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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2279. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
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150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 26.6.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ДАВАЊЕ НА 
ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ 

НА ОПШТИНА БИТОЛА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција 

за млади и спорт му  престанува користењето на движ-
ните ствари, 59 рефлектори од Националната aрена  
“Филип II Македонски“ во Скопје, сопственост на Ре-
публика Македонија. 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
на времено користење во период од 90 (деведесет) дена 
без надомест на општина Битола и тоа 59 рефлектори 
со следниве технички спецификации - асиметрични 
рефлектори со моќност од 2000w, приклучен напон 
220v, игнитронска единица сместена во истото алуми-
ниумско куќиште. 
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Член 4 

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

 
Бр. 41-4763/1     Заменик на претседателот 

26 јуни 2012 година          на Владата на Република 
     Скопје             Македонија, 
       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2280. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 26.6.2012 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ДАВАЊЕ 
НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ 

НА ОПШТИНА СТРУГА 
 

Член 1 
 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција 
за млади и спорт му  престанува користењето на движ-
ните ствари, 30 рефлектори од Националната aрена  
“Филип II Македонски“ во Скопје, сопственост на Ре-
публика Македонија. 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
на времено користење во период од 90 (деведесет) дена 
без надомест на општина Струга и тоа, 30 рефлектори 
со следниве технички спецификации - асиметрични 
рефлектори со моќност од 2000w, приклучен напон 
220v, игнитронска единица сместена во истото алуми-
ниумско куќиште. 

                                                                
Член 3 

Директорот на Агенцијата за млади и спорт склучу-
ва договор со градоначалникот на општина Струга со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-4763/2         Заменик на претседателот 

26 јуни 2012 година    на Владата на Република 
     Скопје        Македонија 
             м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2281. 

Врз основа на член  8 од Законот за употребата на 
македонскиот јазик („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/98, 89/2008 и 116/2010), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 26 ју-
ни 2012 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА МАКЕДОНСКИ  

ЈАЗИК 
 
1. Од должноста претседател и членови на Советот 

за македонски јазик, поради истек на мандатот за кој се 
именувани се разрешуваат: 

а) претседателот 
- д-р Димитар Пандев 
б) членовите 
- д-р Мито Миовски 
- Лилјана Макаријоска 
-  д-р Томислав Треневски 
-  д-р Славица Велева 
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- д-р Анета Дучевска 

- д-р Веселинка Лаброска 

- д-р Татјана Гочкова – Стојановска 

- д-р Ѓорѓи Малковски. 

2. За претседател и членови на Советот за македон-

ски јазик се именуваат: 

а) за претседател 

- д-р Убавка Гајдова, од ЈНУ Институт за македон-

ски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје; 

б) за членови: 

- Ермис Лафазановски, писател – ЈНУ Институт за 

фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје 

- д-р Славица Велева, професор на Филолошкиот 

факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

- д-р  Марко Китевски, професор на ЈНУ Институт 

за македонска литература - Универзитет „Св. Кирил и 

Методиј“ – Скопје 

- д-р Зозе Мургоски, професор на Филолошкиот фа-

култет „Блаже Конески“ – Скопје 

- д-р Елка Јачева- Улчар, од ЈНУ Институт за маке-

донски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје; 

- д-р Весна Мојсова - Чепишевска , професор на 

Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

- д-р Марјан Марковиќ, професор на Филолошкиот 

факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

- д-р Веселинка Лаброска, в.д. директор на  ЈНУ 

Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – 

Скопје. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во  „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

 Број 23 –105/2               Претседател на Владата 

26 јуни 2012 година   на Република Македонија, 

           Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

2282. 

Врз основа на член 13 став 1 од Законот за Филм-

скиот фонд на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 70/2006, 

92/2008, 36/2011 и 136/2011), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 2012 

година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА НУ ФИЛМСКИ 
ФОНД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Националната установа Филмски фонд на Република 
Македонија, поради истек на времето за кое се имену-
вани, се разрешуваат: 

- Петар Волнаровски 
- Даниела Станковска. 
2. За членови на Управниот одбор на Националната 

установа Филмски фонд на Република Македонија се 
именуваат: 

 - Игор Стојчевски, дипл. актер, претставник од ре-
дот на стручните и уметнички лица од областа на 
филмската дејност   

- Даниела Станковска - Плачковска, претставник од 
вработените на Фондот. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Број 23 –5247/1     Претседател на Владата 

26 јуни 2012 година   на Република Македонија, 
          Скопје                   м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

2283. 
Врз основа на член 9 од Законот за угостителска 

дејност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 62/04, 89/08, 115/10 и 53/2011), министерот за еко-
номија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УС-
ЛОВИ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ОБЈЕКТИТЕ  
ЗА ВРШЕЊЕ НА УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ 
 

Член 1 
Во правилникот за услови за категоризација на об-

јектите за вршење на угостителска дејност („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 16/6) Прилог I и 
Прилог III се заменува со нови прилози кои се составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува со сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе се отпочне да се применува од 
1 јануари 2013 година. 

 
Бр. 13-2987/2  

7 јуни 2012 година        Министер,  
  Скопје             Ваљон Сараќини, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
2284. 

Врз основа на член 11 став 5 од Законот за оружјето 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.7/05, 
47/06, 42/07, 86/08, 72/10 и 158/11), министерот за 
здравство во согласност со министерот за внатрешни 
работи, донесоа 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ВО 
КОИ ЌЕ СЕ ВРШИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД НА ФИ-
ЗИЧКО ЛИЦЕ ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ НА ЗДРАВ-
СТВЕНАТА СПОСОБНОСТ ЗА ПОСЕДУВАЊЕ  

И НОСЕЊЕ НА ОРУЖЈЕ 
  
1. Во Решението за определување на здравствени 

установи во кои ќе се врши лекарски преглед на физич-
ко лице заради утврдување на здравствената способ-
ност за поседување и носење на оружје („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.83/07) по точката 9 
се додава нова точка 10, која гласи: 

„10. Градска општа болница „8-ми Септември“ 
Скопје, ОЕ Специјалистичко-консултативна служба.“ 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
          Бр.121-38118/1       Бр. 10-4051/2 
     19 јуни 2012 година   22 мај 2012 година 
               Скопје           Скопје 
             Министер        Министер 
   за внатрешни работи,     за здравство, 
 Гордана Јанкулоска, с.р. Никола Тодоров, с.р. 

__________ 
2285. 

Врз основа на член 62 став 8 од Законот за здрав-
ствената заштита („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 43/2012), министерот за здравство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ РЕШЕНИЕ ЗА ДОЗВОЛА ЗА 
ПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА НА ЗДРАВСТВЕНА 
УСТАНОВА И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА 
НА БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ РЕШЕНИЕ 
ЗАРАДИ НЕИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ, ОДНОСНО 
ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИ-
ВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕ-
НИЕ ЗА ДОЗВОЛА ЗА ПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА  

НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат формата и содр-

жината на барањето за донесување решение за дозвола 
за почнување со работа на здравствена установа и фор-
мата и содржината на барањето за донесување решение 
заради неиздадено решение, односно заради недонесу-
вање решение за одбивање на барањето за издавање ре-
шение за дозвола за почнување со работа на здравстве-
на установа во рокот утврден во членот 62 став 3 од За-
конот за здравствената заштита. 

Член 2 
Барањето за донесување решение за дозвола за поч-

нување со работа на здравствена установа се поднесува 
на образец „Барање за донесување решение за дозвола 
за почнување со работа на здравствена установа“ на 
хартија во бела боја со формат А4, даден во Прилог бр. 
1, кој е составен дел на овој правилник. 

Образецот на барањето од ставот 1 на овој член со-
држи:  

- назив на органот до кој се поднесува барањето, 
односно Министерство за здравство; 

- податоци за подносителот на барањето - основач 
на здравствената установа, односно име и презиме, 
адреса, ЕМБГ и телефон за контакт за физичко лице 
или назив, седиште, ЕМБС и телефон за контакт за 
правно лице; 

- наслов на барањето; 
- краток опис на содржината на барањето; 
- место и датум на поднесување на барањето; 
- потпис на подносителот на барањето. 

 
Член 3 

Барањето за донесување решение заради неиздаде-
но решение, односно заради недонесување решение за 
одбивање на барањето за издавање решение за дозвола 
за почнување со работа на здравствена установа во ро-
кот утврден во членот 62 став 3 од Законот за здрав-
ствената заштита се поднесува на образец „Барање за 
донесување решение заради неиздавање дозвола за 
почнување со работа на здравствена установа“ на хар-
тија во бела боја со формат А4, даден во Прилог бр. 2, 
кој е составен дел на овој правилник. 

Образецот на барањето од ставот 1 на овој член со-
држи:  

- назив на субјектот до кој се поднесува барањето, 
односно „до Писарницата на министерот за здравство“; 

- податоци за подносителот на барањето - основач 
на здравствената установа, односно име и презиме, 
адреса, ЕМБГ и телефон за контакт за физичко лице 
или назив, седиште, ЕМБС и телефон за контакт за 
правно лице; 

- наслов на барањето; 
- краток опис на содржината на барањето; 
- место и датум на поднесување на барањето; 
- потпис на подносителот на барањето. 

 
Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за формата и содржи-
ната на барањето за донесување решение за дозвола за 
почнување со работа на здравствена установа и за фор-
мата и содржината на барањето за донесување решение 
заради неиздадено решение, односно заради недонесу-
вање решение за одбивање на барањето за издавање ре-
шение за дозвола за почнување со работа на здравстве-
на установа („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр 91/11). 

 
Член 5 

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

 
Бр. 10-5530/1 

4 јули 2012 година                              Министер, 
    Скопје                                Никола Тодоров, с.р. 
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2286. 

Врз основа на член 39 став 3 од Законот за здрав-
ствената заштита („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.43/12), министерот за здравство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА НА ПОДАТОЦИТЕ ШТО СЕ 
ВОДАТ ВО ЕЛЕКТРОНСКАТА ЛИСТА НА ЗАКА-
ЖАНИ ПРЕГЛЕДИ И ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ И НАЧИНОТ  

НА НЕЈЗИНОТО ВОДЕЊЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината на по-

датоците што се водат во електронската листа на зака-
жани прегледи и интервенции за користење на здрав-
ствените услуги и начинот на нејзиното водење во мре-
жата на секундарно и терцијарно ниво. 

