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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

605. 
Врз основа на член 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 

ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за денационализација, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 30 март 2007 година. 
 

      Бр. 07-1401/1                                Претседател 
30 март 2007 година              на Република Македонија,                       
          Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА 

 
Член 1 

Во Законот за денационализација (“Службен весник 
на Република Македонија” бр. 20/98, 31/2000 и 
42/2003), членот 49 се менува и гласи: 

“Барањата за денационализација се остваруваат са-
мо во управна постапка.   

Барањата за денационализација во управна постап-
ка можат да се поднесат до 31 декември 2007 година. 

По истекот на рокот од пет години од денот на вле-
гувањето во сила на Законот за денационализација, мо-
же да се бара давање на надоместок, а враќање на имот 
само ако нема правни и фактички пречки. 

По истекот на рокот од ставот 2 на овој член, пра-
вото да се поднесе барање за денационализација пре-
станува.” 

  
Член 2 

Поведените парнични постапки до денот на влегу-
вањето во сила на овој закон по барање за враќање на 
имот или за плаќање на надоместок, ќе продолжат спо-
ред одредбите кои важеле до денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

 
Член 3 

Во членот 64 став 2 по зборот “ништовни” точката 
се брише и се додаваат зборовите: “ако барањето за де-
национализација е поднесено во рокот од пет години 
од денот на влегувањето во сила на Законот за денаци-
онализација, а заклучно до 7 мај  2003 година”.  

  
Член 4 

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

626. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 24

 Академија за обука на судии и 
јавни обвинители 

  65. Правилник за едукатори и ментори во 
Академијата за обука на судии и јавни 
обвинители.................................................. 24

 Огласен дел................................................... 1-68
 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E 

LIGJIT PËR DENACIONALIZIM 
 

Neni 1 
Në Ligjin për denacionalizim (“Gazeta zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë”, numër 20/98, 31/2000 dhe 
42/2003), neni 49 ndryshon si vijon: 

“Kërkesat për denacionalizim realizohen vetëm në 
procedurën administrative.   

Kërkesat për denacionalizim në procedurën 
administrative mund të paraqiten deri më 31 dhjetor 2007. 

Pas skadimit të afatit prej pesë vjetësh nga dita e hyrjes 
në fuqi të Ligjit për denacionalizim, mund të kërkohet 
dhënia e kompensimit, ndërsa kthimi i pronës vetëm nëse 
nuk ka pengesa juridike dhe faktike. 

Pas skadimit të afatit nga paragrafi 2 i këtij neni, 
ndërpritet e drejta për paraqitjen e kërkesës për 
denacionalizim”. 

  
Neni 2 

Procedurat e ngritura të kontestimit deri në ditën e 
hyrjes në fuqi të këtij ligji, me kërkesë për kthimin e 
pronës ose për pagesën e kompensimit, do të vazhdojnë 
sipas dispozitave që kanë qenë në fuqi deri në ditën e 
hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

 
Neni 3 

Në nenin 64 paragrafi 2 pas fjalëve “të pavlefshme”  
fshihet pika dhe shtohen fjalët: “nëse kërkesa për 
denacionalizim është paraqitur në afat prej pesë vjetësh nga 
dita e hyrjes në fuqi të Ligjit për denacionalizim, e 
përfundimisht deri më 7.5.2003”.  

  
Neni 4 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e shpalljes 
në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

___________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

606. 
Врз основа на член 137 став 3 од Законот за возду-

хопловство („Службен весник на РМ” бр. 14/06, 24/07), 
министерот за транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ЛИ-
ЦА ЗА ИСПИТУВАЧИ ВО ЛИСТАТА НА ВОЗДУ-

ХОПЛОВНИ СТРУЧЊАЦИ 
 

Член  1 
Со овој правилник се пропишуваат критериумите за 

овластување на лица за испитувачи во листата на воз-
духопловни стручњаци. 

 
Член  2 

Критериумите за овластување на лица за испитува-
чи во листата на воздухопловни стручњаци се дадени 
во прилог кој е составен дел на овој правилник. 
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Член  3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од  

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

 
Бр. 31-2754/3    

30 март 2007 година                              Министер, 
    Скопје                           Миле Јанакиески, с.р. 
 

ПРИЛОГ 
К Р И Т Е Р И У М И 

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ЛИЦА ЗА ИСПИТУВАЧИ ВО 
ЛИСТАТА НА ВОЗДУХОПЛОВНИ СТРУЧЊАЦИ  

1. Критериуми за овластени испитува за спрове-
дување на практичниот дел од испитите за стекну-
вање со дозвола за приватен пилот на авион 
(PPL(A)), за комерцијален пилот на авион (CPL(A)) 
и за сообраќаен пилот на авион (ATPL(A)); како и 
за стекнување со овластување за инструментално 
летање (IR) и за стекнување со овластување за ин-
структор по летање. 

1.1. Општите критериуми  
1.1.1 Согласно MK JAR-FCL 1.425 и Додаток 1 на 

MK JAR-FCL 1.425 
1.1.2 Придржување кон Прирачникот за испитува-

чи на ЈАА.  
1.2. Посебни критериуми: 
1.2.1  За испитувач за летање (авион) (FE(A)), сог-

ласно MK JAR-FCL 1.435 
1.2.2 За испитувач за стекнување на овластување за 

тип (авион) (TRE(A)) согласно MK JAR-FCL 1.440 
1.2.3 За испитувач за стекнување на овластување за  

класа (авион) (CRE(A) согласно MK JAR-FCL 1.445 
1.2.4 За испитувач за стекнување на овластување за 

летање по инструменти (авион) (IRE(A)) согласно MK 
JAR-FCL 1.450 

1.2.5 За испитувач на синтетичко тренажно средс-
тво (авион) (SFE(A)) согласно MK JAR-FCL 1.455 

1.2.6 За испитувач за инструктор по летање (авион) 
(FIE(A)) согласно MK JAR-FCL 1.460. 

 
2. Критериуми за овластени испитувачи за спро-

ведување на теоретскиот и практичниот дел од ис-
питот за стекнување со дозвола и овластувања за 
пилот на едрилица 

2.1 Критериуми за овластени испитувачи за спрове-
дување на теоретскиот дел од испитот за стекнување со 
дозвола и овластувања за пилот на едрилица 

1. Теорија на летање (основи на аеродинамика, ос-
нови на механика на лет, основи на стабилност и 
управливост и.т.н.) – лице што поседува важечка доз-
вола за пилот на едрилица со важечко овластување на-
ставник по летање или комерцијален или сообраќаен 
пилот на авион со важечко инструкторско овластува-
ње; предложениот кандидат да не бил казнуван по ос-
нова на воздухопловни прекршоци и дела. 

2. Воздухопловна навигација - лице што поседува 
важечка дозвола за пилот на едрилица со важечко овла-
стување наставник по летање или комерцијален или со-
обраќаен пилот на авион со важечко  инструкторско 
овластување; предложениот кандидат да не бил казну-
ван по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

3. Радиофонија - лице што поседува важечка дозво-
ла за пилот на едрилица со важечко овластување на-
ставник по летање или комерцијален или сообраќаен 
пилот на авион  со важечко инструкторско овластува-
ње  или контролор на летање со минимум овластување 
ADI/TWR и овластување за инструктор; предложениот 
кандидат да не бил казнуван по основа на воздухоплов-
ни прекршоци и дела. 

4. Воздухопловна метеорологија - метеоролог со ва-
жечка дозвола за работа и инструкторско овластување; 
предложениот кандидат да не бил казнуван по основа 
на воздухопловни прекршоци и дела. 

5. Познавање на конструкцијата и материјалите од 
кои се изработуваат едрилици – воздухопловен инже-
нер за техничка подготовка по AMS специјалност; 
предложениот кандидат да не бил казнуван по основа 
на воздухопловни прекршоци и дела. 

6. Воздухопловни прописи - дипломиран правник 
со важечка дозвола или уверение за стручна оспособе-
ност врз основа на кои спаѓа во персонал во воздухоп-
ловство или друг стручен персонал или пилот на едри-
лица со важечка дозвола и овластување за наставник 
по летање, предложениот кандидат да не бил казнуван 
по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

7. Познавање на својствата на падобранот и негово 
користење – падобранец со важечка дозвола и овласту-
вање за наставник по падобранство или пилот на едри-
лица со важечка дозвола и овластување за наставник 
по летање; предложениот кандидат да не бил казнуван 
по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

8. Експлоатација на едрилица и вонредни постапки 
(за конретни типови едрилица) - пилот на едрилица со 
важечка дозвола и овластување за наставник по лета-
ње; предложениот кандидат да не бил казнуван по ос-
нова на воздухопловни прекршоци и дела. 

9. Структура на едрилица, технологија на изработка 
и познавање на инструменти - пилот на едрилица со ва-
жечка дозвола и овластување за наставник по летање 
или воздухопловен инженер за техничка подготовка по 
AMS специјалност; предложениот кандидат да не бил 
казнуван по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

10. Техника на едрење и прелети - пилот на едрили-
ца со важечка дозвола и овластување за наставник по 
летање; предложениот кандидат да не бил казнуван по 
основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

11. Возудопловни едриличарски инструменти - пи-
лот на едрилица со важечка дозвола и овластување за 
наставник по летање; предложениот кандидат да не 
бил казнуван по основа на воздухопловни прекршоци и 
дела. 

12. Вонредни постапки со едрилица во лет без над-
ворешна видливост - пилот на едрилица со важечка 
дозвола и овластување за наставник по летање; предло-
жениот кандидат да не бил казнуван по основа на воз-
духопловни прекршоци и дела. 

13. Експлоатација на едрилица и уреди во ноќно ле-
тање - пилот на едрилица со важечка дозвола и овла-
стување за наставник по летање; предложениот канди-
дат да не бил казнуван по основа на воздухопловни 
прекршоци и дела. 

14. Принудни постапки во ноќно летање - пилот на 
едрилица со важечка дозвола и овластување за настав-
ник по летање; предложениот кандидат да не бил каз-
нуван по основа на воздухопловни прекршоци и дела.   

15. Психофизиологија – дипломиран психолог со 
работно искуство во Агенцијата за цивилно воздухоп-
ловство. 

16. Методика на настава – дипломиран психолог со 
работно искуство во Агенцијата за цивилно воздухоп-
ловство. 

2.2. Критериуми за испитувачи за практичниот дел 
од испитот за стекнување со дозвола и овластување за 
пилот на едрилица 

1. Испитувачот за практичен дел од испит за стек-
нување дозвола или овластување мора најмалку да има 
дозвола и овластување за кои што кандидатот го пола-
га практичниот дел од испитот. 

 
3. Критериуми за испитувачи за спроведување 

на теоретскиот и практичниот дел од испитот за 
стекнување со дозвола и овластувања за спортски 
пилот на хеликоптер 

3.1  Критериуми за испитувачи за теоретскиот дел 
од испитот за стекнување со дозвола и овластувања за 
спортски пилот на хеликоптер 
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1. Теорија на летање (посебно лет на хеликоптер и 
ротор) – лице што поседува важечка дозвола за профе-
сионален или сообраќаен пилот на хеликоптер со ва-
жечко овластување наставник по летање; предложени-
от кандидат да не бил казнуван по основа на воздухоп-
ловни прекршоци и дела. 

2. Воздухопловни конструкции (со посебен дел за 
хеликоптери) - воздухопловен инженер за техничка 
подготовка AMS специјалност; предложениот канди-
дат да не бил казнуван по основа на воздухопловни 
прекршоци и дела. 

3. Системи на воздухопловите (со посебен дел за 
системите на хеликоптери) - воздухопловен инженер за 
техничка подготовка AMS специјалност; предложени-
от кандидат да не бил казнуван по основа на воздухоп-
ловни прекршоци и дела. 

4. Воздухопловни погонски групи ( посебни делови 
за погонските групи на хеликоптерите) - воздухопло-
вен инженер за техничка подготовка AMS специјал-
ност; предложениот кандидат да не бил казнуван по ос-
нова на воздухопловни прекршоци и дела. 

5. Воздухопловни инструменти - воздухопловен ин-
женер за техничка подготовка IRE специјалност; пред-
ложениот кандидат да не бил казнуван по основа на 
воздухопловни прекршоци и дела. 

6. Воздухопловна навигација - лице што поседува 
важечка дозвола за професионален или сообраќаен пи-
лот на хеликоптер со важечко овластување наставник 
по летање; предложениот кандидат да не бил казнуван 
по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

7. Воздухопловна метеорологија – метеоролог со 
важечка дозвола за работа и овлстување за инструктор; 
предложениот кандидат да не бил казнуван по основа 
на воздухопловни прекршоци и дела. 

8. Радиофонија - лице што поседува важечка дозво-
ла за  професионален или сообраќаен пилот на хели-
коптер со важечко овластување наставник по летање 
или контролор на летање со минимум овластување 
ADI/TWR и овластување за инструктор; предложениот 
кандидат да не бил казнуван по основа на воздухоплов-
ни прекршоци и дела. 

9. Воздухопловни прописи - дипломиран правник 
со  важечка дозвола или уверение за стручна оспособе-
ност врз основа на кои спаѓа во персонал во воздухоп-
ловство или друг стручен персонал или пилот на хели-
коптер со важечко овластување наставник по летање; 
предложениот кандидат да не бил казнуван по основа 
на воздухопловни прекршоци и дела. 

10. Експлоатација на хеликоптер и принудни постапки 
- лице што поседува важечка дозвола за  професионален 
или сообраќаен пилот на хеликоптер со важечко овласту-
вање наставник по летање или инструктор за конкретен 
тип хеликоптер; предложениот кандидат да не бил казну-
ван по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

11. Психофизиологија – дипломиран психолог со 
работно искуство во Агенцијата за цивилно воздухоп-
ловство. 

12. Методика на настава – дипломиран психолог со 
работно искуство во Агенцијата за цивилно воздухоп-
ловство. 

3.2 Критериуми за испитувачи за спроведување на 
практичниот дел од испитот за стекнување на дозвола 
и овластување за спортски пилот на хеликоптер 

1.  Испитувачот за практичен дел од испит за стек-
нување дозвола или овластување мора најмалку да има 
дозвола и овластување за кои што кандидатот го пола-
га практичниот дел од испитот. 

 
4. Критериуми за испитувачи за спроведување 

на теоретскиот и практичниот дел од испитот за 
стекнување со дозвола и овластувања за пилот на 
слободен балон 

4.1 Критериуми за испитувачи за теоретскиот дел 
од испитот за стекнување со дозвола и овластувања за 
пилот на слободен балон. 

1. Основи на теорија на летање и аеростатика која 
се применува во летање на слободни балони – пилот на 
слободен балон со важечка дозвола и овластување за 
наставник; предложениот кандидат да не бил казнуван 
по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

2. Конструкција на балони и опрема - пилот на сло-
боден балон со важечка дозвола и овластување за на-
ставник; предложениот кандидат да не бил казнуван по 
основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

3. Балонски инструменти - пилот на слободен балон 
со важечка дозвола и овластување за наставник; пред-
ложениот кандидат да не бил казнуван по основа на 
воздухопловни прекршоци и дела. 

4. Сметачка навигација - пилот на слободен балон 
со важечка дозвола и овластување за наставник; пред-
ложениот кандидат да не бил казнуван по основа на 
воздухопловни прекршоци и дела. 

5. Воздухопловни прописи - дипломиран правник 
со важечка дозвола или уверение за стручна оспособе-
ност врз основа на кои спаѓа во персонал во воздухоп-
ловство или друг стручен персонал; предложениот кан-
дидат да не бил казнуван по основа на воздухопловни 
прекршоци и дела. 

6. Воздухопловна метеорологија – метеоролог со 
важечка дозвола за работа и овластување инструктор; 
предложениот кандидат да не бил казнуван по основа 
на воздухопловни прекршоци и дела. 

7. Експлоатација на балон и вонредни постапки - 
пилот на слободен балон со важечка дозвола и овласту-
вање за наставник; предложениот кандидат да не бил 
казнуван по основа на воздухопловни прекршоци и де-
ла. 

8. Психофизиологија – дипломиран психолог со ра-
ботно искуство во Агенцијата за цивилно воздухоплов-
ство. 

9. Методика на настава – дипломиран психолог со 
работно искуство во Агенцијата за цивилно воздухоп-
ловство. 

4.2 Критериуми за испитувачи за практичниот дел 
од испитот за стекнување со дозвола и овластување за 
пилот на слободен балон 

1. Испитувачот за практичен дел од испит за стек-
нување дозвола или овластување мора најмалку да има 
дозвола и овластување за кои што кандидатот го пола-
га практичниот дел од испитот. 

 
5. Критериуми за испитувачи за спроведување 

на теоретскиот и практичниот дел од испитот за 
стекнување со дозвола и овластувања  за професио-
нален пилот на хеликоптер 

5.1 Критериуми за испитувачи за теоретскиот дел 
од испитот за стекнување со дозвола и овластувања за 
професионален пилот на хеликоптер 

1. Теорија на летање, со посебен дел за лет на хели-
коптер (тежина, баланс, преформанси) – лице што посе-
дува важечка дозвола за професионален или сообраќаен 
пилот на хеликоптер со важечко овластување наставник 
по летање; предложениот кандидат да не бил казнуван 
по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

2. Воздухопловни конструкции со посебен дел за 
хеликоптери  - воздухопловен инженер за техничка 
подготовка AMS специјалност; предложениот канди-
дат да не бил казнуван по основа на воздухопловни 
прекршоци и дела. 

3. Системи на воздухопловите со посебен дел за си-
стемите на хеликоптерите - воздухопловен инженер за 
техничка подготовка AMS специјалност; предложени-
от кандидат да не бил казнуван по основа на воздухоп-
ловни прекршоци и дела. 

