловите за спорт-
ски, школски и за други цели.  

 
Член 177 

Инспекцијата на аеродромите, леталиштата и тере-
ните го опфаќа особено надзорот над примената на 
прописите за: безбедно користење на аеродромите, ле-
талиштата и терените; проектирањето, изградбата и ре-
конструкцијата на аеродромот и објектите во зоната на 
аеродромите, како и објектите надвор од таа зона кои 
можат да влијаат врз безбедноста на воздушниот соо-
браќај; обработката на земјиштето во зоната на аеро-
дромите и земјиштето во нивна непосредна близина; 
одржувањето на аеродромските објекти, инсталации, 
уреди и опрема што служат за безбеден воздушен соо-
браќај; поставувањето, исправноста и одржувањето на 
знаците за воочување на објектите; состојбата на по-
летно-слетните и другите патеки и на пристанишната 
платформа и други површини за движење на воздухоп-
ловите на аеродромот; исправноста на светлосните си-
стеми што служат за приоѓање, слетување и полетува-
ње на воздухопловот и за обезбедување на исправноста 
на основното и резервното напојување со електрична 
енергија на овие системи, како и за економското рабо-
тење на операторите на аеродроми и давателите на ае-
родромски услуги. 

 
Член 178 

Инспекцијата на персоналот во воздухопловството 
и другиот стручен персонал го опфаќа особено надзо-
рот над примената на прописите за: работата и начинот 
на вршење на стручни работи на персоналот во возду-
хопловството и другиот стручен персонал; едукација, 
стручната обука и тренингот, дозволите, овластувањата 
и уверенијата за стручна оспособеност на тој персонал, 
нивната стручна и здравствена способност; траењето 
на работното време; времето на летање; времето на ле-
тање во долголиниски сообраќај; времето на летање 
ноќе, бројот на полетувања и слетувања во текот на ра-
ботното време, должината на дневниот одмор на чле-
новите на екипажот на воздухоплов, како и траењето 
на непрекинатата работа.  

 
Член 179 

Инспекцијата на давањето на аеродромски услуги го 
опфаќа особено надзорот над примена на прописите за: 
техничките и други услови за безбедно прифаќање и ис-
праќање на воздухоплови, патници и предмети на возду-
хопловното пристаниште; оптоварувањето на воздухоп-
ловот и редоследот на товарот во него; видот на товарот 
и безбедноста кога товарот се состои од опасни материи 
и предмети; постапките на одмрзнување на воздухопло-
вите и полетно-слетната патека, како и начинот и по-
стапките за нивна заштита од замрзнување, квалитетот 

на горивото и мазивото и исправноста на системите што 
служат за снабдување на воздухопловот со гориво и ма-
зиво; просториите, техничката опрема и начинот на вр-
шење преглед на воздухопловите, на патничкиот багаж 
и стоките, обезбедувањето на воздухопловните приста-
ништа, противпожарното обезбедување и условите за 
безбедна противпожарна заштита информираноста на 
патниците за идентитетот на превозниците, начинот на 
формирањето на надоместоците од страна на оператори-
те на воздухопловни пристаништа и давателите на аеро-
дромски услуги, како и организацијата, условите и начи-
нот на давање на медицинска заштита.  

 
Член 180 

Инспекцијата на давањето на услуги на воздухоп-
ловна навигација го опфаќа особено надзорот над при-
мената на прописите за: начинот на давањето на АТМ 
услуги, воздухопловното информирање, метеороло-
шкото обезбедување економското работење на давате-
лите на услуги на воздухопловна навигација, начинот 
на работа на Координативниот центар за спасување, 
функционирањето на системот за управување со без-
бедноста, како и за состојбата, одржувањето и правил-
ната работа на техничките средства, уредите и опрема-
та значајни за безбедно одвивање на воздушниот соо-
браќај.  

 
2. УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ИНСПЕКЦИСКИ 

РАБОТИ 
 

Член 181 
Работите на инспектор може да ги врши лице кое ги 

исполнува општите услови согласно со Законот за ра-
ботните односи, да има најмалку пет години работно 
искуство на соодветни работни задачи од областа на 
воздухопловството, како и да ги исполнува посебните 
услови што ги пропишува Министерството за транс-
порт и врски.  

III. ПОВРЕДА НА ПРОПИСИТЕ 
 

Член 182 
(1) Во случај на повреда на одредбите на овој закон 

инспекторот прави записник и подготвува решение кое 
го донесува директорот на Агенцијата.  

Со решението од ставот (1) на овој член се:  
а) наредува на сторителот на повредата во опреде-

лен рок да преземе мерки за отстранување на утврде-
ните неправилности и недостатоци,  

б) забранува активности кои се вршат во спротив-
ност со одредбите на овој закон и прописите донесени 
врз основа на овој закон и  

в) задржува странски воздухоплов на аеродром и 
презема други мерки согласно со меѓународните дого-
вори кои ги ратификувала Република Македонија.  

(2) Против решението на Агенцијата незадоволната 
странка може да поднесе жалба до Комисијата на Вла-
дата на Република Македонија за решавање на управни 
работи во втор степен од областа на транспортот и вр-
ските и животната средина, во рок од осум дена од 
приемот на решението.  

(3) Жалбата не го одлага извршувањето на решени-
ето донесено од Агенцијата.  

 
Член 182-а е избришан 

 
Член 183 

При вршењето на надзор во воздухоплов, инспекто-
рот е должен за своето присуство да го извести водачот 
на воздухопловот, а ако врши инспекција во трговско 
друштво, државен орган или друго правно лице, одго-
ворното лице на тие субјекти.  
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Член 184 
Ако инспекторот во работата на трговското друш-

тво, државниот орган или друго правно лице утврди 
недостатоци и неправилности во поглед на безбедноста 
на воздушниот сообраќај, е должен да го извести за тоа 
одговорното лице.  

 
Член 185 

Инспекторот е должен да ги чува како тајна подато-
ците што ќе ги дознае при вршењето на инспекцијата.  

 
Член 186 

(1) При вршењето на инспекциските работи, инспе-
кторот мора да има службена легитимација со која се 
утврдуваат неговото својство и овластување.  

(2) Формата, содржината, евиденцијата и начинот 
на издавањето и одземањето на службената легитима-
ција ги пропишува директорот на Агенцијата.  

 
 

Член 187 
Инспекторите имаат право и должност на стручно 

оспособување, усовршување и обновување на стекна-
тото знаење во согласност со годишната програма за 
работа на Агенцијата.  