 
Член 2 

 (1) Во електронската листа на закажани прегледи и 
интервенции  (во натамошниот текст: Листата) се вне-
суваат податоци за пациентот и за здравствената уста-
нова во која се води листата. 

 (2) Во Листата се внесуваат следните податоци за 
пациентот: 

- име и презиме на пациентот, единствен матичен 
број (ЕМБГ), здравствен број, адреса на живеење, теле-
фонски број (фиксен и/или мобилен) и адреса за еле-
ктронска пошта, 

- вид на здравствената услуга односно вид на апа-
рат за која се закажува термин, 

- време на пријавување за здравствената услуга (час 
и минута, ден, месец и година), 

- време на закажување (час и минута, ден, месец и 
година), 

- опис на интервенција и забелешки. 
(3) Во Листата се водат следните податоци за здрав-

ствената установа: 
- назив и седиште на установата, 
- работно време на установата, 
- адреса за електронска пошта, 
- телефонски број на установата, 
- број на лекари, 
- број на апарати за кои се врши закажување, 
видови на здравствените услуги односно апарати за 

кои се врши закажување на прегледи и интервенции, и 
- листа на лекари кај кои се врши закажување на 

прегледи и интервенции (име и презиме, специјализа-
ција, титула, адреса, мобилен и/или фиксен телефон, 
адреса за електронска пошта и здравствена установа во 
која е вработен). 

(3) За сите исправки на погрешно внесени записи 
или бришење на податоци од страна на одговорното 
лице останува електронски запис во Листата. 

 
Член 3 

(1) Податоците во Листата се внесуваат од страна 
на определените лица во здравствената установа, вед-
наш по поднесувањето на барањето за закажување и 
тоа според редоследот на приемот на барања за закажу-
вање на здравствената услуга во термините одредени 
за редовно закажување. 

(2) Здравствените услуги кои се итни или се одне-
суваат на пациенти кои се сместени на лекување во 
здравствена установа, не се внесуваат во Листата, а 
здравствената услуга се извршува веднаш но не подоц-
на од 24 часа од настанувањето на потребата од итна 
здравствена услуга. 

(3) Како итни здравствени услуги се сметаат сите здрав-
ствени услуги кои се однесуваат на животно загрозувачки 
состојби (болест, повреда, односно труење, со ризик по 
здравјето и животот) утврдени од страна на лекар.  

(4) Здравствените услуги кои се приоритетни зара-
ди здравствената состојба на пациентот и проценката 
за натамошниот тек на третманот што избраниот лекар 
го образложил во упатот, односно според проценката 
на лекарот специјалист од соодветната гранка на спе-
цијалност од здравствената установа во која ќе се кори-
сти здравствената услуга, а во согласност со приорите-
тите базирани врз медицината заснована на докази се 
внесуваат во Листата во термини кои се во рамките на 
работното време на здравствената установа, но надвор 
од термините одредени за редовно закажување и не по-
доцна од еден месец. 

(5) Здравствените услуги кои се однесуваат на кон-
тролни прегледи и здравствени услуги за кои пациен-
тот бара да се закажат во подоцнежен термин од пону-
дениот, се закажуваат во термините одредени за редов-
но закажување, имајќи го во предвид терминот одреден 
за контрола односно подоцнежниот термин кој е пред-
ложен од пациентот. 

(6) Пациентот кој бара подоцнежен термин за зака-
жување, истото го потврдува со лична писмена изјава 
во која се наведени неговото име и презиме, здравстве-
ната услуга, здравствената установа и терминот кога 
бара да се закаже здравствената услуга. 

(7) По закажувањето на здравствената услуга во 
Листата, пациентот го добива единствениот број на 
здравствената услуга кој се доделува при закажувањето 
на услугата. 

(8) Доколку одреден вид на здравствени услуги се 
даваат во текот на истиот ден кога се побарани, за тие 
услуги не се води Листа, освен за закажувањето на 
здравствена услуга согласно член 5 и 6 од овој правил-
ник. 
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Член 4 
(1) Одговорните лица и избраниот лекар односно 

лекарот - специјалист вршат закажување на здравстве-
ните услуги во Листата преку доделеното корисничко 
име и лозинка од страна на Министерството за здрав-
ство. 

(2) Лицата од став 1 на овој член  се грижат за: 
- еднаков третман на сите пациенти,  
- заштита на личните податоци на пациентите сог-

ласно прописите за заштита на личните податоци, 
- ажурно управување со листата, 
- почитување на редот на пациентите, кои се впи-

шани во листата,  
- остварување на правата на пациентите да се запоз-

наат со листата, и 
- издавање на шифриран податок за името и прези-

мето на пациентот. 
 

Член 5 
Избраниот лекар односно соодветниот лекар – спе-

цијалист во случај на потреба од закажување на здрав-
ствена услуга за пациентот во друга здравствена уста-
нова од исто или повисоко ниво, закажува термин за 
здравствена услуга во соодветната Листа на здравстве-
ната установа согласно одредбите од овој правилник.  

 
Член 6 

Избраниот лекар закажува термин за здравствена 
услуга во здравствена установа на секундарно ниво, а 
лекарот - специјалист закажува термин за здравствена 
услуга во здравствена установа на секундарно или тер-
циерно ниво.  

 
Член 7 

Во Листата што се објавува од страна на директо-
рот на здравствената установа на видно место во про-
сториите на здравствената установа и на веб апликаци-
јата која ја администрира Министерството за здрав-
ство, се содржани следните податоци: 

- реден број,  
- единствен  број на здравствената услуга кој се до-

делува при закажувањето на услугата, 
- датум за кога е закажана здравствената услуга, 
- време на траење на закажаната здравствена услуга 

(од – до, изразено во час и минути), 
- датум на закажување (ден, месец, година), 
- време на чекање - уште колку денови има до зака-

жаната здравствена услуга, пресметано од моментални-
от датумот до датумот за кога е закажана здравствената 
услуга. 

Член 8 
Заради континуирано и успешно водење на Листата 

здравствената установа обезбедува постојана, стабилна 
и безбедна АДСЛ интернет конекција со минимални 
брзини од 4 Mbps download и 0,8 Mbps upload. 

 
Член 9 

Одредбите од член 5 и 6 на овој правилник ќе за-
почнат да се применуваат од 1 декември 2012 година. 

 
Член 10 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 07-4400/1 

5 јули 2012 година                                 Министер, 
    Скопје                                   Никола Тодоров, с.р. 

__________ 

 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
2287. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 
Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.158/10), член 12 
став 4 од Законот за платниот промет („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.113/07, 22/08, 
159/08, 133/09, 145/10, 35/11, 11/12 и 59/12), а во врска 
со член 4 став 6 од Законот за задолжница („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.59/12), Советот 
на Народната банка на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ 
И ПОСТАПКАТА  ЗА ОТВОРАЊЕ И ЗАТВОРАЊЕ  

НА ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА 
 
1. Во Одлуката за начинот и постапката за отвора-

ње и затворање на трансакциска сметка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 150/07, 05/08 и 
152/08 ), во точката 13, ставот 3 се менува и гласи:  

„Сметката на учесникот во платниот промет не мо-
же да се затвори доколку: 

- на истата сметка се евидентирани неизвршени на-
лози и основи за наплата, а тие не се пренесени на пра-
вен следбеник, со исклучок на точка 12;  

- не се изврши бришење на задолжницата од Реги-
старот на задолжници.“ 
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2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“, а ќе се применува од 1 септември 2012 годи-
на. 

 
  О бр. 02-15/VIII-2/2012                  Гувернер  
5 јули 2012 година                  и  претседавач 

  Скопје                      на Советот на Народната банка 
                                         на Република Македонија, 
                                            Димитар Богов, с.р. 

__________ 
2288. 

Врз основа член 47 став 1 точка 6 од Законот за На-
родната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.158/10) и член 24 
став 3 од Законот за девизното работење („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.34/01, 49/01, 
103/01, 51/03, 81/08, 24/11 и 135/11), Советот на Народ-
ната банка на Република Македонија донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОТВО-
РАЊЕ И ВОДЕЊЕ НА СМЕТКИ НА НЕРЕЗИДЕНТИ 

 
1. Во Одлуката за начинот и условите за отворање и 

водење на сметки на нерезиденти („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 41/07, 105/07, 78/08 и 
139/08), во точката 3 потточка б) алинеја 1, по зборови-
те: „патна исправа“ се додаваат зборовите: „или важеч-
ка лична карта ако лицето доаѓа од држава-членка на 
Европската Унија или од држава со која Република Ма-
кедонија има склучено билатерална спогодба за преку-
гранично патување на државјани на двете земји“. 

2. Во точката 4 алинеја 4, по зборот: „банката“ се 
додаваат зборовите: „а коишто се однесуваат на напла-
та или плаќање во странство“. 

3. Во точката  5, по ставот 1 се додава нов став 2 
којшто гласи:  

„Ажурирањето на документацијата за идентифика-
ција на нерезидентот од став 1 на оваа точка не се од-
несува на нерезидентите од точка 3 потточка а) алинеја 
3 на оваа одлука, како и на странските банки со кои до-
машните банки имаат воспоставено кореспондентски 
односи.“ 

Постојниот став 2, станува став 3. 
4.Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“.  

 
  О бр. 02-15/VIII-3/2012                   Гувернер  
5 јули 2012 година                   и  претседавач 

 Скопје                       на Советот на Народната банка 
                                         на Република Македонија, 
                                            Димитар Богов, с.р. 