4. Воздухопловни погонски групи со посебен дел за 
погонските групи на хеликоптерите - воздухопловен 
инженер за техничка подготовка AMS специјалност; 
предложениот кандидат да не бил казнуван по основа 
на воздухопловни прекршоци и дела. 
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5. Воздухопловни инструменти - воздухопловен ин-
женер за техничка подготовка IRE специјалност; пред-
ложениот кандидат да не бил казнуван по основа на 
воздухопловни прекршоци и дела. 

6. Воздухопловна навигација - лице што поседува 
важечка дозвола за професионален или сообраќаен пи-
лот на хеликоптер со важечко овластување наставник 
по летање; предложениот кандидат да не бил казнуван 
по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

7. Воздухопловна метеорологија – метеоролог со 
важечка дозвола за работа и овлстување инструктор; 
предложениот кандидат да не бил казнуван по основа 
на воздухопловни прекршоци и дела. 

8. Воздухопловни прописи - дипломиран правник 
со  важечка дозвола или уверение за стручна оспособе-
ност врз основа на кои спаѓа во персонал во воздухоп-
ловство или друг стручен персонал или пилот на хели-
коптер со важечко овластување наставник по летање; 
предложениот кандидат да не бил казнуван по основа 
на воздухопловни прекршоци и дела. 

9. Експлоатација на хеликоптер и принудни постап-
ки (за конкретни типови на хеликоптери) - лице што 
поседува важечка дозвола за професионален или соо-
браќаен пилот на хеликоптер со важечко овластување 
наставник по летање или инструктор за конкретен тип 
хеликоптер; предложениот кандидат да не бил казну-
ван по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

10. Воздухопловна медицина – доктор по медицина 
со работно  искуство во областа на воздухопловна ме-
дицина. 

11. Англиски јазик со употреба на стандардни меѓу-
народни изрази на англиски јазик – дипломиран фило-
лог – професор по англиски јазик со специјализација за 
воздухопловна фразеологија. 

12. Психофизиологија – дипломиран психолог со ра-
ботно искуство во Агенција за цивилно воздухопловство. 

13. Методика на настава – дипломиран психолог со 
работно искуство во Агенцијата за цивилно воздухоп-
ловство. 

5.2  Критериуми за испитувачи за практичниот дел 
од испитот за стекнување со дозвола и овластување за 
професионален пилот на хеликоптер 

1. Испитувачот за практичен дел од испит за стек-
нување дозвола или овластување мора најмалку да има 
дозвола и овластување за кои што кандидатот го пола-
га практичниот дел од испитот. 

 
6.  Критериуми за испитувачи за спроведување 

на теоретскиот и практичниот дел од испитот за 
стекнување со дозвола и овластувања за сообраќаен 
пилот на хеликоптер 

6.1 Критериуми за испитувачи за теоретскиот дел 
од испитот за стекнување со дозвола и овластувања за 
сообраќаен пилот на хеликоптер 

1. Теорија на летање – лице што поседува важечка 
дозвола за сообраќаен пилот на хеликоптер со важечко 
овластување наставник по летање или сообраќаен пи-
лот на авион со важечко инструкторско овластување; 
предложениот кандидат да не бил казнуван по основа 
на воздухопловни прекршоци и дела. 

2. Воздухопловни конструкции и познавање на ти-
пови на хеликоптери  - воздухопловен инженер за тех-
ничка подготовка AMS специјалност; предложениот 
кандидат да не бил казнуван по основа на воздухоплов-
ни прекршоци и дела. 

3. Системи на воздухопловите и системи на хели-
коптерите - воздухопловен инженер за техничка подго-
товка AMS специјалност; предложениот кандидат да 
не бил казнуван по основа на воздухопловни прекршо-
ци и дела. 

4. Воздухопловни погонски групи - воздухопловен 
инженер за техничка подготовка AMS специјалност; 
предложениот кандидат да не бил казнуван по основа 
на воздухопловни прекршоци и дела. 

5. Воздухопловни инструменти - воздухопловен ин-
женер за техничка подготовка IRE специјалност; пред-
ложениот кандидат да не бил казнуван по основа на 
воздухопловни прекршоци и дела. 

6. Воздухопловна навигација - лице што поседува 
важечка дозвола за сообраќаен пилот на хеликоптер со 
важечко овластување наставник по летање; предложе-
ниот кандидат да не бил казнуван по основа на возду-
хопловни прекршоци и дела. 

7. Воздухопловна метеорологија – метеоролог со 
важечка дозвола за работа и овлстување инструктор; 
предложениот кандидат да не бил казнуван по основа 
на воздухопловни прекршоци и дела. 

8. Воздухопловни прописи - дипломиран правник 
со важечка дозвола или уверение за стручна оспособе-
ност врз основа на кои спаѓа во персонал во воздухоп-
ловство или друг стручен персонал или пилот на хели-
коптер со важечко овластување наставник по летање; 
предложениот кандидат да не бил казнуван по основа 
на воздухопловни прекршоци и дела. 

9. Оптеретување и баланс на воздухоплови  и хели-
коптери - лице што поседува важечка дозвола за соо-
браќаен пилот на хеликоптер со важечко овластување 
наставник по летање; предложениот кандидат да не 
бил казнуван по основа на воздухопловни прекршоци и 
дела. 

10. Експлоатација на хеликоптер и принудни по-
стапки (за конкретни типови на хеликоптери) - лице 
што поседува важечка дозвола за сообраќаен пилот на 
хеликоптер со важечко овластување наставник по лета-
ње или инструктор за конкретен тип хеликоптер; пред-
ложениот кандидат да не бил казнуван по основа на 
воздухопловни прекршоци и дела. 

11. Воздухопловна медицина – доктор по медицина 
со работно искуство во областа на воздухопловна ме-
дицина. 

12. Англиски јазик со употреба на стандардни меѓу-
народни изрази на англиски јазик – дипломиран фило-
лог – професор по англиски јазик со специјализација за 
воздухопловна фразеологија. 

13. Психофизиологија – дипломиран психолог со 
работно искуство во Агенцијата за цивилно воздухоп-
ловство. 

14. Методика на настава – дипломиран психолог со 
работно искуство во Агенцијата за цивилно воздухоп-
ловство. 

6.2  Критериуми за испитувачи за практичниот дел 
од испитот за стекнување со дозвола и овластување за 
сообраќаен пилот на хеликоптер 

1. Испитувачот за практичен дел од испит за стек-
нување дозвола или овластување мора најмалку да има 
дозвола и овластување за кои што кандидатот го пола-
га практичниот дел од испитот. 

 
7.  Критериуми за испитувачи за спроведување 

на теоретскиот и практичниот дел од испитот за 
стекнување со дозвола и овластувања за навигатор 
летач 

7.1 Критериуми за испитувачи за теоретскиот дел 
од испитот за стекнување со дозвола и овластувања за 
навигатор летач   

1. Воздухопловна навигација – лице што поседува 
важечка дозвола за навигатор летач со инструкторско 
овластување или лице што поседува важечка дозвола 
за комерцијален или сообраќаен пилот на авион со ин-
структорското овластување; предложениот кандидат да 
не бил казнуван по основа на воздухопловни прекршо-
ци и дела. 

2. Воздухопловна метеорологија – метеоролог со 
важечка дозвола за работа и овластување инструктор; 
предложениот кандидат да не бил казнуван по основа 
на воздухопловни прекршоци и дела. 



Стр. 6 - Бр. 44 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 6 април 2007 
 

3. Воздухопловни прописи - дипломиран правник 
со важечка дозвола или уверение за стручна оспособе-
ност врз основа на кои спаѓа во персонал во воздухоп-
ловство или друг стручен персонал; предложениот кан-
дидат да не бил казнуван по основа на воздухопловни 
прекршоци и дела. 

4. Англиски јазик со употреба на стандардни меѓу-
народни изрази на англиски јазик – дипломиран фило-
лог-професор по англиски јазик со завршен курс за воз-
духопловна фразеологија. 

5. Познавање на калибража, навигациска опрема и 
инструменти - лице што поседува важечка дозвола за 
навигатор летач со инструкторско овластување; пред-
ложениот кандидат да не бил казнуван по основа на 
воздухопловни прекршоци и дела. 

6. Аеродинамика и теорија на летање - лице што по-
седува важечка дозвола за навигатор летач со инстру-
кторско овластување или лице што поседува важечка 
дозвола за комерцијален или сообраќаен пилот на ави-
он со инструкторското овластување; предложениот 
кандидат да не бил казнуван по основа на воздухоплов-
ни прекршоци и дела. 

7. Методика на настава – дипломиран психолог со 
работно искуство во Агенција за цивилно воздухоплов-
ство. 

8. Навигациона подготовка на летови на долги ли-
нии - лице што поседува важечка дозвола за навигатор 
летач со инструкторско овластување; предложениот 
кандидат да не бил казнуван по основа на воздухоплов-
ни прекршоци и дела. 

7.2  Критериуми за испитувачи за практичниот дел 
од испитот за стекнување со дозвола и овластување за 
навигатор летач 

1. Испитувачот за практичен дел од испит за стек-
нување дозвола или овластување мора најмалку да има 
дозвола и овластување за кои што кандидатот го пола-
га практичниот дел од испитот. 

 
8.  Критериуми за испитувачи за спроведување 

на теоретскиот и практичниот дел од испитот за 
стекнување со дозвола и овластувања за механичар-
теханичар летач 

8.1 Критериуми за испитувачи за теоретскиот дел 
од испитот за стекнување со дозвола и овластувања за 
механичар-техничар летач 

1. Аеродинамика и теорија на летање - лице што по-
седува важечка дозвола за механичар-техничар летач 
со инструкторско овластување или лице што поседува 
важечка дозвола за комерцијален или сообраќаен пилот 
на авион  со инструкторско овластување; предложени-
от кандидат да не бил казнуван по основа на воздухоп-
ловни прекршоци и дела. 

2. Познавање на воздухоплов,мотор и инструменти 
- лице што поседува важечка дозвола за воздухопловен 
инженер за техничка подготовка специјалност AMS; 
предложениот кандидат да не бил казнуван по основа 
на воздухопловни прекршоци и дела. 

3. Познавање и експлоатација на воздухоплов и мо-
тор како и принудни постапки - лице што поседува ва-
жечка дозвола за комерцијален или сообраќаен пилот 
на авион со важечко инструкторско овластување или 
лице што поседува важечка дозвола за механичар-тех-
ничар летач со инструкторско овластување; предложе-
ниот кандидат да не бил казнуван по основа на возду-
хопловни прекршоци и дела. 

4. Воздухопловни прописи - дипломиран правник 
со важечка дозвола или уверение за стручна оспособе-
ност врз основа на кои спаѓа во персонал во воздухоп-
ловство или друг стручен персонал или воздухопловен 
инженер за техничка подготовка; предложениот канди-
дат да не бил казнуван по основа на воздухопловни 
прекршоци и дела. 

5. Англиски јазик со употреба на стандардни меѓу-
народни изрази на англиски јазик – дипломиран фило-
лог – професор по англиски јазик со завршен курс за 
воздухопловна фразеологија. 

6. Методика на настава – дипломиран психолог со 
работно искуство во Агенција за цивилно воздухоплов-
ство. 

8.2  Критериуми за испитувачи за практичниот дел 
од испитот за стекнување со дозвола и овластување за 
механичар-техничар летач. 

1. Испитувачот за практичен дел од испит за стек-
нување дозвола или овластување мора најмалку да има 
дозвола и овластување за кои што кандидатот го пола-
га практичниот дел од испитот. 

 
9.  Критериуми за испитувачи за спроведување 

на теоретскиот и практичниот дел од испитот за 
стекнување со дозвола/уверение за стручна оспосо-
беност за кабински персонал 

9.1.  Критериуми за испитувачи за теоретскиот дел 
од испитот за стекнување со дозвола/уверение за 
стручна оспособеност за кабински персонал. 

1. Теорија на летање - лице со важечка дозвола/уве-
рение за стручна оспособеност за кабински персонал со 
инструкторско овластување или комерцијален или соо-
браќаен пилот на авион со инструкторско овластување; 
предложениот кандидат да не бил казнуван по основа 
на воздухопловни прекршоци и дела. 

2. Постапки во нужда - лице со важечка дозво-
ла/уверение за стручна оспособеност за кабински пер-
сонал со инструкторско овластување; предложениот 
кандидат да не бил казнуван по основа на воздухоплов-
ни прекршоци и дела. 

3. Прва помош - лице со важечка дозвола/уверение 
за стручна оспособеност за кабински персонал со ин-
структорско овластување; предложениот кандидат да 
не бил казнуван по основа на воздухопловни прекршо-
ци и дела. 

4. Воздухопловни прописи - дипломиран правник 
со важечка дозвола или уверение за стручна оспособе-
ност врз основа на кои спаѓа во персонал во воздухоп-
ловство или друг стручен персонал; предложениот кан-
дидат да не бил казнуван по основа на воздухопловни 
прекршоци и дела. 

5. Должности на домаќин – ка на воздухоплов - ли-
це со важечка дозвола/уверение за стручна оспособе-
ност за кабински персонал со инструкторско овласту-
вање; предложениот кандидат да не бил казнуван по 
основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

6. Познавање на два странски јазици од кој еден е 
англиски јазик – дипломиран филолог-професор со за-
вршен курс за воздухопловна фразеологија 

7. Технички опис и опрема за во нужда на соодве-
тен воздухоплов - лице со важечка дозвола/уверение за 
стручна оспособеност за кабински персонал со инстру-
кторско овластување; предложениот кандидат да не 
бил казнуван по основа на воздухопловни прекршоци и 
дела. 

8. Методика на настава – дипломиран психолог со 
работно искуство во Агенција за цивилно воздухоплов-
ство 

9.2.   Критериуми за испитувачи за практичниот дел 
од испитот за стекнување со дозвола/уверение за 
стручна оспособеност и овластување за кабински пер-
сонал 

1. Испитувачот за практичен дел од испит за стек-
нување дозвола/уверение за стручна оспособеност или 
овластување мора најмалку да има дозвола/уверение за 
стручна оспособеност и овластување за кои што канди-
датот го полага практичниот дел од испитот. 
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10.  Критериуми за испитувачи за спроведување 
на теоретскиот и практичниот дел од испитот за 
стекнување со дозвола и овластувања за воздухоп-
ловен механичар по АМС и за воздухопловен теха-
ничар за техничка подготовка по АМС 

10.1   Критериуми за испитувачи за теоретскиот дел 
од испитот за стекнување со дозвола и овластувања за 
воздухопловен механичар по АМС и за воздухопловен 
техничар за техничка подготовка по АМС 

1. Теорија на летање (аеродинамика и механика на 
лет) –инженер од областа на техничките науки со мини-
мум 5 години работно искуство во одржување на цивил-
ни воздухоплови; предложениот кандидат да не бил каз-
нуван по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

2. Машински елементи - инженер од областа на тех-
ничките науки со минимум 5 години работно искуство 
во одржување на цивилни воздухоплови; предложени-
от кандидат да не бил казнуван по основа на воздухоп-
ловни прекршоци и дела. 

3. Конструкција на воздухоплов - инженер од обла-
ста на техничките науки со минимум 5 години работно 
искуство во одржување на цивилни воздухоплови; 
предложениот кандидат да не бил казнуван по основа 
на воздухопловни прекршоци и дела. 

4. Системи на воздухоплов - инженер од областа на 
техничките науки со минимум 5 години работно искус-
тво во одржување на цивилни воздухоплови; предло-
жениот кандидат да не бил казнуван по основа на воз-
духопловни прекршоци и дела. 

5. Мотори на воздухоплов - инженер од областа на 
техничките науки со минимум 5 години работно искус-
тво во одржување на цивилни воздухоплови; предло-
жениот кандидат да не бил казнуван по основа на воз-
духопловни прекршоци и дела. 

6. Инструменти на воздухоплов - инженер од обла-
ста на техничките науки со минимум 5 години работно 
искуство во одржување на цивилни воздухоплови; 
предложениот кандидат да не бил казнуван по основа 
на воздухопловни прекршоци и дела. 

7. Авиоелектрика - инженер од областа на технич-
ките науки со минимум 5 години работно искуство во 
одржување на цивилни воздухоплови; предложениот 
кандидат да не бил казнуван по основа на воздухоплов-
ни прекршоци и дела. 

8. Радио-уреди и електроника на воздухоплов - ин-
женер од областа на техничките науки со минимум 5 
години работно искуство во одржување на цивилни 
воздухоплови; предложениот кандидат да не бил каз-
нуван по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

9. Воздухопловни материјали, гориво и мазиво, со 
методи на нивно испитување - инженер од областа на 
техничките науки со минимум 5 години работно искус-
тво во одржување на цивилни воздухоплови; предло-
жениот кандидат да не бил казнуван по основа на воз-
духопловни прекршоци и дела. 

10. Организација и систем на одржување на возду-
хоплов, мотор, елиса и опрема на воздухоплов - инже-
нер од областа на техничките науки со минимум 5 го-
дини работно искуство во одржување на цивилни воз-
духоплови; предложениот кандидат да не бил казнуван 
по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

11. Воздухопловни прописи - дипломиран правник 
со  важечка дозвола или уверение за стручна оспособе-
ност врз основа на кои спаѓа во персонал во воздухоп-
ловство или друг стручен персонал или воздухопловен 
инженер за техничка подготовка; предложениот канди-
дат да не бил казнуван по основа на воздухопловни 
прекршоци и дела. 

12. Познавање на англиски или друг ИКАО јазик - 
дипломиран филолог-професор со завршен курс за воз-
духопловна фразеологија 

13. Постапка на техничка контрола - инженер од 
областа на техничките науки со минимум 5 години ра-
ботно искуство во одржување на цивилни воздухопло-
ви; предложениот кандидат да не бил казнуван по ос-
нова на воздухопловни прекршоци и дела. 

