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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
295. 

Врз основа на член 12 став 4 од Законот за поштен-
ските услуги („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 158/10), Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 3 февруари 2011 година, 
донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРА-
МА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОШТИ ЗА  

2011 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се одобрува Годишната програма за 

работа на Агенцијата за пошти за 2011 година. 
Член 2 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
      Бр. 07- 646/1                  Претседател 
3 февруари 2011 година     на Собранието на Република 
           Скопје       Македонија, 
             Трајко Вељаноски, с.р.  

__________ 
296. 

Врз основа на членот 13 од Законот за воздухоплов-
ство („Службен весник на Република Македонија“ број 
14/2006, 24/2007, 103/2008 и 67/10), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 3  фе-
вруари  2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОГ – ГО-
ДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ НА 
АГЕНЦИЈАТА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО 

ЗА 2011 ГОДИНА 
 

Член 1 
Собранието на Република Македонија дава соглас-

ност на Предлог - годишната програма за работа и раз-
вој на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2011 
година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

      Бр. 07- 647/1                  Претседател 
3 февруари 2011 година     на Собранието на Република 
           Скопје       Македонија, 
               Трајко Вељаноски, с.р.  

__________ 
297. 

Врз основа на членот 13 од Законот за воздухоплов-
ство („Службен весник на Република Македонија“ број 
14/2006, 24/2007, 103/2008 и 67/10), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 3 фе-
вруари 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОГ – ГО-
ДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИ-
ЈАТА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО ЗА  

2011 ГОДИНА 
 

Член 1 
Собранието на Република Македонија дава соглас-

ност на Предлог - годишниот финансиски план на 
Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2011 годи-
на. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Бр. 07- 648/1                  Претседател 

3 февруари 2011 година     на Собранието на Република 
     Скопје       Македонија, 
             Трајко Вељаноски, с.р.  

__________ 
 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
298. 

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), донесувам 

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО СЛОВАЧКАТА РЕПУБЛИКА 

 
I 

Г-дин Ѓорѓи Филипов се поставува на должноста 
вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Словачката Република, со седиште во 
Виена. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
       Указ број 83                                  Претседател 
7 февруари 2011 година         на Република Македонија, 
           Скопје                               д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
299. 

Врз основа на член 20, став 1 и член 27-а од Зако-
нот за користење и располагање со стварите на држав-
ните органи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 1.02.2011 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛ-
НАТА АГЕНЦИЈА ЗА НУКЛЕАРНИ ТЕХНОЛОГИИ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија и престанува користењето  на недвижна 
ствар со површина од 208 м2-лоцирана на левата стра-
на од влезот на дваесети кат во објектот Кула РТ – 2 и 
РТ – 1 на ул.„Кеј Димитар Влахов“ бб Скопје, лоциран 
на КП бр.12231 запишан во Имотен лист бр.9157 КО 
Центар 1, сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
на трајно користење на Националната агенција за нук-
леарни технологии на Република Македонија, без надо-
мест. 
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Член 3 
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 

на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Службата за оп-
шти и заеднички работи на Владата на Република Ма-
кедонија и Националната агенција за нуклеарни техно-
логии на Република Македонија, во рок од три дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
      Бр.51-436/1             Претседател на Владата  
1 февруари 2011 година       на Република Македоднија,  
         Скопје        м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
300. 

Врз основа на член 27 од Законот за попис на насе-
лението, домаќинствата и становите во Република Ма-
кедонија 2011 година („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 156/2010) и член 36 став 6 од Законот 
за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 4 февруари 2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
ДРЖАВНАТА ПОПИСНА КОМИСИЈА 

 
1. Лазар Трајчев се разрешува од должноста член на 

Државната пописна комисија. 
2. За член на Државната пописна комисија се име-

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

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр.22-818/1                           Претседател на Владата 

4 февруари 2011 година         на Република Македонија, 
    Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
301. 

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-
зација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2000, 44/2002, 82/2008 и 167/2010), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 4 фе-
вруари 2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР  
НА БИРОТО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА 

 
1. Пеце Ташевски се разрешува од должноста дире-

ктор на Бирото за судски вештачења, орган во состав 
на Министерството за правда, на негово барање. 

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

 
Бр.22-819/1                           Претседател на Владата 

4 февруари 2011 година         на Република Македонија, 
    Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 

302. 
Врз основа на член 47, став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2000, 44/2002, 82/2008 и 167/2010), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 4 фе-
вруари 2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА БИРОТО ЗА 
СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА 

 
1. За директор на Бирото за судски вештачења, ор-

ган во состав на Министерството за правда се именува 
Дени Ѓорчевски. 

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

 
           Бр. 22-820/1                    Претседател на Владата 
4 февруари 2011 година         на Република Македонија, 
              Скопје                       м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
303. 

Врз основа на член 6 и 7, став 1 од Законот за 
управната инспекција („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 69/2004, 22/2007 и 115/2007), а во вр-
ска со член 26-а, став 2 од Законот за организација и 
работа на органите на државната управа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002, 
82/2008 и 167/2010), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 4 февруари 2011 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ДИ-
РЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ 

 
1. На Ромео Деребан му се утврдува престанок на 

функцијата директор на Државниот управен инспекто-
рат, орган во состав на Министерството за правда, по-
ради заминување на друга должност. 

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

 
           Бр. 22-822/1                    Претседател на Владата 
4 февруари 2011 година         на Република Македонија, 
              Скопје                       м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
304. 

Врз основа на член 6 и 7, став 1 од Законот за 
управната инспекција („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 69/2004, 22/2007 и 115/2007), а во вр-
ска со член 26-а, став 2 од Законот за организација и 
работа на органите на државната управа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002, 
82/2008 и 167/2010), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 4 февруари 2011 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ 
УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ 

 
1. За директор на Државниот управен инспекторат, 

орган во состав на Министерството за информатичко 
општество и администрација се именува Ромео Дере-
бан. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
         Бр. 22-823/1                    Претседател на Владата 
4 февруари 2011 година         на Република Македонија, 
            Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
305. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 став 1 од Уставот на Репуб-
лика Македонија и член 70 од Деловникот на Уставни-
от суд на Република Македонија (“Службен весник на 
Република Македонија” број 70/1992), на седницата 
одржана на 2 февруари 2011 година, донесе  

О Д Л У К А  
1. СЕ УКИНУВААТ: членот 5 алинеја 6 во делови-

те: “во и” и “како и уредување и користење на просто-
рот во рамките на формирана градежна парцела,” и 
алинеја 7 во деловите: “во и” и “како и уредување и ко-
ристење на просторот во рамките на формирана гра-
дежна парцела,”, членот 17-а ставовите 4 и 5, членот 50 
став 1 во деловите: “во и” и “како и уредување и кори-
стење на просторот во рамките на формирана градежна 
парцела,”, ставот 2 и ставот 3 во делот: “Државна урба-
нистичка планска документација со која се уредува ко-
ристење на просторот во границите на планските опфа-
ти се изработува врз основа на извод од урбанистички 
план, а”, членот 50-а став 1 во деловите: “во и” и “како 
и уредување и користење на просторот во рамките на 
формирана градежна парцела,”, ставот 2 и ставот 4 во 
делот: “Локална урбанистичка планска документација 
со која се уредува користење на просторот во граници-
те на планските опфати се изработува врз основа на из-
вод од урбанистички план, а”, од Законот за просторно 
и урбанистичко планирање “Службен весник на Репуб-
лика Македонија” број 51/2005, 137/2007, 91/2009 и 
124/2010).  

2. СЕ СТАВА ВОН СИЛА Решението за запирање на 
извршувањето на поединечните акти или дејствија, доне-
сени, односно преземени врз основа на оспорените одред-
би од Законот означен во точката 1 од оваа одлука. 

3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во “Службен весник на Република Ма-
кедонија”. 

4. Уставниот суд на Република Македонија, по повод 
поднесена иницијатива од Мирослав Грчев од Скопје, со 
Решение У.бр. 66/2010 од 1 декември 2010 година, поведе 
постапка за оценување на уставноста на одредбите од 
Законот, означен во точката 1 од оваа одлука. 

Постапката беше поведена затоа што пред Судот 
основано се постави прашањето за согласноста на ос-
порените одредби од Законот со Уставот. 

5. Судот на седницата утврди дека со оспорените де-
лови од алинеите 6 и 7 од членот 5 од Законот, е дефини-
рано значењето на изразите дражавна и локална урбани-
стичка планска докуементација во плански опфат. 

Судот утврди и дека оспорениот став 4 од членот 
17-а од Законот определува: 

“Доколку општината не ја започне постапката за из-
менување и дополнување на урбанистичкиот план сог-
ласно со ставовите 1 и 2 од истиот член, подносителот 
на иницијативата може да достави до општината локал-
на урбанистичка планска документација со која се 
предвидува бараната измена на урбанистичкиот план, 
која треба да биде во согласност со стандардите и нор-
мативите за урбанистичко планирање и одредбите од 
членот 50-а на овој закон.” 