2289. 
Врз основа член 47 став 1 точка 6 од Законот за На-

родната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.158/10) и член 23 
став 2 од Законот за девизното работење („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.34/01, 49/01, 
103/01, 51/03, 81/08, 24/11 и 135/11), Советот на Народ-
ната банка на Република Македонија донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ 
РЕЗИДЕНТИТЕ КОИШТО НЕ СЕ ОВЛАСТЕНИ 
БАНКИ, МОЖАТ ДА ОТВОРААТ И ДА ИМААТ  

СМЕТКИ ВО СТРАНСТВО 
 
1. Во Одлуката за начинот и условите под кои рези-

дентите коишто не се овластени банки, можат да отво-
раат и да имаат сметки во странство („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 165/11 и 46/12), во точ-
ката 2 алинеја 4, втората реченица се менува и гласи: 
„Под важечки документ за работа се подразбира дого-
вор за работа склучен со странски работодавач или 
друг документ за вработување издаден од надлежен ор-
ган на странската држава, вклучително и работна виза 
содржана во патната исправа, во коишто е наведен пер-
иодот на кој се однесуваат“. 

Во третата реченица по зборовите: „Сметката кај 
странската банка врз оваа основа може да се отвори во 
земјата каде што е седиштето на странскиот работода-
вач“, се додаваат зборовите: „како и во земјата каде 
што има негови организациски делови“. 

По алинејата 6 се додава нова алинеја 7 којашто 
гласи: 

„- физички лица со постојано место на живеење во 
Република Македонија, а во исто време имаат и важеч-
ка странска патна исправа со податоци за адресата на 
живеење во странство.  

Сметката кај странската банка врз оваа основа може 
да е отворена само во земјата каде што е издадена ва-
жечката патна исправа и може да се користи само за 
трансфер на прилив од странство.“ 

2. Во точката 8 зборовите: „од денот на истекот на 
важноста на документот за престој или за работа од 
точката 2 став 1 алинеја 2, 3 и 4“ се бришат. 

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

 
  О бр. 02-15/VIII-4/2012                  Гувернер  
5 јули 2012 година                  и  претседавач 

 Скопје                       на Советот на Народната банка 
                                          на Република Македонија, 
                                              Димитар Богов, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ 

2290. 
Врз основа на член 44 став 5 и член 48 став 1 од Законот за спортот („Сл. весник на РМ“ бр. 29/02, 

66/04, 81/08, 18/11, 51/11 и 64/12), ја приложуваме следната 
 

Л И С Т А 
НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ 

2012 – ЈУНИ 2012 ГОДИНА 
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Бр. 08-1404/1 
5 јули 2012 година                                  Директор, 

    Скопје                                  м-р Лазар Поповски, с.р. 
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Бр. 08-1404/2 
5 јули 2012 година                                   Директор, 

  Скопје                                 м-р Лазар Поповски, с.р. 

2291. 
Врз основа на член 44 став 5 и член 48 став 1 од Законот за спортот (,,Сл. Весник на РМ,, бр. 29/02, 66/04, 

81/08, 18/11, 51/11 и 64/12), ја приложуваме следната 
 

Л И С Т А 
НА СТРУЧНИ ЛИЦА И ТРЕНЕРИ КОИ УЧЕСТВУВАЛЕ ВО РАБОТАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 
СПОРТСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО 
ВОЗДУХОПЛОВСТВО 

 
2292. 

Врз основа на член 47 став (1) од Законот за возду-
хопловство („Службен весник на Република Македони-
ја” бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10 и 24/12) директорот 
на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УСЛОВИ И НАЧИН НА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА 
ВОЗДУХОПЛОВНИ МАНИФЕСТАЦИИ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат условите и на-
чинот на организирање на воздухопловни манифеста-
ции. 

 
Член  2 

Воздухопловната манифестација во смисла на овој 
правилник е јавно прикажување на летачки способно-
сти и достигнувања на воздухопловци (пилоти, едрили-
чари, падобранци, моделари и други) како и на летачки 
средства (авиони, хеликоптери, едрилици, змејови, па-
раглагдери, лесни и ултра лесни летала, падобрани, ба-
лони, разни моделарски изведби и други) заради запоз-
навање на јавноста со најновите достигнувања во воз-
духопловството, воздухопловната техника, како и 
стручната подготвеност за управување со истите. За 
воздухопловни манифестации се сметаат јавни натпре-
вари, аеромитинзи, вклучувајќи и изложби, како и 
претставувања на воздухоплови, ако воздухопловите се 
претставуваат на јавноста, а не само на купувачи.  

 
2. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА  

ВОЗДУХОПЛОВНА МАНИФЕСТАЦИЈА 
 

Член 3 
(1) Воздухопловна манифестација, вклучувајќи и 

генерална проба може да се одржи во воздушен про-
стор претходно резервиран со итно известување 
(NOTAM). 

(2) Итното известување (NOTAM) од став (1) на 
овој член треба да биде со важност за денот на одржу-
вањето на воздухопловната манифестација, и тоа  нај-
малку 30 минути пред започнувањето и 30 минути по 
завршувањето на истата.  

(3) Границите на резервираниот воздушен простор 
треба да бидат точно дефинирани со координати или 
во полупречник од референтна точка дефинирана со 
координати согласно World Geodetic Sistem - WGS 84, 
изразен во мерни единици (километри, наутички милји 
и др).  

(4) Висината на резервираниот воздушен простор 
треба да биде најмалку 1000 метри (3000 стапки) над 
определената максимална работна висина за време на 
воздухопловната манифестација (бафер зона). 

 
Член 4 

Параметрите на ограничувањата на воздухоплови 
со стварна брзина при маневрирањето во лет помала од 
250 кноти се утврдуваат согласно следните услови: 

1. Метеоролошки услови 
- Видливост во лет најмалку 8 км 
- Хоризонтална оддалеченост од облаци најмалку 

1,5 км 
- Вертикална оддалеченост од долна база на облаци 

најмалку 150 м над горната граница на летање. 
- Без појава на умерена или јака турбуленција  

2. Минимална одалеченост од публика 
- од патеката за возење најмалку 15 метри 
- од полетно слетната патека најмалку 50 метри 
-  странична оддалеченост на зоната на летање нај-

малку 230 метри. 
 

Член 5 
За време на извршување на акробатски летови при 

цивилни воздухопловни манифестации, може да се из-
ведуваат акробатски фигури во согласност со упатства-
та на производителот за одреден тип на воздухоплов. 

 
Член 6 

(1) Минималната безбедна висина на летање и завр-
тувања на летачките средства треба да изнесува 50 ме-
три, освен ако со одредбите од Глава 3 на овој правил-
ник поинаку не е определено. 

(2) По исклучок од став (1) на овој член минимал-
ната безбедна висина за елементот бришечко летање 
треба да изнесува најмалку две величини на распон на 
крилата за соодветниот авион или едрилица, односно 
две величини во пречник на роторот на хеликоптер. 

 
Член 7 

Не може да се врши полетување и слетување во 
група и групно летање на воздухоплови од различни 
типови освен ешалонирано настапување на група со-
ставена од подгрупи со ист тип на воздухоплови. 

 
Член 8 

Не може да се врши намерно гасење и стартување 
на моторите на воздухопловите во лет и изведување на 
елементи и маневри кои не се најавени со планот за на-
стап и проверени, односно, увежбани на генералната 
проба. 

 
Член 9 

За време на падобранските скокови, не може да се 
вршат било какви други летачки активности во зоната 
на скокањето. За време на падобрански скокови, не мо-
же да работат моторите на авионите, односно хеликоп-
терите на земја. Слетување на воздухопловот од кој се 
извршени падобранските скокови не може да се врши, 
ако слетувањето се врши на исто леталиште се до при-
земјувањето и на последниот падобранец, односно до 
целосното ослободување на полетно-слетната патека. 

 
Член 10 

Не може да се врши надлетување над просторот на-
менет за публика и извршување на маневри во кои ве-
кторот на брзината на воздухопловот е кон публиката. 

 
Член 11 

(1) Организаторот на воздухопловната манифеста-
ција треба да го одреди просторот за сместување на 
публиката така да истиот се наоѓа исклучиво странич-
но во однос на местото за полетување и слетување, 
прелетување на воздухопловите, зоната на летањето, 
доскок на падобранците или кој се користи за други 
воздухопловни активности, односно странично од 
главните патеки, кои се користат за вршење на други 
летови како и надвор од секторите за приод и замину-
вање кои им припаѓаат. 

(2) Просторот од став (1) од овој член треба да биде 
ограден и јасно обележан со знаци на забрани и инфор-
мации за да се оневозможи пристап на површините на 
кои се одвива воздухопловната активност односно во 
реонот под воздушниот простор предвиден за летачка 
активност за време на манифестацијата. 

(3) Неовластени лица и возила не можат да се дви-
жат надвор од просторот наменет за публика и за пар-
кирање на возила. 



10 јули  2012  Бр. 87 - Стр. 43 
 
 

(4) Растојанието на првиот ред на публиката од ра-
бот на полетно-слетната патека не треба да биде пома-
ло од 50 метри. 

 
Член 12 

Во просторот од 20 метри од воздухопловите, ста-
тичните места за полнење гориво и цистерните за точе-
ње гориво не може да се пуши. 

 
Член 13 

(1) Екипажот кој учествува во летачката програма 
на воздухопловната манифестација треба да поседува 
важечка дозвола, да е обучен за маневрите кои ги изве-
дува и да има најмалку 10 часови остварен налет во 
последните три месеци. 

(2) Во летачкиот дел од воздухопловната манифе-
стација не може да учествува екипаж кој во својот со-
став има лица кои се на обука или кои немаат претход-
но учество, најмалку на генералната проба на возду-
хопловната манифестација. 

 
Член 14 

(1) На воздухопловна манифестација може да учес-
твуваат само воздухоплови кои се регистрирани, имаат 
доказ за пловидбеност и поседуваат гаранција за тех-
ничка исправност најмалку на ниво на извршен 50 ча-
совен повремен преглед. 

(2) На воздухопловна манифестација не може да 
учествува експериментален воздухоплов. 

 
Член 15 

Целокупното летање во текот на воздухопловната 
манифестација на сите воздухоплови се врши исклучи-
во со висиномери подесени по QFE, односно момен-
талниот притисок на местото на кое се изведува возду-
хопловната манифестација.  

 
Член 16 

(1) На воздухопловна манифестација не може да 
учествуваат воздухоплови без воспоставена двострана 
радио врска помеѓу воздухопловот и контролата на ле-
тање која раководи со летањето, како и настап на еки-
паж со кој контролата на летање не може да комуници-
ра на македонски или на англиски јазик. 