14. Методика на настава и обука – дипломиран пси-
холог со работно искуство во Агенција за цивилно воз-
духопловство 

10.2   Критериуми за испитувачи за практичниот 
дел од испитот за стекнување со дозвола и овластување 
за воздухопловен механичар по АМС и за воздухопло-
вен техничар за техничка подготовка по АМС 

1. Испитувачот за практичен дел од испитот за 
стекнување дозвола или овластување мора најмалку да 
има дозвола и овластување за кои што кандидатот го 
полага практичниот дел од испитот. 

 
11.  Критериуми за испитувачи за спроведување 

на теоретскиот и практичниот дел од испитот за 
стекнување со дозвола и овластување за воздухоп-
ловен механичар по ИРЕ и за воздухопловен техни-
чар за техничка подготовка по ИРЕ 

11.1   Критериуми за испитувачи за теоретскиот дел 
од испитот за стекнување со дозвола и овластувања за 
воздухопловен механичар по ИРЕ и за воздухопловен 
техничар за техничка подготовка по ИРЕ 

1. Аеродинамика - инженер од областа на технич-
ките науки со минимум 5 години работно искуство во 
одржување на цивилни воздухоплови; предложениот 
кандидат да не бил казнуван по основа на воздухоплов-
ни прекршоци и дела. 

2. Конструкција на воздухоплов - инженер од обла-
ста на техничките науки со минимум 5 години работно 
искуство во одржување на цивилни воздухоплови; 
предложениот кандидат да не бил казнуван по основа 
на воздухопловни прекршоци и дела. 

3. Системи на воздухоплов - инжењер од областа на 
техничките науки со минимум 5 години работно искус-
тво во одржување на цивилни воздухоплови; предло-
жениот кандидат да не бил казнуван по основа на воз-
духопловни прекршоци и дела. 

4. Мотори на воздухоплов - инженер од областа на 
техничките науки со минимум 5 години работно искус-
тво во одржување на цивилни воздухоплови; предло-
жениот кандидат да не бил казнуван по основа на воз-
духопловни прекршоци и дела. 

5. Инструменти на воздухоплов - инженер од обла-
ста на техничките науки со минимум 5 години работно 
искуство во одржување на цивилни воздухоплови; 
предложениот кандидат да не бил казнуван по основа 
на воздухопловни прекршоци и дела. 

6. Радио-уреди и електроника на воздухоплов - ин-
женер од областа на техничките науки со минимум 5 
години работно искуство во одржување на цивилни 
воздухоплови; предложениот кандидат да не бил каз-
нуван по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

7. Радио-електрика - инженер од областа на технич-
ките науки со минимум 5 години работно искуство во 
одржување на цивилни воздухоплови; предложениот 
кандидат да не бил казнуван по основа на воздухоплов-
ни прекршоци и дела. 

8. Радио и радарски навигациони средства - инже-
нер од областа на техничките науки со минимум 5 го-
дини работно искуство во одржување на цивилни воз-
духоплови; предложениот кандидат да не бил казнуван 
по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

9. Електронски цевки и тразистори - инженер од об-
ласта на техничките науки со минимум 5 години работ-
но искуство во одржување на цивилни воздухоплови; 
предложениот кандидат да не бил казнуван по основа 
на воздухопловни прекршоци и дела. 
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10. Радио-тест опрема - инженер од областа на тех-
ничките науки со минимум 5 години работно искуство 
во одржување на цивилни воздухоплови; предложени-
от кандидат да не бил казнуван по основа на воздухоп-
ловни прекршоци и дела. 

11. Воздухопловни материјали, со методи на нивно 
испитување - инженер од областа на техничките науки 
со минимум 5 години работно искуство во одржување 
на цивилни воздухоплови; предложениот кандидат да 
не бил казнуван по основа на воздухопловни прекршо-
ци и дела. 

12. Организација и систем на одржување на возду-
хоплов, мотор, елиса и опрема на воздухоплов - инже-
нер од областа на техничките науки со минимум 5 го-
дини работно искуство во одржување на цивилни воз-
духоплови; предложениот кандидат да не бил казнуван 
по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

13. Воздухопловни прописи - дипломиран правник 
со  важечка дозвола или уверение за стручна оспособе-
ност врз основа на кои спаѓа во персонал во воздухоп-
ловство или друг стручен персонал или воздухопловен 
инженер за техничка подготовка; предложениот канди-
дат да не бил казнуван по основа на воздухопловни 
прекршоци и дела. 

14. Познавање на англиски или друг ИКАО јазик - 
дипломиран филолог-професор со завршен курс за воз-
духопловна фразеологија. 

15. Постапка на техничка контрола - инженер од 
областа на техничките науки со минимум 5 години ра-
ботно искуство во одржување на цивилни воздухопло-
ви; предложениот кандидат да не бил казнуван по ос-
нова на воздухопловни прекршоци и дела. 

16. Методика на настава и обука – дипломиран пси-
холог со работно искуство во Агенцијата за цивилно 
воздухопловство. 

11.2. Критериуми за испитувачи за практичниот дел 
од испитот за стекнување со дозвола за воздухопловен 
механичар по ИРЕ и за воздухопловен техничар за тех-
ничка подготовка по ИРЕ. 

1. Испитувачот за практичен дел од испит за стек-
нување дозвола или овластување мора најмалку да има 
дозвола и овластување за кои што кандидатот го пола-
га практичниот дел од испитот. 

 
12.  Критериуми за испитувачи за спроведување 

на теоретскиот и практичниот дел од испитот за 
стекнување со дозвола и овластување за воздухоп-
ловен инженер за техничка подготовка по АМС 

12.1. Критериуми за испитувачи за теоретскиот дел 
од испитот за стекнување со дозвола и овластување за 
воздухопловен инженер за техничка подготовка по 
АМС. 

1. Теорија на летање (аеродинамика и механика на 
лет) – инженер од областа на техничките науки со мини-
мум 5 години работно искуство во одржување на цивил-
ни воздухоплови; предложениот кандидат да не бил каз-
нуван по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

2. Машински елементи - инженер од областа на тех-
ничките науки со минимум 5 години работно искуство 
во одржување на цивилни воздухоплови; предложени-
от кандидат да не бил казнуван по основа на воздухоп-
ловни прекршоци и дела. 

3. Конструкција на воздухоплов - инженер од обла-
ста на техничките науки со минимум 5 години работно 
искуство во одржување на цивилни воздухоплови; 
предложениот кандидат да не бил казнуван по основа 
на воздухопловни прекршоци и дела. 

4. Системи на воздухоплов - инженер од областа на 
техничките науки со минимум 5 години работно искус-
тво во одржување на цивилни воздухоплови; предло-
жениот кандидат да не бил казнуван по основа на воз-
духопловни прекршоци и дела. 

5. Мотори на воздухоплов - инженер од областа на 
техничките науки со минимум 5 години работно искус-
тво во одржување на цивилни воздухоплови; предло-
жениот кандидат да не бил казнуван по основа на воз-
духопловни прекршоци и дела. 

6. Инструменти на воздухоплов - инженер од обла-
ста на техничките науки со минимум 5 години работно 
искуство во одржување на цивилни воздухоплови; 
предложениот кандидат да не бил казнуван по основа 
на воздухопловни прекршоци и дела. 

7. Авиоелектрика - инженер од областа на технич-
ките науки со минимум 5 години работно искуство во 
одржување на цивилни воздухоплови; предложениот 
кандидат да не бил казнуван по основа на воздухоплов-
ни прекршоци и дела. 

8. Радио-уреди и електроника на воздухоплов - ин-
женер од областа на техничките науки со минимум 5 
години работно искуство во одржување на цивилни 
воздухоплови; предложениот кандидат да не бил каз-
нуван по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

9. Воздухопловни материјали, гориво и мазиво, со 
методи на нивно испитување - инженер од областа на 
техничките науки со минимум 5 години работно искус-
тво во одржување на цивилни воздухоплови; предло-
жениот кандидат да не бил казнуван по основа на воз-
духопловни прекршоци и дела. 

10. Организација и систем на одржување на возду-
хоплов, мотор, елиса и опрема на воздухоплов - инже-
нер од областа на техничките науки со минимум 5 го-
дини работно искуство во одржување на цивилни воз-
духоплови; предложениот кандидат да не бил казнуван 
по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

11. Воздухопловни прописи - дипломиран правник 
со  важечка дозвола или уверение за стручна оспособе-
ност врз основа на кои спаѓа во персонал во воздухоп-
ловство или друг стручен персонал или воздухопловен 
инженер за техничка подготовка; предложениот канди-
дат да не бил казнуван по основа на воздухопловни 
прекршоци и дела. 

12. Познавање на англиски или друг ИКАО јазик - 
дипломиран филолог-професор со завршен курс за воз-
духопловна фразеологија 

13. Постапка на техничка контрола на квалитет - 
инженер од областа на техничките науки со минимум 5 
години работно искуство во одржување на цивилни 
воздухоплови; предложениот кандидат да не бил каз-
нуван по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

14. Методика на настава и обука – дипломиран пси-
холог со работно искуство во Агенција за цивилно воз-
духопловство. 

12.2. Критериуми за испитувачи за практичниот дел 
од испитот за стекнување со дозвола за воздухопловен 
инженер за техничка подготовка по АМС 

1. Испитувачот за практичен дел од испит за стек-
нување дозвола или овластување мора најмалку да има 
дозвола и овластување за кои што кандидатот го пола-
га практичниот дел од испитот. 

 
13.  Критериуми за испитувачи за спроведување 

на теоретскиот и практичниот дел од испитот за 
стекнување со дозвола за воздухопловен инженер за 
техничка подготовка по ИРЕ 

13.1. Критериуми за испитувачи за теоретскиот дел 
од испитот за стекнување со дозвола за воздухопловен 
инженер за техничка подготовка по ИРЕ 

1. Аеродинамика - инженер од областа на технич-
ките науки со минимум 5 години работно искуство во 
одржување на цивилни воздухоплови; предложениот 
кандидат да не бил казнуван по основа на воздухоплов-
ни прекршоци и дела. 

2. Конструкција на воздухоплов и системи - инже-
нер од областа на техничките науки со минимум 5 го-
дини работно искуство во одржување на цивилни воз-
духоплови; предложениот кандидат да не бил казнуван 
по основа на воздухопловни прекршоци и дела.  
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3. Мотори на воздухоплов - инженер од областа на 
техничките науки со минимум 5 години работно искус-
тво во одржување на цивилни воздухоплови; предло-
жениот кандидат да не бил казнуван по основа на воз-
духопловни прекршоци и дела. 

4. Електрика и електрични мерења – инженер од об-
ласта на техничките науки со минимум 5 години работ-
но искуство во одржување на цивилни воздухоплови; 
предложениот кандидат да не бил казнуван по основа 
на воздухопловни прекршоци и дела. 

5. Електроника на воздухоплов - инженер од обла-
ста на техничките науки со минимум 5 години работно 
искуство во одржување на цивилни воздухоплови; 
предложениот кандидат да не бил казнуван по основа 
на воздухопловни прекршоци и дела. 

6. Електрокомуникациска техника и мерења - инже-
нер од областа на техничките науки со минимум 5 го-
дини работно искуство во одржување на цивилни воз-
духоплови; предложениот кандидат да не бил казнуван 
по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

7. Инструменти на воздухоплов - инженер од обла-
ста на техничките науки со минимум 5 години работно 
искуство во одржување на цивилни воздухоплови; 
предложениот кандидат да не бил казнуван по основа 
на воздухопловни прекршоци и дела. 

8. Радио-уреди на воздухоплов (електронска опре-
ма) - инженер од областа на техничките науки со ми-
нимум 5 години работно искуство во одржување на 
цивилни воздухоплови; предложениот кандидат да не 
бил казнуван по основа на воздухопловни прекршоци 
и дела. 

9. Воздухопловни електротехнички материјали - 
инженер од областа на техничките науки со минимум 5 
години работно искуство во одржување на цивилни 
воздухоплови; предложениот кандидат да не бил каз-
нуван по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

10. Организација и систем на одржување на возду-
хоплов, мотор, елиса и опрема на воздухоплов - инже-
нер од областа на техничките науки со минимум 5 го-
дини работно искуство во одржување на цивилни воз-
духоплови; предложениот кандидат да не бил казнуван 
по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

11. Воздухопловни прописи - дипломиран правник 
со  важечка дозвола или уверение за стручна оспособе-
ност врз основа на кои спаѓа во персонал во воздухоп-
ловство или друг стручен персонал или воздухопловен 
инженер за техничка подготовка; предложениот канди-
дат да не бил казнуван по основа на воздухопловни 
прекршоци и дела. 

12. Постапка на техничка контрола на квалитет- ин-
женер од областа на техничките науки со минимум 5 
години работно искуство во одржување на цивилни 
воздухоплови; предложениот кандидат да не бил каз-
нуван по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

13. Методика на настава и обука – дипломиран пси-
холог со работно искуство во Агенција за цивилно воз-
духопловство 

13.2. Критериуми за испитувачи за практичниот дел 
од испитот за стекнување со дозвола за воздухопловен 
инженер за техничка подготовка по ИРЕ 

1. Испитувачот за практичен дел од испит за стек-
нување дозвола или овластување мора најмалку да има 
дозвола и овластување за кои што кандидатот го пола-
га практичниот дел од испитот. 

 
14. Критериуми за испитувачи за спроведување 

на теоретскиот и практичниот дел од испитот за 
стекнување со дозвола и овластување за контролор 
на летање 

14.1. Критериуми за испитувачи за теоретскиот дел 
од испитот за стекнување со дозвола и овластување за 
контролор на летање 

1. Воздухопловни прописи - дипломиран правник со 
важечка дозвола или уверение за стручна оспособеност 
за персонал во воздухопловство или лице со стручна 
подготовка или оспособеност за ЕУ правото и сертифи-
кат за завршена обука за NSA или лице со важечка доз-
вола на контролор на летање, важечко овластување за 
одредена единица на контрола на летање, важечки овла-
стувања инструктор и оценувач/испитувач на компе-
тентноста на КЛ; предложениот кандидат да не бил каз-
нуван по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

2. Управување во воздушниот сообраќај - лице со 
важечка дозвола на контролор на летање, важечко ов-
ластување за одредена единица на контрола на летање, 
важечки овластувања инструктор и оценувач/испиту-
вач на компетентноста на КЛ; предложениот кандидат 
да не бил казнуван по основа на воздухопловни прекр-
шоци и дела. 

3. Метеорологија - метеоролог со важечка дозвола 
за работа и овластување прогностичар инструктор; 
предложениот кандидат да не бил казнуван по основа 
на воздухопловни прекршоци и дела. 

4. Навигација - лице со важечка дозвола на контро-
лор на летање, важечко овластување за одредена еди-
ница на контрола на летање, важечки овластувања ин-
структор и оценувач/испитувач на компетентноста на 
КЛ; предложениот кандидат да не бил казнуван по ос-
нова на воздухопловни прекршоци и дела. 

5. Воздухоплови - лице со важечка дозвола на кон-
тролор на летање, важечко овластување за одредена 
единица на контрола на летање, важечки овластувања 
инструктор и оценувач/испитувач на компетентноста 
на КЛ; предложениот кандидат да не бил казнуван по 
основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

6. Човечки фактор - лице со важечка дозвола на 
контролор на летање, важечко овластување за одредена 
единица на контрола на летање, важечки овластувања 
инструктор и оценувач/испитувач на компетентноста 
на КЛ; предложениот кандидат да не бил казнуван по 
основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

7. Системи и опрема - лице со важечка дозвола на 
контролор на летање, важечко овластување за одредена 
единица на контрола на летање, важечки овластувања 
инструктор и оценувач/испитувач на компетентноста 
на КЛ; предложениот кандидат да не бил казнуван по 
основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

8. Воздухопловен англиски јазик – дипломиран фи-
лолог-професор по англиски јазик со завршен курс за  
воздухопловна фразеологија. 

9. Локални карактеристики на просторот на над-
лежност - лице со важечка дозвола на контролор на ле-
тање, важечко овластување за одредена единица на 
контрола на летање, важечки овластувања инструктор 
и оценувач/испитувач на компетентноста на КЛ; пред-
ложениот кандидат да не бил казнуван по основа на 
воздухопловни прекршоци и дела. 

10. Експлоатација на уреди и средства - лице со ва-
жечка дозвола на контролор на летање, важечко овла-
стување за одредена единица на контрола на летање, 
важечки овластувања инструктор и оценувач/испиту-
вач на компетентноста на КЛ; предложениот кандидат 
да не бил казнуван по основа на воздухопловни прекр-
шоци и дела. 

11. Технологија на работа - лице со важечка дозвола 
на контролор на летање, важечко овластување за одреде-
на единица на контрола на летање, важечки овластувања 
инструктор и оценувач/испитувач на компетентноста на 
КЛ; предложениот кандидат да не бил казнуван по осно-
ва на воздухопловни прекршоци и дела. 

12. Постапки за координација - лице со важечка доз-
вола на контролор на летање, важечко овластување за 
одредена единица на контрола на летање, важечки овла-
стувања инструктор и оценувач/испитувач на компе-
тентноста на КЛ; предложениот кандидат да не бил каз-
нуван по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 
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13. Вонредни постапки - лице со важечка дозвола 
на контролор на летање, важечко овластување за одре-
дена единица на контрола на летање, важечки овласту-
вања инструктор и оценувач/испитувач на компетент-
носта на КЛ; предложениот кандидат да не бил казну-
ван по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

14. Оперативна обука на КЛ - лице со важечка дозво-
ла на контролор на летање, важечко овластување за 
одредена единица на контрола на летање, важечки овла-
стувања инструктор и оценувач/испитувач на компе-
тентноста на КЛ; предложениот кандидат да не бил каз-
нуван по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

15. Методи и средства за обука на КЛ - лице со ва-
жечка дозвола на контролор на летање, важечко овла-
стување за одредена единица на контрола на летање, 
важечки овластувања инструктор и оценувач/испиту-
вач на компетентноста на КЛ; предложениот кандидат 
да не бил казнуван по основа на воздухопловни прекр-
шоци и дела. 