 
ДЕСЕТТИ ДЕЛ 

 
ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 188 

(1) Глоба во износ од 2.000 до 10.000 евра во денар-
ска противвредност се изрекува за  прекршок на прав-
ното лице, ако: 

1)  не ја префрли месечната наплата на дел од надо-
местоците за користење за аеродромската инфрастру-
ктура, односно за полетување и слетување (lаnding) и 
осветлување (lighting) на сметка на Агенцијата (член 12 
став (4)); 

2) врши јавен воздушен превоз во воздушниот соо-
браќај, спротивно на начинот и условите пропишани од 
директорот на Агенцијата  (член 33 став (1)); 

3) врши јавен воздушен превоз, а не ги исполнува 
пропишаните услови од меѓународните договори и/или 
другите меѓународни акти што ја обврзуваат Републи-
ка Македонија (член 34);  

4) не го одржува превозот редовно и уредно и свои-
те работи ги врши така што не овозможува редовно и 
уредно одвивање на воздушниот сообраќај (член 37 
ставови (1) и (2));  

5) не доставува месечен извештај за редовноста и 
уредноста на воздушниот сообраќај на Агенцијата  
(член 37 став (3));  

6) не воспостави и одржува систем за управување 
со безбедност во согласност со Националната програма 
за безбедност (член 38 став (3));  

7) со воздухоплов врши превоз на лица или предме-
ти за сопствени потреби, спротивно на начинот и усло-
вите пропишани од Агенцијата (член 42); 

8) со воздухоплов врши специјализирани услуги, 
спротивно на начинот и условите пропишани од Аген-
цијата (член  43);  

9) користи воздухоплов за воздухопловно - спорт-
ски активности, спротивно на начинот и условите про-
пишани од Агенцијата  (член 44);  

10) воздухопловот што се користи за воздушен соо-
браќај ги нема исправите, книгите и другите документи 
(член 49);  

11) ако се даваат АТМ услуги спротивно на органи-
зацијата и користењето на воздушниот простор пропи-
шани од Владата на Република Македонија (член 58 
став (1)); 

12) се постават пречки, емисиони уреди, објекти, 
далноводи или други уреди што емитираат електромаг-
нетни бранови на оддалеченост од која со својата рабо-
та можат  да ја попречат работата на техничките средс-
тва и уредите за давање на услугите во воздушниот со-
обраќај, или ако не обезбедат приоритет во врските не-
опходни за давање на услуги на воздухопловна навига-
ција (член 59); 

13) планирањето, проектирањето, реконструкцијата 
и изградбата на аеродромот или леталиштето не ги вр-
ши согласно со посебните услови кои ги пропишува 
министерот за транспорт и врски (член 67 став (2)); 

14) пред изградбата или реконструкцијата на аеро-
дромот, леталиштето или друг објект во зоната на аеро-
дромот, односно леталиштето, инвеститорот не приба-
ви согласност за услови за градба (член 68 став (1));  

15) полетно - слетните и другите патеки, платфор-
мата, објектите, инсталациите, уредите или опремата 
не ги искористува според нивната намена и капацитет 
во согласност со одредбите од овој закон и со прописи-
те донесени врз основа на овој закон и ако не му овоз-
можи користење на аеродромските објекти и инфра-
структура на воздухоплов кој има одобрение за летање 
во македонскиот воздушен простор (член 69 ставови 
(1) и (2)); 

16) аеродромот не е отворен за воздушен сообраќај 
во утврденото време (член 71 став (1));  

17) не се придржува на пропишаните правила за до-
делување на слотови (член 71-а став (5)); 

18) не ја извести Агенцијата и давателот на услуги 
од членот 60 на овој закон во пропишаниот рок за секо-
ја планирана промена на намената, класата или катего-
ријата на аеродромот, потоа за секоја планирана работа 
во поголем обем којашто предизвикува затворање на 
делови од аеродромот или ограничување на користење-
то на површините за маневрирање, како и за секоја не-
надејна и непредвидена промена, работа или интервен-
ција (член 74 ставови (1), (2) и (3)); 

19) површините за маневрирање или платформите 
или другите површини на аеродромот, односно летали-
штето определени за движење на воздухопловите по 
земја не се обележани во согласност со начинот пропи-
шан од директорот на Агенцијата (член 75); 

20) изградбата, поставувањето и обележувањето на 
објекти, инсталации и уреди во зоната на аеродромот 
или леталиштето, вклучувајки ги и објектите и уредите 
за контрола на летањето, како и на објекти надвор од 
зоната на аеродромот и леталиштето коишто можат да 
влијаат врз безбедноста на воздушниот сообраќај не ги 
врши на начин пропишан со овој и друг закон и соглас-
но со условите пропишани од Министерството за 
транспорт и врски или ако земјиштето во зоната на ае-
родромот, односно во близина на аеродромот не го 
обработува или не го користи на начин пропишан со 
овој и друг закон и согласно со условите што ги пропи-
шал министерот за транспорт и врски (член 76); 

21) површините за маневрирање, платформите, об-
јектите, инсталациите, уредите и опремата на аеродро-
мот не ги користи, одржува и не ги контролира на на-
чин што го пропишува Агенцијата (член 79 став (1)); 

22) леталиштето не го одржува на начин и под ус-
лови што ги пропишува директорот на Агенцијата 
(член 80);  

23) на аеродромот или леталиштето не е организи-
рано противпожарно-спасувачко и медицинско обезбе-
дување, а на воздухопловно пристаниште не е органи-
зирана противпожарна-спасувачка служба, служба за 
итна медицинска помош и служба за прифаќање и ис-
праќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и по-
шта и снабдување на воздухопловите со гориво и мази-
во, кои даваат аеродромски услуги под услови и на на-
чин пропишани од директорот на  Агенцијата (член 82 
став (1)); 
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24) на воздухопловното пристаниште не го органи-
зира снабдувањето на клипни и млазни воздухоплови 
со гориво и мазиво во согласност со важечкиот стан-
дард за квалитет или ако не обезбеди гориво и мазиво 
за најмалку тридневна употреба според планираниот 
обем на сообраќајот на воздухопловното пристаниште, 
како и ако поради виша сила или друг вонреден настан 
не ги извести операторот на аеродромот, Агенцијата и 
надлежната контрола на летање дека не е во можност 
да го снабди воздухопловот со гориво и мазиво (член 
82 ставови (4), (5) и (6));  

25)  дозволи во аеродромскиот периметар движе-
ње на лица без важечка идентификациона картичка 
или на возила без важечка аеродромска дозвола (член 
83 став (1)); 

26) работи без одобрена аеродромска програма за 
обезбедување или програма за обезбедување на превоз-
ник изработена во согласност со Националната програ-
ма за обезбедување во цивилното воздухопловство, 
или не имплементира мерки за обезбедување во соглас-
ност со соодветните одобрени програми за обезбедува-
ње (член 84 ставови (1), (2) и (3)); 

27) работи без одобрена програма за олеснување 
изработена во согласност со Националната програма за 
олеснување во воздухопловството или не имплементи-
ра мерки за олеснување во согласност со одобрената 
програма за олеснување или не се придржува на пропи-
шаните мерки и процедури од Владата на Република 
Македонија (член 86-а ставови (4) и (5) и член 86-б 
став (4)); 

28) странски воздухоплов за време на летањето во 
македонски воздушен простор не ги носи ознаките 
определени со прописот на земјата во која е регистри-
ран или ознаките предвидени со меѓународна спогодба 
(член 105);  