Понатаму Судот утврди дека со оспорениот став 5 
од членот 17-а од Законот, е определено дека: 

“Доколку општината не постапи согласно ставот 4 
на овој член, односно не го одобри или одбие барањето 
за одобрување на локална урбанистичка планска доку-
ментација во рок од 30 дена од денот на поднесувањето 
на барањето, подносителот може да достави барање за 
одобрување на истата до органот на државната управа 
надлежен за вршење на работите од областа на уреду-
вање на просторот. Комисијата од членот 31 став 2 на 
овој закон, е должна во рок од 30 дена да достави пред-
лог до министерот кој раководи со органот на државна-
та управа надлежен за вршење на работите од областа 
на уредување на просторот за одобрување или одбива-
ње на барањето за одобрување на локалната урбани-
стичка планска документација, кој врз основа на доста-
вениот предлог донесува решение со кое ја одобрува 
локалната урбанистичка планска документација или го 
одбива барањето за одобрување на истата.” 

Судот, утврди и дека со оспорениот член 50 став 1 
во деловите: “во и” и “како и уредување и користење 
на просторот во рамките на формирана градежна пар-
цела,” од Законот, е определено дека со државна урба-
нистичка планска документација може да се врши уре-
дување и користење на просторот со определување на 
градежна парцела во планскиот опфат, како и уредува-
ње и користење на просторот во рамките на формирана 
градежна парцела.  

Судот, утврди дека оспорениот став 2 од членот 50 
од Законот определува: 

“Во плански опфат може да се уредува користење 
на просторот со државна урбанистичка планска доку-
ментација во следниве случаи: 

- доколку не е оформена градежна парцела ако постои 
изградена сообраќајна секундарна инфраструктура; 

- во рамките на формирана градежна парцела, зара-
ди усогласување на површината за градење и макси-
малната висина на градбата со стандардите и нормати-
вите за урбанистичко планирање и 

- доколку не е оформена градежна парцела за из-
градба на инфраструктурни градби и водови. 

Судот, утврди и дека со оспорениот дел од ставот 3 
од членот 50 од Законот е определено дека: 

“Државна урбанистичка планска документација со 
која се уредува користење на просторот во границите 
на планските опфати се изработува врз основа на извод 
од урбанистички план,”.  

Судот, понатаму утврди дека со оспорениот член 
50-а став 1 во деловите: “во и” и “како и уредување и 
користење на просторот во рамките на формирана гра-
дежна парцела,” од Законот е определено дека со ло-
кална урбанистичка планска документација може да се 
врши уредување и користење на просторот со опреде-
лување на градежна парцела во планскиот опфат, како 
и уредување и користење на просторот во рамките на 
формирана градежна парцела.  

Понатаму Судот, утврди дека оспорениот став 2 од 
членот 50-а од Законот определува: 

“Во плански опфат може да се уредува користење 
на просторот со локална урбанистичка планска доку-
ментација во следниве случаи: 

- доколку не е оформена градежна парцела ако до 
истата постои изградена сообраќајна секундарна ин-
фраструктура; 

- во рамките на формирана градежна парцела, зара-
ди усогласување на површината за градење и макси-
малната висина на градбата со стандардите и нормати-
вите за урбанистичко планирање.” 

Судот, утврди и дека со оспорениот дел од став 4 од 
членот 50-a од Законот е определено дека: 

“Локална урбанистичка планска документација со 
која се уредува користење на просторот во границите 
на планските опфати се изработува врз основа на извод 
од урбанистички план,”.  
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6. Согласно членот 8 став 1 алинеите 3 и 10 од 
Уставот на Република Македонија, како темелни вред-
ности на уставниот поредок на Република Македонија 
се утврдени владеењето на правото и уредувањето и 
хуманизацијата на просторот и заштитата и унапреду-
вањето на животната средина и на природата. 

Во делот на уставните норми кои се однесуваат на ло-
калната самоуправа со Амандманот XVII точка 1 од Уста-
вот со кој се заменува ставот 1 од членот 115 од Уставот, 
е определено дека во единиците на локалната самоуправа 
граѓаните непосредно и преку претставници учествуваат 
во одлучувањето за прашања од локално значење, а 
особено во областите на јавните служби, урбанизмот и 
руралното планирање, заштитата на околината, локалниот 
економски развој, локалното финансирање, комуналните 
дејности, културата, спортот, социјалната и детската 
заштита, образованието, здравствената заштита и во 
други области утврдени со закон. 

Според став 2 на овој член од Уставот, општината е 
самостојна во вршењето на надлежностите утврдени со 
Уставот и со закон, а надзорот над законитоста на неј-
зината работа го врши Републиката.  

Според ставот 3 на овој член од Уставот, Републи-
ката со закон може да и одобри вршење на определени 
работи на општината. 

Законот за просторно и урбанистичко планирање со 
членот 1 определил дека со овој закон се уредуваат услови-
те и начинот на системот на просторното и урбанистичкото 
планирање, видовите и содржината на плановите, израбо-
тувањето и постапката за донесување на плановите, спрове-
дувањето на плановите и следењето на реализацијата на 
плановите, надзорот и други прашања од областа на про-
сторното и урбанистичкото планирање.  

Во членот 5 од Законот определено е значењето на 
употребуваните изрази во Законот, а со оспорените дело-
ви од алинеите 6 и 7 од овој член од Законот, определено 
е значењето на овие документации во плански опфат.  

Во Глава II. Планирање на просторот, во точка 1. од 
Законот, содржани се одредби за видовите и содржина-
та на плановите, а во точка 2 од истата Глава од Зако-
нот, содржани се одредби со кои е уредена постапката 
за изработување и донесување на плановите. 

Според членот 7 од Законот во зависност од про-
сторот кој е предмет на планирањето се донесуваат 
следниве планови:  

1. Просторен план на Република Македонија и  
2. Урбанистички планови: 
- генерален урбанистички план, 
- детален урбанистички план, 
- урбанистички план за село и 
- урбанистички план вон населено место.  
Со членот 17-а ставовите 1, 2 и 3 од Законот, опре-

делена е должноста на општините да постапуваат по 
поднесените иницијативи од правни и физички лица за 
изменување и дополнување за урбанистичките планови 
од членот 7 точка 2 алинеи 2, 3 и 4 на овој закон, обвр-
ската за известување на подносителите дали иниција-
тивата се прифаќа, а по прифаќањето и обврска на оп-
штините да започнат постапка за изменување и допол-
нување на урбанистичкиот план за кој е поднесена 
иницијативата.  

Конкретно со оспорените ставови 4 и 5 од членот 
17-а од Законот, определена е можност во случај оп-
штината да не започне постапка согласно ставовите 1 и 
2 од овој член за изменување и дополнување на урба-
нистичкиот план за кој е поднесена иницијативата, 
подносителите на иницијативите, да ја продолжат по-
стапката со доставување на општината локална урба-
нистичка планска документација со која се предвидува 
бараната измена на урбанистичкиот план изработена 
согласно стандардите и нормативите за урбанистичко 
планирање и одредбите од членот 50-а на овој закон. 
Со овие оспорени ставови од наведениот член, е опре-

делено и дека за барањето на подносителите на иници-
јативата за изменување на урбанистичкиот план, до-
колку тоа е одбиено или не е одобрено од страна на оп-
штините, за нивното барање понатаму да може да по-
стапува органот на државната управа надлежен за вр-
шење на работите од областа на уредување на просто-
рот, односно комисија во органот, за што конечно ре-
шение за одбивање или одобрување на бараната измена 
на урбанистички план, донесува министерот кој рако-
води со тој орган.  

Од анализата на оспорените одредби 4 и 5 од чле-
нот 17-а од Законот, произлегува дека законодавецот 
уредил случај кога општината нема да спроведе по-
стапка за прифатените иницијативи од граѓаните за из-
мена на плановите, на начин што со оспорените одред-
би овозможил, бараната измена на урбанистичките 
планови да се спроведе на друг начин, односно докол-
ку општината, во кој и да било случај, не ја одобри ло-
кална урбанистичка планска документација, со која се 
бара изменување и дополнување на урбанистички 
план, тоа да може да се стори со акт на министерот, од-
носно, изменувањето и дополнувањето на урбанистич-
ките планови да се реализира не преку редовната по-
стапка за нивно менување и дополнување, туку, на на-
чин кој овој закон го уредува, паралелно со постојниот. 
Тргнувајќи од овие причини, според Судот, оспорените 
одредби од членот 5 алинеи 6 и 7 и членот 17-а ставо-
вите 4 и 5 од Законот, не се во согласност со напред на-
ведените одредби од Уставот. 

Според оспорениот член 50 став 1 во деловите “во 
и” и “како и уредување и користење на просторот во 
рамките на формирана градежна парцела” од Законот, 
со државна урбанистичка планска документација може 
да се врши уредување и користење на просторот со 
определување на градежна парцела во планскиот оп-
фат, како и уредување и користење на просторот во 
рамките на формирана градежна парцела.  

Со оспорениот член 50 став 2 од Законот, е опреде-
лено во кои случаи во плански опфат може да се уреду-
ва користење на просторот со државна урбанистичка 
планска документација, односно, доколку не е оформе-
на градежна парцела ако постои изградена сообраќајна 
секундарна инфраструктура, во рамките на формирана 
градежна парцела, заради усогласување на површината 
за градење и максималната висина на градбата со стан-
дардите и нормативите за урбанистичко планирање и 
доколку не е оформена градежна парцела за изградба 
на инфраструктурни градби и водови.  

Со оспорениот член 50 став 3 во делот: “Државна 
урбанистичка планска документација со која се уреду-
ва користење на просторот во границите на планските 
опфати се изработува врз основа на извод од урбани-
стички план, а” од Законот, е определено дека држав-
ната урбанистичка планска документација со која се 
уредува користењето на просторот во границите на 
планскиот опфат се изработува врз основа на извод од 
урбанистички план.  