16. Програма за обука во одредена единица на КЛ - 
лице со важечка дозвола на контролор на летање, ва-
жечко овластување за одредена единица на контрола 
на летање, важечки овластувања инструктор и оцену-
вач/испитувач на компетентноста на КЛ; предложени-
от кандидат да не бил казнуван по основа на воздухоп-
ловни прекршоци и дела. 

17. Применет воздухопловен англиски јазик од по-
висок степен - дипломиран филолог-професор со завр-
шен курс за  воздухопловна фразеологија. 

18. Оценување на оперативна компетентност - лице 
со важечка дозвола на контролор на летање или важеч-
ко овластување за одредена единица на контрола на ле-
тање, важечки овластувања инструктор и оценувач/ис-
питувач на компетентноста на КЛ; предложениот кан-
дидат да не бил казнуван по основа на воздухопловни 
прекршоци и дела. 

19. Програма за одржување на компетентноста во 
одредена единица на КЛ - лице со важечка дозвола на 
контролор на летање или важечко овластување за одре-
дена единица на контрола на летање, важечки овласту-
вања инструктор и оценувач/испитувач на компетент-
носта на КЛ; предложениот кандидат да не бил казну-
ван по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

14.2. Критериуми за испитувачи за практичниот дел 
од испитот за стекнување со дозвола и овластување за 
контролор на летање 

1. Испитувачот за практичен дел од испит за стек-
нување дозвола или овластување мора најмалку да има 
дозвола и овластување за кои што кандидатот го пола-
га практичниот дел од испитот и важечко овластување 
оценувач/испитувач на компетентноста на КЛ . 

 
15.  Критериуми за испитувачи за спроведување 

на теоретскиот и практичниот дел од испитот за 
стекнување со дозвола и овластување за помошник 
контролор на летање 

15.1. Критериуми за испитувачи за теоретскиот дел 
од испитот за стекнување со дозвола и овластување за 
помошник контролор на летање 

1. Воздухопловни прописи - дипломиран правник 
со  важечка дозвола или уверение за стручна оспособе-
ност за персонал во воздухопловство или лице со 
стручна подготовка или оспособеност за ЕУ правото и 
со сертификат за завршена обука за NSA или лице со 
важечка дозвола на помошник контролор на летање 
или контролор на летање, важечко овластување за 
одредена единица на контрола на летање, важечки ов-
ластувања инструктор и оценувач/испитувач на компе-
тентноста на ПКЛ или КЛ; предложениот кандидат да 
не бил казнуван по основа на воздухопловни прекршо-
ци и дела. 

2. Вовед во услуги во воздушниот сообраќај - лице 
со важечка дозвола на помошник контролор на летање 
или контролор на летање, важечко овластување за 
одредена единица на контрола на летање, важечки ов-
ластувања инструктор и оценувач/испитувач на компе-
тентноста на ПКЛ или КЛ; предложениот кандидат да 
не бил казнуван по основа на воздухопловни прекршо-
ци и дела. 

3. Воздухопловно информирање - лице со важечка 
дозвола на помошник контролор на летање или контро-
лор на летање,  важечко овластување за одредена еди-
ница на контрола на летање, важечки овластувања ин-
структор и оценувач/испитувач на компетентноста на 
ПКЛ или КЛ; предложениот кандидат да не бил казну-
ван по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

4. Метеорологија - метеоролог со важечка дозвола 
за работа и овластување прогностичар инструктор; 
предложениот кандидат да не бил казнуван по основа 
на воздухопловни прекршоци и дела. 

5. Навигација - лице со важечка дозвола на помош-
ник контролор на летање или контролор на летање, ва-
жечко овластување за одредена единица на контрола 
на летање, важечки овластувања инструктор и оцену-
вач/испитувач на компетентноста на ПКЛ или КЛ; 
предложениот кандидат да не бил казнуван по основа 
на воздухопловни прекршоци и дела. 

6. Воздухоплови - лице со важечка дозвола на по-
мошник контролор на летање или контролор на лета-
ње, важечко овластување за одредена единица на кон-
трола на летање, важечки овластувања инструктор и 
оценувач/испитувач на компетентноста на ПКЛ или 
КЛ; предложениот кандидат да не бил казнуван по ос-
нова на воздухопловни прекршоци и дела. 

7. Човечки фактор - лице со важечка дозвола на по-
мошник контролор на летање или контролор на лета-
ње, важечко овластување за одредена единица на кон-
трола на летање, важечки овластувања инструктор и 
оценувач/испитувач на компетентноста на ПКЛ или 
КЛ; предложениот кандидат да не бил казнуван по ос-
нова на воздухопловни прекршоци и дела. 

8. Системи и опрема - лице со важечка дозвола на 
помошник контролор на летање или контролор на лета-
ње, важечко овластување за одредена единица на кон-
трола на летање, важечки овластувања инструктор и 
оценувач/испитувач на компетентноста на ПКЛ или 
КЛ; предложениот кандидат да не бил казнуван по ос-
нова на воздухопловни прекршоци и дела. 

9. Воздухопловен англиски јазик - дипломиран фи-
лолог-професор по англиски јазик со специјалност  
воздухопловна фразеологија. 

10. Експлоатација на уреди и средства - лице со ва-
жечка дозвола на помошник контролор на летање или 
контролор на летање, важечко овластување за одредена 
единица на контрола на летање, важечки овластувања 
инструктор и оценувач/испитувач на компетентноста 
на ПКЛ или КЛ; предложениот кандидат да не бил каз-
нуван по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

11. Технологија на работа - лице со важечка дозво-
ла на помошник контролор на летање или контролор на 
летање, важечко овластување за одредена единица на 
контрола на летање, важечки овластувања инструктор 
и оценувач/испитувач на компетентноста на ПКЛ или 
КЛ; предложениот кандидат да не бил казнуван по ос-
нова на воздухопловни прекршоци и дела. 

12. Постапки за координација - лице со важечка 
дозвола на помошник контролор на летање или контро-
лор на летање,  важечко овластување за одредена еди-
ница на контрола на летање, важечки овластувања ин-
структор и оценувач/испитувач на компетентноста на 
ПКЛ или КЛ; предложениот кандидат да не бил казну-
ван по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 
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13. Програма за обука во одредена единица на КЛ - 
лице со важечка дозвола на помошник контролор на 
летање или контролор на летање, важечко овластување 
за одредена единица на контрола на летање, важечки 
овластувања инструктор и оценувач/испитувач на ком-
петентноста на ПКЛ или КЛ; предложениот кандидат 
да не бил казнуван по основа на воздухопловни прекр-
шоци и дела. 

14. Применет воздухопловен англиски јазик од по-
висок степен - дипломиран филолог по англиски јазик 
со специјалност  воздухопловна фразеологија. 

15. Оценување на оперативна компетентност - лице 
со важечка дозвола на помошник контролор на летање 
или контролор на летање, важечко овластување за 
одредена единица на контрола на летање, важечки ов-
ластувања инструктор и оценувач/испитувач на компе-
тентноста на ПКЛ или КЛ; предложениот кандидат да 
не бил казнуван по основа на воздухопловни прекршо-
ци и дела. 

16. Програма за одржување на компетентноста во 
одредена единица на ПКЛ - лице со важечка дозвола на 
помошник контролор на летање или контролор на лета-
ње, важечко овластување за одредена единица на кон-
трола на летање, важечки овластувања инструктор и 
оценувач/испитувач на компетентноста на ПКЛ или 
КЛ; предложениот кандидат да не бил казнуван по ос-
нова на воздухопловни прекршоци и дела. 

15.2. Критериуми за испитувачи за практичниот дел 
од испитот за стекнување со дозвола и овластување за 
помошник контролор на летање 

1. Испитувачот за практичен дел од испит за стек-
нување дозвола или овластување мора најмалку да има 
дозвола и овластување за кои што кандидатот го пола-
га практичниот дел од испитот и важечко овластување 
оценувач/испитувач на компетентноста на ПКЛ. 

 
16.  Критериуми за испитувачи за спроведување 

на теоретскиот и практичниот дел од испитот за 
стекнување со дозвола/уверение за стручна оспосо-
беност и овластување за метеоролошко обезбедува-
ње на воздушната пловидба 

16.1.  Критериуми за испитувачи за теоретскиот дел 
од испитот за стекнување со дозвола/уверение за 
стручна оспособеност и овластување за метеоролошко 
обезбедување на воздушната пловидба 

1. Воздухопловна метеорологија - лице со важечка 
дозвола/уверение за стручна оспособеност на метеоро-
лошко обезбедување на воздушната пловидба, важечки 
овластувања прогностичар или метеоролошки техничар 
и инструктор; предложениот кандидат да не бил казну-
ван по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

2. Воздухопловни прописи од областа на метеоро-
логијата и организација на работата на метеоролошката 
служба - лице со важечка дозвола/уверение за стручна 
оспособеност на метеоролошко обезбедување на воз-
душната пловидба, важечки овластувања прогностичар 
или метеоролошки техничар и инструктор или дипло-
миран правник со  важечка дозвола или уверение за 
стручна оспособеност за персонал во воздухопловство 
или  лице со стручна подготовка или оспособеност за 
ЕУ правото и со сертификат за завршена обука за NSA; 
предложениот кандидат да не бил казнуван по основа 
на воздухопловни прекршоци и дела. 

3. Воздухопловна метеоролошка терминологија на 
англиски јазик - дипломиран филолог по англиски ја-
зик со завршен курс за   воздухопловна фразеологија. 

4. Метеоролошки кодирани извештаи во воздухоп-
ловната метеорологија- лице со важечка дозвола/увере-
ние за стручна оспособеност на метеоролошко обезбе-
дување на воздушната пловидба, важечки овластувања 
прогностичар или метеорошки техничар и инструктор; 
предложениот кандидат да не бил казнуван по основа 
на воздухопловни прекршоци и дела. 

5. Методика на наставата – дипломиран психолог 
со работно искуство во Агенција за цивилно воздухоп-
ловство. 

6. Основи на прогноза на времето - лице со важечка 
дозвола/уверение за стручна оспособеност на метеоро-
лошко обезбедување на воздушната пловидба, важечки 
овластувања прогностичар и инструктор; предложени-
от кандидат да не бил казнуван по основа на воздухоп-
ловни прекршоци и дела. 

7. Метеоролошки инструменти, сензорски уреди и 
опрема - лице со важечка дозвола/уверение за стручна 
оспособеност на метеоролошко обезбедување на воз-
душната пловидба, важечки овластувања прогностичар 
или метеоролошки техничар и инструктор; предложе-
ниот кандидат да не бил казнуван по основа на возду-
хопловни прекршоци и дела. 

8. Телекомуникациски системи (АТИС, ВОЛМЕТ 
системи) - лице со важечка дозвола/уверение за струч-
на оспособеност на метеоролошко обезбедување на 
воздушната пловидба; важечки овластувања прогно-
стичар или метеоролошки техничар и инструктор; 
предложениот кандидат да не бил казнуван по основа 
на воздухопловни прекршоци и дела. 

16.2. Критериуми за испитувачи за практичниот дел 
од испитот за стекнување со дозвола//уверение за 
стручна оспособеност и овластување за метеоролошко 
обезбедување на воздушната пловидба 

1. Испитувачот за практичен дел од испит за стек-
нување дозвола//уверение за стручна оспособеност или 
овластување мора најмалку да има дозвола/уверение за 
стручна оспособеност и овластување за кои што канди-
датот го полага практичниот дел од испитот. 

  
17.  Критериуми за испитувачи за спроведување 

на теоретскиот и практичниот дел од испитот за 
стекнување со дозвола/уверение за стручна оспосо-
беност и овластување на персонал за поставување, 
одржување, контрола и мониторирање на технич-
ките средства, уредите и опремата за давање на ус-
лугите на воздухопловна навигација 

17.1.  Критериуми за испитувачи за теоретскиот дел 
од испитот за стекнување со дозвола/уверение за 
стручна оспособеност и овластување на персонал за 
поставување, одржување, контрола и мониторирање на 
техничките средства, уредите и опремата за давање на 
услугите на воздухопловна навигација 

1. Меѓународни технички стандарди за правилна ра-
бота на уредите - системите - лице со важечка дозво-
ла/уверение за стручна оспособеност на персонал за по-
ставување, одржување, контрола и мониторирање на 
техничките средства, уредите и опремата за давање на 
услугите на воздухопловна навигација и важечко овла-
стување инструктор; предложениот кандидат да не бил 
казнуван по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

2. Меѓународни стандарди за оперативно поставу-
вање, воведување во работа и користење на уредите – 
системите - лице со важечка дозвола/уверение за 
стручна оспособеност на персонал за поставување, 
одржување, контрола и мониторирање на техничките 
средства, уредите и опремата за давање на услугите на 
воздухопловна навигација и важечко овластување ин-
структор; предложениот кандидат да не бил казнуван 
по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

3. Принципи на работа за праќање на сигнали низ 
склопови и единици на уредите – системите - лице со 
важечка дозвола/уверение за стручна оспособеност на 
персонал за поставување, одржување, контрола и мо-
ниторирање на техничките средства, уредите и опрема-
та за давање на услугите на воздухопловна навигација 
и важечко овластување инструктор; предложениот кан-
дидат да не бил казнуван по основа на воздухопловни 
прекршоци и дела. 
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4. Основно познавање на правилата и системите на 
контрола на летање - лице со важечка дозвола/уверение 
за стручна оспособеност на персонал за поставување, 
одржување, контрола и мониторирање на техничките 
средства, уредите и опремата за давање на услугите на 
воздухопловна навигација и важечко овластување ин-
структор или лице со важечка дозвола на контролор на 
летање и важечко инструкторско овластување; предло-
жениот кандидат да не бил казнуван по основа на воз-
духопловни прекршоци и дела. 

5. Прописи за проектирање и инвестициони работи 
- лице со важечка дозвола/уверение за стручна оспосо-
беност на персонал за поставување, одржување, кон-
трола и мониторирање на техничките средства, уредите 
и опремата за давање на услугите на воздухопловна на-
вигација и важечко овластување инструктор; предло-
жениот кандидат да не бил казнуван по основа на воз-
духопловни прекршоци и дела. 

6. Знаење на говорен англиски јазик и познавње на 
стручна терминологија – дипломиран филолог-профе-
сор по англиски јазик со завршен курс за воздухоплов-
на фразеологија 

7. Меѓународни стандарди за оперативно користе-
ње на уредите – системите - лице со важечка дозво-
ла/уверение за стручна оспособеност на персонал за 
поставување, одржување, контрола и мониторирање 
на техничките средства, уредите и опремата за давање 
на услугите на воздухопловна навигација и важечко 
овластување инструктор; предложениот кандидат да 
не бил казнуван по основа на воздухопловни прекр-
шоци и дела. 

8. Меѓународни стандарди за калибража на уреди-
те/системите - лице со важечка дозвола/уверение за 
стручна оспособеност на персонал за поставување, 
одржување, контрола и мониторирање на техничките 
средства, уредите и опремата за давање на услугите на 
воздухопловна навигација и важечко овластување ин-
структор; предложениот кандидат да не бил казнуван 
по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

9. Технички упатства за извдување на калибража - 
лице со важечка дозвола/уверение за стручна оспособе-
ност на персонал за поставување, одржување, контрола 
и мониторирање на техничките средства, уредите и 
опремата за давање на услугите на воздухопловна на-
вигација и важечко овластување инструктор; предло-
жениот кандидат да не бил казнуван по основа на воз-
духопловни прекршоци и дела. 

10. Основни оперативно-технички карактеристики 
за правилна работа на одреден тип техничко средство и 
уред – систем - лице со важечка дозвола/уверение за 
стручна оспособеност на персонал за поставување, 
одржување, контрола и мониторирање на техничките 
средства, уредите и опремата за давање на услугите на 
воздухопловна навигација и важечко овластување ин-
структор; предложениот кандидат да не бил казнуван 
по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

11. Технички упатства за обавување работи на одр-
жување, поставување, воведување во работа и користе-
ње на одреден тип техничко средство и уред – систем - 
лице со важечка дозвола/уверение за стручна оспособе-
ност на персонал за поставување, одржување, контрола 
и мониторирање на техничките средства, уредите и 
опремата за давање на услугите на воздухопловна на-
вигација и важечко овластување инструктор; предло-
жениот кандидат да не бил казнуван по основа на воз-
духопловни прекршоци и дела. 

12. Методика на настава и обука со педагогија -  
дипломиран психолог со работно искуство во Агенција 
за цивлно воздухопловство 

17.2. Критериуми за испитувачи за практичниот дел 
од испитот за стекнување со дозвола/уверение за 
стручна оспособеност и овластување на воздухоплов-
но-технички персонал на контрола на летање. 

1. Испитувачот за практичен дел од испит за стек-
нување дозвола/уверение за стручна оспособеност или 
овластување мора најмалку да има дозвола и овласту-
вање за кои што кандидатот го полага практичниот дел 
од испитот. 

 
18.  Критериуми за испитувачи за спроведување 

на теоретскиот и практичниот дел од испитот за 
стекнување со дозвола и овластување за падобранец 

18.1   Критериуми за испитувачи за теоретскиот дел 
од испитот за стекнување со дозвола и овластување за 
падобранец 

1. Основи на теорија на скокови со падобран – па-
добранец со важечка дозвола и овластување за настав-
ник; предложениот кандидат да не бил казнуван по ос-
нова на воздухопловни прекршоци и дела. 

2. Техника на скокови со падобран – падобранец со 
важечка дозвола и овластување за наставник; предло-
жениот кандидат да не бил казнуван по основа на воз-
духопловни прекршоци и дела. 