29) врши проектирање, градба или измена на возду-
хоплов, мотор, елиса, падобран и опрема на воздухоп-
лов или техничка контрола на градбата и изработка на 
техничко-технолошката документација за градбата и 
измени, а не ги исполнува општите услови за вршење 
на стопанска дејност и посебните услови што ги пропи-
шала Агенцијата (член 113 став (1)); 

30) врши одржување и техничка контрола на одр-
жувањето на воздухоплов, мотор, елиса, падобран и 
опрема на воздухоплов и изработува техничко-техно-
лошка документација за одржувањето, спротивно на 
начинот и условите пропишани од Агенцијата (член 
122); 

31) не ја извести Агенцијата за околности, настани, 
пропусти и откриени неправилности како на воздухоп-
ловот, така и во поглед на документацијата што можат 
негативно да влијаат на пловидбеноста на воздухопло-
вот (член 132 став (3)); 

32) врши обука на персонал во воздухопловството и 
друг стручен персонал спротивно на одобрените про-
грами за обука или ако врши обука, а не ги исполнува 
пропишаните услови за вршење на обука на персонал 
во воздухопловството и друг стручен персонал (член 
136 ставови (2) и (4));  

33) со своите општи акти поблиску не ја утврди од-
говорноста на работниците кои, во смисла на овој за-
кон се сметаат како персонал во воздухопловството и 
друг стручен персонал (член 145 став (2));  

34) согласно со одобрениот технички систем за одр-
жување не обезбеди воздухопловно-технички персонал 
(член 157) и 

35) доколку сериозните инциденти, инцидентите и 
другите настани на загрозување на безбедноста на ци-
вилното воздухопловство првично не ги истражуваат, 
анализираат и класифицираат и доколку по завршува-
ње на истражувањето и класификацијата на сериозните 

инциденти, инцидентите и другите настани не ги до-
стават резултатите од истражувањето на сериозните 
инциденти до Комитетот, а резултатите од истражени-
те инциденти и други настани до Агенцијата или не 
определат лице и не организираат заштита на безбед-
носните информации до кои е дојдено при истражува-
њето од несоодветна употреба (член 165 ставови (3), 
(4) и (5)). 

(2) Со глоба во износ од 1.000 до 5.000 евра во де-
нарска противвредност ќе се казни и одговорното лице 
во правното лице за прекршокот од ставот (1) на овој 
член. 

 
Член 189 

(1) Глоба во износ од 2.000 до 10.000 евра во денар-
ска противвредност му се изрекува за прекршок на 
правното лице, ако: 

1) користи воздухоплов кој не ги исполнува услови-
те пропишани со овој закон и прописите донесени врз 
основа на овој закон (член 15 став (1)); 

2) во воздушниот сообраќај се користи воздухоплов 
спротивно на видот, категоријата и намената утврдени 
во уверението за пловидбеност (член 15 став (2)); 

3) не се придржува кон пропишаните правила и по-
стапки за летање на  воздухопловите (член 15 став (3));  

4) воздухоплов без екипаж лета во контролирана 
аеродромска зона на воздухопловно пристаниште без 
уред за идентификација - транспондер и спротивно на 
условите што ги пропишала Владата на Република Ма-
кедонија (член 17); 

5) воздушен сообраќај се врши над подрачје што е 
прогласено за забранета, условно забранета зона или 
опасна зона или ако врши воздушен сообраќај над 
определени подрачја во забрането време или под или 
над определената височина (член 18 ставови  (1) и (2));  

6) спрема воздухопловот којшто се приближува или 
лета преку забранета, условно забранета зона или опас-
на зона или лета низ неа, не ги преземе пропишаните 
мерки за враќање на воздухопловот на патеката на ле-
тот определена со одобрениот план за летање или ако 
не иницира постапка за присилно слетување на возду-
хопловот (член 18 ставови (4) и (5)); 

7) без одобрение од Агенцијата врши воздушен со-
обраќај под пропишаната минимална безбедна височи-
на за летање над градови, населени места и индустри-
ски објекти или ако врши акробатско летање над градо-
ви, населени места и индустриски објекти  (член 18 
ставови (7) и  (9));  

8) употребува ракети и други летачки објекти што 
можат да ја загрозат безбедноста на воздушниот соо-
браќај спротивно на условите и начинот пропишани од 
Агенцијата  (член 20);  

9) употребува ракети против градоносни облаци без 
согласност од надлежната контрола на летање и спро-
тивно на условите и начинот што ги пропишува Влада-
та на Република Македонија (член 21);  

10) влегува во, односно излегува од македонски 
воздушен простор надвор од гранична точка, која е 
одобрена од Агенцијата (член 25); 

11) не се придржува кон начинот на вршење на воз-
духопловно-спортски дејности, како и посебните усло-
ви во однос на воздухопловите, опремата и другите по-
себни услови неопходни за безбедно и уредно работе-
ње и кон начинот и правилата на летање со едрилици, 
балони, ултра лесни летала и моторизирани крила, кри-
ла за слободно летање, за скокање со падобрани, за мо-
деларство и за организирање на натпревари пропишани 
од Агенцијата (член 44 ставови (6) и (7));  

12) не се придржува кон условите и начинот за ор-
ганизирање на воздухопловни манифестации пропиша-
ни од директорот на Агенцијата (член 47 став (1)); 
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13) за време на воздушниот сообраќај во воздухоп-
ловот не се наоѓаат исправите и книгите пропишани со 
овој закон и прописите донесени врз основа на овој за-
кон или ако книгите и исправите не се уредни, ажури-
рани и не се покажат по барање на овластено лице  
(член 49);  

14) на Агенцијата не и ги достави исправите на воз-
духопловот избришан од регистарот на воздухоплови 
на Република Македонија (член 51); 

15) не се придржува на пропишаните услови и на-
чин за давање на услуги на воздухопловна навигација 
што ги пропишува Владата на Република Македонија 
(член 53 став (7)); 

16) при давање на услуги на воздухопловна навига-
ција не се употребуваат мерните единици, кратенките и 
мерилата што се утврдени со закон, важечките стандар-
ди или меѓународните договори што ја обврзуваат Ре-
публика Македонија (член 55); 

17) техничките средства, опремата, уредите и обје-
ктите за давање на услуги на воздухопловна навигација 
не ги заштити од оштетување или уништување, потоа 
не се придржува на начинот на нивно поставување, за-
штитување и одржување пропишан од Агенцијата и 
ако дефектот на тие средства, опрема и уреди не се об-
јави веднаш на начин вообичаен во воздушниот соо-
браќај (член 59 ставови (3), (4) и (7)); 

18) не се придржува на правилата и условите за за-
емна оперативност на системите, нивните составни де-
лови и поврзаните процедури пропишани од Владата 
на Република Македонија (член 59-а); 

19) не го изготвува и редовно ажурира Зборникот 
на воздухопловни информации (член 60-а точка 3)); 