(2) За време на воздухопловната манифестација 
дозволено е користење на стандардна воздухопловна 
фразеологија на македонски или на англиски јазик во 
зависност од карактерот на манифестацијата.  

3. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА 
ВОЗДУХОПЛОВНИ МАНИФЕСТАЦИИ 

 
Групни и акробатски летови на авиони со млазен погон 
 

Член 17 
(1) Групни летови на авиони со млазен погон не мо-

же да се вршат. 
(2) По исклучок од став (1) на овој член, може да се 

вршат групни летови со млазен погон, ако организато-
рот на манифестацијата обезбеди исполнување на след-
ното: 

1. да се исполнети минималните услови во однос на 
видливост во лет, видливост на земја, вертикална и хо-
ризонтална оддалеченост од облаците и базата на обла-
ците, во согласност со одредбите на овој правилник, 
без оглед на тоа дали аеродромот е со или без контро-
лирана зона, 

2. групните летови да се извршуваат паралелно со 
утврдените простори наменети за публиката и без про-
мена на насоката на летање, 

3. утврдените простори наменети за публиката да 
не се прелетуваат односно летовите да не се одвиваат 
кон нив,    

4. страничната оддалеченост од просторот во кој се 
одвиваат летовите и просторот наменет за публика да 
изнесува најмалку 230 метри и  

5. летовите да се одвиваат на височина од најмалку 
500 метри (1 500 стапки) над земјата (АGL). 
 

Останати летови на авиони со млазен погон 
 

Член 18 
(1) Летови на авион со млазен погон, при кои се из-

ведува симулиран престанок на работа на мотор, 
летoви при кои авионите летаат едни кон други или 
пролетуваат еден покрај друг со намалено меѓусебно 
растојание не можат да се вршат. 

(2) Прелетите можат да се изведуваат само паралел-
но со просторот наменет за публиката, а промената на 
правецот на летањето на воздухопловите смее да се из-
ведува само во спротивен (одлазен) правец во однос на  
просторот наменет за публиката. 

(3) Одредбите од член 17 став (2) точки 1, 3, 4, и 5 
од овој правилник се применуваат на соодветен начин 
на прелетите и промената на правецот  од став (2) од 
овој член. 
 

Нормални летови на авиони со млазен погон 
 

Член 19 
За време на изведување на нормални летови пило-

тот на воздухопловот треба да се придржува на пропи-
сите кои се однесуваат на употреба на аеродромот и да 
обезбеди надлетување на пропишаната височина за 
надлетување на препреки на местото на манифестаци-
јата.  
 
Групни акробатски летови на авиони со елисен погон 

 
Член 20 

Изведување на групни акробатски летови на авиони 
со елисен погон, може да се врши ако организаторот на 
манифестацијата обезбеди исполнување на следното: 

1. да се исполнети минималните услови во однос на 
видливост во лет, видливост на земја, вертикална и хо-
ризонтална оддалеченост од облаците и базата на обла-
ците, во согласност со одредбите на овој правилник, 
без оглед на тоа дали аеродромот е со или без контро-
лирана зона, 

2. групните акробатски летови да се извршуваат 
истовремено со најмногу три едномоторни авиони со 
најголема дозволена маса на полетување до 2000 kg, во 
ист правец на летот и паралелно со просторот наменет 
за публиката,  

3. утврдените простори наменети за публиката да 
не се прелетуваат односно летовите да не се одвиваат 
кон нив,    

4. страничната оддалеченост од просторот во кој се 
одвиваат летовите и просторот наменет за публика да 
изнесува најмалку 350 метри и  

5. летовите да се одвиваат на височина од најмалку 
500 метри (1 500 стапки) над земјата (АGL). 

 
Групни летови на авиони со елисен погон 

 
Член 21 

Изведување на групни летови на авиони со елисен 
погон, може да се врши, ако организаторот на манифе-
стацијата обезбеди исполнување на следното: 

1. видливоста во лет да изнесува најмалку 5 км за 
летовите во неконтролиран воздушен простор, додека 
другите метеоролошки услови треба да одговараат на 
вредностите утврдени за визуелно летање; 

2. летовите да се извршуваат паралелно со утврде-
ните простори наменети за публиката; 
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3. утврдените простори наменети за публиката да 
не се прелетуваат, односно летовите да не се одвиваат 
кон публиката и 

4.  страничната оддалеченост од просторот во кој се 
одвиваат летовите и просторот наменет за публика да 
изнесува најмалку: 

- 100 метри за авиони со максимална дозволена те-
жина на полетување до 2000 кг 

 - 150 метри за авиони со максимална дозволена те-
жина на полетување од 2000 кг до 5700 кг 

- 230 метри за авиони со максимална дозволена те-
жина на полетување поголема од 5700 кг и 

5. летовите да се извршуваат на висина од најмалку 
100 метри (300 стапки) над земја  (АGL)   

Акробатски летови на авиони со елисен погон 
 

Член 22 
Изведување на акробатски летови на авиони со ели-

сен погон, може да се врши ако организаторот на мани-
фестацијата обезбеди исполнување на следното: 

1. страничната оддалеченост од просторот во кој се 
одвиваат летовите и просторот наменет за публика да 
изнесува најмалку: 

- 150 метри за авиони со максимална тежина на по-
летување до 5700 кг  

- 230 метри за авиони со максимална дозволена те-
жина на полетување поголема од 5700 кг и 

2. доколку се исполнети условите утврдени во член 
21 точки 1, 2, 3 и 5 на овој правилник.  

Останати летови на авиони со елисен погон 
 

Член 23 
Одредбите од член 21 на овој правилник на соодве-

тен начин се применуваат за одобрување на останатите 
видови на летови на авиони со елисен погон како што 
се прелетувања со симулиран престанок на работа на 
еден или  повеќе мотори или прелетувања со промена 
на брзината и други.  

Нормално летање на авиони со елисен погон 
 

Член 24 
Одредбите од член 19 на овој правилник соодветно 

се применуваат и за нормално  летање на авиони со 
елисен погон.  

Летови со хеликоптер 
Член 25 

(1) Одредбите од член 21 на овој правилник соод-
ветно се применуваат и за групно летање на хеликопте-
ри. 

(2) Одредбите од член 22 на овој правилник соод-
ветно се применуваат и за акробатско летање на хели-
коптери. 

(3) Прелетување со промена на брзина или во исто-
времено лебдење на еден или повиќе хеликоптери мо-
же да се изведува под услови пропишани во член 21, на 
овој правилник, со исклучок на точката 5 доколку се 
врши лебдење на хеликоптер.  

(4) За време на нормални летови со хеликоптер, пи-
лотот треба да се придржува на пропишаните висини 
за надлетување на препреки на аеродромот на кој се 
одржува воздухопловната манифестација. 

(5) Не можат да се вршат групни акробатски летови 
со цивилни хеликоптери.   

Летови со моторни едрилици 
 

Член 26 
(1) Групни акробатски летови со моторни едрилици 

можат да се вршат во исклучителни случаи, ако орга-
низаторот на манифестацијата обезбеди исполнување 
на следното: 

1. групните летови да се вршат истовремено со 
најмногу три моторни едрилици, во ист правец на ле-
тот и паралелно со утврдените простори за публиката и 

2. да се исполнети условите утврдени во член 20 
точки 1, 3, 4 и 5 на овој правилник. 

(2) Групни летови со моторни едрилици можат да 
се вршат ако организаторот на манифестацијата обез-
беди исполнување на следното: 

1. страничната оддалеченост од просторот во кој се 
одвиваат летовите и просторот наменет за публика да 
изнесува најмалку 100 метри и 

2. да се исполнети условите утврдени во член 21 
точки 1, 2, 3, и 5 на овој правилник. 

(3) Акробатски летови со моторни едрилици можат 
да се вршат ако организаторот на манифестацијата 
обезбеди исполнување на следното: 

1. страничната оддалеченост од просторот во кој се 
одвиваат летовите и просторот наменет за публика да 
изнесува најмалку 150 метри и 

2. да се исполнети условите утврдени во член 21 
точки 1, 2, 3, и 5 на овој правилник. 

(4) Одредбите од став (2) од овој член соодветно се 
применуваат и на другите видови на летови со моторни 
едрилици. 

(5) Одредбите од член 25 став (4) на овој правилник 
соодветно се применуваат и за нормално летање со мо-
торни едрилици. 

 
Летање со останати видови на воздухоплови 

 
Член 27 

(1) Летовите на останатите видови на воздухоплови 
можат да бидат одобрени ако се придржуваат на одред-
бите утврдени во овој правилник кои се применливи за 
нивната категорија. 

(2) Просторот за одржување на воздухопловна ма-
нифестација во која учествуваат воздухопловни моде-
ли, треба да биде видливо ограден и означен со знаци 
за забрани и информации. Доколку во воздухопловната 
манифестација учествуваат воздухоплови со екипаж и 
воздухопловни модели, организаторот на манифеста-
цијата треба да определи лице одговорно за координа-
ција на летањето на воздухопловните модели. 

 
4. НАЧИН НА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВНА 

МАНИФЕСТАЦИЈА 
 

Член 28 
(1) Воздухопловна манифестација може да се орга-

низира по претходно извршен надзор и издадено одо-
брение од страна на Агенцијата за цивилно воздухоп-
ловство (во понатамошниот текст: Агенцијата). 

(2) Доколку воздухопловната манифестација се 
одржува во контролиран воздушен простор, одобрени-
ето од став (1) на овој член, Агенцијата го издава по 
предходно добиена согласност од давателот на услуги 
на воздухопловна навигација. 

(3) За организирање на воздухопловна манифеста-
ција на која треба да учествува државен воздухоплов, 
одобрение издава Агенцијата по предходно добиено 
мислење од надлежните министерства согласно Зако-
нот за воздухопловство.  