Од анализата на оспорените одредби од членот 50 
од Законот, произлегува дека со државна урбанистичка 
планска документација може да се врши уредување и 
користење на просторот со определување на градежна 
парцела во планскиот опфат, што значи можност во по-
стоечки план да се оформуваат градежни парцели со 
планирање преку државна урбанистичка планска доку-
ментација, изработена врз основа на извод од урбани-
стички план. Конкретно доколку во плански опфат не е 
оформена градежна парцела, во плански опфат да може 
да се уредува користење на просторот со државна ур-
банистичка планска документација ако постои изграде-
на сообраќајна секундарна инфраструктура и за изград-
ба на инфраструктурни градби и водови, како и во рам-
ките на формирана градежна парцела во плански оп-
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фат, заради усогласување на површината за градење и 
максималната висина на градбата со стандардите и 
нормативите за урбанистичко планирање.  

Околноста што со оспорените одредби е дадена мож-
ност државната урбанистичка планска документација да се 
употребува кај неоформени градежни парцели, според Су-
дот, тоа не значи дека на тој начин не се менува постоечки-
от план. Ова од причини што планскиот опфат е подрачје 
чии што граници, начин на уредување и користење се утвр-
дуваат со урбанистички план, па оттука просторот каде не е 
оформена градежна парцела сепак е веќе планиран простор 
кој, како таков, се дозволува да се менува со државна урба-
нистичка планска документација и веќе испланираното по-
вторно се планира, но не со видовите на урбанистичките 
планови, системски утврдени со Законот, во постапка и фа-
зи на донесување кои Законот ги пропишал за нив, туку со 
овој вид на планирање за кое конечна одлука донесува ми-
нисерот. Исто така, можноста државната урбанистичка 
планска документација да се употребува за уредување и ко-
ристење на просторот во рамките на веќе формирана гра-
дежна парцела заради усогласување на површината за гра-
дење и максималната висина на градбата со стандардите и 
нормативите за урбанистичко планирање, според Судот, на 
тој начин се дозволува да се менуваат површини за градење 
и содржини (габарити и број на објекти) наместо со плано-
ви, надвор од уставните и законските рамки за планирање 
на просторот. 

Според Судот, употребата на државната урбанистичка 
планска документација во плански опфат се сведува на ниво 
на „вид на план“, кој како таков се издвојува од другите и по 
начинот на донесување и одобрување, односно со државна 
урбанистичка планска документација да се планира просто-
рот внатре во рамки на урбанистичките планови од членот 7 
точка 2 од Законот. На тој начин се овозможува и покрај тоа 
што со урбанистичките планови е испланиран просторот, тој 
во секое време да може да се планира со нови содржини до-
полнително преку државна урбанистичка планска докумен-
тација, кој ќе го поднесе барателот и која врз основа на пред-
лог од комисија, со решение ќе ја одобри министерот. При-
тоа, околноста што законодавецот во ставот 3 од членот 50 
од Законот, определил дека изработката на државната урба-
нистичка планска документација треба да се изработува врз 
основа на извод од урбанистички план кога го уредува про-
сторот во плански опфат, според Судот, тоа не значи дека со 
оваа документација во плански опфат, нема да се менуваат 
утврдените параметри во планот, односно дека нема да се 
предизвика нарушување на постоечката планска документа-
ција, туку напротив, ваквата регулатива дава таква можност 
што од уставно-правен аспект е спорно. Оттука, според Су-
дот, со државната урбанистичка планска документација, по-
крај планирање на просторот вон планскиот опфат, со оспо-
рените законски решенија и нивните делови, се овозможува 
планирање на просторот и во планските опфати, односно 
планирање на веќе планиран простор (план во план) а, вакви-
от начин на менување и дополнување на урбанистичките 
планови надвор од востановениот системски начин на изме-
нување и дополнување на урбанистичките планови (член 28 
став 5 од Законот), според Судот, создава паралален систем 
на планирање на просторот (првиот веќе уреден со Законот и 
вториот уреден со неговите измени) во постапка без закон-
ски утврдените фази на постапување, што според Судот до-
ведува до состојба иста работа преку два различни системи 
правно да се регулира. 

Тргнувајќи од напред наведените причини, Судот 
утврди дека, оспорените законски одредби од членот 50 
во дел од ставот 1, ставот 2 и дел од ставот 3 од Законот, 
не се во согласност со темелните вредности утврдени во 
членот 8 став 1 алинеите 3 и 10 од Уставот.  

Изнесената уставносудска анализа и правно милење 
на Судот, се однесува и за членот 50-а во дел од ставот 
од 1, ставот 2 и дел од ставот 4 од Законот, со кои е 
разработен институтот “локална урбанистичка планска 

документација”, поради што и за овие одредби, Судот 
утврди дека не се во согласност со членот 8 став 1 али-
неја 3 и 10 од Уставот. 

Поради горе изнесеното, Судот утврди дека со оспорени-
те законски решенија, се доведува во прашање правната си-
гурност на граѓаните од аспект на обезбедување на системот 
на планирање на просторот каде видовите, начинот и постап-
ката на планирањето не можат да се заменуваат со паралелни 
законски решенија надвор од тој систем на начин како што е 
тоа сторено со цитираните оспорени одредби од Законот, по-
ради што Судот оцени дека оспорените одредби од: членот 5 
алинеја 6 во деловите: “во и” и “како и уредување и користе-
ње на просторот во рамките на формирана градежна парце-
ла,” и алинеја 7 во деловите: “во и” и “како и уредување и ко-
ристење на просторот во рамките на формирана градежна 
парцела,”, членот 17-а ставовите 4 и 5, членот 50 став 1 во де-
ловите: “во и” и “како и уредување и користење на просто-
рот во рамките на формирана градежна парцела,”, ставот 2 и 
ставот 3 во делот: “Државна урбанистичка планска докумен-
тација со која се уредува користење на просторот во грани-
ците на планските опфати се изработува врз основа на извод 
од урбанистички план, а”, членот 50-а став 1 во деловите: “во 
и” и “како и уредување и користење на просторот во рамките 
на формирана градежна парцела,”, ставот 2 и ставот 4 во де-
лот: “Локална урбанистичка планска документација со која 
се уредува користење на просторот во границите на плански-
те опфати се изработува врз основа на извод од урбанистич-
ки план, а”, од Законот за просторно и урбанистичко плани-
рање, не се во согласност со цитираните одредби од Уставот.  

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 од оваа одлука. 

8. Оваа одлука Судот ја донесе, со мнозинство гла-
сови, во состав од претседателот на Судот Бранко Нау-
моски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исма-
ил Дарлишта, д-р Трендафил Ивановски Лилјана Инги-
лизова-Ристова, Вера Маркова, Игор Спировски, д-р 
Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов. 

 
        У.бр.66/2010                             Претседател  
2 февруари 2011 година    на Уставниот суд на Република 

     Скопје                   Македонија,  
                  Бранко Наумовски, с.р. 

__________ 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

306. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/2010) во вр-
ска со член 7 став 4 и член 8 став 1 од Законот за при-
годни ковани пари („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 11/1995 и  74/2004), Советот на На-
родната банка на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕ-
ТКА НА ПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ПРИГОДНИ-

ТЕ КОВАНИ ПАРИ 
 
1. Со оваа одлука се утврдува начинот на пресметка 

на продажната цена на пригодните ковани пари со кои 
располага Народната банка на Република Македонија 
(во натамошниот текст: Народната банка). 

2. Продажнaтa цена по коja Народната банка ги 
продава пригодните ковани пари претставува збир од: 
вредноста на златото, односно вредноста на среброто 
изразена во денари, фиксни трошоци за изработка и 
ДДВ. 

3. Продажните цени, во согласност со точка 2, се 
пресметуваат за следните пригодни ковани пари: 
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4. Народната банка ги продава пригодните ковани пари 
од точка 1 на оваа одлука на физички и правни лица.   

5. Народната банка врши прилагодување на цената 
на пригодните ковани пари седмично, секој петок во 
согласност со цената на златото и  среброто на Лондон-
ската берза - претпладневна цена.  

6. Пресметувањето и прилагодувањето на продаж-
ната цена на пригодните ковани пари согласно точка 2 
и 5 го врши Дирекцијата за трезорско работење со из-
готвување Ценовник за продажните цени на пригодни-
те ковани пари, кој го објавува на интернет-страницата 
на Народната банка. 

7.  Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
престанува да важи Одлуката за продажба на пригодни 
ковани пари О. бр. 02-15/XII-4/2009 од 24 декември 
2009 година објавена во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 157/09. 

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

 
   О.бр. 02-15/I-1/2011        Гувернер и претседавач 
3 февруари 2011 година  на Советот на Народната банка 

      Скопје                         на Република Македонија,    
                   м-р Петар Гошев, с.р. 

___________ 
307. 

Врз основа на член 21 и член 47 став 1 точка 6 од 
Законот за Народната банка на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
158/2010), Советот на Народната банка на Република 
Македонија донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИС ЗА ШЕСТМЕСЕЧЕН ДЕПОЗИТ КАЈ 
НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Со оваа одлука се регулираат начинот и условите 

за пласирање средства на банките во запис за шестме-
сечен депозит кај Народната банка на Република Маке-
донија (во понатамошниот текст: на Народната банка) 
во денари. 

Записот за шестмесечен депозит кај Народната бан-
ка (во понатамошниот текст: запис за шестмесечен де-
позит), според оваа одлука, претставува инструмент за 
орочување средства кај Народната банка. 