20) користи аеродром и леталиште што не ги испол-
нува условите за безбедност на воздушниот сообраќај 
пропишани со овој закон и со прописите донесени врз 
основа на овој закон (член 61 став (1)); 

21) користи терен спротивно на условите што ги 
пропишува Агенцијата (член 61 став (2)); 

22) не ги објави утврдените постапки, процедури и 
минимум услови за безбедно полетување или слетува-
ње на воздухопловите во Зборникот на воздухопловни 
информации (член 64); 

23) на аеродром или леталиште не е организирано 
противпожарно-спасувачко и медицинско обезбедува-
ње и не се придржува на условите и начинот за давање 
на аеродромските услуги пропишани од директорот на 
Агенцијата (член 82); 

24) не ги почитува пропишаните услови, правила и 
мерки за обезбедување од дејствија на незаконско по-
стапување од Владата на Република Македонија или не 
воспостави критични делови на безбедносно ограниче-
ните зони на аеродроми каде што повеќе од 40 вработе-
ни поседуваат аеродромска идентификациона картичка 
(член 84 ставови (4), (5) и (6)); 

25) користи воздухоплов кој не е регистриран, од-
носно евидентиран (член 91 став (1)); 

26) на воздухопловот што е запишан во регистарот 
на воздухоплови не ги носи пропишаните знаци на др-
жавна припадност и регистарските ознаки и ако сите 
други ознаки и натписи на воздухопловот ја попречу-
ваат видливоста на знаци на државна припадност и ре-
гистарските ознаки (член 103  ставови (1) и (4)); 

27) користи воздухоплов, мотор, елиса, падобран и 
опрема на воздухоплов коишто не ги исполнуваат ус-
ловите за безбеден воздушен сообраќај, односно тех-
ничките услови за пловидбеност определени со овој за-
кон и со прифатените меѓународни стандарди (член 
106 став (1));  

28) воздухопловот го користи спротивно од намена-
та што е назначена во уверението за пловидбеност и 
спротивно на начинот пропишан во одобрениот летач-
ки прирачник на воздухопловот (член 110 став (1));  

29) одржувањето и техничката контрола на возду-
хопловот, моторот, елисата, падобранот и опремата на 
воздухопловот не ги врши според техничкиот систем 
за одржување за секој тип воздухоплов, мотор, елиса, 
падобран, односно вид на опрема одобрен од Агенција-
та (член 120 ставови (1) и (3));  

30) во согласност со одобрениот технички систем 
за одржување не обезбеди преглед на воздухопловот 
пред секое стартување на моторите со намера за извр-
шување на лет заради утврдување дали воздухопловот 
е оспособен за безбеден воздушен сообраќај и ако нема 
потпис од овластено лице за извршен преглед во опера-
тивниот дневник на воздухопловот (член 123);  

31) користи воздухоплов што нема уверение за пло-
видбеност  (член 124);  

32) воздухоплов во македонски воздушен простор 
лета без уверение за јачина на бучава и емисија на га-
сови (член 133);  

33) при вршење на определена работа поврзана со 
воздушниот сообраќај персоналот во воздухопловство-
то нема соодветна стручна подготовка, стручна оспосо-
беност, дозвола или овластување или не ги исполнува 
другите услови определени со одредбите од овој закон 
и прописите донесени врз основа на овој закон  (член 
134 став (1));  

34) утврди здравствена способност за вршење на 
работи на персонал во воздухопловството и друг стру-
чен персонал спротивно на посебните услови, начин и 
постапка пропишани од Владата на Република Македо-
нија (член 146 став (2)); 

35) врши здравствени прегледи на персоналот во 
воздухопловството и другиот стручен персонал без 
уверение за исполнување на условите за вршење на 
прегледи (член 147); 

36) постапува спротивно на организацијата на ра-
ботното време, времето на летање и времетраењето на 
одморот на членовите на екипажот на воздухоплов 
пропишани од директорот на Агенцијата (член 149 
став (2)); 

37) за секој лет, односно дел од летот не определи 
водач на воздухопловот (член  152 став (1));  

38) не изврши пријавување на несреќи, сериозни 
инциденти, инциденти и настани согласно со принци-
пите пропишани од Владата на Република Македонија 
(член 170-з став (2)) и 

39) не му овозможат на инспекторот вршење на 
инспекциски надзор или ако без одлагање не му ги до-
стави точните податоци, информации и материјали ко-
ишто ги бара, а се потребни за извршување на инспек-
цискиот надзор (член  175). 

(2) Со глоба во износ од 1.000 до 5.000 евра во де-
нарска противвредност ќе се казни и одговорното лице 
во правното лице за прекршокот од ставот (1) на овој 
член. 

(3) Со  глоба во износ од 1.000 до 5.000 евра во де-
нарска противвредност ќе се казни и физичко лице за 
прекршокот од ставот (1) на овој член. 

 
Член 190 

(1) Глоба во износ од 600 до 2.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на физич-
ко лице, ако:  

1) за време на летот од воздухопловот исфрла пред-
мети  (член 19 став (1));  
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2) на воздушниот пат или во завршната контроли-
рана област или во аеродромската зона или над возду-
хопловното пристаниште скока со падобран од возду-
хопловот (член 22);  

3) воздухоплов лета во македонски воздушен про-
стор без одобрение за летање (член 26 став (1));  

4) без посебно одобрение од Агенцијата полетува и 
слетува на аеродроми односно леталишта што не се 
отворени за меѓународен воздушен сообраќај (член 28);  

5) странскиот воздухоплов носи активно наполнето 
стрелачко, ракетно или бомбардерско вооружување ка-
ко и активна опрема за снимање, а тоа не е предвидено 
со меѓународен договор што го ратификувала Републи-
ка Македонија (член  29);  

6) странскиот воздухоплов не лета по воздушни па-
тишта одобрени од Агенцијата (член 32);  

7) не се придржува на условите за градба, надзор 
над работата и начинот на утврдување на пловидбеност 
на воздухоплови од посебна категорија што ги пропи-
шала Агенцијата (член 114); 

8) за време на вршењето на своите работи персона-
лот во воздухопловството и друг стручен персонал е 
под дејство на алкохол, опојна дрога или други психо-
тропни средства, или е уморен или болен, или ако е во 
таква психофизичка состојба што го прави неспособен 
да ги врши тие работи  (член 142 ставови (1) и (2));  

9) работите од своја надлежност, како персонал во 
воздухопловството или друг стручен персонал, ги вр-
ши несовесно, неквалитетно, неуредно и спротивно на 
овој закон и прописите донесени врз основа на овој за-
кон (член 145 став (1));  

10) не ги врши работите во рамките на дозволата и 
овластувањето, или во случај на опасност работите што 
ќе му ги нареди водачот на воздухопловот (член 150 
ставови (1) и (2));  

11) веднаш не го извести водачот на воздухопловот 
за секој инцидент во врска со воздухопловот, лицата и 
предметите во воздухопловот  (член 151 став (1));  