 
Член 29 

(1) За издавање на одобрение за организирање на 
воздухопловна манифестација од член 28 на овој пра-
вилник, трговско друштво, орган на државната управа, 
здружение на граѓани или друго физичко или правно 
лице поднесува барање во писмена форма до Агенција-
та најдоцна осум недели пред планираниот ден  на одр-
жување на манифестацијата. 
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(2) По исклучок од став (1) од овој член, барањето 
за издавање на одобрение за организирање на возду-
хопловна манифестација на која учествуваат само 
спортски воздухоплови, се поднесува во писмена фор-
ма до Агенцијата, најдоцна 12 дена пред планираниот 
ден на одржување на манифестацијата. 

(3)  Барањето од ставовите (1) и (2) на овој член 
треба да ги содржи следните податоци:  

1. Име и презиме или име на организација, адреса, 
односно седиште и контакт телефонски број на органи-
заторот на воздухопловната манифестација; 

2. Име и презиме и контакт телефонски број на ра-
ководителот (директор) на воздухопловната манифе-
стација; 

3. Вид, цел и време (датум и временски период во 
денот) на одржување на воздухопловната манифеста-
ција; 

4. Место на одржување на воздухопловната мани-
фестација и 

5. Географска должина, ширина  изразена согласно 
World Geodetic Sistem - WGS 84 и вертикални граници 
на потребниот воздушниот простор за одржување на 
манифестацијата. 

(4) Барањето од ставовите (1) и (2) на овој член тре-
ба да ги содржи следните документи:  

1. Согласност на операторот на аеродромот за одр-
жување на манифестацијата, а во случај кога планира-
ната воздухопловна манифестација не се одржува на 
аеродром, кон барањето се приложува скица  на реонот 
на кој е планирана манифестацијата со податоци за го-
лемината и стручна проценка за прикладноста на тој 
реон за одржување на планираната манифестација, ка-
ко и доказ за право на користење на тој реон и 

2. Елаборат за воздухопловната манифестација. 
 

Член 30 
Елаборатот од член 29 став (4) точка 2 на овој пра-

вилник треба да содржи: 
1. Име и презиме на раководителот (директор) на 

воздухопловната манифестација кој ќе раководи со 
активностите поврзани со подготовка и реализација на 
воздухопловната манифестација; 

2. Име и презиме на раководителот на летање, кој 
треба да има дозвола за комерцијален лет (CPL) и кое 
ќе раководи и кординира со летачките активности во 
подготовка и реализација на воздухопловната манифе-
стација; 

3. Име и презиме на раководителот на падобрански-
те скокови, кој треба да има дозвола на падобранец со 
овластување на организатор на падобрански скокови 
или инструктор по падобранство кое ќе раководи со па-
добранските скокови во  кординација со раководителот 
на летање; 

4. Тип и регистарски ознаки на воздухопловите, кои 
ќе учествуваат во воздухопловната манифестација со 
фотокопии од исправите на воздухопловите, а во слу-
чај кога при поднесувањето на барањето за одобрување 
на воздухопловната манифестација, организаторот на 
манифестацијата не е во можност да ги наведе овие по-
датоци, треба најдоцна во рок од два дена пред почето-
кот на манифестацијата во писмена форма да ја извести 
Агенцијата за типот, бројот и регистарските ознаки на 
воздухопловите; 

5. Список на учесниците кои ќе учествуват во воз-
духопловната манифестација со фотокопии од нивните 
дозволи, односно уверенија, а во случај кога при под-
несувањето на барањето за одобрување на воздухоп-
ловната манифестација, организаторот не е во можност 
да го достави овој список со фотокопии од дозволите, 
односно уверенијата, треба истото да го направи нај-
доцна во рок од два дена пред почетокот на манифеста-
цијата; 

6. Договор склучен помеѓу организаторот на возду-
хопловната манифестација и пилотите, како и другиот 
персонал кои ќе учествуваат во манифестацијата во 
воздух и на земја; 

7. Програма на воздухопловната манифестација во 
која организаторот на манифестацијата ги наведува 
бројот на планираните содржини, број на учесници и 
временската рамка и 

8. Предлог на организаторот на воздухопловната 
манифестација за решенијата за финансирање на мани-
фестацијата, за обезбедувањето на воздухопловно тех-
ничко, навигациско, метереолошко, санитетско, против 
пожарно, редарско, полициско, сообраќајно, логистич-
ко,  медиумско покривање и друго. 

 
Член 31 

(1) Најдоцна десет дена пред денот на одржувањето 
на планираната воздухопловна манифестација, раково-
дителот (директорот) на воздухопловната манифеста-
ција доставува упатство за реализација на истата до 
Агенцијата, сите учесници и заинтересирани субјекти. 

(2) Упатството за реализација на воздухопловната 
манифестација од став (1) на овој член треба да има 
текстуален дел со следната содржина: 

- пристигање на учесниците 
- опис на воздушниот простор разервиран за наста-

нот 
- организација и процена за контрола и раководење 

со летањето  
- фрекфенции и повикувачки знаци 
- ограничувања, 
- вонредни постапки, 
- обезбедување на настанот 
- заминување на учесниците и 
- други потребни содржини. 
(3) Кон текстуалниот дел на упатството за реализа-

ција на воздухопловната манифестација, раководите-
лот (директорот) на воздухопловната манифестација 
приложува: 

- скица-карта во размер 1:200 000 со процедури за 
визуелно пристигнување – заминување, зони на чека-
ње, воздушен простор разервиран за настанот, 

- скица на  аеродромот, леталиштето или местото-
теренот со податоци за распоред и димензии на зоните 
за публика, зоните за маневар на воздухопловите со 
оска на работа, зона за изложба на  воздухопловите, зо-
на за скокање на падобранците, паркинг зона за служ-
бени возила (брза помош, противпожарно возило, по-
лиција, одезбедување и сл). 

- обрасци-прашалници за учесниците кои настапу-
ваат на манифестацијата и  

- други потребни скици и шеми. 
(4) Обрасците – прашалниците од став (3) алинеја 4 

на овој член треба да содржат податоци потребни за 
медиумско презентирање и покривање на воздухоплов-
ната манифестација и истите треба да содржат подато-
ци за: 

1. членовите на екипажот; 
2. летачки налет во часови на пилотите; 
3. воздухопловите кои ќе бидат вклучени во возду-

хопловната манифестација; 
4. краток опис на нивните летачки програми и 
5. падобранците со нивно падобранско искуство.  

Член 32 
(1) Во упатството за реализација на воздухопловна-

та манифестација од член 31 на овој правилник, орга-
низаторот ги дефинира битните прашања за планира-
ното, организираното и безбедно извршување на мани-
фестацијата и служи за предходна подготовка на прија-
вените учесници, други структури и лица вклучени во 
организацијата и реализацијата на воздухопловната ма-
нифестација. 
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(2) Агенцијата во рок од пет дена од добивањето на 
упатството за реализација на воздухопловната манифе-
стација врши анализа и го одобрува како основен доку-
мент за воздухопловната манифестација или доколку 
има недостатоци, дава забелешки и предлага мерки за 
отстранување на евентуалните недостатоци. 

 
Член 33 

(1) Агенцијата во рок од пет дена од приемот на ба-
рањето го известува писмено подносителот за приемот 
на барањето и за лицето одговорно за координација на 
постапката и соработка со раководителот (директорот) 
на воздухопловната манифестација. 

(2) Доколку барањето е целосно и доколку се утвр-
ди дека се исполнети пропишаните услови за организи-
рање на воздухопловна манифестација, Агенцијата ja 
одобрува воздухопловната манифестација по доставен 
доказ за платен надоместок утврден со Tарифникот на 
Агенцијата. 

  
Член 34 

Овој правилник влегува во сила со денот на негово 
објавување во „Службен весник на Република Македо-
нија”. 

 
Бр. 10-695/3 

5 јули 2012 година                                  Директор, 
  Скопје                                д-р Дејан Мојсоски, с.р. 

__________ 
2293. 

Врз основа на член 33 став (5), a во врска со член 3 
од Законот за воздухопловство („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 14/2006, 24/2007, 103/2008, 
67/2010 и 24/12), директорот на Агенцијата за цивилно 
воздухопловство донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, НАЧИНОТ НА 
ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ, ПРОМЕНА И 
ЕВИДЕНЦИЈА НА УВЕРЕНИЈАТА ЗА РАБОТА И 
УВЕРЕНИЈАТА ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА БЕЗБЕД-
НОСНИТЕ  УСЛОВИ  ЗА  ВРШЕЊЕ  НА ЈАВЕН   

ВОЗДУШЕН ПРЕВОЗ 
 

1. Општи одредби 
 

Член  1 
Со овој правилник се пропишуваат формата, содр-

жината, начинот на издавање, продолжување, промена 
и евиденција на уверенијата за работа и уверенијата за 
исполнување на безбедносните услови за вршење на ја-
вен воздушен превоз. 

 
Член  2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

1. Уверение за работа за вршење на јавен возду-
шен превоз (Оperating Licence - OL) е овластување кое 
Агенцијата за цивилно воздухопловство (во поната-
мошниот текст: Агенцијата) му го дава на правно лице, 
со кое му се дозволува да врши јавен воздушен превоз 
како што е наведено во уверението за вршење на јавен 
воздушен превоз (во натамошниот текст: уверение за 
работа);  

2. Уверение за исполнување на безбедносни усло-
ви за вршење на јавен воздушен превоз (Аir 
Operation Certificate-АОC) е уверение кое Агенцијата 
му го дава на правно лице, со кое се потврдува дека 
правното лице поседува професионална способност и 
организациона поставеност која гарантира безбедно 
оперирање на воздухопловот/те вклучен/и во воздухоп-
ловни активности наведени во уверението за исполну-

вање на безбедносните услови за вршење на јавен воз-
душен превоз (во натамошниот текст: уверение за ис-
полнување на безбедносни услови). 

3. Сертификација е постапка за издавање, продол-
жување и промена на уверението за работа и уверение-
то за исполнување на безбедносни услови или за изда-
вање на одобренија и согласности поврзани со вршење 
на јавен воздушен превоз, која се состои од сертифика-
циона проверка и надзор во која Агенцијата утврдува 
дали барателот ги исполнува пропишаните безбеднос-
ни, економски услови и услови за обезбедување од 
дејствија на незаконско постапување. 

 
2. Форма и содржина на уверението за работа и  

уверението за исполнување на безбедносни услови 
 

Член  3 
(1) Формата и содржината на уверението за работа  

е дадена во Прилог 1 кој е составен дел на овој правил-
ник. 