3. Познавње на падобран, опрема и воздухоплов за 
скокање со падобран – падобранец со важечка дозвола 
и овластување за наставник; предложениот кандидат да 
не бил казнуван по основа на воздухопловни прекршо-
ци и дела. 

4. Основи на воздухопловна метеорологија – метео-
ролог со важечка дозвола за работа и овластување ин-
структор или падобранец со важечка дозвола и овла-
стување за наставник; предложениот кандидат да не 
бил казнуван по основа на воздухопловни прекршоци и 
дела. 

5. Вонредни постапки – падобранец со важечка доз-
вола и овластување за наставник; предложениот канди-
дат да не бил казнуван по основа на воздухопловни 
прекршоци и дела. 

6. Воздухопловни прописи –дипломиран правник 
со  важечка дозвола или уверение за стручна оспособе-
ност врз основа на кои спаѓа во персонал во воздухоп-
ловство или друг стручен персонал или падобранец со 
важечка дозвола и овластување за наставник; предло-
жениот кандидат да не бил казнуван по основа на воз-
духопловни прекршоци и дела. 

7. Психофизиологија – дипломиран психолог со ра-
ботно искуство во Агенција за цивилно воздухоплов-
ство. 

8. Методика на наставата – дипломиран психолог 
со работно искуство во Агенција за цивилно воздухоп-
ловство. 

9. Организација на скокови со падобран - падобра-
нец со важечка дозвола и овластување за наставник; 
предложениот кандидат да не бил казнуван по основа 
на воздухопловни прекршоци и дела.  

10. Познавање на технички услови за проба на па-
добран од сериско производство – падобранец со ва-
жечка дозвола и овластување за наставник; предложе-
ниот кандидат да не бил казнуван по основа на возду-
хопловни прекршоци и дела. 

11. Основи на прва помош – доктор по медицина  
12. Основи на теорија на скокови со детално позна-

вање на конструкција на падобран – падобранец со ва-
жечка дозвола и овластување за наставник; важечко ов-
ластување за проба и испитување на прототипови на 
падобран; предложениот кандидат да не бил казнуван 
по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

13. Познавање на техничките услови кои се однесу-
ваат на деловите на падобранот – падобранец со важеч-
ка дозвола и овластување за наставник; важечко овла-
стување за проба и испитување на прототипови на па-
добран; предложениот кандидат да не бил казнуван по 
основа на воздухопловни прекршоци и дела. 
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14. Познавање на условите кои се однесуваат на ис-
питување на прототипови на падобран – падобранец со 
важечка дозвола и овластување за наставник; важечко 
овластување за проба и испитување на прототипови на 
падобран; предложениот кандидат да не бил казнуван 
по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

15. Техника на испитување на перформансите на 
падобранот - падобранец со важечка дозвола и овласту-
вање за наставник; важечко овластување за проба и ис-
питување на прототипови на падобран; предложениот 
кандидат да не бил казнуван по основа на воздухоплов-
ни прекршоци и дела. 

16. Организација на изведување на скокови – падо-
бранец со важечка дозвола и овластување за наставник; 
важечко овластување организатор на скокови; предло-
жениот кандидат да не бил казнуван по основа на воз-
духопловни прекршоци и дела. 

18.2. Критериуми за испитувачи за практичниот дел 
од испитот за стекнување со дозвола и овластување за 
падобранец. 

1. Испитувачот за практичен дел од испит за стек-
нување дозвола или овластување мора најмалку да има 
дозвола и овластување за кои што кандидатот го пола-
га практичниот дел од испитот. 

 
19.  Критериуми за испитувачи за спроведување на 

теоретскиот и практичниот дел од испитот за стекну-
вање со дозвола и овластување за пилот на змај 

19.1. Критериуми за испитувачи за теоретскиот дел 
од испитот за стекнување со дозвола и овластување за 
пилоти на змај 

1. Аеродинамика – пилот на змај со важечка дозво-
ла и овластување за наставник; предложениот кандидат 
да не бил казнуван по основа на воздухопловни прекр-
шоци и дела. 

2. Метеорологија – метеоролог со важечка дозвола 
за работа и овластување инструктор или пилот на змај 
со важечка дозвола и овластување за наставник; пред-
ложениот кандидат да не бил казнуван по основа на 
воздухопловни прекршоци и дела. 

3. Конструкција на змајот и опремата - пилот на 
змај со важечка дозвола и овластување за наставник; 
предложениот кандидат да не бил казнуван по основа 
на воздухопловни прекршоци и дела. 

4. Навигација – пилот на змај со важечка дозвола и 
овластување за наставник; предложениот кандидат да 
не бил казнуван по основа на воздухопловни прекршо-
ци и дела. 

5. Вонредни ситуации и постапки – пилот на змај со 
важечка дозвола и овластување за наставник; предло-
жениот кандидат да не бил казнуван по основа на воз-
духопловни прекршоци и дела. 

6. Правила и прописи - дипломиран правник со  ва-
жечка дозвола или уверение за стручна оспособеност 
врз основа на кои спаѓа во персонал во воздухоплов-
ство или друг стручен персонал или пилот на змај со 
важечка дозвола и овластување за наставник; предло-
жениот кандидат да не бил казнуван по основа на воз-
духопловни прекршоци и дела. 

7. Прва помош - доктор по медицина  
8. Психологија  и методика на наставата – дипломи-

ран психолог со работно искуство во Агенција за ци-
вилно воздухопловство. 

9. Навигација и тактика на прелет - пилот на змај со 
важечка дозвола и овластување за наставник; предло-
жениот кандидат да не бил казнуван по основа на воз-
духопловни прекршоци и дела. 

19.2. Критериуми за испитувачи за практичниот дел 
од испитот за стекнување со дозвола и овластување за 
пилоти на змај 

1. Испитувачот за практичен дел од испит за стек-
нување дозвола или овластување мора најмалку да има 
дозвола и овластување за кои што кандидатот го пола-
га практичниот дел од испитот. 

20.  Критериуми за испитувачи за спроведување 
на теоретскиот и практичниот дел од испитот за 
стекнување со дозвола и овластување за пилоти на 
параглајдер 

20.1   Критериуми за испитувачи за теоретскиот дел 
од испитот за стекнување со дозвола и овластување за 
пилоти на параглајдер 

1. Аеродинамика – пилот на параглајдер со важечка 
дозвола и овластување за наставник; предложениот 
кандидат да не бил казнуван по основа на воздухоплов-
ни прекршоци и дела. 

2. Метеорологија – метеоролог со важечка дозвола 
за работа и овластување инструктор или пилот на па-
раглајдер со важечка дозвола и овластување за настав-
ник; предложениот кандидат да не бил казнуван по ос-
нова на воздухопловни прекршоци и дела. 

3. Конструкција на параглајдерот и опремата - пи-
лот на параглајдер со важечка дозвола и овластување 
за наставник; предложениот кандидат да не бил казну-
ван по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

4. Навигација – пилот на параглајдер со важечка 
дозвола и овластување за наставник; предложениот 
кандидат да не бил казнуван по основа на воздухоплов-
ни прекршоци и дела. 

5. Вонредни ситуации и постапки – пилот на параг-
лајдер со важечка дозвола и овластување за наставник; 
предложениот кандидат да не бил казнуван по основа 
на воздухопловни прекршоци и дела. 

6. Правила и прописи - дипломиран правник со  ва-
жечка дозвола или уверение за стручна оспособеност 
врз основа на кои спаѓа во персонал во воздухоплов-
ство или друг стручен персонал или пилот на параглај-
дер со важечка дозвола и овластување за наставник; 
предложениот кандидат да не бил казнуван по основа 
на воздухопловни прекршоци и дела. 

7. Прва помош - доктор по медицина. 
8. Психологија  и методика на наставата – дипломи-

ран психолог со работно искуство во Агенција за ци-
вилно воздухопловство. 

9. Навигација и тактика на прелет - пилот на параг-
лајдер со важечка дозвола и овластување за наставник; 
предложениот кандидат да не бил казнуван по основа 
на воздухопловни прекршоци и дела. 

20.2. Критериуми за испитувачи за практичниот дел 
од испитот за стекнување со дозвола и овластување за 
пилоти на параглајдер 

1. Испитувачот за практичен дел од испит за стек-
нување дозвола или овластување мора најмалку да има 
дозвола и овластување за кои што кандидатот го пола-
га практичниот дел од испитот. 

 
21.  Критериуми за испитувачи за спроведување 

на теоретскиот и практичниот дел од испитот за 
стекнување со дозвола/уверение за стручна оспосо-
беност и овластување за прифаќање и испраќање на 
воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта  

21.1.  Критериуми за испитувачи за теоретскиот дел 
од испитот за стекнување со дозвола/уверение за 
стручна оспособеност и овластување за прифаќање и 
испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и 
пошта 

1. Основно познавање на воздухопловна навигација 
и метеорологија – лице со важечка дозвола на контро-
лор на летање или лице со важечка дозвола/уверение за 
стручна оспособеност на метеоролошко обезбедување 
на воздушната пловидба, важечки овластувања прогно-
стичар или метеоролошки техничар и инструктор; 
предложениот кандидат да не бил казнуван по основа 
на воздухопловни прекршоци и дела. 

2. Воздухопловна техника - лице со важечка дозво-
ла/уверение за стручна оспособеност на прифаќање и 
испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и 
пошта; важечко овластување за кое кандидатот го по-
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лага испитот  и важечко инструкторско овластување; 
предложениот кандидат да не бил казнуван по основа 
на воздухопловни прекршоци и дела. 

3. Воздухопловни пристаништа и аеродромски соо-
браќај – воздухопловно сообраќаен инженер или лице 
со важечка дозвола/уверение за стручна оспособеност 
на прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, 
багаж, стока и пошта; важечко овластување за кое кан-
дидатот го полага испитот и важечко инструкторско 
овластување; предложениот кандидат да не бил казну-
ван по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

4. Воздухопловни прописи - воздухопловно сообра-
ќаен инженер или дипломиран правник со важечка доз-
вола или уверение за стручна оспособеност врз основа 
на кои спаѓа во персонал во воздухопловство или друг 
стручен персонал; предложениот кандидат да не бил 
казнуван по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

5. Тежина и центража на воздухоплов - лице со ва-
жечка дозвола/уверение за стручна оспособеност на 
прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, ба-
гаж, стока и пошта со важечко овластување за кое кан-
дидатот го полага испитот  и важечко инструкторско 
овластување; предложениот кандидат да не бил казну-
ван по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

6. Основно познавање на правилата и системите на 
контрола на летање -  лице со важечка дозвола на кон-
тролор на летање; предложениот кандидат да не бил каз-
нуван по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

7. Подготовка и оперативна контрола на воздушниот 
сообраќај - воздухопловно сообраќаен инженер или лице 
со важечка дозвола/уверение за стручна оспособеност на 
прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, ба-
гаж, стока и пошта со важечко овластување за кое кан-
дидатот го полага испитот и важечко инструкторско ов-
ластување; предложениот кандидат да не бил казнуван 
по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

8. Познавање на стручна терминологија на англи-
ски јазик – дипломиран филолог по англиски јазик со 
завршен курс за воздухопловна фразеологија. 

9. Основно познавање на воздушен сообраќај и воз-
духопловство - воздухопловно сообраќаен инженер или 
лице со важечка дозвола/уверение за стручна оспособе-
ност на прифаќање и испраќање на воздухоплови, пат-
ници, багаж, стока и пошта со важечко овластување за 
кое кандидатот го полага испитот и важечко инстру-
кторско овластување; предложениот кандидат да не бил 
казнуван по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

10. Организација на сообраќај на воздухопловно при-
станиште - воздухопловно сообраќаен инженер или лице 
со важечка дозвола/уверение за стручна оспособеност на 
прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, ба-
гаж, стока и пошта со важечко овластување за кое кан-
дидатот го полага испитот и важечко инструкторско ов-
ластување; предложениот кандидат да не бил казнуван 
по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

11. Земска сигнализација на воздухоплови - лице со 
важечка дозвола/уверение за стручна оспособеност на 
прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, ба-
гаж, стока и пошта со важечко овластување за кое кан-
дидатот го полага испитот  и важечко инструкторско 
овластување; предложениот кандидат да не бил казну-
ван по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

12. Земски агрегати во воздухопловството - лице со 
важечка дозвола/уверение за стручна оспособеност на 
прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, ба-
гаж, стока и пошта со важечко овластување за кое кан-
дидатот го полага испитот  и важечко инструкторско 
овластување; предложениот кандидат да не бил казну-
ван по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

13. Аеродромска опрема - лице со важечка дозво-
ла/уверение за стручна оспособеност на прифаќање и 
испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и 

пошта со важечко овластување за кое кандидатот го 
полага испитот  и важечко инструкторско овластување; 
предложениот кандидат да не бил казнуван по основа 
на воздухопловни прекршоци и дела. 

14. Средства за влечење на воздухопловот по земја 
- лице со важечка дозвола/уверение за стручна оспосо-
беност на прифаќање и испраќање на воздухоплови, 
патници, багаж, стока и пошта со важечко овластување 
за кое кандидатот го полага испитот  и важечко ин-
структорско овластување; предложениот кандидат да 
не бил казнуван по основа на воздухопловни прекршо-
ци и дела. 

15. Организација и контрола на сообраќај  - лице со 
важечка дозвола/уверение за стручна оспособеност на 
прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, ба-
гаж, стока и пошта со важечко овластување за кое кан-
дидатот го полага испитот  и важечко инструкторско 
овластување; предложениот кандидат да не бил казну-
ван по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

16. Методика на наставата – дипломиран психолог 
со работно искуство во Агенција за цивилно воздухоп-
ловство. 

21.2. Критериуми за испитувачи за практичниот дел 
од испитот за стекнување со дозвола/уверение за 
стручна оспособеност и овластување за прифаќање и 
испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и 
пошта 

1. Испитувачот за практичен дел од испит за стек-
нување дозвола/уверение за стручна оспособеност или 
овластување мора најмалку да има дозвола/уверение за 
стручна оспособеност и овластување за кои што канди-
датот го полага практичниот дел од испитот. 

 
22.  Критериуми за испитувачи за спроведување 

на теоретскиот и практичниот дел од испитот за 
стекнување со дозвола/уверение за стручна оспосо-
беност и овластување за противпожарна заштита на 
воздухоплови и аеродроми 

22.1.  Критериуми за испитувачи за теоретскиот дел 
од испитот за стекнување со дозвола/уверение за 
стручна оспособеност и овластување за противпожарна 
заштита на воздухоплови и аеродроми 

1. Воздухоплов и негова конструкција – воздухоп-
ловно сообраќаен инженер или лице со важечка дозво-
ла/уверение за стручна оспособеност на противпожар-
на заштита на воздухоплови и аеродроми со важечко 
овластување за кое кандидатот го полага испитот и ва-
жечко инструкторско овластување или лице со важечка 
дозвола/уверение за стручна оспособеност на прифаќа-
ње и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, сто-
ка и пошта со важечко овластување за кое кандидатот 
го полага испитот  и важечко инструкторско овластува-
ње; предложениот кандидат да не бил казнуван по ос-
нова на воздухопловни прекршоци и дела. 

2. Аеродром и аеродромски сообраќај - воздухоп-
ловно сообраќаен инженер или лице со важечка дозво-
ла/уверение за стручна оспособеност на противпожар-
на заштита на воздухоплови и аеродроми со важечко 
овластување за кое кандидатот го полага испитот и ва-
жечко инструкторско овластување или лице со важечка 
дозвола/уверение за стручна оспособеност на прифаќа-
ње и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, сто-
ка и пошта со важечко овластување за кое кандидатот 
го полага испитот и важечко инструкторско овластува-
ње; предложениот кандидат да не бил казнуван по ос-
нова на воздухопловни прекршоци и дела. 

3. Постапки во случај на опасност - лице со важечка 
дозвола/уверение за стручна оспособеност на против-
пожарна заштита на воздухоплови и аеродроми со ва-
жечко овластување за кое кандидатот го полага испи-
тот  и важечко инструкторско овластување или лице со 
важечка дозвола/уверение за стручна оспособеност на 
прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, ба-
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гаж, стока и пошта со важечко овластување за кое кан-
дидатот го полага испитот и важечко инструкторско 
овластување; предложениот кандидат да не бил казну-
ван по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

4. Воздухопловни и противпожарни прописи - лице 
со важечка дозвола/уверение за стручна оспособеност 
на противпожарна заштита на воздухоплови и аеродро-
ми со важечко овластување за кое кандидатот го пола-
га испитот и важечко инструкторско овластување или 
лице со важечка дозвола/уверение за стручна оспособе-
ност на прифаќање и испраќање на воздухоплови, пат-
ници, багаж, стока и пошта со важечко овластување за 
кое кандидатот го полага испитот и важечко инстру-
кторско овластување или дипломиран правник со ва-
жечка дозвола или уверение за стручна оспособеност 
врз основа на кои спаѓа во персонал во воздухоплов-
ство или друг стручен персонал; предложениот канди-
дат да не бил казнуван по основа на воздухопловни 
прекршоци и дела. 

5. Превентивна противпожарна заштита - лице со 
важечка дозвола/уверение за стручна оспособеност на 
противпожарна заштита на воздухоплови и аеродроми; 
важечко овластување за кое кандидатот го полага ис-
питот и важечко инструкторско овластување; предло-
жениот кандидат да не бил казнуван по основа на воз-
духопловни прекршоци и дела. 

6. Противпожарна тактика - лице со важечка дозво-
ла/уверение за стручна оспособеност на противпожар-
на заштита на воздухоплови и аеродроми; важечко ов-
ластување за кое кандидатот го полага испитот и ва-
жечко инструкторско овластување; предложениот кан-
дидат да не бил казнуван по основа на воздухопловни 
прекршоци и дела. 

7. Основно познавање на прва помош – доктор по 
медицина. 