Записот за шестмесечен депозит е непренослив. 
2. Право на пласирање средства во запис за шестме-

сечен депозит имаат сите банки и филијали на стран-
ски банки (во понатамошниот текст: банки). 

3. Рокот на достасување на записите е шест месеци. 
4. Каматната стапка на записот за шестмесечен де-

позит се утврдува од страна на Народната банка, во за-
висност од висината на шестмесечниот ЕУРИБОР, зго-
лемен за 0,5 процентни поени. 

Каматата се пресметува со примена на едноставен 
каматен метод, а се плаќа на денот на достасувањето на 
записот за шестмесечен депозит.  

 
 
 
  
 
каде што: 
K - камата  
D - износ  
k - каматна стапка 
d - календарски број на денови  
 
5. Народната банка на интернет-страницата ја обја-

вува каматната стапка и останатите услови за пласира-
ње средства во записи за шестмесечен депозит секоја 
среда во 10 часот. 
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Банката ја известува Народната банка за износот што 
ќе го пласира во запис за шестмесечен депозит, преку 
СВИФТ или друг начин на писмено известување. 

Уплатата на средства се извршува до крајот на ра-
ботниот ден на посебна сметка кај Народната банка. 

6. Банката може предвремено да повлече средства 
пласирани во записи за шестмесечен депозит, делумно 
или во целост, еднаш неделно, во среда.       

При предвременото повлекување, банката доставу-
ва барање до Народната банка преку СВИФТ или друг 
начин на писмено известување, во кое го наведува из-
носот за повлекување. 

Барањето се остварува согласно со принципот „прв 
орочен - прв повлечен“ (ФИ-ФО). 

7. Народната банка пресметува и плаќа камата на 
повлечените средства на денот на повлекувањето.  

Каматата на повлечените средства се пресметува за 
периодот од денот на вложувањето до денот на повле-
кувањето, со примена на следниве каматни стапки кои-
што се објавени на денот на пласирањето средства во 
записи за шестмесечен депозит: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Временскиот интервал на секој период започнува 

од денот на пласирањето на средствата, а завршува зак-
лучно со претпоследниот ден од периодот. 

На неповлечените средства се применува каматната 
стапка утврдена согласно со точката 4 од оваа одлука. 

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а пласирањето средства во записи за шестмесечен 
депозит ќе започне од 16.02.2011 година. 

 
      О.бр. 02-15/I-3/2011        Гувернер и претседавач 
3 февруари 2011 година  на Советот на Народната банка 

        Скопје                   на Република Македонија,    
                   м-р Петар Гошев, с.р. 

__________ 
308. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 и член 68 од 
Законот за Народната банка на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
158/2010) и член 68 став 1 точка 3 од Законот за банки-
те („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
67/2007, 90/2009 и 67/2010), Советот на Народната бан-
ка на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УПРАВУ-
ВАЊЕ СО ЛИКВИДНОСНИОТ РИЗИК  

НА БАНКИТЕ 
 
I. Во Одлуката за управување со ликвидносниот ри-

зик на банките („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 163/2008, 66/2009, 144/2009 и 157/2009), се 
вршат следниве изменувања и дополнувања: 

1. Во главата III точка 36, ставот 3 се менува и гласи:  
„Записите за шестмесечни депозити кај Народната 

банка, коишто се дел од позицијата од став 1 потточка 
а) алинеја 1, се вклучуваат во пресметката на стапката 
на ликвидност до 30 дена во денари или на стапката на 
ликвидност до 30 дена во девизи. Банката може изно-
сот на записите за шестмесечни депозити кај Народна-
та банка, во целост или делумно, да го вклучи во прес-
метката или на стапката на ликвидност до 30 дена во 
денари, или на стапката на ликвидност до 30 дена во 
девизи.“ 

2. Во главата III точка 37, ставот 3 се менува и гласи:  
„Записите за шестмесечни депозити кај Народната 

банка, коишто се дел од позицијата од став 1 потточка 
а) алинеја 1, се вклучуваат во пресметката на стапката 
на ликвидност до 180 дена во денари или на стапката 
на ликвидност до 180 дена во девизи. Банката може из-
носот на записите за шестмесечни депозити кај Народ-
ната банка, во целост или делумно, да го вклучи во 
пресметката или на стапката на ликвидност до 180 дена 
во денари, или на стапката на ликвидност до 180 дена 
во девизи.“ 

II. Оваа одлука влегува во сила осум дена од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“, а ќе почне да се применува од 16.03.2011 го-
дина. 

 
   О.бр. 02-15/I-4/2011        Гувернер и претседавач 
3 февруари 2011 година  на Советот на Народната банка 

      Скопје                        на Република Македонија,    
                        м-р Петар Гошев, с.р. 

___________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО 
309. 

Врз основа на член 136 став 7 и 8, 138 став 6, 139 
став 2 и 144 од Законот за воздухопловство (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. 14/2006,  
24/2007, 103/2008 и 67/2010) директорот на Агенцијата 
за цивилно воздухопловство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ, ПРОВЕРКИ,  
ДОЗВОЛИ И  ОВЛАСТУВАЊА  НА  ПЕРСОНА-
ЛОТ ЗА МЕТЕОРОЛОШКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА 

ВОЗДУШНИОТ СООБРАЌАЈ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ  
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат начинот на вр-
шење на обуката за стекнување на стручна оспособе-
ност, како и посебните услови во однос на потребниот 
кадар за обука, опремата и другите посебни услови не-
опходни за безбедно и уредно работење на организаци-
ите или центрите за обука, формата, содржината, еви-
денцијата и начинот на издавање, продолжување, обно-
вување и промена на уверенијата за вршење на обука 
на организациите или центрите за обука, начинот на 
спроведување на редовната и вонредната проверка, ус-
ловите за стекнување на дозволите и овластувањата, 
начинот на издавање, продолжување, промена и сус-
пендирање на дозволите, форма, содржина, рок на ва-
жење, видот и евиденцијата на дозволите и овластува-
њата, како и критериумите, начинот и постапката за 
признавање на завршена обука, програми за обука, по-
ложени испити, стекнати дозволи и/или овластувања 
во странство на персоналот за метеоролошко обезбеду-
вање на воздушниот сообраќај (во натамошниот текст: 
воздухопловен МЕТ персонал).  

Член 2 
(1) Одделните изрази употребени во овој правилник 

го имаат следното значење: 
1) метеоролошко обезбедување на воздушниот соо-

браќај опфаќа собирање, обработка, дистрибуција на 
метеоролошки информации, метеоролошка прогноза, 
метеоролошки известувања и метеоролошки предупре-
дувања (во натамошниот текст: воздухопловно - метео-
ролошки услуги); 

2) воздухопловен МЕТ персонал е персонал кој по-
седува валидна дозвола за давање на воздухопловно - 
метеоролошки услуги поврзани со безбедно и уредно 
одвивање на воздушниот сообраќај односно со давање 
на услуги на воздухопловна навигација; 
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3) дозвола е исправа со која се потврдува дека лице-
то кое спаѓа во воздухопловен МЕТ персонал е стручно 
оспособено и овластено за вршење на определени 
стручни работи на метеоролошко обезбедување на воз-
душниот сообраќај, кои се од значење за безбедноста 
на воздухопловството; 

4) овластување е одобрение запишано во дозволата и е 
составен дел на дозволата, со кое се утврдени посебните ус-
лови, права или ограничувања што се однесуваат на давање 
на воздухопловно - метеоролошки услуги; 

5) посебно овластување за инструктор е одобрение 
запишано во дозволата и е составен дел на дозволата, 
со кое се утврдени посебните услови, права или огра-
ничувања за вршење на обука и оценување на компе-
тентност на воздухопловниот МЕТ персонал и 

6) компетентност е поседување на соодветно знае-
ње, вештина и искуство неопходни за безбедно давање 
на воздухопловно - метеоролошки услуги соодветни на 
овластувањата впишани во дозволата. 

 
Член 3 

Одделни кратенки употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

“ВМ прогностичар” – воздухопловно-метеороло-
шки прогностичар; 

“ВМ опсервер” – воздухопловно-метеоролошки оп-
сервер; 

“WMO – World Meteorological Organization” - Свет-
ска метеоролошка организација и 

“ICAO – International Civil Aviation Organization” – Ме-
ѓународна организација за цивилно воздухопловство.  

II. СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ 
 

1. Услови за вршење на обука 
 

Член 4 
(1) Стручната оспособеност на воздухопловниот 

МЕТ персонал се стекнува во овластени организации 
или центри за обука кои треба да ги исполнуваат по-
себните услови пропишани со овој правилник. 

(2) Организациите или центрите за обука можат да се 
формираат во состав на давател на воздухопловно - мете-
оролошки услуги или како самостојни правни лица.  

Член 5 
(1) За да вршат обука на воздухопловен МЕТ персо-

нал, организациите или центрите за обука со седиште 
во Република Македонија, треба да имаат уверение, из-
дадено од страна на Агенцијата за цивилно воздухоп-
ловство (во натамошниот текст: Агенцијата).  