(2) Формата и содржината на уверението за испол-
нување на безбедносни услови е дадена во Прилог 2 
кој е составен дел на овој правилник.  

 
3. Начин на издавање, продолжување или промена 

на уверенијата за работа и уверенијата за  
исполнување на безбедносни услови 

 
Член  4 

Издавањето, продолжувањето или промената на 
уверението за работа и уверението за исполнување на 
безбедносни услови, се врши во постапка која ги содр-
жи следните фази: 

1. првичен контакт и состанок пред поднесување на 
барање (во натамошниот текст: првичен состанок); 

2. поднесување на барање со придружна документа-
ција; 

3. утврдување на формални недостатоци на барање-
то; 

4. утврдување на исполнетост на условите, кое оп-
фаќа:  

- сертификациона проверка на барањето и потреб-
ната документација (Document Evaluation)  

- сертификационен надзор (Initial Inspection) и 
5. издавање, продолжување или промена на увере-

нието за работа и уверението за исполнување на без-
бедносни услови.  

 
3.1. Првичен состанок 

 
Член 5 

(1) Барателот со цел одржување на првичен соста-
нок поднесува писмо за намера до Агенцијата. 

(2) Агенцијата во рок од седум дена од приемот на 
писмото за намера писмено го известува барателот за 
времето и местото на одржување на состанокот и за ли-
цето одговорно за координација на постапката и кому-
никација согласно нејзина внатрешна процедура.  

(3) Состанокот од став (2) на овој член има за цел: 
- запознавање на барателот со постапката за издава-

ње продолжување и промена на уверението за работа и 
уверението за исполнување на безбедносни услови и 
разрешување на евентуалните нејаснотии во врска со 
постапката;  

- запознавање со придружната документација која 
се поднесува кон барањето, вклучувајќи и одредени 
упатства за пополнување на соодветните обрасци; 

- претставување на раководниот персонал на бара-
телот пред Агенцијата и 

- да се утврди дали намерите на барателот се во 
рамките утврдени со прописите за јавен воздушен пре-
воз. 
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(4) Состанокот од став (2) на овој член се одржува 
во просториите на Агенцијата во присуство на дире-
кторот, раководните лица и менаџерот за квалитет на 
барателот.   

3.2. Поднесување на барање и потребна  
документација 

 
3.2.1. Поднесување на барање 

 
Член 6 

(1) Барањето за издавање, продолжување или про-
мена на уверението за работа и уверението за исполну-
вање на безбедносни услови, се поднесува на образец 
даден во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник 
објавен на интернет страната на Агенцијата. 

(2) Барањето за издавање на уверение за работа и 
уверение за исполнување на безбедносни услови се 
поднесува најмалку 90 дена пред планираната дата на 
отпочнување со вршење на јавен воздушен превоз. 

(3) По исклучок на став (2) на овој член барателот 
може да ги достави оперативните прирачници најмалку 
60 дена пред планираниот датум за отпочнување со вр-
шење на јавен воздушен превоз. 

(4) За продолжување на важноста на уверението за 
работа и уверението за исполнување на безбедносни 
услови, превозникот поднесува барање за продолжува-
ње до Агенцијата најдоцна 30 дена пред истекот на 
важноста на уверенијата.  

(5) Доколку превозникот не поднесе барање за про-
должување на важноста на уверението за работа и уве-
рението за исполнување на безбедносни услови во ро-
кот од став (4) на овој член, се смета дека уверенијата 
се повлечени. 

(6) Превозникот кој сака да изврши промена на по-
датоците наведени во уверението за работа и уверение-
то за исполнување на безбедносни услови, за истото 
поднесува писмено барање до Агенцијата најмалку 30 
дена пред датата кога се планира да се отпочне со опе-
рациите на кои се однесува бараната промена. 

(7) По исклучок на став (6) на овој член, имателот 
на уверението за работа и уверението за исполнување 
на безбедносни услови кој сака да изврши промена на 
името на правното лице, адреса, бришење на воздухоп-
лов од регистар и промена на одговорно лице (Post 
Holder) за истото поднесува писмено барање со потреб-
ната документација до Агенцијата најдоцна во рок од 
10 дена од настанатата промена.  

 
3.2.2. Потребна документација за издавање на  
уверение за исполнување на безбедносни услови 

 
Член  7 

(1) Кон барањето од член 6 став (1) на овој правил-
ник се поднесува следната докумантација за исполне-
тост на пропишаните услови за издавање  на уверение 
за исполнување на безбедносните услови и тоа: 

1. Доказ за уплатена административна такса; 
2. Доказ за уплатен надоместок за издавање на уве-

рение за исполнување на безбедносните услови соглас-
но Тарифникот за утврдување на висината на надоме-
стоците на Агенцијата; 

3. Опис на предложените операции: 
-патници и/или стока (карго и/или опасни материи); 
- видот на јавен воздушен превоз за кој се поднесу-

ва барањето (редовен превоз или нередовен превоз 
(чартер или авиотакси превоз), домашен или меѓунаро-
ден превоз, дневен или ноќен превоз); 

- региони и области на изведување на операциите; 
4. Договори за сопственост или закуп, или писмо за 

намера за купување или закуп на воздухопловите; 
5. Статут на правно лице (вклучувајќи ја целта на 

друштвото – комерцијален воздушен сообраќај); 

6. Договори за вработување или ангажирање на 
членови на екипаж; 

7. Договор за користење на аеродром во Република 
Македонија како домицилен аеродром; 

8. Доказ за сопственост или договор за закуп на де-
ловни простории; 

9. Уверение за упис во регистарот на воздухоплови 
на Република Македонија, уверение за пловидбеност, 
уверение за тип, уверение за одржување на воздухоп-
лови, уверение за бучава и емисија на гасови, уверение 
за радиостаница, број на воздухоплови, типови на воз-
духоплови, регистарски ознаки, договори за закуп/ли-
зинг како и други податоци поврзани за воздухоплови-
те со кои располага авиопревозникот. 

10. Номинации за раководни лица (Post–Holders) 
дадени на образец четири на EASA (EASA Form 4), 
вклучително со нивни биографија (CV) и докази за 
нивна компетентност (дозволи, уверенија, сертифика-
ти, дипломи); 

11. Предложена измена/Образец за измена и допол-
нување (PRA) за секој прирачник посебно; 

12. Оперативен прирачник со содржина утврдена 
согласно Поддел П од Анексот III на ЕУ Регулативата 
3922/91 изменета со ЕУ Регулативите 2176/96, 
169/1999, 2871/2000, 1592/2002, 1899/2006, 1900/2006, 
8/2008 и 859/2008, која е преземена согласно Анексот I 
од Мултилатералната спогодба за основање на Европ-
ска заедничка воздухопловна област (“Службен весник 
на Република Македонија” бр. 27/07 и 98/09), и кој ка-
ко минимум треба да содржи Дел А (OM–A), Дел B 
(OM–B) за секој тип на воздухоплов (согласно наслов-
ната страница на процена на OM–B документот), Дел C 
(OM–C), Дел D (OM–D) и инструкции за објаснување и 
прифаќање на дозволите од контролата на летање 
(ATC clearances) особено ако во истите е опфатено пре-
летување на безбедна висина;  

13. Прирачник за квалитет, ако не е опфатен во 
OM–A; 

14. Самопроценка "Верификација на придржување 
на Q–системот/Систем за мониторинг на придржува-
њето"; 

15. Изјава на операторот за придржување кон ОМ; 
16. Прирачник за процедури за безбедност на пат-

ничката кабина -  CSPM; 
17. Листа на минимална опрема - MEL; 
18. Чек листи за усогласеност со барањата за опре-

ма на воздухопловот (Подделови K и L на OPS); 
19. Чек листа за усогласеност со дополнителните 

барања за пловидбеност (JAR/CS-26); 
20. Програма за обезбедување на авиопревозникот 

(security); 
21. Технички дневник на воздухопловот (Technical 

Log); 
22. Пополнет образец за RNAV (вклучувајќи и за 

RNP); 
23. Пополнет образец за ETOPS, ако е соодветно; 
24. Пополнет образец за MNPS, ако е соодветно; 
25. Пополнет образец за AWO вклучувајќи и LVTO, 

ако е соодветно; 
26. Пополнет образец за остри приоди, ако е соод-

ветно; 
27. Прирачник за опслужување на земја, ако е соод-

ветно; 
28. Листа на воздухоплови, типови на воздухопло-

ви, регистарски ознаки, сериски броеви, главна база, 
капацитет на патнички седишта; 

29. Систем за управување со безбедноста (Safety 
Management System), листи за проверка на усогласено-
ста/образец за анализа на недостатоци; 

30. Програма за спречување на несреќи и безбед-
ност на летањето (Accident Prevention and Flight Safety 
Programme); 
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31. Список на дозволени отстапувања од конфигу-
рацијата на воздухопловот; 

32. Прирачник за карактеристиките на воздухопло-
вот; 

33. Прирачник (процедури) за контрола на масата и 
центражата; 

34. Прирачници за обука на кабинскиот персонал, 
оперативниот персонал и персоналот за опслужување 
на земја доколку истиот не е опфатен со Оперативниот 
прирачник, Дел Д; 

35. Прирачник за кабинскиот персонал (Cabin crew 
Manual); 

36. Прирачник за превоз на опасни материи/ ако е 
соодветно; 

37. Анализа на полетно–слетните патеки; 
38. Листи за проверка (чек листи) кои ги користи 

екипажот за летање; 
39. Картици/листи со известувања за патниците; 
40. Листа за проверка на процедурите за пребарува-

ње на воздухоплов; 
41. Предлог спецификации за специфичните опера-

тивни овластувања кои се бараат; 
42. План за демонстрирање на евакуација во опасни 

ситуации; 
43. План за демонстрирање на слетување на водa; 
44. План за демонстрирање на летови; 
45. Листа на поднесени документи дадена во При-

лог 4 кој е составен дел на овој правилник и 
46. други докази за исполнетост на безбедносните 

услови пропишани во Правилникот за начинот на вр-
шење на јавен воздушен превоз како и посебните усло-
ви во однос на потребниот персонал, воздухопловите, 
опремата и другите посебни услови неопходни за без-
бедно и уредно работење и условите за обезбедување 
од дејствија на незаконско постапување пропишани во 
Уредбата за условите за безбедност на воздухопловно 
пристаниште и правилата за начинот на вршење на ра-
ботите поврзани со обезбедување од дејствија на неза-
конско постапување. 