8. Основно познавање на воздухопловна метеороло-
гија - лице со важечка дозвола/уверение за стручна ос-
пособеност на метеоролошко обезбедување на воздуш-
ната пловидба, важечки овластувања прогностичар или 
метеоролошки техничар и инструктор; предложениот 
кандидат да не бил казнуван по основа на воздухоплов-
ни прекршоци и дела. 

9. Познавање на аеродроми и кодирани карти - лице 
со важечка дозвола/уверение за стручна оспособеност на 
противпожарна заштита на воздухоплови и аеродроми 
со важечко овластување за кое кандидатот го полага ис-
питот и важечко инструкторско овластување или лице 
со важечка дозвола/уверение за стручна оспособеност на 
прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, ба-
гаж, стока и пошта со важечко овластување за кое кан-
дидатот го полага испитот и важечко инструкторско ов-
ластување; предложениот кандидат да не бил казнуван 
по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

10. Противпожарни возила, пумпи и агрегати - лице 
со важечка дозвола/уверение за стручна оспособеност 
на противпожарна заштита на воздухоплови и аеродро-
ми; важечко овластување за кое кандидатот го полага 
испитот и важечко инструкторско овластување; пред-
ложениот кандидат да не бил казнуван по основа на 
воздухопловни прекршоци и дела. 

11. Средства за гаснење пожар и нивна употреба - 
лице со важечка дозвола/уверение за стручна оспособе-
ност на противпожарна заштита на воздухоплови и ае-
родроми; важечко овластување за кое кандидатот го 
полага испитот и важечко инструкторско овластување; 
предложениот кандидат да не бил казнуван по основа 
на воздухопловни прекршоци и дела. 

12. Гаснење на пожар - лице со важечка дозво-
ла/уверение за стручна оспособеност на противпожар-
на заштита на воздухоплови и аеродроми; важечко ов-
ластување за кое кандидатот го полага испитот и ва-
жечко инструкторско овластување; предложениот кан-
дидат да не бил казнуван по основа на воздухопловни 
прекршоци и дела. 

13. Воздухопловна техника - лице со важечка доз-
вола/уверение за стручна оспособеност на противпо-
жарна заштита на воздухоплови и аеродроми со важеч-
ко овластување за кое кандидатот го полага испитот и 
важечко инструкторско овластување или лице со ва-
жечка дозвола/уверение за стручна оспособеност на 
прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, ба-
гаж, стока и пошта со важечко овластување за кое кан-
дидатот го полага испитот  и важечко инструкторско 
овластување; предложениот кандидат да не бил казну-
ван по основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

14. Воздухопловни пристаништа - воздухопловно 
сообраќаен инженер или лице со важечка дозвола/уве-
рение за стручна оспособеност на прифаќање и испра-
ќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта 
со важечко овластување за кое кандидатот го полага 
испитот  и важечко инструкторско овластување; пред-
ложениот кандидат да не бил казнуван по основа на 
воздухопловни прекршоци и дела. 

15. Методика на настава – дипломиран психолог со 
работно искуство во Агенција за цивилно воздухоплов-
ство. 

22.2. Критериуми за испитувачи за практичниот дел 
од испитот за стекнување со дозвола/уверение за 
стручна оспособеност и овластување за противпожарна 
заштита на воздухоплови и аеродроми 

1. Испитувачот за практичен дел од испит за стек-
нување дозвола/уверение за стручна оспособеност или 
овластување мора најмалку да има дозвола/уверение за 
стручна оспособеност и овластување за кои што канди-
датот го полага практичниот дел од испитот.  

 
23.  Критериуми за испитувачи за спроведување 

на теоретскиот и практичниот дел од испитот за 
стекнување со дозвола/уверение за стручна оспосо-
беност и овластување за снабдување на воздухопло-
вот со гориво и мазиво 

23.1. Критериуми за испитувачи за теоретскиот дел 
од испитот за стекнување со дозвола/уверение за 
стручна оспособеност и овластување за снабдување на 
воздухопловот со гориво и мазиво 

1. Основно познавање на видови и квалитет на го-
рива - лице со важечка дозвола/уверение за стручна ос-
пособеност на снабдување на воздухопловот со гориво 
и мазиво со важечко овластување за кое кандидатот го 
полага испитот и инструкторско овластување; предло-
жениот кандидат да не бил казнуван по основа на воз-
духопловни прекршоци и дела. 

2. Превентивна противпожарна заштита - лице со 
важечка дозвола/уверение за стручна оспособеност на 
противпожарна заштита на воздухоплови и аеродроми 
со важечко овластување за кое кандидатот го полага 
испитот и инструкторско овластување; предложениот 
кандидат да не бил казнуван по основа на воздухоплов-
ни прекршоци и дела. 

3. Воздухопловни пристаништа - воздухопловно со-
обраќаен инженер или лице со важечка дозвола/увере-
ние за стручна оспособеност на прифаќање и испраќа-
ње на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта со 
важечко овластување за кое кандидатот го полага ис-
питот и важечко инструкторско овластување; предло-
жениот кандидат да не бил казнуван по основа на воз-
духопловни прекршоци и дела. 

4. Инсталации за гориво на воздухопловот - лице со 
важечка дозвола/уверение за стручна оспособеност на 
снабдување на воздухопловот со гориво и мазиво со 
важечко овластување за кое кандидатот го полага ис-
питот и инстрикторско овластување или лице со важеч-
ка дозвола за комерцијален или сообраќаен пилот на 
авион со онструкторско овластување; предложениот 
кандидат да не бил казнуван по основа на воздухоплов-
ни прекршоци и дела. 
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5. Постапки на полнење на воздухопловот со гори-
во и мазиво - лице со важечка дозвола/уверение за 
стручна оспособеност на снабдување на воздухопловот 
со гориво и мазиво со важечко овластување за кое кан-
дидатот го полага испитот и инструкторско овластува-
ње; предложениот кандидат да не бил казнуван по ос-
нова на воздухопловни прекршоци и дела. 

6. Пропис за складирање на гориво и мазиво - лице 
со важечка дозвола/уверение за стручна оспособеност 
на снабдување на воздухопловот со гориво и мазиво со 
важечко овластување за кое кандидатот го полага ис-
питот; предложениот кандидат да не бил казнуван по 
основа на воздухопловни прекршоци и дела. 

23.2. Критериуми за испитувачи за практичниот дел 
од испитот за стекнување со дозвола/уверение за 
стручна оспособеност и овластување за снабдување на 
воздухопловот со гориво и мазиво 

1. Испитувачот за практичен дел од испит за стек-
нување дозвола/уверение за стручна оспособеност или 
овластување мора најмалку да има дозвола/уверение за 
стручна оспособеност и овластување за кои што канди-
датот го полага практичниот дел од испитот.  

 
24. Критериуми за овластени испитувачи на не-

среќи и сериозни инциденти во променливиот со-
став на Комисијата за испитување на несреќи и се-
риозни инциденти 

  
Општи критериуми 
1. Минимум 5 години работно искуство во областа 

на воздухопловството; 
2. Завршена обука за водење на истрага; 
3. Познавање на меѓународната и домашната регула-

тива за испитување на несреќи и сериозни инциденти; 
4. Да стојат на располагање преку целата година; 
5. Да се постојано достапни на повик; 
6. Тимско работење 
 
Посебни критериуми 
Зависно од видот воздухопловот/падобранот кој 

бил инволвиран во несреќата или сериозниот инци-
дент, овластените испитувачи за спроведување на ис-
пити се именуваат и за испитувачи на несреќи и сери-
озни инциденти. 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

607. 
Врз основа на член 13 став 2 од Законот за органско 

земјоделско производство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 16/2004), министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство донесе   

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ФИЗИЧКИ И 
ПРАВНИ ЛИЦА КОИ ПРОИЗВЕДУВААТ, ПРЕРА-
БОТУВААТ И СТАВААТ ВО ПРОМЕТ ОРГАНСКИ  

ПРОИЗВОДИ 
  

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат формата, содр-

жината и начинот на водење на Регистарот на физички 
и правни лица кои произведуваат, преработуваат и ста-
ваат во промет органски производи. 

 
Член 2 

Регистарот на физички и правни лица кои произве-
дуваат, преработуваат и ставаат во промет органски 
производи (во понатамошен текст: регистар) се води во 
форма на тврдо укоричена книга со димензии 430 х 300 
мм со поврзани и нумерирани страници. Книгата е со 

бордо корици и на предната страна има натпис со бу-
кви со златна боја “Регистар на физички и правни лица 
кои произведуваат, прерабортуваат и ставаат во промет 
органски производи.” 

Содржината на регистарот се води на образец даден 
во прилог 1, кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Регистарот се состои од три главни дела: 
- Регистар на производители, 
- Регистар на преработувачи и  
- Регистар на извозници/ увозници на органски про-

изводи. 
 

Член 4 
Во регистарот од член 5 алинеја 1 на овој правил-

ник се запишуваат физички и правни лица кои произве-
дуваат органски производи и ги содржи следните пода-
тоци: 

- реден број/ страна 
- назив на фирмата или име и презиме  на физичко-

то лице,  
- ЕДБС (за правни лица) или ЕМБГ (за физички ли-

ца), 
- седиште и адреса, 
- општина, 
- име и презиме на водителот на производството, 
- вкупна големина и структура на стопанството, 
- регистарски број на производителот, 
- датум на запишување во регистарот, 
- број и датум на Решението за упис во регистарот, 
- број и датум на објавување на Решението за упис 

во регистарот во „Службен весник на Република Маке-
донија”, 

- број и датум на Решение за бришење од региста-
рот, 

- број и датум на објавување на Решение за брише-
ње од регистарот во „Службен весник на Република 
Македонија”, 

- забелешка, 
- потпис на овластено лице за водење на региста-

рот. 
 

Член 5 
Запишување во регистарот од член 3 алинеја 1 на 

овој правилник се врши по барање на производителот, 
физичко или правното лице. 

Во прилог на барањето од став 1 на овој член треба 
да се  достават следните документи: 

- доказ за вршење земјоделска дејност, 
- доказ за сопственост, вкупна големина и структу-

ра на производен капацитет  или договор за користење 
на производен капацитет за најмалку 5 години (земји-
ште, насад, сточарска фарма, рибник, пчелни кошници, 
договор за собирање самоникнати растенија, и друго), 

- сертификат за органски производител издаден од 
овластено правно лице за вршење на стручна контрола 
во органското производство, и 

- име и презиме на одговорното лице за водење на 
органското производство.  

 
Член 6 

Во регистарот од член 3 алинеја 2 на овој правил-
ник се запишуваат физички и правни лица кои прера-
ботуваат органски производи и ги содржи следните по-
датоци: 

-  реден број/ страна 
-  назив на фирмата или име и презиме  на физичко-

то лице,  
-  ЕДБС (за правни лица) или ЕМБГ (за физички ли-

ца), 
-  седиште и адреса, 
-  општина,  
-  име и презиме на водителот на производството, 
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-  вкупен капацитет на преработка и преработувач-
ки програм, 

-  регистарски број на производителот, 
-  датум на запишување во регистарот, 
-  број и датум на Решението за упис во регистарот, 
- број и датум на објавување на Решението за упис 

во регистарот во „Службен весник на Република Маке-
донија”, 

-  број и датум на Решение за бришење од регистарот, 
-  број и датум на објавување на Решение за брише-

ње од регистарот во „Службен весник на Република 
Македонија”, 

-  забелешка, 
-  потпис на овластено лице за водење на регистарот. 
 

Член 7 
Запишување во регистарот од член 3 алинеја 2 на 

овој правилник се врши по барање на преработувачот. 
Во прилог на барањето од став 1 на овој член треба 

да се  достават следните документи: 
- доказ за вршење дејност,  
- регистрација на преработувачкиот капацитет, 
- доказ за сопственост, вкупна големина и структу-

ра на производен капацитет,  или договор за користење 
на производен капацитет за најмалку 5 години,  

- потекло на органски суровини за преработка,   
- сертификат за органски преработки издаден од ов-

ластено правно лице за вршење на стручна контрола во 
органското производство,   

- име и презиме на одговорното лице за органската 
преработка. 

 
Член 8 

Во регистарот од член 3 алинеја 3 на овој правил-
ник се запишуваат правни лица кои извезуваат/увезува-
ат органски производи и ги содржи следните податоци: 

- реден број/ страна 
- ЕДБС и број на регистрација за извоз/увоз на фир-

мата,  
- назив на фирмата,  
- седиште и адреса, 
- општина,  
- име и презиме на одговорното лице за извоз/увоз, 
- капацитет на складиштен простор,  
- регистарски број на извозникот/увозникот, 
- датум на запишување во регистарот, 
- број и датум на Решението за упис во регистарот, 
- број и датум на објавување на Решението за упис 

во регистарот во „Службен весник на Република Маке-
донија”, 

- број и датум на Решение за бришење од региста-
рот, 

- број и датум на објавување на Решение за брише-
ње од регистарот во „Службен весник на Република 
Македонија”, 

- забелешка, 
- потпис на овластено лице за водење на регистарот. 
 

Член 9 
Запишување во регистарот од член 3 алинеја 3 се 

врши по барање на правното лице, во прилог на кое 
треба да се  достават следните документи: 

- доказ за вршење дејност извоз/увоз,  
- регистрација на складишен капацитет, 
- доказ за сопственост, вкупна големина и структу-

ра на складиштен капацитет,  или договор за користе-
ње на капацитет за најмалку 5 години,  

- доказ за потеклото на органските производи кои 
се ставаат во промет,   

- сертификат за органски производи издаден од ов-
ластено правно лице за вршење на стручна контрола во 
органското производство или странско сертификаци-
ско тело,  

- име и презиме на одговорното лице за извоз/увоз. 

Член 10 
Регистарот истовремено се води и во електронска 

форма на македонски и англиски јазик заради потреба-
та од меѓународна размена на податоци. 

 
Член 12 

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

 
      Бр. 08-3164/3  
27 март 2007 година                              Министер, 

     Скопје                                 Ацо Спасеноски, с.р. 
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608. 
Врз основа на член 12 став 3 од Законот за органско 

земјоделско производство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 16/2004), министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА СТРУЧНИ НА-
УЧНИ УСТАНОВИ И ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА ЗА  
УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА ОРГАНСКИ 

ПРОИЗВОДИ 
  

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат формата, содр-

жината и начинот на водење на Регистарот на стручни 
научни установи и други правни лица за утврдување на 
составот на органски производи.  

 
Член 2 

Регистарот на стручни научни установи и други 
правни лица за утврдување на составот на органски 
производи (во понатамошниот текст: регистар) се води 
во форма на тврдо укоричена книга со димензии 430 х 
300 мм со поврзани и нумерирани страници. Книгата е 
со бордо корици и на предната страна има натпис со 
букви со златна боја “Регистар на стручни научни уста-
нови и други правни лица за утврдување на составот на 
органски производи.” 

Содржината на регистарот се води на образец 1 да-
ден во прилог, кој е составен дел на овој правилник. 

  
Член 3 

Регистарот од член 1 на овој правилник ги содржи 
следните податоци: 

-  реден број/ страна 
-  назив на овластената установа или правно лице,  
-  ЕДБС (за правни лица),  
-  седиште и адреса, 
-  општина, 
-  име и презиме на управителот на правното лице, 
-  областа на испитување/анализа 
-  решение за акредитација/ договар за акредитација, 
-  регистерски број на овластеното правно лице, 
-  датум на запишување во регистарот, 
-  број и датум на Решението за упис во регистарот, 
- број и датум на објавување на Решението за упис 

во регистарот во „Службен весник на Република Маке-
донија””, 

-  број и датум на Решение за бришење од региста-
рот, 

- број и датум на објавување Решението за бришење 
од регистарот во „Службен весник на Република Маке-
донија”, 

-  забелешка, 
-  потпис на овластено лице за водење на Региста-

рот. 
 

Член 4 
Регистарот истовремено се води и во електронска 

форма на македонски и англиски јазик заради потреба-
та од меѓународна размена на податоци. 

 
Член 5 

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

 
Бр. 08-3164/3 

27 март 2007 година                              Министер, 
     Скопје                                  Ацо Спасеноски, с.р. 
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609. 

Врз основа на член 11 став 2 од Законот за органско 
земјоделско производство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 16/2004), министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство донесе  
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ПРАВНИ ЛИЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ СТРУЧНА КОНТРОЛА ВО ОРГАН-

СКОТО ПРОИЗВОДСТВО 
  

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат формата, содр-

жината и начинот на водење на Регистарот на правни 
лица за вршење стручна контрола во органското произ-
водство.  

Член 2 
Регистарот на правни лица за вршење стручна кон-

трола во органското производство (во понатамошниот 
текст: регистар), се води во форма на тврдо укоричена 
книга со димензии 430 х 300 мм со поврзани и нумери-
рани страници. Книгата е со бордо корици и на предна-
та страна има натпис со букви во златна боја “Регистар 
на правни лица за вршење стручна контрола во орган-
ското производство .” 

Содржината на регистарот се води на образец 1 да-
ден во прилог кој е составен дел на овој правилник. 

  
Член 3 

Регистарот од член 1 на овој правилник ги содржи 
следните податоци : 

-  реден број/ страна 
-  назив на овластеното правно лице,  
-  ЕДБС (за правни лица),  
-  седиште и адреса, 
-  општина, 
-  име и презиме на управителот на правното лице, 
-  структура и број на вработени во правното лице, 
-  решение за акредитација/ договар за акредитација, 
-  регистарски број на овластеното правно лице, 
-  датум на запишување во Регистерот, 
-  број и датум на Решението за упис во регистарот, 
- број и датум на објавување на Решението за упис 

во регистарот во „Службен весник на Република Маке-
донија”, 

-  број и датум на Решение за бришење од региста-
рот, 

-  број и датум на објавување на Решението за бри-
шење од регистарот во „Службен весник на Република 
Македонија”, 

-  забелешка, 
-  потпис на овластено лице за водење на региста-

рот.  
 