(2) За добивање на уверението од став (1) на овој член 
организациите или центрите за обука треба да имаат:  

- програма за обука на воздухопловен МЕТ персо-
нал (во понатомошниот текст - програма за обука) во 
согласност со Анекс I на ICAO за издавање на дозволи 
на персонал, Глава 4 (ICAO Аnnex 1 Personnel 
Licensing, Chapter 4), Упатството  на WMO за настава и 
обука на персоналот од областа на метеорологијата и 
оперативната хидрологија - WMO бр. 258 (WMO 
Guidelines for the Education and Training of Perssonnel in 
Meteorology and Operational Hydrology – WMO No. 258) 
и неговиот додаток 1 – Услови за обука и стручна ос-
пособеност на воздухопловниот МЕТ персонал 
(Training and Qualification Requrеments for Aeronautical 
meteorological personnel), одобрена од Агенцијата; 

- стручен кадар кој ќе ја спроведува обуката соглас-
но одобрената програма за обука; 

- соодветни простории и опрема за изведување на 
обуката согласно одобрената програма за обука;  

- книга за евиденција на извршените обуки и канди-
датите за обука и досиеја за инструкторите и 

- соодветна стручна литература согласно одобрена-
та програма за обука. 

2. Форма, содржина, евиденција и начин на издавање, 
продолжување, обновување и промена на уверението 
за вршење на обука на воздухопловен МЕТ персонал  

на организациите или центрите за обука 
 

Член 6 
(1) За издавање, продолжување, обновување или 

промена на уверението за вршење на обука на возду-
хопловен МЕТ персонал, организациите или центрите 
за обука поднесуваат барање до Агенцијата, со кое се 
приложуваат докази дека се исполнети условите за до-
бивање на уверение наведени во член 5 на овој правил-
ник. 

(2) Барањето за продолжување на уверението се 
поднесува најмалку 30 дена пред истекот на важноста 
на уверението, а за обновување најдоцна 30 дена по 
истекот на важноста на уверението. 

(3) Доколку организацијата или центарот за обука 
не поднесе барање за продолжување или обновување 
во роковите утврдени во став (2) на овој член, уверени-
ето се смета за повлечено. 

 
Член 7 

(1) Агенцијата по приемот на барањето, врши про-
верка дали е уплатена административна такса, провер-
ка на приложената документација, како и оперативна 
проверка со цел да се утврди дали организацијата или 
центарот за обука ги исполнува условите и техничките 
можности за вршење обука на воздухопловен МЕТ 
персонал. 

(2) Проверките од став (1) на овој член се вршат и 
при продолжување, обновување или промена на увере-
нието. 

(3) При извршување на проверките од став (1) на 
овој член, Агенцијата користи листи за проверка прет-
ходно изготвени согласно документацијата и податоци-
те кои се проверуваат. 

(4) Доколку од проверките наведени во став (1) на 
овој член  Агенцијата утврди дека одредена организа-
ција или центар за обука ги исполнува условите за вр-
шење обука на воздухопловен МЕТ персонал, во рок 
од 45 дена од денот на поднесување на барањето доне-
сува решение за издавање, продолжување, обновување 
или промена кое заедно со уверението за вршење на 
обука му се доставуваат на барателот откако ќе подне-
се доказ дека го платил надоместокот за издавање, про-
должување, обновување или промена на уверението за 
вршење обука. 

(5) Доколку Агенцијата утврди дека одредена орга-
низација или центар за обука не ги исполнува условите 
за вршење на обука на воздухопловен МЕТ персонал, 
донесува решение за одбивање на барањето за издава-
ње, продолжување, обнувавање или промена на увере-
нието за вршење на обука кое ги содржи причините за 
одбивање. 

 
Член 8 

(1) На организации или центри за обука, уверението 
за вршење на обука на воздухопловен МЕТ персонал, 
им се издава на образец даден во Прилог 1 на овој пра-
вилник. 

(2) Уверението за вршење обука на воздухопловен 
МЕТ персонал, се издава со рок на важење од две годи-
ни. 

(3) За издадените уверенија за вршење на обука на 
воздухопловен МЕТ персонал, Агенцијата води еви-
денција. 

(4) Евиденцијата од став (3) на овој член содржи 
податоци за работа на организацијата или центарот кој 
врши обука на воздухопловен МЕТ персонал, како и 
контакт телефони и адреси на одговорните лица. 
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3. Посебни услови и начин на вршење на обука 
 

Член 9 
(1) За да биде примен на почетна обука, кандидатот 

за воздухопловен МЕТ персонал треба да ги исполнува 
следните услови:  

1) да има најмалку 18 години; 
2) да има најмалку средна стручна подготовка до-

колку започнува обука за ВМ опсервер и да има нај-
малку висока стручна подготовка – природно-матема-
тички факултет, отсек Метеорологија доколку започну-
ва обука за ВМ прогностичар;  

3) да има важечко лекарско уверение за здравствена 
способност класа 4; 

4) да има познавање на англиски јазик најмалку ни-
во А2 согласно Common European Framework of 
Reference for Languages доколку започнува обука за 
ВМ опсервер и 

5)  да има познавање на англиски јазик најмалку ни-
во Б1 согласно Common European Framework of 
Reference for Languages доколку започнува обука за 
ВМ прогностичар. 

(2) За да започне обука за овластување, кандидатот 
треба да има завршено почетна обука. 

(3) За да започне напредна обука за стекнување на 
посебно овластување инструктор кандидатот треба да 
има завршено почетна обука и обука за овластување, 
како и да ги исполнува следните услови: 

1) да поседува важечка дозвола за воздухопловен 
МЕТ персонал со најмалку едно овластување;  

2) да има најмалку четири години работно искуство 
како воздухопловен МЕТ персонал со соодветно овла-
стување за кое ја започнува напредната обука и 

3) да има познавање на англиски јазик најмалку ни-
во C1 согласно Common European Framework of 
Reference for Languages. 

 
Член 10 

(1) Стручното оспособување на воздухопловниот 
МЕТ персонал има за цел стручно да ги оспособи лица-
та кандидати за воздухопловен МЕТ персонал со неоп-
ходното знаење, рутина и вештина за стекнување на 
дозвола и/или одредени овластувања, како и безбедно 
извршување на работите на метеоролошко обезбедува-
ње на воздушниот сообраќај. 

(2) Оспособувањето од став (1) на овој член може 
да го врши лице кое спаѓа во воздухопловен МЕТ пер-
сонал и кое во својата дозвола има впишано овластува-
ње за кое треба да врши оспособување и посебно овла-
стување за инструктор.  

(3) Стручното оспособување од став (1) на овој 
член трае најмногу две години и се одвива во следните 
фази: почетна обука, обука за овластување, напредна 
обука и континуирана обука. 

 
3.1. Почетна обука 

 
Член 11 

(1) Почетната обука има за цел да го оспособи ли-
цето кандидат за воздухопловен МЕТ персонал на 
одредено ниво на компетентност, кое ќе му овозможи 
започнување на обуката за овластување. 

(2) Обуката од став (1) на овој член се изведува на 
начин детализиран во одобрената програма за обука 
изготвена согласно Упатството на WMO за настава и 
обука на персоналот од областа на метеорологијата и 
оперативната хидрологија - WMO бр. 258 (WMO 
Guidelines for the Education and Training of Perssonnel in 
Meteorology and Operational Hydrology – WMO No. 258) 
и неговиот додаток 1 – Услови за обука и стручна ос-
пособеност на воздухопловниот МЕТ персонал 
(Training and Qualification Requrеments for Aeronautical 
meteorological personnel). 

(3) Обуката од став (1) на овој член опфаќа теорет-
ска настава по предметите: 

1. Воздухопловна метеорологија; 
2. Контрола на летање; 
3. Воздухопловна техника 
4. Воздухопловни правила и прописи; 
5. Човечки фактор и основни принципи на системот 

за управување со квалитетот (QMS) и системот за 
управување со безбедноста (SMS) и 

6. Воздухопловна терминологија на англиски јазик. 
(4) Почетната обука се смета за успешно завршена 

ако кандидатот покажал успех од минимум 75% по се-
кој предмет поединечно. 

 
3.2. Обука за овластување 

 
Член 12 

(1) Обуката за овластување има за цел да го оспосо-
би лицето кандидат за воздухопловен MET персонал на 
одредено ниво на компетентност за работа со цел само-
стојно давање на воздухопловно - метеоролошки услу-
ги поврзани со давање на воздухопловни метеороло-
шки прогнози или информации (ВМ прогностичар) или 
вршење на воздухопловни метеоролошки мерења и оп-
сервации (ВМ опсервер). 

(2) Обуката од став (1) на овој член се изведува на 
начин детализиран во одобрената програма за обука 
изготвена согласно Упатството на WMO за настава и 
обука на персоналот од областа на метеорологијата и 
оперативната хидрологија - WMO бр. 258 (WMO 
Guidelines for the Education and Training of Perssonnel in 
Meteorology and Operational Hydrology – WMO No. 258) 
и неговиот додаток 1 – Услови за обука и стручна ос-
пособеност на воздухопловниот МЕТ персонал 
(Training and Qualification Requrеments for Aeronautical 
meteorological personnel) преку интегрирање во практи-
ка на претходно стекнатите знаења, рутини и вештини 
поврзани со работното место на кандидатот и во одре-
дено работно опкружување. 

(3) Обуката од став (1) на овој член се изведува во 
овластени организации и центри за обука кои треба да 
обезбедат работна средина на  давање на воздухоплов-
но -метеоролошко услуги. 

(4) Обуката од став (1) на овој член опфаќа теорет-
ска и практична настава по предметите од член 25, од-
носно член 26 на овој правилник со цел стекнување на 
знаења, искуства и вештини потребни за извршување 
на професионалните должности поврзани со соодвет-
ното овластување за кое кандидатот се обучува. 