(2) По исклучок од став (1) на овој член, доколку 
истовремено со постапката за издавање на уверението 
за исполнување на безбедносни услови се водат и по-
стапките за добивање на уверенија за упис во регистар 
на воздухоплов/ите, за пловидбеност, за тип, одржува-
ње на воздухоплови, бучава и емисија на гасови и за 
радиостаница, во тој случај уверенијата од став (1) точ-
ката 9 на овој член, наместо со барањето, се поднесува-
ат на крај на постапката односно по завршување на по-
стапката за негово добивање.  

3.2.3. Потребна документација за издавање на  
уверение за работа 

 
Член 8 

Кон барањето од член 6 на овој правилник се под-
несува следната документација за исполнетост на про-
пишаните економски услови за издавање на уверение 
за работа и тоа: 

1. Доказ за уплатена административна такса; 
2. Доказ за уплатен надоместок за издавање на уве-

рение за работа согласно Тарифникот за утврдување на 
висината на надоместоците на Агенцијата; 

3. Примерок од тековна состојба од Централниот 
регистар за правното лице не постара од 30 дена;  

4. Статут на правно лице (вклучувајќи ја целта на 
друштвото – комерцијален воздушен сообраќај); 

5. Примерок од книгата на акционер (листа на акци-
онери), доколку се работи за акционерско друштво; 

6. Докази за исполнетост на пропишаните економ-
ски услови за вршење на јавен воздушен превоз соглас-
но ЕУ Регулативата 1008/2008 за заедничките правила 
за вршење на воздухопловните услуги во заедницата, 
Глава II која е преземена согласно Анексот 1 од Мул-

тилатералната спогодба за основање на Европска заед-
ничка воздухопловна област (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” број 27/07 и 98/09) (во натамош-
ниот текст: ЕУ Регулативата 1008/2008) и  

7. Листа на поднесени документи дадена во Прилог 
5 кој е составен дел на овој правилник.  

3.2.4. Потребна документација за продолжување и 
промена на уверение за работа и уверение за  

исполнетост на безбедносните услови 
 

Член 9 
(1) Кон барањето за продолжување на уверението 

за работа и уверението за исполнување на безбедносни 
услови, се поднесува: 

1. Доказ за уплатени административни такси за про-
должување на уверенијата; 

2. Доказ за уплатен надоместок за продолжување на 
уверение за работа и уверение за исполнување на без-
бедносни услови согласно Тарифникот за утврдување 
на висината на надоместоците на Агенцијата; 

3. Докази за исполнетост на безбедносните услови 
пропишани во Правилникот за начинот на вршење на 
јавен воздушен превоз како и посебните услови во од-
нос на потребниот персонал, воздухопловите, опремата 
и другите посебни услови неопходни за безбедно и 
уредно работење и условите за обезбедување од дејс-
твија на незаконско постапување пропишани во Уред-
бата за условите за безбедност на воздухопловно при-
станиште и правилата за начинот на вршење на работи-
те поврзани со обезбедување од дејствија на незакон-
ско постапување и  

4. Докази за исполнетост на економските услови 
пропишани со ЕУ Регулативата 1008/2008 за продол-
жување на уверението за работа и тоа: 

а) Сметки, но не постари од шест месеци по послед-
ниот ден на односната финансиска година и, ако е по-
требно, најновиот интерен финансиски извештај; 

б) Проектиран биланс на состојбата, вклучувајќи го 
и билансот на успехот, за претстојната година; 

в) Претходни и проектирани износи на расходи и 
приходи за ставки за гориво, цени и тарифи, плати, 
одржување, амортизација, промени на девизниот курс, 
аеродромски надоместоци, надоместоци за услугите на 
воздухопловната навигација, трошоци за опслужување 
на земја, осигурување, итн. прогнози за сообраќа-
јот/приходите и 

г) Извештаи за движење на готовинскиот капитал и 
планови за ликвидноста за следната година. 

(2) По исклучок од став (1) на овој член, доказите 
од точките 3 и 4 не се поднесуваат кон барањето докол-
ку со континуираните инспекциски надзори спроведе-
ни согласно Правилникот за начинот, правилата и по-
себните услови за вршење на инспекциски надзор и по-
себните услови кои треба да ги исполнува лице за да 
врши инспекциски надзор на јавен воздушен превоз не 
е утврдена промена или неисполнетост на некој од про-
пишаните услови за вршење на јавен воздушен превоз.  

(3) Кон барањето за промена на уверението за рабо-
та и/или  уверението за исполнување на безбедносни 
услови, се поднесува:  

1. Доказ за уплатена административна такса; 
2. Доказ за уплатен надоместок за промена на уве-

рението за работа и уверението за исполнување на без-
бедносни услови согласно Тарифникот за утврдување 
на висината на надоместоците на Агенцијата;  

3. Доказ за исполнетост на условите за извршување 
на промена на одреден податок во уверението за испол-
нување на безбедносни услови пропишани во Правил-
никот за начинот на вршење на јавен воздушен превоз 
како и посебните услови во однос на потребниот пер-
сонал, воздухопловите, опремата и другите посебни ус-
лови неопходни за безбедно и уредно работење; 
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4. Доказ за исполнетост на економските услови за 
промена на уверението за работа во случај на промена 
во структурата или во активностите на имателот на 
уверението кои значително влијаат врз нивната финан-
сиска состојба и тоа: 

а) Ако е потребно, последниот интерен биланс на 
состојбата и прегледани/ревидирани финансиски сме-
тки за претходната финансиска година. 

б) Прецизни детални податоци за сите предложени 
промени на пример, промена на услуга, планирано пре-
земања или здржување, измени во акцискиот капитал, 
промена на акционери, итн.; 

в) Проектиран биланс на состојбата, со биланс на 
успех за тековната финансиска година, вклучувајќи ги 
и сите планирани промени во структурата или дејно-
стите кои значајно ќе влијаат врз финансиската способ-
ност; 

г) Претходни и проектирани износи на расходи и 
приходи на ставките како што се оние за гориво, цени 
и тарифи, плати, одржување, амортизација, промени на 
девизниот курс, аеродромски надоместоци, трошоци за 
услуги на воздухопловната навигација, трошоци за 
опслужување на земја, осигурување, итн. Прогнози за 
сообраќајот/приходите; 

д) Извештаи за движење на готовинските текови и 
планови за ликвидноста за следната година, вклучувај-
ќи ги и сите планирани измени во структурата или 
активностите кои значајно ќе влијаат врз финансиската 
способност и 

г) Детални податоци за финансирање за набавка/за-
куп на воздухоплови, вклучувајќи ги, во случај на за-
куп, и условите на договорот. 

 
3.2.5. Потребна документација за специфични 

овластувања 
 

Член  10 
(1) Во случај  кога кон уверението за исполнување 

на безбедносни услови се бараат специфични опера-
тивни овластувања како што се CATII/CATIII, ETOPS, 
MNPS,  RVSM, RNAV, HEM, MEL, превоз на опасни 
материи или друго, кон барањето се поднесуваат и до-
кази за исполнување на условите за вршење на таквите 
овластувања и програми за обука. 

(2) Во случај кога кон уверението за исполнување 
на безбедносни услови се бараат и специјални ограни-
чувања пропишани во Правилникот за начинот на вр-
шење на јавен воздушен превоз како и посебните усло-
ви во однос на потребниот персонал, воздухоплови-
те,опремата и другите посебни услови неопходни за 
безбедно и уредно работење се доставуваат и информа-
ции за бараните ограничувања.   

 
Член 11 

Документацијата од членовите (7), (8), (9) и (10) на 
овој правилник се поднесува во оригинал или копија 
заверена кај нотар.  

 
3.3. Утврдување на формални недостатоци 

 
Член 12 

По приемот на барањето Агенцијата утврдува дали 
постојат формални недостатоци и тоа: 

- дали барањето е поднесено во определениот рок; 
- дали барањето е поднесено на образецот пропи-

шан со овој правилник и 
- дали кон барањето е поднесена документацијата 

од членовите (7), (8), (9), односно (10) на овој правил-
ник. 

Член  13 
(1) Агенцијата во рок од 15 ден од приемот на бара-

њето го известува барателот за тоа дали барањето е 
потполно или содржи формални недостатоци и му 
определува рок за отстранување на истите. 

(2) Рокот од 90 дена за завршување на целокупната 
постапка утврден во член 19 став (4) на овој правилник 
започнува да тече од моментот кога барателот ќе ги от-
страни формалните недостатоци во рокот од став (1) на 
овој член.  

(3) Доколку барателот не ги отстрани недостатоци-
те во предвидениот рок Агенцијата донесува заклучок 
за отфрлање на барањето.  

3.4. Утврдување на исполнетост на условите 
 

Член  14 
(1) Доколку се утврди дека барањето е целосно, 

Агенцијата започнува со утврдување на исполнетоста 
на пропишаните услови за добивање на уверение за ра-
бота и уверение за исполнување на безбедносни услови  
и со спроведување на сертификацијата. 

(2) Сертификацијата од став (1) на овој член се вр-
ши преку сертификациона проверка на барањето и при-
ложената документација (Document Evaluation) и сер-
тификационен надзор (Initial Inspection). 

(3) По исклучок од став (2) на овој член сертифика-
цијата при продолжување на уверението за работа и 
уверението за исполнување на безбедносни услови мо-
же да се изврши без спроведување на сертификационен 
надзор (Initial Inspection) доколку со континуираните 
инспекциски надзори спроведени согласно Правилни-
кот за начинот, правилата и посебните услови за врше-
ње на инспекциски надзор и посебните услови кои тре-
ба да ги исполнува лице за да врши инспекциски над-
зор на јавен воздушен превоз не е утврдена неисполне-
тост на некој од пропишаните услови за вршење на ја-
вен воздушен превоз.  