12) во случај на опасност или несреќа на воздухоп-
ловот не ги преземе сите потребни мерки за спасување  
на лицата и предметите од воздухопловот, како и на са-
миот воздухоплов  (член 151 став (2));  

13) пред полетувањето на воздухопловот не се за-
познае со содржината на товарот што го превезува 
(член 153 став (2)); 

14) не обезбеди, лично или преку членови на екипа-
жот, сите патници пред полетувањето, односно по по-
летувањето да се запознаат со постапките во случај на 
опасност и со местото на сместување и начинот на упо-
треба на сигурносната опрема во случај на опасност 
или ако не обезбеди во случај на опасност сите члено-
ви на екипажот и патниците да ги извршуваат неговите 
упатства и наредби  (член 154 ставови (1) и (2));  

15) заради безбедност на воздушниот сообраќај и 
одржување на редот во воздухопловот не ги преземе 
потребните мерки спрема секое лице кое ја загрозува 
безбедноста или го крши редот и дисциплината во воз-
духопловот (член  155 став (1));  

16) не преземе мерки да се спречи член на екипаж 
на воздухоплов или друго лице во воздухопловот кој 
подготвува, се обиде да изврши или изврши кривично 
дело со кое се загрозува безбедноста на воздухопловот 
или на лицата во него или ако делото е извршено, не 
преземе мерки да ги ублажи неговите последици (член  
156) и  

17) постапува спротивно на одредбите за траење на 
непрекинатата работа, траење на смените и должината 
на дневниот одмор за контролор на летање или помош-
ник - контролор на летање пропишано од директорот 
на Агенцијата (член 163 став (2)). 

(2) Покрај казната за прекршок во случај на повреда 
на одредбите за дејствијата од овој член може да се 
изрече и прекршочна санкција забрана за вршење про-
фесија, дејност или должност водач на воздухоплов,  
контролор на летање и помошник на контролор на ле-
тање, член на екипаж на воздухоплов, како и за врше-
ње на определени стручни работи на персонал во воз-
духопловството или друг стручен персонал. 

(3) Забраната од ставот (2) на овој член се изрекува 
во траење од една до пет години сметајќи од денот на 
правосилноста на одлуката. 

 
Член 190-а 

За прекршоците од членовите 188, 189 и 190 на овој 
закон инспекторот, пред поднесување на барање за по-
ведување на прекршочна постапка пред надлежен суд, 
ќе спроведе постапка за порамнување согласно со За-
конот за прекршоците. 

 
Член 191 е избришан 

 
ЕДИНАЕСЕТТИ ДЕЛ 

 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 192 

(член 192 од Законот објавен во “Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 14/06) 

  
(1) Подзаконските прописи предвидени со овој за-

кон ќе се донесат во рок од две години од денот на вле-
гувањето во сила на овој закон.  

(2) До денот на влегувањето во сила на подзакон-
ските прописи, врз основа на овој закон, ќе се примену-
ваат постојните прописи што важеле до денот на влегу-
вањето во сила на овој закон.  

(3) Доколку меѓународните договори кои ги рати-
фикувала Република Македонија содржат одредби 
кои се разликуваат од одредбите на овој закон и под-
законските акти донесени врз основа на овој закон, 
тогаш ќе се применуваат одредбите од меѓународните 
договори.  

 
Член 193 

(член 193 од Законот објавен во “Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 14/06, односно член 74 
од Законот објавен во ''Службен весник на Република 

Македонија'' бр.24/07) 
 
(1) Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

Управата за цивилна воздушна пловидба продолжува 
да работи како Агенција за цивилно воздухопловство. 

(2) До отпочнувањето со работа на Давателот на ус-
луги од членот 60 на Законот за воздухопловство рабо-
тите поврзани со давањето на услугите на воздухоп-
ловната навигација ќе ги извршува Агенцијата. 

(3) Давателот на услуги од членот 60 на Законот за 
воздухопловство ќе се основа најдоцна во рок од една 
година од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

(4) Основните средства, имотот, правата и обврски-
те на Агенцијата и давателот на услуги од членот 60 на 
Законот за воздухопловство ќе се поделат согласно со 
делбен биланс, а дел од вработените од Агенцијата ќе 
ги преземе Давателот на услугите од членот 60 на Зако-
нот за воздухопловство, согласно со неговиот акт за 
организација и систематизација. 

(5) Делбениот биланс од ставот (4) на овој член ќе 
го изготви Комисија формирана од Владата на Репуб-
лика Македонија составена од претставници на Мини-
стерството за финансии, Министерството за транспорт 
и врски, Агенцијата за цивилно воздухопловство и Да-
вателот на услуги од членот 60 на Законот за воздухоп-
ловство. 
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Член 194 
(член 194 од Законот објавен во “Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 14/06) 
  
Постапките кои се започнати пред влегувањето во 

сила на овој закон ќе се завршат според прописите кои 
важеле до денот на влегувањето во сила на овој закон.  

 
Член 195 е избришан. 

 
Член 196 

(член 196 од Законот објавен во “Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 14/06) 

 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон Јав-

ното претпријатие за аеродромски услуги “Македони-
ја“ - Скопје ќе продолжи да ги врши дејностите соглас-
но со Одлуката за основање на Јавното претпријатие за 
аеродромски услуги “Македонија“ - Скопје (“Службен 
весник на СРМ“ број 38/90), се до неговата трансфор-
мација согласно со закон.  

 
Член 197 

(член 197 од Законот објавен во “Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 14/06) 

 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

станува да важи Законот за Управата за цивилна воз-
душна пловидба („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 20/95 и 70/2001), Законот за воздушна 
пловидба (“Службен лист на СФРЈ“ број 45/86, 24/88, 
80/89 и 29/90) и Законот за користење на воздухоплов-
ни пристаништа (“Службен весник на СРМ“ број 47/73 
и 38/90).  

 
Член 198 

(член 76 од Законот објавен во “Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 24/07) 

 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

стануваат да се применуваат одредбите од членовите 
97 до 106 од Главата V на Законот за превоз на опасни 
материи (“Службен лист на СФРЈ” број 27/90). 

 
Член 199 

(член 116 од Законот објавен во “Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 67/10 ) 

 
Во целиот текст на законот кратенките "ИЦАО, 

ЕЦАЦ, ЈАА/ЕАСА И ЕУРОЦОНТРОЛ" се заменуваат 
со кратенките "ICAO, ECAC, JAA/EASA и  
EUROCONTROL". 

 
Член 200 

(член 117 од Законот објавен во “Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 67/10 ) 

 
Aгенцијата ќе започне со работа со именување на 

претседателот и членовите на Управниот oдбор на 
Агенцијата. 

Собранието на Република Македонија во рок од три 
месеци од влегувањето во сила на овој закон ќе ги име-
нува претседателот и членовите на Управниот одбор на 
Агенцијата. 

Управниот одбор во рок од 45 дена од денот на не-
говото именување ќе отпочне постапка за именување 
на директор на Агенцијата. 