Член 4 
Регистарот истовремено се води и во електронска 

форма на македонски и англиски јазик заради потреба-
та од меѓународна размена на податоци. 

 
Член 5 

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

 
Бр. 08-3164/3  

27 март 2007 година                              Министер, 
        Скопје                                     Ацо Спасеноски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА 
610. 

Врз основа на членот 80 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 
05/03 и 58/06), министерот за одбрана донесe 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВРЕМЕТО И НАЧИНОТ НА УПАТУВАЊЕ НА 
ГРАЃАНИТЕ НА ОТСЛУЖУВАЊЕ НА ВОЕНИОТ 
РОК И ПОСТАПКАТА ЗА ПРЕКИН НА СЛУЖЕ-
ЊЕТО НА ВОЕНИОТ РОК И ОТПУШТАЊЕ НА 
ВОЈНИЦИТЕ ОД  АРМИЈАТА  НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се уредува времето и начинот за 

упатување на граѓаните на отслужување на воениот 
рок, постапката за прекин  на служењето на воениот 
рок и  отпуштањето на војниците од Армијата на Ре-
публика Македонија (во натамошниот текст:Армија).  

 
Член 2 

Времето на упатувањето на граѓаните на отслужу-
вањето на воениот рок, се определува во три упатни 
рокови во тековната година, во зависност од потребите 
а согласно Планот за прием на кандидати за служење 
воен рок во Армијата. 

 
Член 3 

Запознавање на граѓаните со времето и можноста за 
упатување на служење на воениот рок во Армијата се 
врши од страна на Министерството за одбрана при во-
ведувањето на граѓаните во воената евиденција и преку 
средствата за јавно информирање.  

 
Член 4 

Барањето за служење на воен рок се поднесува лич-
но до Министерството за одбрана-Одделение за одбра-
на во местото на живеалиштето односно престојували-
штето на кандидатот. 

Барањето од став 1 на овој член содржи: податоци за 
име, татково име и презиме на кандидатот, единствениот 
матичен број на граѓанинот, местото,  државата на раѓа-
њето и адресата на живеалиштето, односно престојува-
лиштето на кандидатот, како и неговото образование и 
професија. Во барањето може да се наведе и предлог за 
времето на упатувањето на служење на воениот рок. 

   
Член 5 

По приемот на барањето на кандидатот, се врши 
проверка на исполнувањето на условите за служење на 
воениот рок според потребите на Армијата.  

 
Член 6 

Кандидатите кои не можат да се упатат на служење 
на воен рок согласно предложеното време на упатува-
ње на служење на воениот рок, можат да се упатат на 
служење на воениот рок во еден од наредните  упатни 
рокови, доколку за тоа претходно писмено позитивно 
се изјаснат. 

 
Член 7 

Кандидатот може да се откаже од служењето на во-
ениот рок, од денот на поднесувањето на барањето, до 
денот на приемот на поканата за упатување на служе-
њето на воениот рок.    

Кандидатот на кој му е врачена покана за упатува-
ње на  служење на воениот рок, може да се откаже од 
служењето, најдоцна 10 дена од денот на приемот на 
поканата.  

Кандидатот може да се откаже од служењето на вое-
ниот рок со поднесување на лична изјава за откажување. 

             
Член 8 

За прекинување на служењето на воениот рок, до 
старешината на единицата, односно установата на Ар-
мијата во која војникот го служи воениот рок, се под-
несува документ со кој се потврдува веродостојноста 
на причините за прекинувањето, издаден од надлежен 
орган и тоа: 

- решение за оцена на способноста за воена служба,  
- правосилна пресуда на казна затвор, 
- доказ за поведена кривична постапка за кривично 

дело, 
- доказ за прием за питомец на Воена академија, 

прием на стручно оспособување и усовршување за во-
ен старешина-офицер или избран за стручно оспособу-
вање и усовршување за воен старешина подофицер, 

- извод од книгата на умрените на членот на семејс-
твото, 

- веродостоен доказ за тешка болест на член на се-
мејството издаден од здравствена организација или 
установа, 

- потврда за состојбата на имотот на семејството на-
станата како последица на елементарна непогода, изда-
дена од надлежен орган на единицата на локалната са-
моуправа, 

- потврда за учество во состав на репрезентацијата 
на Републиката на регионално, европско или светско 
натпреварување или на олимписки игри.  

 
Член 9 

Војник на кого му е прекинато служењето на воени-
от рок се отпушта од Армијата на денот на прекинува-
њето на служењето на воениот рок. 

При отпуштањето на војникот од став 1 на овој 
член му се врачува решение за прекин на служењето на 
воениот рок, воената книшка и здравствениот картон.  

  
Член 10 

Војник кој го отслужил воениот рок, се отпушта од 
Армијата на денот на отслужувањето на воениот рок. 

При отпуштањето на војникот од став 1 на овој 
член му се врачува воената книшка и здравствениот 
картон. 
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Член 11 
Со денот на влегување во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за времето и за начи-
нот на упатување на регутите на отслужување на вое-
ниот рок, одложувањето и постапката за прекин на слу-
жењето на воениот рок и отпуштањето на војниците од 
Армијата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 56/02). 

 
Член 12 

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

 
      Бр. 01-1797/1                                                                    
21 март 2007 година                     Министер за одбрана, 

     Скопје                                 Лазар Еленовски, с.р. 
___________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 
611. 

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-
на заштита („Службен весник  на Република Македо-
нија“ бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04, 62/05 и 111/05), 
министерот за труд и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈУ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНИ 

ДЕЈНОСТИ -СКОПЈЕ 
 
1.Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ Завод за 
социјални дејности-Скопје  број 0201-58/4 донесена од 
Управниот одбор на Јавната установа, на седницата 
одржана на 01.03.2007  година. 

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

 
    Бр. 10-2596/2 
28 март 2007 година                          Министер, 
         Скопје                              Љупчо Мешков, с.р. 

___________ 
612. 

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-
на заштита ( “ Службен весник  на Република Македо-
нија “ бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04, 62/05 и 111/05), 
министерот за труд и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 
ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛ-
НА РАБОТА ,,ЈОСКО ИЛИЕВСКИ“ КУМАНОВО 

 
1.Се дава согласност на Статутарната одлука за до-

несување на Статутот на ЈУ Меѓуопштинскиот центар 
за социјална работа ,,Јоско Илиевски,, Куманово, број 
02-207, донесена од Управниот одбор на Јавната уста-
нова, на седницата одржана на 19.01.2007 година. 

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

 
      Бр. 10-874/2 
28 март 2007 година                         Министер, 
         Скопје                              Љупчо Мешков, с.р. 

613. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник  на Република Македо-
нија“ бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04, 62/05 и 111/05), 
министерот за труд и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА 

РАБОТА ВИНИЦА 
 
1.Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ Центар за 
социјална работа Виница, број 0101-76/4, донесена од 
Управниот одбор на Јавната установа, на седницата 
одржана на 09.02.2007 година. 

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

 
    Бр. 10-1561/2 
28 март 2007 година                           Министер, 
         Скопје                              Љупчо Мешков, с.р. 

___________ 
614. 

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-
на заштита („Службен весник  на Република Македо-
нија“ бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04, 62/05 и 111/05), 
министерот за труд и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕН-

ТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ГЕВГЕЛИЈА 
 
1.Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штинскиот центар за социјална работа Гевгелија број 
02-2663/5 донесена од Управниот одбор на Јавната 
установа, на седницата одржана на 25.12.2006 година. 

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

 
       Бр. 10-62/2 
21 март 2007 година                          Министер, 
          Скопје                              Љупчо Мешков, с.р. 

___________ 
615. 

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-
на заштита („Службен весник  на Република Македо-
нија“ бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04, 62/05 и 111/05), 
министерот за труд и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА 

РАБОТА РЕСЕН 
 
1. Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ Центар за 
социјална работа Ресен, број 02-347/2, донесена од 
Управниот одбор на Јавната установа, на седницата 
одржана на 16.10.2006 година. 

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

  
      Бр. 10-378/2 
21 март 2007 година                         Министер, 
          Скопје                              Љупчо Мешков, с.р. 
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616. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник  на Република Македо-
нија“ бр. 50/97, 16/00 , 17/03, 65/04, 62/05 и 111/05), ми-
нистерот за труд и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА СТАТУТОТ НА ЈУ ДЕТСКИ ДОМ  
“11 ОКТОМВРИ”-СКОПЈЕ 

 
1.Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ Детски 
дом  “11 Октомври”-Скопје  број 0101-114 донесена  од 
Управниот одбор на Јавната установа, на седницата 
одржана на 26.01.2007  година. 

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

 
    Бр. 10-1075/2 
21 март 2007 година                          Министер, 
         Скопје                              Љупчо Мешков, с.р. 

___________ 
617. 

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-
на заштита („Службен весник  на Република Македо-
нија“ бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04, 62/05 и 111/05), 
министерот за труд и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕН-

ТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВЕЛЕС 
 
1.Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штинскиот центар за социјална работа Велес број 02-
211/2, донесена од Управниот одбор на Јавната устано-
ва, на седницата одржана на 26.02.2007 година. 

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

 
      Бр. 10-2461/2 
28 март 2007 година                         Министер, 
          Скопје                              Љупчо Мешков, с.р. 

___________ 
618. 

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-
на заштита („Службен весник  на Република Македо-
нија“ бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04, 62/05 и 111/05), 
министерот за труд и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА ОД-
ЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР 

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА БЕРОВО 
 
1. Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штинскиот центар за социјална работа Берово број 01-
310/2, донесена од Управниот одбор на Јавната устано-
ва, на седницата одржана на 12.02.2007  година. 

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

 
      Бр. 10-1565/2 
28 март 2007 година                         Министер, 
          Скопје                              Љупчо Мешков, с.р. 

619. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник  на Република Македо-
нија“ бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04, 62/05 и 111/05), 
министерот за труд и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА ОД-
ЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР 

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА НЕГОТИНО 
 
1.Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штинскиот центар за социјална работа Неготино, број 
02-419/3 донесена од Управниот одбор на Јавната уста-
нова, на седницата одржана на 23.02.2007година. 

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

 
      Бр. 10-2811/2 
16 март 2007 година                        Министер, 
           Скопје                              Љупчо Мешков, с.р. 

___________ 
620. 

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-
ната заштита („Службен весник  на Република Македо-
нија“ бр. 50/97, 16/00, 17/03, 65/04, 62/05 и 111/05), ми-
нистерот за труд и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА ОД-
ЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
СТАТУТОТ НА ЈУ ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА 

НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ-СКОПЈЕ 
 
1.Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ Завод за 
рехабилитација на деца и младинци-Скопје број 02-
265/1, донесена од Управниот одбор на Јавната устано-
ва, на седницата одржана на 15.02.2007  година. 

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

 
      Бр. 10-2378/2 
21 март 2007 година                        Министер, 
          Скопје                              Љупчо Мешков, с.р. 

___________ 
621. 

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-
на заштита („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04, 62/05 и 111/05), ми-
нистерот за труд и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА ОД-
ЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР 

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ДЕЛЧЕВО 
 
1. Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штинскиот центар за социјална работа Делчево број 
02-83/8, донесена од Управниот одбор на Јавната уста-
нова, на седницата одржана на 31.02.2007 година. 

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

 
    Бр. 10-1073/2 
21 март 2007 година                         Министер, 
         Скопје                              Љупчо Мешков, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
622. 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вред-
ност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
95/2005), Комисијата за хартии од вредност на седница-
та одржана на 27.03.2007 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Гоце 

Мартиноски роден на ден 08.12.1981 година во Охрид  
со ЕМБГ 0812981430004. 

2. Дозволата за работење на брокер на Гоце Марти-
носки се дава за период од пет години од денот на из-
давањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Гоце Марти-
носки престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова решение во случаите предви-
дени со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 
 
       Бр. 07-626/5           Комисија за хартии од вредност 
27 март 2007 година                   Претседател, 
           Скопје                проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
623. 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вред-
ност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
95/2005), Комисијата за хартии од вредност на седница-
та одржана на 27.03.2007 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Бојан 

Цветковски роден на ден 10.06.1975 година во Скопје 
со ЕМБГ 1006975420088. 

2. Дозволата за работење на брокер на Бојан Цве-
тковски се дава за период од пет години од денот на из-
давањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Бојан Цве-
тковски престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова решение во случаите предви-
дени со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 
 
       Бр. 07-902/4           Комисија за хартии од вредност 
27 март 2007 година                   Претседател, 
           Скопје                проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

   ___________ 
624. 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вред-
ност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
95/2005), Комисијата за хартии од вредност на седница-
та одржана на 27.03.2007 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Гордан 

Јанкуловски роден на ден 18.01.1982 година во Скопје 
со ЕМБГ 1801982450140. 

2. Дозволата за работење на брокер на Гордан Јан-
куловски се дава за период од пет години од денот на 
издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Гордан Јан-
куловски престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова решение во случаите предви-
дени со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 
 
       Бр. 07-481/4           Комисија за хартии од вредност 
27 март 2007 година                  Претседател, 
           Скопје                проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
625. 

Врз основа на член 9, 25 и 27 од Законот за хартии 
од вредност („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност 
на седницата одржана на 27.03.2007 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА 
СОПСТВЕНИ АКЦИИ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА 

ПОНУДА 
 
1. На Земјоделско трговско друштво Сточарство 

АД Богданци се дава одобрение за продажба на сопс-
твени акции по пат на приватна понуда и тоа 308 обич-
ни акции во вкупна продажна вредност од 954.800 де-
нари согласно Одлуката бр. 05-65/2 од 30.05.2006 годи-
на за продажба на акции донесена од Собранието на 
акционери на ЗТД Сточарство АД Богданци доставена 
до Комисијата за хартии од вредност на 26.12.2006 го-
дина. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката бр. 05-65/2 од 
30.05.2006 година за продажба на акции донесена од 
Собранието на акционери на ЗТД Сточарство АД Бог-
данци доставена до Комисијата за хартии од вредност 
на 26.12.2006 година. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност 
од точка 1 на ова решение е должен веднаш, но не 
подоцна од три работни дена, по истекот на рокот за 
реализација на приватната понуда, да ги пријави за 
упис во депозитарот на хартии од вредност промени-
те на сопственоста на акциите настанати како резул-
тат на реализацијата на приватната понуда на сопс-
твени акции. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од пет работни 
дена од регистрацијата на промените во акционерската 
книга која се води во депозитарот за хартии од вред-
ност до Комисијата за хартии од вредност да достави 
доказ дека е извршен упис на промените. 

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 
 
       Бр. 07-244/5           Комисија за хартии од вредност 
27 март 2007 година                   Претседател, 
           Скопје                проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 
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626. 
Врз основа на член 101 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005) и Правилникот за начинот и постапката на 
давање согласност за именување директор на овласте-
но правно лице за вршење услуги со хартии од вред-
ност („Службен весник на РМ“ бр. 122/2006), Комиси-
јата за хартии од вредност на седницата одржана на 
27.03.2007 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност за именување на лицето Зоран 

Мајнов, дипломиран правник со ЕМБГ 2904976450101 
и адреса на живеење бул. „Маркс и Енгелс“ бр. 3/7-1, 
Скопје за директор на Еуроброкер АД Скопје, со седи-
ште на ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 1/2-2, Скопје, Репуб-
лика Македонија. 

2. Согласноста за именување на Зоран Мајнов за ди-
ректор на Еуроброкер АД Скопје се дава за период од 4 
години сметано од денот на донесување на ова решение. 

3. Ова решение престанува да важи и пред истекот 
на рокот утврден во точка 2 на ова решение со денот на 
разрешување на Зоран Мајнов од функцијата директор 
на Еуроброкер АД Скопје, со денот на одземање на 
согласноста за именување на директор од страна на Ко-
мисијата за хартии од вредност, и во други случаи 
утврдени со закон. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 
 
       Бр. 07-227/6           Комисија за хартии од вредност 
27 март 2007 година                    Претседател, 
           Скопје                проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 
_______________________________________________ 
 
АКАДЕМИЈА ЗА ОБУКА НА СУДИИ И ЈАВНИ 

ОБВИНИТЕЛИ 
65. 

Врз основа на член 9 став 1 алинеjа 1 од Законот за 
Академија за обука на судии и јавни обвинители 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
13/06), Управниот одбор на Академијата, на седницата 
одржана на 27.2.2007 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЕДУКАТОРИ И МЕНТОРИ ВО АКАДЕМИЈАТА 
ЗА ОБУКА НА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се уредува начинот и постапката 
за утврдување на листата на едукатори во Академијата 
за обука на судии и јавни обвинители (во понатомош-
ниот текст: Академијата), нивниот статус, правата и 
обврските, како и правата и обврските на менторите во 
судовите и јавните обвинителства.  

 
Член 2 

Едукаторите се експерти кои непосредно ги спрове-
дуваат програмите за обука во Академијата, со кои се 
обезбедува компетентно, професионално, независно, 
непристрасно и ефикасно вршење на судиската и обви-
нителската функција во Република Македонија, заради 
доследна примена на домашното право и пракса и 
европските и меѓународните стандарди и принципи, со 
цел успешно спроведување на правдата.  

Член 3 
Едукатори во Академијата се: постојани, повремени 

и едукатори по потреба (ad hoc). 
 

Член 4 
Постојани едукатори во Академијата се опреде-

луваат од редот на активните и пензионирани судии 
и јавни обвинители кои ги исполнуваат условите од 
член 46 од Статутот на Академијата, а кои имаат 
стручни, професионални специјализирани знаења и 
искуство од соодветна судиска или обвинителска об-
ласт. 

 
Член 5 

Повремени едукатори се определуваат од редот на 
експерти кои ги исполнуваат критериумите од член 46 
од Статутот на Академијата, а од соодветните области 
определени со усвоените општи и специјализирани 
програми за едукација.  