(5) Обуката за овластување се смета за успешно за-
вршена ако кандидатот покажал успех од минимум 
75% по секој предмет поединечно. 

 
3.3. Напредна обука 

 
Член 13 

(1) Напредната обука има за цел унапредување на 
знаења и вештини потребни за стекнување на посебно 
овластување за инструктор. 

(2) Обуката од став (1) на овој член се изведува на 
начин детализиран во одобрената програма за обука.  

(3) Обуката од став (1) на овој член опфаќа теорет-
ска и практична настава по предметите од член 27, од-
носно член 28 на овој правилник со цел стекнување на 
знаења, усовршување на персоналните квалитети и ве-
штините за пренесување на стекнатите знаења од соод-
ветната област и креирање и спроведување на програ-
мата за стручно оспособување на воздухопловен и друг 
стручен персонал. 

(4) Напредната обука се смета за успешно завршена 
ако кандидатот покажал успех од минимум 80% за се-
кој предмет поединечно.  
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3.4 Континуирана обука 
 

Член 14 
(1) Континуираната обука има за цел одржување и 

унапредување на стекнатите знаења, вештини и компе-
тентност на воздухопловниот МЕТ персонал и подго-
товка на нови технологии.  

(2) Континуираната обука од став (1) на овој член 
може се изведува како: обука за обновување и подо-
брување на компетентноста и обновени вештини и зна-
ења за сезонските климатски влијанија на аеродромот, 
обука за измена и воведување на нови оперативни про-
цедури и/или обука за нови технички сретства и уреди. 

(3) Континуираната обука се смета за успешно за-
вршена ако кандидатот покажал успех од минимум 
75% за секој предмет поединечно. 

(4) Организацијата или центарот за обука изготвува 
програми за одржување на компетентност во единици-
те за давање на воздухопловно-метеоролошки услуги и 
истите на секои три години ги доставува до Агенцијата 
на одобрување. 

(5) Во програмите од став (4) на овој член детално 
се наведуваат процесите, времетраењето на обуката, 
бројот на часови и роковите потребни за обезбедување 
на соодветна континуирана обука и за докажување на 
компетентноста преку спроведување на редовни и во-
нредни проценки. 

(6) Компетентноста на воздухопловниот МЕТ пер-
сонал се оценува секоја година.  

(7) Компетентноста на инструкторите се оценува на 
секои три години. 

(8) Организацијата или центарот за обука најдоцна 
до 30 јуни во тековната година ја известува Агенцијата 
за редовните проценки на компетентноста од став (5) 
на овој член спроведени во претходната година. 

(9) Организацијата или центарот за обука ја изве-
стува Агенцијата за секоја вонредна проценка на ком-
петентноста од став (5) на овој член во рок од седум 
дена од денот на нејзиното спроведување.  

Член 15 
(1) Организациите или центрите за вршење на обу-

ка на воздухопловен МЕТ персонал водат посебно до-
сие за секој кандидат кој посетувал обука во кое се на-
ведуваат личните податоци на кандидатот и податоци 
за траење на обуката, податоци за инструкторите кои ја 
вршеле обуката, за положените испити, степенот на ос-
пособување и видот на работите за кои кандидатот се 
обучува. 

(2) Организациите или центрите за вршење на обу-
ка на воздухопловен МЕТ персонал водат и евиденција 
за извршените обуки и за издадените потврди за завр-
шена обука.   

Член 16 
(1) Организациите или центрите за обука му издава-

ат потврда за завршена обука на секој кандидат кој ја 
завршил обуката. 

(2) Потврдата од став (1) на овој член содржи: име на 
организацијата или центарот, лични податоци за кандида-
тот, податоци за обуката која што ја завршил кандидатот, 
датум на почеток и завршување на обуката, оценки по 
предметите и општиот успех на кандидатот.  

III. РЕДОВНИ И ВОНРЕДНИ ПРОВЕРКИ  
1. Редовни проверки  

Член 17 
(1) Кандидатот треба по успешно завршената обука 

за овластување, да поднесе писмено барање до Агенци-
јата за полагање на испитот за стекнување на дозвола 
за воздухопловен МЕТ персонал и овластување. 

(2) Со барањето за полагање на испитот од став (1) 
на овој член, кандидатот за полагање на испит за стек-
нување на дозвола и овластување поднесува доказ за 

исполнетост на условите пропишани со член 9 став (1) 
на овој правилник и потврда за завршена почетна обу-
ка и обука за овластување. 

(3) Кандидатот за стекнување на посебно овласту-
вање за инструктор треба по успешно завршената на-
предна обука, да поднесе писмено барање до Агенција-
та за полагање на испитот за стекнување на посебно 
овластување за инструктор. 

(4) Со барањето од став (3) на овој член кандидатот 
за полагање на испит за стекнување на посебно овла-
стување за инструктор поднесува докази дека ги испол-
нува условите од член 9 став (3) на овој правилник и 
потврда за завршена напредна обука. 

 
Член 18 

(1) Агенцијата по прием на барањето за полагање 
на испит, врши проверка дали кандидатот ги исполнува 
условите од член 17 на овој правилник за полагање на 
испит. 

(2) Ако се утврди дека кандидатот ги исполнува 
пропишаните услови, Агенцијата во рок од 30 дена од 
денот на приемот на барањето донесува решение за 
одобрување на полагање на испитот во кое се одредува 
терминот на полагање на испитот кој не може да биде 
подолг од три месеци од денот на донесување на реше-
нието, местото на полагање на испитот и листата на ис-
питувачи задолжени за спроведување на испитот.  

(3) Полагањето на испитот не може да биде одреде-
но во рок помал од 15 дена од денот кога решението од 
став (2) на овој член му било доставено на кандидатот. 

(4) Ако Агенцијата утврди дека кандидатот не ги 
исполнува условите од член 17 на овој правилник за 
полагање на испит, донесува решение за одбивање на 
барањето за полагање испит кое ги содржи причините 
за одбивањето. 

 
Член 19 

(1) Агенцијата ги обезбедува условите за спроведу-
вање на испитите.  

(2) Испитот го спроведуваат испитувачи кои со ре-
шение ги определува Агенцијата од утврдената листа 
на воздухопловни стручњаци. За испитувач не може да 
се определи лице кое ја спроведувало обуката на кан-
дидатот. 

(3) Бројот на испитувачи се утврдува во зависност 
од бројот на предметите, односно од обемот на пра-
ктичниот дел на испитот, при што еден испитувач мо-
же да спроведе испит за најмногу три предмети.  

(4) Секој испитувач е задолжен за организирање на 
испитот по одреден предмет, односно предмети и во 
рок од седум дена од денот на завршувањето на испи-
тот ги доставува испитните листи и материјал во ори-
гинал до Агенцијата. 

(5) Испитувачите работат во име и за сметка на 
Агенцијата и пред неа се одговорни за правилно спро-
ведување на испитите.  

Член 20 
Секој испитувач за спроведување на испитот го ис-

прашува кандидатот од областа за која е именуван со 
решението и по завршување на испитот го оценува ус-
пехот на кандидатот по предметите со оценка „поло-
жил“ или „не положил“.  

Член 21 
(1) Испитот за стекнување на дозвола, овластување 

и/или посебно овластување се состои од теоретски и 
практичен дел. 

(2) Теоретскиот дел од испитот се состои од писмен 
и усмен дел. 

(3) Практичниот дел од испитот опфаќа практична 
проверка на стекнатите знаења, способности и вешти-
ни и се спроведува во работна средина во која се дава-
ат воздухопловно-метеоролошки услуги. 
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Член 22 
(1) Писмениот дел на испитот е успешно поминат 

ако се оцени дека содржи најмалку 80% точни одгово-
ри по секој предмет поединечно. 

(2) Усмениот дел на испитот кандидатот го полага 
по успешно поминат писмен дел од испитот. 

(3) Кандидатот кој нема да положи еден предмет од тео-
ретскиот дел од испитот, има право на еден поправен испит 
по тој предмет во рок кој го определува Агенцијата и кој не 
може да биде пократок од 30 дена, ниту подолг од 60 дена од 
денот на одржување на последниот испит. 

(4) Ако кандидатот не положи два или повеќе пред-
мети од теоретскиот дел од испитот, се смета дека ис-
питот не е положен и дека кандидатот треба да го пола-
га во целост испитот за стекнување на дозвола, овла-
стување и/или посебно овластување.  

(5) Ако кандидатот не го положи поправниот испит 
од ставот (3) на овој член се смета дека испитот не е 
положен и дека кандидатот треба да го полага во це-
лост испитот за стекнување на дозвола, овластување 
и/или посебно овластување.  

Член 23 
(1) По успешно поминат теоретски дел на испитот 

кандидатот го полага практичниот дел на испитот. 
(2) Ако кандидатот не го положи практичниот дел на 

испитот, се смета дека испитот не е положен во целост.  
Член 24 

Полагањето на испитот за стекнување на дозвола, 
овластување и/или посебно овластување кандидатот 
може да го повтори уште еднаш и тоа во рок не покра-
ток од три месеци и не подолг од шест месеци од денот 
на доставување на испитните листи и материјал од 
член 19 став (3) на овој правилник до Агенцијата. 