Со отпочнување со работа на Агенцијата основана 
согласно со овој закон, Агенцијата за цивилно воздухоп-
ловство основана согласно со Законот за воздухоплов-
ство (“Службен весник на Република Македонија“ број 
14/2006, 24/2007 и 103/2008) престанува да работи. 

До отпочнување со работа на Агенцијата основана 
согласно со овој закон, постојната Агенција продолжу-
ва да ги врши работите од нејзина надлежност.  

Директорот на постојната Агенција продолжува да 
ја врши функцијата до именувањето на нов директор со 
работи и работни задачи утврдени со овој закон. 

Основните средства и имотот, како и правата и об-
врските на постојната Агенција се пренесуваат на нова-
та Агенција основана согласно со овој закон. 

Вработените на  постојната Агенција ги презема но-
вата Агенција основана согласно со овој закон. 

 
Член 201 

(член 118 од Законот објавен во “Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 67/10 ) 

 
Владата на Република Македонија во рок од шест 

месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон 
ќе ги именува тројцата истражители на Комитетот за 
истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инци-
денти. 

______________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

2293. 
Врз основа на член 34 став (2) од Законот за ветери-

нарно медицински препарати („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.42/2010), министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧЕЛАТА И УПАТСТВАТА ЗА ДОБРА ПРОИЗВОД-
НА ПРАКСА ЗА ВЕТЕРИНАРНО МЕДИЦИНСКИТЕ 

ПРЕПАРАТИ(∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат начелата и упат-

ствата за добра производна пракса за ветеринарно ме-
дицинските препарати.   

 
Член 2 

(1) Поимите дефинирани со Законот за ветеринарно 
медицински препарати се применуваат и во овој пра-
вилник .  

(2) Поимот употребен во овој правилник го има 
следното значење: 

1. “Oбезбедување на фармацевтски квалитет” пред-
ставува вкупниот збир на организирани активности 
предвидени со цел да се обезбеди дека ветеринарно ме-
дицинските препарати го имаат бараниот квалитет за 
употребата за која се наменети. 

 
Член 3 

(1) Управата за ветеринарство со помош на офици-
јални контроли обезбедува дека производителите ги 
почитуваат начелата и упатствата за добра производна 
пракса утврдени согласно овој правилник. 

(2) За интерпретирање на овие начела и упатства за 
добра производна пракса, производителите и официјал-
ните ветеринари треба да реферираат на деталните 
упатства согласно одредбите од Законот за ветеринар-
но медицински препарати, Водичот за добра производ-
на пракса за медицинските препарати (Guide to good 
manufacturing practice for medicinal products) и Правила 
кои ги регулираат медицинските препарати (The Rules 
Governing Medicinal Products in the European 
Community, Volume IV). 
                                                                 
∗ Со овој правилник се врши усогласување со Директивата на Ко-
мисијата 91/412/ЕЕК од 23 Јули 1991 која ги пропишува принци-
пите и упатствата за добра производна пракса на ветеринарно ме-
дицинските препарати, 31991L0412 
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Член 4 
(1) Производителите треба да обезбедат дека произ-

водните процеси се вршат според добрата производна 
пракса и согласно одобрението за ставање во промет. 

(2) За ветеринарно медицинските препарати увезе-
ни од трети земји, увозникот треба да обезбеди дека 
препаратите се произведени  од страна на производите-
ли на кои навремено им е доделена дозвола за работа и 
се во согласност со стандардите за добра производна 
пракса, или стандарди еквивалентни на нив, утврдени 
од страна на Европската Унија. 

 
Член 5 

Производителот треба да обезбеди дека сите произ-
водни операции кои подлежат на одобрение за ставање 
во промет се вршат согласно дадените информации во 
барањето за добивање одобрение за ставање во промет 
онака како што е прифатено од страна на Управата за 
ветеринарство. 

 
Член 6 

Производителот треба да утврди и применува ефе-
ктивен систем за обезбедување на фармацевтски квали-
тет, во кој активното учество земаат раководниот тим и 
вработените од различни организациони единици на 
производителот. 

 
Член 7 

(1) На секое производно место, производителот тре-
ба да има на располагање соодветен и доволен број ос-
пособени лица за да се постигнат целите за обезбедува-
ње на фармацевтски квалитет на медицинските препа-
рати. 

(2) Задачите на раководниот тим и контролорите, 
заедно со оспособените лица, одговорни за спроведува-
ње и функционирање на добрата производна пракса 
треба да се одредат во описот на работните задачи. 
Нивните односи треба да се одредат со помош на орга-
низационен дијаграм. Организационите дијаграми и 
описот на работните задачи се одобруваат согласно по-
стапките предвидени од производителот. 

(3) На вработените лица од став (2) на овој член 
треба да им се доделени доволен број овластувања за 
правилно извршување на одговорностите што  ги има-
ат. 

(4) Вработените лица треба да имаат почетна и про-
должителна обука заедно со теорија и примена на обез-
бедување на фармацевтски квалитет и добра производ-
на пракса. 

(5) Потребно е да се утврдуваат и разгледуваат со-
одветни програми за хигиена за вршење на активности-
те. Во овие програми за хигиена треба да бидат вклуче-
ни постапки за здравствената состојба, хигиената и об-
леката на вработените лица.   

 
Член 8 

(1) Објектите и опремата за производство треба да 
се дизајнирани, проектирани, изградени, адаптирани и 
одржувани  соодветно на процесите за кои се намене-
ти. 

(2) Поставеноста, дизајнот на објектите и опремата 
за производство и работењето треба да го намалат ри-
зикот од грешки и да овозможат ефективно чистење и 
одржување со цел да се избегне контаминација, вкрсте-
на контаминација и воопшто било каков спореден 
ефект по квалитетот на препаратот. 

(3) Просториите и опремата наменети за употреба 
во производниот процес кои се со критично значење за 
квалитетот на препаратите се предмет на соодветно ди-
зајнирање во зависност од видот на процесот кој е во 
прашање. 

Член 9 
(1) Производителот треба да поседува систем на до-

кументација кој ги вклучува спецификациите, произ-
водните формули и упатствата за производство и паку-
вање, постапките и регистрите со кои се опфатени раз-
лични производни операции што производителот ќе ги 
изведува. 

(2) Документите треба да бидат уредни, без грешки 
и редовно да се ажурираат. Претходно утврдените по-
стапки за основните производни процеси и услови за 
добра производна пракса треба да  се достапни, заедно 
со посебните документи за производство на секоја пра-
тка. Оваа група на документи треба да овозможи да се 
открие текот на производството за секоја пратка. Доку-
ментацијата за пратката треба да се чува најмалку една 
година после истекот на рокот на пратката за која се 
однесува.  