 
Член 6 

Едукатори по потреба (ad hoc) се определуваат од ре-
дот на истакнати и признати домашни и странски екс-
перти со високи професионални квалитети, углед и 
искуство во вршење едукација, а за спроведување на 
програмите за обука, во поглед на определени специ-
фични правни и други области потребни за развивање на 
комплементарните вештини на судиите и обвинителите. 

 
Член 7 

Листата на постојани и повремени едукатори ја 
утврдува Управниот одбор на предлог на Директорот, а 
согласно начелата на компетентност и професионал-
ност, транспарентност и јавност и можност за еднаков 
пристап од сите судии и обвинители кои покажуваат 
интерес за вршење едукација. 

 
Член 8 

Академијата остварува постојан контакт со правни-
те факултети од универзитетите во Република Македо-
нија и странство, други високо образовни институции, 
Јавното правобранителство на Република Македонија, 
Народниот правобранител на Република Македонија, 
Адвокатската комора, Нотарската комора, Здружение-
то на извршители, Здружението на новинари, домашни 
и меѓународни владини институции и невладини здру-
женија, чии дејности се поврзани со активностите на 
Aкадемијата.  

Академијата остварува постојани контакти со 
академиите за обука на судии и јавни обвинители и 
други сродни институции од другите држави и 
активно учествува и соработува со меѓународните 
тренинг мрежи (ЕСТМ-EJTN на ЕУ, Lisbon Network 
при Советот на Европа и други), заради подигање на 
нивото на едукација во Академијата, размена на 
искуства и едукатори.  

 
Член 9 

При утврдувањето на листата на едукатори, ќе се 
почитуваат начелата на недискриминација и на правич-
на и соодветна застапеност на заедниците во Републи-
ка Македонија.  

 
Член 10 

Постапката за предлагање и утврдување едукатори 
се спроведува итно и без одлагање.  

 
Член 11 

При утврдување на листата на постојани едукатори, 
ќе се води сметка за соодносот на бројот на судии и 
јавни обвинители. 
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II. ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛИСТА  
НА ЕДУКАТОРИ 

 
Член 12 

Директорот на Академијата, до сите судови и јавни 
обвинителства во Република Македонија и до институ-
циите од член 8 од овој Правилник, доставува писмено 
известување за потребата од едукатори. 

Писменото известување содржи: 
- услови за едукатор од чл. 46 од Статутот; 
- области и теми, коишто треба да се опфатат со 

програмите за обука;  
- документи кои треба да се достават до Академија-

та; и  
- рок за достава на пријавата со документите.  
Писменото известување се објавува на огласните 

табли во судовите, јавните обвинителства и другите 
институции или преку судиската или обвинителска 
мрежа им се доставува на судиите, јавните обвинители 
и другите експерти. 

 
Член 13 

Заинтересираните кандидати за едукатори до Дире-
кторот на Академијата ги доставуваат следните доку-
менти: 

- пријава за едукатор;  
- сертификати од советувања, конференции и семи-

нари, како едукатор или учесник;  
- соодветно уверение за познавање на методите на 

едукација и начините на учење на возрасни; 
- потврда за работно искуство; и  
- потврда за познавање странски јазик. 
Академијата ги пропишува содржината и формата 

на пријавата и истата ја објавува на веб страната на 
Академијата, а ја прави достапна и на друг соодветен 
начин.  

 
Член 14 

При утврдувањето на листата на едукатори, пред-
ност ќе имаат кандидатите:  

1. со висока професионалната стручност во пред-
метната материја, изразена преку квалитетно и ефикас-
но решавање на предметите во последните три години;  

2. кои имаат завршено специјалистички студии, по-
седување магистериум или докторат во одредената екс-
пертска област и објавени стручни трудови;  

3. кои имаат позитивни оценки од одржаните едука-
ции, во земјата или надвор од неа, согласно базата на 
податоци на Академијата, Здружението на јавните об-
винители на Република Македонија или базата на дру-
ги домашни и меѓународни организации во Република 
Македонија;  

4. кои учествувале во работни групи при изготвува-
ње закони, во проекти за развој на судството, обвини-
телството и други облици на унапредување на правната 
држава, човековите права и принципите на демократи-
јата; и 

5. кои учествувале на меѓународни конференции, 
семинари и едукации, особено како излагачи и едука-
тори.  

 
Член 15 

По приемот на пријавите од член 13 од овој Пра-
вилник, а врз основа на член 49 од Статутот на Акаде-
мијата, Директорот на Академијата изготвува предлог 
листа на кандидати за постојани и повремени едукато-
ри и ја доставува на консултација до Врховниот суд на 
Република Македонија, Судскиот совет на Република 
Македонија и до Советот на јавни обвинители. 

Член 16 
По истекот на рокот од 15 дена од денот на испра-

ќање на предлог листата на консултација до институ-
циите од член 15 од овој Правилник, Директорот вед-
наш ја доставува предлог листата на едукатори до 
Управниот одбор, заедно со добиените мислења, суге-
стии и предлози, доколку ги има. 

 
Член 17 

Управниот одбор, во рок од 8 дена по приемот на 
предлог листата, одржува седница, на која ја утврдува 
листата на постојани и повремени едукатори. 

Директорот писмено ги известува кандидатите кои 
се утврдени во листата на постојани и повремени еду-
катори.  

Директорот на Академијата, исто така, ја доставува 
утврдената листа на едукатори и до претседателите на 
судовите, до претпоставените јавни обвинители и до 
раководителите од другите институции, каде едукато-
рите како судии, јавни обвинители или експерти ја вр-
шат функцијата односно се вработени. 

 
Член 18 

Академијата за едукаторите организира почетни, 
напредни или специјализирани обуки според потреби-
те, а врз основа на посебни програми.  

 
III. СТАТУС НА ЕДУКАТОРИТЕ 

 
Член 19 

Постојаните едукатори - активни судии и јавни об-
винители, како и повремените едукатори - активни екс-
перти од одделни области, го задржуваат статусот на 
судии или обвинители односно соодветното звање што 
го имаат одделните експерти и правата од работен од-
нос ги остваруваат во судот, јавното обвинителство 
или друга институција каде ја вршат функцијата однос-
но каде се вработени.  

Постојаните едукатори - пензионирани судии и јав-
ни обвинители, како и повремените едукатори - пензи-
онирани експерти од одделни области, го задржуваат 
статусот на лица кои остваруваат право на старосна 
пензија.  

По утврдувањето на листата на едукатори, Акаде-
мијата склучува договори со едукаторите, според дина-
миката на спроведување на соодветните програми за 
едукација. 

 
Член 20 

Постојаните и повремените едукатори се ангажира-
ат за период потребен за спроведување на почетната 
обука, односно, годишните програми за постојано 
стручно усовршување, со право на повторно стекнува-
ње статус на едукатор во зависност од резултатите од 
оценките за нивната работа, но не подолго од три цик-
луси на почетна обука, односно три години за другите 
обуки. 

Секоја година се обновува најмалку една четвртина 
од постојните едукатори со нови едукатори, во завис-
ност од резултатите од оценките за нивната работа, а 
заради обезбедување континуитет на едукацијата. 

Статусот едукатор престанува и пред истекот на 
периодот од претходниот став:  

- по негово барање;  
- ако му престане функцијата или работниот однос, 

освен по основ пензионирање; и  
- ако е спречен да спроведува обука подолго од два 

месеца, или несовесно, нередовно или неквалитетно ја 
врши едукацијата.  
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За престанок на ангажманот или спреченост на еду-
каторот за спроведување на програмите по основите од 
претходниот став, Директорот БЕЗ одлагање одредува 
за едукатор друго лице од утврдената листа на едукато-
ри и за тоа го известува Управниот одбор.   

 
Член 21 

Квалитетот на едукацијата која ја спроведуваат еду-
каторите се оценува со оцени од 1 до 5 од страна на 
учесниците на обуката, и тоа за секој семинар пооддел-
но кај постојаното стручно усовршување или по завр-
шувањето на темата за која се ангажирани согласно 
Програмата за почетната обука, кои оцени Академијата 
годишно ги сумира. 

Заради почитување на начелата на објективност и 
непристрасност, оценките се даваат со пополнување 
соодветен прашалник што го подготвува Директорот.  

Оценките за едукаторите, ќе ги користи Директорот 
на Академијата при составувањето на предлог листата, 
по истекот на периодот за кој се ангажирани, доколку 
повторно се пријавени за едукатори.  

 
Член 22 

Бројот на постојани и повремени едукатори се утвр-
дува согласно програмите за обука. 

 
Член 23 

Едукаторите обуката ја вршат во просториите на 
Академијата во работни денови и во работното време, а 
во зависност од програмите по потреба и надвор од 
Академијата, како и по истекот на работното време и 
во неработни денови.  

 
IV. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ЕДУКАТОРИТЕ 

 
Член 24 

Основно право и должност на едукаторите е преку 
непосредно спроведување на програмите за обука, да 
обезбедат: 

- оспособување на учесниците на почетната обука 
за професионално, независно, непристрасно и ефикас-
но вршење на судиската односно обвинителската функ-
ција и совладување на завршниот испит за кандидати 
за судии и обвинители; и  

- оспособување на учесниците на обуката за посто-
јано стручно усовршување да го одржуваат, збогатат и 
унапредат знаењето и вештините во вршењето на суди-
ската и обвинителската функција.  

 
Член 25 

Едукаторите се должни при презентацијата на те-
мите пред учесниците на обуката, да ги поврзуваат тео-
ретските знаења со практиката преку практичен при-
стап во прикажувањето на професионалните вештини и 
методи во толкувањето и примената на правото, особе-
но со разгледување и анализа на вистински и хипоте-
тички судски предмети на домашните и меѓународните 
судови, симулирање судски процеси, подготвување и 
изработка судски и обвинителски акти, анализа на 
правни и фактички прашања, со активна работа и учес-
тво на учесниците во обуката. 

 
Член 26 

Едукаторите се должни да применуваат интера-
ктивни наставни методи - активно учество на учесни-
ците, развивање слободно, отворено и критичко мисле-
ње, развивање на личните способности на учесниците 
за успешна комуникација и вршење на функциите по-
читувајќи ја професионалната етика и однесување. 

Член 27 
Едукаторите се должни постојано да ги доградуваат 

и усовршуваат наставните методи и техники, збогату-
вајќи ги своите теми со најновите измени и дополнува-
ња на меѓународното и домашното право и судска пра-
ктика. 

 
Член 28 

Едукаторите имаат право и должност да ги оцену-
ваат учесниците на почетната обука, согласно програ-
мата и Правилникот за полагање на завршниот испит. 

 
Член 29 

Едукаторите се должни да ги проучуваат тренинг ма-
теријалите, да се подготват за својата презентација спо-
ред своите најдобри познавања на материјата, да изго-
тват огледни средства, пишани материјали, да употребу-
ваат визуелни средства и да изготват заклучни согледу-
вања од учесниците на едукацијата, и предлозите да ги 
достават на надлежната служба на Академијата. 

 
Член 30 

Едукаторите имаат право да ги користат библиоте-
ката, техничките средства и опрема на Академијата. 

Едукаторите имаат должност материјалите од обу-
ката да ги достават до библиотеката на Академијата. 

 
Член 31 

Едукаторите имаат право и должност да земат учес-
тво во разни програми на странски донатори, во разме-
на на едукатори, студиски посети во странство и слич-
но заради одржување и подобрување на знаењата и ве-
штините на едукатор. 

Едукаторите имаат должност да земат учество во 
програмите за обука и усовршување на едукатори во 
Академијата и надвор од неа во земјата и странство. 

 
Член 32 

Едукаторите имаат право и должност да одржуваат 
средби пред семинарите и наставата заради усогласува-
ње на наставните методи. 

 
Член 33 

Едукаторите имаат право на надомест за извршена-
та работа и надомест на трошоците, поврзани со подго-
товката и изведувањето на обуката, определен со посе-
бен правилник.  

 
V. ПРАВА И ОБВРСКИ НА МЕНТОРИ 

 
Член 34 

Менторите се судии и јавни обвинители, под чии 
насоки, упатства и контрола работат кандидатите за су-
дии и јавни обвинители во текот на практичниот дел од 
почетната обука во судовите и јавните обвинителства и 
во другите институции и организации кои имаат до-
пирни точки со извршувањето на судската и обвини-
телската функција. 

 
Член 35 

Листата на ментори, Судскиот совет на Република 
Македонија, односно Советот на јавни обвинители на 
Република Македонија ја утврдуваат и доставуваат до 
Управниот одбор на Академијата најдоцна до почето-
кот на почетната обука за тековната година. 

Листата на ментори се утврдува од редот на активни-
те судии и јавни обвинители кои ги исполнуваат крите-
риумите утврдени во член 46 од Статутот на Aкадемија-
та и со почитување на начелото на недискриминација и 
принципот на правична и соодветна застапеност. 
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Академијата, по известување на претседателот на 
судот, односно надлежниот јавен обвинител, склучува 
договор со менторот од листата на ментори за неговата 
ангажираност и права и обврски во текот на изведува-
њето на практичниот дел од почетната обука. 

 
Член 36 

Менторите ќе ги оспособуваат кандидатите за ком-
петентно, професионално, независно, непристрасно и 
ефикасно вршење на судиската и обвинителската функ-
ција. 

Менторите ќе ги развиваат кај кандидатите следни-
ве способности и вештини: 

- Способност за анализа и оценка на правните и фа-
ктичките прашања во предметите; 

- Комуникациски способности и коректност, трпе-
ние и разбирање во односите со странките, сведоците и 
вештаците и другите учесници во постапката, како и сo 
јавноста и медиумите; 

- способност за логично, прецизно и разбирливо пи-
шување на образложенијата на судските одлуки, однос-
но обвинителските предлози, како и останата писмена 
кореспонденција; 

- Вештина за спогодување и помирување на стран-
ките; 

- Способност за избегнување прејудицирање на од-
лучувањето, односно недозволување дискриминација 
на учесниците во судските постапки, по основ на пол, 
раса, верска и национална припадност, политичко уве-
рување, социјално потекло, имотна положба или по би-
ло кој друг основ;  

- Способност за одржување на редот и дисциплина-
та на судските расправи и претреси, односно во судни-
цата и на тој начин зачувување на авторитетот на су-
дот; и  

- Менаџерски способности и управување со време-
то и предметите заради ефикасно и ефектно водење на 
постапката.  

 
Член 37 

Менторите имаат право и должност да го спроведу-
ваат практичниот дел од програмата за почетна обука, 
на начин определен со програмата, а особено преку: 

- овозможување на кандидатите да присуствуваат 
на расправи и претреси што тие ги водат; и  

- упатување во техниката на изготвување нацрти на 
судски одлуки и обвинителни акти и друга кореспон-
денција. 

 
Член 38 

Менторите имаат право и должност да ги оценуваат 
кандидатите за нивните резултати во практичниот дел 
од почетната обука, со пополнување посебен образец, 
кој е составен дел на програмата за почетна обука.  

Менторите непосредно ја следат работата на канди-
датите и тековно ги оценуваат, имајќи го предвид нив-
ното ангажирање во следењето на судењата и подго-
твувањето нацрт одлуки, потоа, нивните склоности, 
етика и начин на размислување. 

Менторите се оценуваат од страна на учесниците на 
почетната обука според прашалник изготвен од Акаде-
мијата, во соработка со институциите од член 50 став 1 
од Статутот на Академијата, а кој прашалник го преда-
ваат на Академијата по завршувањето на практичниот 
дел од обуката. 

Оцените од обуката ги користи Директорот на Ака-
демијата и институциите од член 50 став 1 од Статутот 
на Академијата, а заради изготвување и ажурирање на 
листата на ментори. 

Член 39 
Менторите се оценуваат од страна на учесниците на 

почетната обука според прашалник изготвен од Акаде-
мијата, во соработка со институциите од член 50 став 1 
од Статутот на Академијата, а кој прашалник го преда-
ваат на Академијата по завршувањето на практичниот 
дел од обуката. 

Оцените од обуката ги користи Директорот на Ака-
демијата и нституциите од член 50 став 1 од Статутот 
на Академијата, а заради изготвување и ажурирање на 
листата на ментори. 

 
Член 40 

Менторите имаат право на едукација во врска со 
усовршување и осовременување на менторската работа 
и практика, што ја организира Академијата, во земјата 
и во странство. 

 
Член 41 

Менторите имаат право на надомест за вршење 
на менторската работа, определен со посебен пра-
вилник. 

 
Член 42 

Менторите соработуваат со правосудните органи, 
институции и организации од член 97 од Статутот на 
Академијата и заедно со Академијата го координираат 
спроведувањето на практичниот дел од почетната обу-
ка во тие органи, институции и организации, согласно 
програмата. 

 
VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 43 

Листата на едукатори и ментори се објавува на веб 
страната на Академијата, на која се формираат и фору-
ми за дискусија. 

 
Член 44 

Академијата формира електронска база на пода-
тоци во која се содржани биографски податоци за 
сите судиите и јавни обвинители по одделенија и 
експертски знаења, како основа за формирање листа 
на постојани едукатори и ментори, како и за пензио-
нираните судии и јавни обвинители што покажале 
интерес за едукатори. 

 
Член 45 

Академијата води интерно досие за секој едукатор 
и ментор кое содржи податоци за текот на нивниот ан-
гажман како едукатори и ментори, оценки за нивната 
работа како едукатори и ментори и други податоци во 
согласност со Законот за заштита на личните податоци 
и Законот за пристап до јавните информации.  

 
Член 46 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето на огласната табла на Академијата. 

Правилникот се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“.  

Правилникот се објавува и на веб страната на Ака-
демијата. 

 
              Претседател 
           на Управен одбор, 

                                               Абдулаким Саљиу, с.р. 
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