 
Член 25 

(1) Теоретскиот дел на испитот за стекнување на 
дозвола на МЕТ персонал и овластување ВМ опсервер, 
се состои од следните предмети: 

1. Основи на воздухопловна метеорологија; 
2. Воздухопловни правила и прописи од областа на 

воздухопловната метеорологија; 
3. Метеоролошки мерења и опсервации; 
4. Технологија на работа и 
5. Воздухопловна метеоролошка терминологија и 

фразеологија на англиски јазик. 
(2) Практичниот дел на испитот од став (1) на овој 

член се состои од: 
1. Изготвување на воздухопловни МЕТ извештаи;  
2. Оперативни процедури за техничките средства и 

уреди и 
3. Значајни МЕТ појави и феномени. 

 
Член 26 

(1) Теоретскиот дел на испитот за стекнување на 
дозвола на МЕТ персонал и овластување ВМ прогно-
стичар, се состои од следните предмети: 

1.  Воздухопловна метеорологија; 
2.  Опасни метеоролошки појави; 
3. Воздухопловни правила и прописи од областа на 

воздухопловната метеорологија;  
4. Технологија на работа и 
5. Воздухопловна метеоролошка терминологија и 

фразеологија на англиски јазик. 
(2) Практичниот дел на испитот од став (1) на овој 

член се состои од: 
1. Подготвување и издавање на прогнози, предупре-

дувања и други иформации; 
2. Документцијата за лет и консултација и 
3. Демонстрација на практични методи за прогноза 

на време.     
Член 27 

(1) Теоретскиот дел на испитот за стекнување на 
посебно овластување за инструктор – ВМ опсервер, се 
состои од следните предмети во повисоко ниво на зна-
ење, обем и содржина соодветен на одобрената програ-
ма за обука: 

1. Методика на настава и основи на педагогија; 
2.  Воздухопловни прописи;  
3. Метеоролошки инструменти и опрема и 
4. Воздухопловна метеоролошка терминологија и 

фразеологија на англиски јазик. 
(2) Практичниот дел на испитот од став (1) на овој член 

се состои од подготовка и одржување на наставен час. 
  

Член 28 
(1) Теоретскиот дел на испитот за стекнување на 

посебно овластување за инструктор – ВМ прогности-
чар, се состои од следните предмети во повисоко ниво 
на знаење, обем и содржина соодветен на одобрената 
програма за обука: 

1. Методика на настава и основи на педагогија; 
2. Воздухопловни прописи;  
3. Анализа и прогноза на време и  
4. Воздухопловна метеоролошка терминологија и 

фразеологија на англиски јазик. 
(2) Практичниот дел на испитот од став (1) на овој член 

се состои од подготовка и одржување на наставен час.   
2. Вонредни проверки 

 
Член 29 

(1) Постапката за вонредна проверка ја спроведува 
Агенцијата, врз основа на предлог мерките од инспек-
циски записник и решение за суспензија на дозвола за 
воздухопловен МЕТ персонал и/или одредено овласту-
вање. 

(2) Агенцијата донесува решение за вонредна про-
верка со кое се определува начинот и времето на спро-
ведување на вонредната проверка и се доставува на ли-
цето на кое се однесува вонредната проверка. 

(3) Вонредната проверка на стручна способност се 
спроведува за определени предмети од теорискиот 
и/или практичниот дел на испитот за стекнување на 
дозвола и/или овластување. 

(4) Во случај на успешно завршена вонредна про-
верка, Агенцијата со решение го повлекува решението 
за суспензија. 

(5) Во случај на неуспешно завршена вонредна про-
верка или во случај кога  лицето на кое му е изречена 
суспензија не се јави на вонредната проверка, Агенци-
јата со решение ја повлекува дозволата, односно овла-
стувањето.  

IV. УСЛОВИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ И ВИД  
НА ДОЗВОЛИ И/ИЛИ ОВЛАСТУВАЊА   

1. Услови за стекнување на дозволи  
и/или овластувања 

 
Член 30 

(1) За кандидатот да се стекне со дозвола на возду-
хопловен МЕТ персонал и овластување ВМ опсервер 
треба да ги исполнува следните услови: 

1) да има потврда за завршена почетна обука и обу-
ка за овластување ВМ опсервер во овластена организа-
ција или центар за обука; 

2) да има доказ за завршена средна стручна подго-
товка; 

3) да има положено испит за стекнување дозвола и 
овластување ВМ опсервер; 

4) да има потврда за работно искуство од најмалку 
една година во единица за давање на воздухопловно - 
метеоролошки услуги и 

5) да има важечко лекарско уверение за здравствена 
способност класа 4. 

(2) За кандидатот да се стекне со дозвола на возду-
хопловен МЕТ персонал и овластување ВМ прогности-
чар треба да ги исполнува следните услови: 

1) да има потврда за завршена почетна обука и обу-
ка за овластување ВМ прогностичар во овластена орга-
низација или центар за обука; 
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2) да има доказ за завршена висока стручна подго-
товка – природно-математички факултет отсек Метео-
рологија; 

3) да има положено испит за стекнување дозвола и 
овластување ВМ прогностичар; 

4) да има потврда за работно искуство од најмалку 
една година во единица за давање на воздухопловно - 
метеоролошки услуги и 

5) да има важечко лекарско уверение за здравствена 
способност класа 4. 

(3) За кандидатот да се стекне со посебно овластување 
инструктор – ВМ опсервер и/или инструктор – ВМ прогно-
стичар треба да ги исполнува следните услови: 

1) да има важечка дозвола на воздухопловен МЕТ 
персонал;  

2) да има потврда за завршена напредна обука;  
3) да има потврда за положен испит за стекнување 

на посебно овластување за инструктор и  
4) да има потврда за работно искуство од најмалку 

пет години во единица за давање на воздухопловно - 
метеоролошки услуги. 

 
2. Видови на дозволи и овластувања 

 
Член 31 

(1) Дозвола за воздухопловен МЕТ персонал може 
да му се издаде на лице доколку ги исполнува условите 
пропишани со овој правилник. 

(2) Дозволата од став (1) на овој член содржи нај-
малку едно овластување ВМ опсервер или ВМ прогно-
стичар. 

(3) Во дозволата за воздухопловен МЕТ персонал 
може да се впише и посебно овласување за инструктор и тоа: 

- посебно овластување за инструктор – ВМ опсервер и  
- посебно овластување за инструктор – ВМ прогностичар. 
 

Член 32 
(1) Имателот на дозвола за воздухопловен МЕТ 

персонал и овластување ВМ опсервер може да врши 
оперативни работни задачи кои се состојат од возду-
хопловно метеоролошко мерење и опсервирање, тех-
ничка обработка на оперативните воздухопловни мете-
оролошки податоци и презентација на воздухопловни-
те метеоролошки информации. 

(2) Имателот на дозвола за воздухопловен МЕТ 
персонал и овластување ВМ прогностичар може да вр-
ши оперативни работни задачи кои се состојат од воз-
духопловно - метеоролошки анализа и прогноза на вре-
ме, предупредувања, доставување на МЕТ документа-
ција за лет до корисниците, консултации и други важ-
ни метеоролошки информации кои се од значење за 
безбедно одвивање на воздушниот сообраќај. 

(3) Имателот на дозвола за воздухопловен МЕТ 
персонал во која е впишано посебно овластување за 
инструктор може да спроведува обука и испити и да 
врши оценување на компетентност на кандидати за 
стекнување на дозвола на воздухопловен МЕТ персо-
нал и/или овластување, за овластувањето кое е впиша-
но во неговата дозвола и/или за посебно овластување 
инструктор. 

 
V. ФОРМА, СОДРЖИНА, НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ, 
ПРОДОЛЖУВАЊЕ/ОБНОВУВАЊЕ, ПРОМЕНА И 

СУСПЕНДИРАЊЕ, РОКОТ НА ВАЖЕЊЕ  
И ЕВИДЕНЦИЈА НА ДОЗВОЛИТЕ  

И/ИЛИ ОВЛАСТУВАЊАТА 
 

1. Форма и содржина 
 

Член 33 
Формата и содржината на дозволата и/или овласту-

вањата на воздухопловниот МЕТ персонал се дадени 
во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник. 

2.  Начин на издавање, продолжување/обновување,  
суспендирање и повлекување на дозволата  
и/или овластувањата и рок на важење  

Член 34 
(1) Агенцијата ги издава, продолжува, суспендира, 

повлекува и променува дозволите и/или овластувањата 
на воздухопловниот МЕТ персонал.  

(2) Во случај на промена на податоци, оштетување 
или губење на дозволата, Агенцијата издава нова доз-
вола по претходно поднесено барање од имателот на 
дозволата.  

(3) Агенцијата води евиденција за издадените доз-
воли.     

Член 35 
(1) За издавање, продолжување или промена на доз-

вола и/или овластување на воздухопловниот МЕТ пер-
сонал, кандидатот поднесува барање до Агенцијата, 
кон кое се приложуваат докази дека се исполнети усло-
вите пропишани со овој правилник.  

(2) Образецот на барањето од став (1) на овој член е 
даден во Прилог 3 кој е составен дел на овој правил-
ник. 

(3) Агенцијата по приемот на барањето, врши про-
верка дали е уплатена административна такса, провер-
ка на барањето и приложената документација.  

(4) При извршување на проверките од став (3) на 
овој член, Агенцијата користи листи за проверка прет-
ходно изготвени согласно документацијата и податоци-
те кои се проверуваат.  