(3) Кога електрниските, фотографираните или дру-
ги системи за обработка на податоци се употребуваат 
наместо пишани документи, производителот на ветери-
нарно медицински препарати треба да го потврди си-
стемот докажувајќи дека податоците се на соодвететн 
начин чувани во текот на периодот предвиден за нивно 
чување. Податоците што се чуваат со помош на систе-
мите за обработка на податоци треба да се лесно до-
стапни за читање. Електронските податоци треба да се 
заштитени од нивно губење или оштетување. 

 
Член 10 

(1) Различните производствени операции треба да 
се вршат согласно претходно утврдени упатства и по-
стапки и согласно добрата производна пракса. 

(2) Соодветните и во доволен број извори треба да 
се достапни за контрола во текот на процесот. 

(3) Соодветните технички и/или организациони 
мерки треба да се преземаат со цел да се избегне вкр-
стената контаминација и непожелно мешање. 

(4) Секоја нова производна или друга значајна про-
мена во производниот процес, како и  критичните фази 
на производниот процес треба редовно да се потврду-
ваат од страна на производителот.  

 
Член 11 

(1) Производителот е одговорен за основање и одр-
жување на организациона единица за контрола  на ква-
литетот. Организациона единица е под надлежност на 
лице кое поседува соодветни квалификации и работи 
независно од другите организациони единици на про-
изводителот. 

(2) Организациона единица за контрола на квалите-
тот треба да има на располагање една или две лабора-
тории со соодветен персонал и опрема за вршење на 
потребните испитувања и тестови на сировините, мате-
ријалот за пакување, меѓупроизводи и  финалните про-
изводи. 

(3) Препраќање во друга лаборатотија надвор од ор-
ганизационата единица за контрола на квалитетот се 
врши согласно одредбите на Законот за ветеринарно 
медицински препарати. 

(4) Во текот на завршната контрола на финалните 
производи пред нивно пуштање во промет или нивно 
дистрибуирање, како дополнение на аналитичките ре-
зултати, организациона единица за контрола на квали-
тетот треба да ги зема предвид потрбните информации 
кои се однесуваат на условите за призводство, резулта-
тите од контролата во текот на процесот, од проверката 
на производните документи и усогласеноста на произ-
водите со нивните спецификации (вклучувајќи го и за-
вршното пакување). 
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(5) Примероците на секоја пратка на финалните 
производи треба да се чуваат најмалку една година 
после истекот на рокот на важење на препаратот. 
Освен доколку не е поинаку пропишано во однос на 
подолг временски период, примероците од суровините 
(со исклучок на растворувачи, гасови и вода) кои се 
употребуваат, се чуваат најмалку две години после ста-
вањето на препаратот во промет. Овој период може да 
биде пократок ако стабилноста, како што е споменато 
во соодветните спецификации на препаратот е покра-
тка. Сите примероци од препаратот треба да бидат ста-
вени на располагање на барање на надлежниот орган. 

 
Член 12 

(1) Секоја производна операција или операција по-
врзана со производството што се врши треба да е пред-
мет на писмен договор. 

(2) Во договорот од став (1) на овој член треба јас-
но да се определени одговорностите на секоја страна, а 
посебно придржувањето кон добрата производна пра-
кса од страна на поддоговарачот и начинот на кој ква-
лификуваните лица одговорни за пуштање во промет 
на секоја од пратките ќе ја презема во целост одговор-
носта. 

(3) Поддоговарачот не треба да има поддоговорна 
страна за некоја од доверените работи со договор без 
писмено овластување од страна на субјектот со кој го 
склучил договорот. 

(4) Поддоговорачот на договорот треба да ги почи-
тува начелатата и упаствата за добра производна пра-
кса и е предмет на официјални контроли согласно член 
3 на овој Правилник. 

 
Член 13 

(1) За рекламации и повлекување од промет на ве-
теринарно медицинските препарати производителот 
треба да применува систем за регистрирање и ревиди-
рање на рекламации на препаратите заедно со ефекти-
вен систем за повлекување на препаратите од дистри-
бутивната мрежа, кој функционира брзо и непрекина-
то. Секоја жалба поднесена во врска со недостаток во 
квалитетот треба да се регистрира и да се врши  испи-
тување на настанатата ситуација од страна на произво-
дителот.  

(2) Управата за ветеринарство треба да биде изве-
стена од страна на производителот за секој недостаток 
во квалитетот на производот што може да доведе до 
повлекување или ограничување на понудата. Земјите 
на крајни дестинација треба да бидат известени за ва-
квите проблеми од страна на Управата за ветеринарс-
тво. Секое повлекување од промет на препаратот се вр-
ши согласно одредбите од член 42 од Законот за вете-
ринарно медицински препарати. 

 
Член 14 

(1) Производителот треба да врши повеќекратни 
прегледи како дел од системот за безбедност на квали-
тетот со цел да се следи спроведувањето и почитување-
то на добратата производна пракса и заради преземање 
на сите неопходни мерки за отстранување на настана-
тите грешки. 

(2) Прегледите од став (1) на овој член и сите пона-
тамошни мерки што се превземаат за отстранување на 
утврдени грешки и недостатоци производителот треба 
да води  соодветна евиденција во согласност со член 33 
став (1) од Законот за ветеринарно медицински препа-
рати.  

Член 15 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник” на Репуб-
лика Македонија, а ќе отпочне да се применува од 1 
септември 2010 година. 

 
    Бр. 11-1550/4 
30 јули 2010 година                       Министер,  
        Скопје                               Љупчо Димовски, с.р. 

_____________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
2294. 

Врз основа член 66 став (6) од Законот за управува-
ње со отпад („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 68/04, и 107/07, 102/08 и 143/08), министерот 
за животна средина и просторно планирање во соглас-
ност со министерот за транспорт и врски  донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛАТА 
ЗА СОБИРАЊЕ И ЗА ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА 

ОПАСНИОТ ОТПАД 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат формата и содр-

жината на дозволата за собирање и за транспортирање 
на опасниот отпад. 

 
Член 2 

Дозволата од став 1 на овој член се издава  во фор-
мат  А - 4 на бела хартија. 

Дозволата за собирање и за транспортирање  на 
опасниот отпад  се состои од две страни со следната 
содржина: 

1. Предната страна содржи:  
- натпис “Република Македонија“, под него грбот, а 

под него натпис “Министерство за животна средина и 
просторно планирање“; 

- бројот на решението за издавање на дозволата; 
- носител на дозволата; 
- седиште; 
- реден број на уписот; 
- даночен број; 
- евидентен број на дозволата; 
- датум на издавање на дозволата; 
- датум на важење на дозволата; 
- печат на Министерството за животна средина и 

просторно планирање и потпис на овластеното лице. 
2. Задната страна се состои од : 
- шифра и име на видовите на отпад согласно Ли-

стата на видови на отпад за кои се издава дозволата. 
Образецот на дозволата за вршење на дејност за со-

бирање и за транспортирање  на опасниот отпад е  да-
ден во Прилог кој е  составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила осмиот денот од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе се применува од 31 декември 
2010 година. 