(4) Агенцијата и барателот ги усогласуваат терми-
ните и динамиката на проверките од став (2) на овој 
член пред нивното започнување. 

(5) Агенцијата изготвува внатрешна процедура со 
која ја пропишува својата внатрешна организација на 
работата при сертификацијата и чек листи за извршува-
ње на сертификационата проверка и надзор од став (2) 
на овој член.  

 
3.4.1. Сертификациона проверка на барањето и при-

ложената документација (Document Evaluation) 
 

Член  15 
(1) Сертификационата проверка на барањето и при-

ложената документација (Document Evaluation) има за 
цел откривање на недостатоците, пропустите и критич-
ните ситуации во исполнетоста на пропишаните услови 
кои можат да влијаат на безбедноста на јавниот возду-
шен превоз и предложените операции. 

(2) Во текот на проверката од став (1) на овој член 
претставниците на Агенцијата ги користат претходно 
изготвените чек листи пропишани со внатрешната про-
цедура од член 14 став (5) на овој правилник и усно им 
ги соопштуваат на претставниците на барателот прели-
минарните резултати. 

(3) Во текот на проверката од став (1) на овој член 
на барателот му се дава можност во одреден период да 
ги отстрани евентуалните недостатоци во поднесената 
документација и/или да подготви алтернативни реше-
нија пред започнување на сертификациониот надзор 
(Initial Inspection).  

(4) Доколку барателот не ги отстрани недостатоци-
те во предвидениот рок или не предложи прифатливи 
алтернативни решенија, Агенцијата донесува заклучок 
за отфрлање на барањето. 
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3.4.2. Сертификационен надзор (Initial Inspection)  
Член 16 

(1) Сертификациониот надзор (Initial Inspection) 
има за цел преку увид и практична проверка на начи-
нот на извршување на бараните операции на јавен воз-
душен превоз да утврди дали барателот ги исполнува 
пропишаните услови за вршење на јавен воздушен пре-
воз и дека истиот може да го задоволи бараното ниво 
на безбедност.   

(2) Сертификациониот надзор (Initial Inspection) се 
извршува во согласност со ICAO Doc. 8335-АН/879 и 
Аdministrative and Guidance Material - AGM, Section 
Four: operations, Part 2 нa JAA. 

 
Член 17 

(1) Барателот треба да го овозможи сертификацио-
ниот надзор (Initial Inspection), да и ја даде неопходната 
техничка помош на Агенцијата, да ги организира посе-
тите, како и да определи лице кое ќе биде овластено да 
соработува со Агенцијата.  

(2) Лицето за поддршка овластено од барателот тре-
ба да овозможи: 

- преглед на односните досиеја, податоци, процеду-
ри и друг материјал во врска со вршење на јавен возду-
шен превоз; 

- копирање или земање на извадоци од односните 
досиеја, податоци, процедури и друг материјал; 

- добивање на бараните објаснувања;   
- пристап во просториите, локациите, добрата и 

другите средства на барателот, односно имателот на 
уверението и 

- други активности со цел овозможување на серти-
фикацијата.   

Член 18 
(1) Во рок од 10 дена од завршувањето на сертифи-

кациониот надзор (Initial Inspection), Агенцијата изго-
твува писмен извештај во кој се констатира фактичката 
состојба, се утврдуваат евентуалните неусогласености, 
пропусти и критични ситуации во исполнетоста на 
пропишаните услови и истите детално се опишуваат и 
документираат. 

(2) Извештајот од став (1) на овој член Агенцијата 
го доставува до подносителот на барањето. 

(3) Агенцијата во рок од 10 дена од доставување на 
извештајот од став (1) на овој член ќе побара од бара-
телот да предложи мерки за отстранување на евентуал-
ните недостатоци, пропусти и критични ситуации во 
исполнетоста на условите за вршење на јавен воздушен 
превоз како и рок за нивно преземање. 

(4) Агенцијата ќе ги одобри мерките и рокот за нив-
но превземање доколку оцени дека истите се доволни 
за отстранување на евентуалните недостатоци, пропу-
сти и критични ситуации во исполнетоста на условите 
за вршење на јавен воздушен превоз.  

(5) Барателот треба да ги преземе мерките на начин 
и во временски рок одобрени од Агенцијата. 

 
3.5. Издавање, продолжување или промена на  

уверението за работа и уверението за исполнување 
на безбедносни услови  

Член 19 
(1) Доколку подносителот на барањето ги превземе 

мерките на начин и во рок согласно член 18 на овој 
правилник, Агенцијата донесува решение за издавање, 
продолжување или промена кое заедно со уверението 
за работа и уверението за исполнување на безбедносни 
услови ги доставува на подносителот на барањето.  

(2) Уверенијата од став (1) се издаваат првично со 
важност од шест месеци, по што истите се продолжува-
ат на рок не подолг од три години. 

(3) Доколку Агенцијата оцени дека не се исполнети 
пропишаните услови за вршење на јавен воздушен пре-
воз, донесува решение за одбивање на барањето за из-
давање, продолжување или промена на уверението за 
работа и уверението за исполнување на безбедносни 
услови кое ги содржи причините за истото. 

(4) Целокупната постапка пред Агенцијата од под-
несување на барањето до донесување на решение за из-
давање, продолжување или промена на уверението за 
работа и уверението за исполнување на безбедносни 
услови не може да трае повеќе од 90 дена. 

    
4. Евиденција 

 
Член  20 

(1) За издадените уверенија за работа, уверенијата 
за исполнување на безбедносни услови и документаци-
јата приложена кон барањето за издавање, продолжува-
ње или промена на истите, Агенцијата води евиденција 
во регистар.  

(2) Регистарот од став (1) на овој член содржи пода-
тоци за превозниците на кои Агенцијата им издала уве-
рение за работа и/или уверение за исполнување на без-
бедносни услови  и има за цел олеснување на дистри-
буцијата на важни информации до оние на кои тие се 
однесуваат, како и контакт броеви и адреси на одговор-
ните лица (Post Holder), директорот на превозникот и 
податоци за типовите и класите на воздухоплови со кој 
истиот оперира.  

(3) Регистарот од став (1) на овој член се води на 
образецот ЈАА form 101 даден во дел 4 од Упатството 
за административни постапки и примена, додаток 3 
(Administrative and Guidance Material – AGM, Section 
Four, Appendix 3) на JAA кој се прифаќа и директно се 
применува. 

(4) Во регистарот од став (1) на овој член, а со цел 
нумерирање на  издадените уверенија за работа и уве-
ренија за исполнување на безбедносните услови се ко-
ристат сериски броеви кои се состојат од префиксот 
МК, бројот на уверението и годината кога е издадено.  
Нумерирањето на уверенијата се врши согласно дел 4 
од Упатството за административни постапки и приме-
на, додаток 4 (Administrative and Guidance Material – 
AGM, Section Four : Appendix 4)  на ЈАА. 

 
5. Преодни и завршни одредби 

 
Член 21 

Со денот на влегување во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за формата, содржи-
ната, евиденцијата и начинот на издавање, продолжу-
вање, обновување и промена на уверението за работа и 
уверението за исполнување на безбедносни услови за 
вршење на јавен воздушен превоз („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 85/07).  

 
Член 22 

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

 
Бр. 10-703/5 

5 јули 2012 година                                   Директор, 
   Скопје                               д-р Дејан Мојсоски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ 
 
2294. 

И С П Р А В К А 
 
Се врши исправка на Правилникот за начинот и постапката за регулирање на малопродажните цени на 

оператор со значителна пазарна моќ донесен од Агенцијата за електронски комуникации, објавен во „Служ-
бен весник на РМ“ бр. 77 од 20 јуни 2012 година, со што се објавува Прилог 1 кон Правилникот за начинот и 
постапката за регулирање на малопродажните цени на оператор со значителна пазарна моќ. 

Правилникот за начинот и постапката за регулирање на малопродажните цени на операторот со значител-
на пазарна моќ и Прилог број 1 кон правилникот, влегуваат во сила со денот на објавувањето на оваа испра-
вка во „Службен весник на РМ“. 

 
Бр. 02-2522/3 

9 јули 2012 година                          Директор,  
   Скопје                     Роберт Орданоски, с.р. 
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ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА 
 
2295. 

Врз основа на член 19 од Статутот на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за 

дистрибуција на електрична енергија бр. 02-7113/2/9/1 од 29.6.2011 година, Управниот одбор на ЕВН Еле-

ктростопанство на Македонија на седницата одржана на 5.7.2012 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА МРЕЖНИ ПРАВИЛА ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Се донесуваат Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија согласно Законот за енер-

гетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011 и 136/2011) и Решението за одобрување на Мрежните правила 

за дистрибуција на електрична енергија на Регулаторната комисија за енергетика бр. 02-1102/1 од 

29.06.2012 година. 

2. Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија година и Решението за одобрување на 

Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија на Регулаторната комисија за енергетика бр. 02-

1102/1 од 29.06.2012 година, да се достават до ЈП „Службен весник на Република Македонија“ заради обја-

вување. 

3. Се задолжува Раководителот на Одделот за енергетска политика и управување со регулатива да ја 

спроведе оваа Одлука. 

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување. 

  

                    Претседател на Управен одбор, 

                    дипл. инж. Вернер Хенгст, с.р. 

  

       Заменик на претседателот  

                              на Управен одбор, 

                  инж. маг. Волфганг Шефер, с.р. 

 

       Член на Управен одбор, 

                                                               м-р Игор Гиевски, с.р. 
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2296. 
Врз основа на член 77 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

16/2011 и 136/11) и член 19 од Статутот на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво 
за дистрибуција на електрична енергија бр. 02-7113/2/9/1 од 29.6.2011 година, по претходно добиено одо-
брение од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија Решение бр. 02-1102/1 од 
29.6.2012 година, Управниот одбор на ЕВН Електростопанство на Македонија, акционерско друштво за ди-
стрибуција  на електрична енергија, на седницата одржана на 05.07.2012 година со Одлука на УО. бр. 02-
6603/2/11 донесе 

 
М Р Е Ж Н И  П Р А В И Л А  

ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
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