 
     Бр. 07-2727/2                                     Бр. 01-10490/1 
19 јули 2010 година                          22 јули 2010 година 
         Скопје                                             Скопје          
 
 Министер за животна средина         Министер за транспорт 
   и просторно планирање,                     и врски, 
  д-р Неџати Јакупи, с.р.           Миле Јанакиески, с.р. 
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________________ 
 

УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО 
2295. 

Врз основа на член 10 точка 4, а во врска со член 81 став 2 од Законот за ветеринарно здравство („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 113/2007), директорот на Управата за ветеринарство донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПРАТКИ СО ОДДЕЛНИ ВИДОВИ  
ЖИВОТНИ ОД АКВАКУЛТУРА ПО ПОТЕКЛО ОД МАЛЕЗИЈA 

 
Член 1 

Се забранува увозот во Република Македонија на пратки со риба од фамилијата Cyprinidae, нивни јајца и 
гамети, по потекло од Малезија, и тоа: 

1) жива риба од аквакултурно потекло наменета за одгледување, рибници и отворени украсни објекти, и 
2) украсна риба наменета за затворени украсни објекти од видовите: Carassius auratus, Ctenopharyngodon 

idellus, Cyprinus carpio, Hypophthalmichthys molitrix, Aristichthys nobilis, Carassius carassius и Tinca tinca од фа-
милијата Cyprinidae. 

 
Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”.  

 
Бр. 11-2805/3 

12 август 2010 година                                            Директор, 
    Скопје                                             Дејан Рунтевски, с.р. 

____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

2296. 
Врз основа на член 5 од Законот за исплата на пла-

тите во Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 
26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09 и 97/10),  Ми-
нистерството за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

  
Просечната месечна плата по работник за месец  

август 2010 година не може да изнесува помалку од 
утврдената на ниво на оддел и тоа: 

 
Оддел. Назив на одделот Износ 
01. Земјоделство, лов и соодветни ус-

лужни дејности 
  

9.514 
02. Шумарство, искористување на шу-

ми и соодветни услужни  дејности 
  

14.446 
05. Улов на риба, одгледување на риби 

и услужни активности во рибарс-
твото 

  
8.879 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Вадење на камен, јаглен и лигнит, 
вадење на тресет 

  
16.778 

13. Вадење на руди на метал 17.271 
14. Вадење на други руди и камен 14.872 
15. Производство на прехранбени про-

изводи и пијалоци 
  

12.725 
16. Производство на тутунски произво-

ди и ферментација на тутун 
  

11.950 
17. Производство на текстилни ткаенини   7.481 
18. Производство на облека; доработка 

и боење на крзно 
  

7.225 
19. Штавење и доработка на кожа, про-

изводство на куфери, рачни торби, 
седла, сарачки производи и обувки 

  
7.237 

20.  Преработка на дрво, производи од 
дрво и плута, освен мебел, произ-
водство на предмети од слама и 
плетарски материјал 

  
7.429 

21. Производство на целулоза, хартија 
и производи од хартија 

  
13.543 

22. Издавачка дејност, печатење и ре-
продукција на  снимени медиуми 

  
13.994 
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23. Производство на кокс, деривати на 
нафта и  нуклеарно гориво 

  
24.824 

24. Производство на хемикалии и хеми-
ски производи 

  
18.143 

25. Производство на производи од гума 
и производи од пластични маси 

  
8.574 

26. Производство на производи од дру-
ги неметални минерали 

 
13.192 

27. Производство на основни метали 14.357 
28. Производство на метални произво-

ди во металопреработувачката фаза, 
освен машини и уреди 

 
11.183 

29. Производство на машини и уреди, 
неспомнати на друго место 

  
11.524 

30. Производство на канцелариски ма-
шини и компјутери 

  
18.448 

31.  Производство на електрични маши-
ни и апарати, неспомнати на друго 
место 

  
12.255 

32. Производство на радио, телевизиска и 
комуникациона опрема и апарати 

  
8.518 

33. Производство на прецизни меди-
цински и оптички инструменти и 
часовници 

  
19.816 

34. Производство на моторни возила, 
приколки и полуприколки 

  
9.860 

35. Производство на други сообраќајни 
средства 

  
17.423 

36.  Производство на мебел и други раз-
новидни производи, неспомнати на 
друго место 

  
8.254 

37. Рециклажа   8.819 
40. Снабдување со електрична енерги-

ја, гас, пареа и топла вода 
  

25.069 
41.  Собирање, пречистување и дистри-

буција на вода 
  

14.007 
45. Градежништво 11.632 
50. Продажба, одржување и поправка на 

моторни возила и мотоцикли, про-
дажба на мало на моторни горива 

  
18.950 

51. Трговија на големо и посредничка 
трговија,  освен трговија со мотор-
ни возила и мотоцикли 

  
18.632 

52. Трговија на мало, освен трговија со 
моторни возила и мотоцикли; по-
правка на предмети за лична упо-
треба и за домаќинствата 

  
9.787 

55. Хотели и ресторани 10.299 
60.  Копнен сообраќај, цевоводен транспорт 13.695 
62. Воздушен сообраќај 63.511 
63.  Придружни и помошни активности 

во сообраќајот; активности на пат-
ничките агенции 

  
21.337 

64. Поштенски активности и телекому-
никации 

  
23.033 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65. Финансиско посредување, освен 
осигурување и пензиски фондови 

  
26.177 

66. Осигурување и реосигурување,  
пензиски фондови, освен задолжи-
телна социјална заштита 

  
26.596 

67. Помошни активности во финанси-
ското посредување 

  
34.161 

70. Активности во врска со недвижен 
имот 

  
18.573 

71.  Изнајмување на машини и опрема 
без ракувач и изнајмување на пред-
мети за лична употреба и  за дома-
ќинствата 

  
13.428 

72. Компјутерски и сродни активности 24.501 
73. Истражување и развој 18.913 
74. Други деловни активности 12.493 
75. Јавна управа и одбрана; задолжи-

телна социјална заштита 
  

18.547 
80. Образование 15.800 
85. Здравство и социјална работа 15.757 
90. Отстранување на отпадни води и ѓу-

бре, санитарни и  слични активности 
  

12.295 
91. Дејност на организации врз база на 

зачленување 
  

20.196 
92. Рекреативни, спортски, културни и 

забавни активности 
  

13.193 
93. Други услужни дејности   9.107 

 
Месечно даночно ослободување 7.035                                                
 
               Министер,  

Џељаљ Бајрами, с.р. 
_____________ 

 
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

2297. 
Врз основа на член 44 од Законот за данокот на до-

бивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 
44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007, 
159/2008 и 85/2010), Државниот завод за статистика го 
утврдува и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА 

МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ЗА  МЕСЕЦ АВГУСТ 2010 ГОДИНА 

 
Индексот на цените на мало во Република Македо-

нија во периодот јануари-август 2010 година, во однос 
на просечните цени на мало во 2009 година е повисок 
за 2,3%. 

 
                                        

                      Директор, 
                           м-р Благица Новковска, с.р. 
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