(5) Доколку од проверките од став (3) на овој член 
Агенцијата утврди дека се исполнети условите пропи-
шани со овој правилник во рок од 15 дена од поднесу-
вање на барањето донесува решение за издавање, про-
должување/обновување или промена кое заедно со доз-
волата се доставуваат на кандидатот откако ќе донесе 
доказ дека го платил пропишаниот надоместок за изда-
вање, продолжување/обновување или промена на доз-
вола, овластување и/или посебно овластување на воз-
духопловниот МЕТ персонал. 

(6) Доколку Агенцијата утврди дека не се исполне-
ти условите од член 30, односно член 37 на овој пра-
вилник, донесува решение за одбивање на барањето 
кое ги содржи и причините за одбивањето.  

 
Член 36 

Дозволата на воздухопловен МЕТ персонал се изда-
ва со важност од една година. 

 
Член 37 

(1) Барање за продолжување на важноста на дозво-
лата се поднесува најмалку 15 дена, но не повеќе од 45 
дена пред истекот на рокот на важноста на дозволата.  

(2) Со барањето од став (1) на овој член се поднесу-
ваат следните докази: 

1. важечка дозвола за воздухопловен МЕТ персо-
нал; 

2. важечко лекарско уверение за здравствена спо-
собност класа 4; 

3. потврда дека лицето е оценето за компетентно за 
овластувањата за кои е поднесено барањето и  

4. потврда од овластено лице дека лицето кандидат 
има работно искуство во единицата за давање на возду-
хопловно-метеоролошки услуги на оперативно работно 
место соодветно на овластувањето кое е впишано во 
дозволата од најмалку осум работни часа во текот на 
секои последователни четири месеци. 

 
Член 38 

Лицето што нема да ја продолжи важноста на доз-
волата во рокот од член 37 на овој правилник може да 
го стори тоа со полагање на практичниот дел од испи-
тот за стекнување на соодветното овластување, докол-
ку од истекот на важноста на дозволата не поминале 
повеќе од шест месеци.  
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Член 39 
(1) Доколку од истекот на важноста на дозволата 

поминале повеќе од шест месеци, но не повеќе од 12 
месеци, лицето кое поднесува барање за обновување на 
дозволата и/или овластувањето, треба повторно да го 
полага во целост испитот за стекнување на соодветното 
овластување.  

(2) Доколку од истекот на важноста на дозволата 
поминале повеќе од 12 месеци, лицето треба да ја завр-
ши обуката за овластување и да го полага во целост ис-
питот за стекнување на дозвола за воздухопловен МЕТ 
персонал и за соодветното овластување.  

 
Член 40 

(1) Дозволата односно овластувањата се суспенди-
раат во случаите наведени во член 143 од Законот за 
воздухопловство.  

(2) Доколку е исполнет некој од условите за суспен-
дирање на дозволата, лицето не смее да врши работи 
од својата надлежност до донесување на решение за 
повлекување на суспензијата. 

   
Член 41 

Доколку за време на важноста на дозволата, возду-
хопловен МЕТ персонал има прекин во оперативна ра-
бота за одредено овластување подолг од четири месеци 
или при редовна или вонредна проценка на компете-
ност е утврдено дека не ги исполнува минимумите по 
програмата за одржување на компетентност, тогаш не-
ма да му се дозволи самостојно извршување на работи-
те од својата надлежност поврзани со тоа овластување, 
се додека не го положи практичниот дел од испитот за 
стекнување на соодветното овластување.   
VI. КРИТЕРИУМИ, НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ПРИЗ-
НАВАЊЕ НА ЗАВРШЕНА ОБУКА И ПРОГРАМИ ЗА 
ОБУКА, ПОЛОЖЕНИ ИСПИТИ, СТЕКНАТИ ДОЗВО-
ЛИ И ОВЛАСТУВАЊА ВО СТРАНСТВО ЗА МЕТ 

ПЕРСОНАЛОТ  
Член 42 

Завршена обука, програма за обука, положени ис-
пити и стекнати дозволи и овластувања во странство се 
признаваат доколку се спроведени или изготвени сог-
ласно Анекс I на ICAO за издавање на дозволи на пер-
сонал, Глава 4 (ICAO Аnnex 1 Personnel Licensing, Chapter 
4), Упатството  на WMO за настава и обука на персоналот 
од областа на метеорологијата и оперативната хидрологи-
ја - WMO бр. 258 (WMO Guidelines for the Education and 
Training of Perssonnel in Meteorology and Operational 
Hydrology – WMO No. 258) и неговиот додаток 1 – Усло-
ви за обука и стручна оспособеност на воздухопловниот 
МЕТ персонал (Training and Qualification Requrеments for 
Aeronautical meteorological personnel). 

 
Член 43 

(1) Лицето кандидат за признавање на завршена 
обука, програми за обука, положени испити, стекната 
дозвола и овластувања во странство поднесува барање 
до Агенцијата. 

(2) Со барањето за признавање на завршена обука 
во странство се доставуваат следните документи: 

- доказ дека центарот или организацијата за обука е 
овластен од националната воздухопловна власт на зем-
јата во која се наоѓа центарот; 

- доказ дека обуката е завршена по програма изготве-
на согласно Анекс I на ICAO за издавање на дозволи на 
персонал, Глава 4 (ICAO Аnnex 1 Personnel Licensing, 
Chapter 4), Упатството  на WMO за настава и обука на 
персоналот од областа на метеорологијата и оперативната 
хидрологија - WMO бр. 258 (WMO Guidelines for the 
Education and Training of Perssonnel in Meteorology and 
Operational Hydrology – WMO No. 258) и неговиот дода-
ток 1 – Услови за обука и стручна оспособеност на возду-
хопловниот МЕТ персонал (Training and Qualification 
Requrеments for Aeronautical meteorological personnel); 

- програма за обука според која е обучуван канди-
датот; 

- доказ дека е платен пропишаниот надоместок за 
признавање. 

(3) Со барањето за признавање на стекната дозвола 
и/или овластување во странство се доставуваат следни-
те документи: 

- дозвола и/или овластување во оригинал; 
- доказ дека дозволата и/или овласувањето е стекна-

то согласно Анекс I на ICAO за издавање на дозволи на 
персонал, Глава 4 (ICAO Аnnex 1 Personnel Licensing, 
Chapter 4), Упатството  на WMO за настава и обука на 
персоналот од областа на метеорологијата и оператив-
ната хидрологија - WMO бр. 258 (WMO Guidelines for 
the Education and Training of Perssonnel in Meteorology 
and Operational Hydrology – WMO No. 258) и неговиот 
додаток 1 – Услови за обука и стручна оспособеност на 
воздухопловниот МЕТ персонал (Training and 
Qualification Requrеments for Aeronautical 
meteorological personnel);- лекарско уверение за здрав-
ствена способност класа 4;  

- доказ дека е платен пропишаниот надоместок за 
признавање.  

(4) Стекнати дозволи и овластувања во странство, 
се признаваат доколку се достават документите од став 
(3) на овој член и доколку кандидатот ги положи оние 
предмети кои ги нема положено согласно овој правил-
ник.  

(5) Агенцијата врши увид во доставената докумен-
тација заради утврдување на исполнетоста на критери-
умите за признавање на завршената обука, односно 
дозволи и овластувања стекнати во странство. 

(6) Доколку се утврди дека се исполнети критериу-
мите за признавање и е платен надоместокот за призна-
вање, Агенцијата донесува решение со кое се признава 
завршената обука, односно дозвола и/или овластувања 
стекнати во странство и му се издава соодветна дозво-
ла. 

(7) Доколку се утврди дека не се исполнети крите-
риумите за признавање, Агенцијата донесува решение 
со кое се одбива барањето за признавање. 

 
VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 44 

Дозволите и/или овластувањата издадени врз осно-
ва на Правилникот за стручна подготовка, испити и 
дозволи за работа на воздухопловно-метеоролошкиот 
персонал на контрола на летање (“Службени лист на 
СФРЈ” број 13/79 и “Службен весник на Република Ма-
кедонија” број 73/2005), остануваат во сила до денот на 
нивно истекување, по што се заменуваат со дозволи 
и/или овластувања согласно овој правилник.   

   
Член 45 

Со денот на отпочнување на примена  на овој пра-
вилник престанува да се применува Правилникот за 
стручна подготовка, испити и дозволи за работа на воз-
духопловно-метеоролошкиот персонал на контрола на 
летање (“Службен лист на СФРЈ” број 36/89, 50/90 и 
“Службен весник на Република Македонија” број 
73/2005). 

  
Член 46 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавување во “Службен весник на Република 
Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1 јули 
2011 година. 

 
   Бр. 03-256/1        Директор, 

31 јануари 2011 година           д-р Дејан Мојсоски, с.р. 
             Скопје 
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AГЕНЦИЈА ЗА ПОШТИ 
310. 

Врз основа на член 28 став (7) од Законот за по-
штенските услуги („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 158/2010), Комисијата како орган на 
Агенцијата за пошти на состанокот одржан на ден 
27.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТ НА ПОЕНОТ ЗА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ НАДОМЕСТОК  

ЗА 2011 ГОДИНА 
 

Член 1 
Вредноста на поенот за 2011 година изнесува 

383,99 денари. 
 

Член 2 
Поенот определен во членот 1 на оваа одлука се 

применува при пресметување на надоместокот кој се-
кој од давателите на поштенски услуги е должен да и 
го плати на Агенцијата за пошти на годишна основа за 
2011 година, во висина утврдена со поединечно Реше-
ние од директорот. 

  
Член 3 

Оваа одлука е составен дел на Годишната програма 
за работа на Агенцијата за пошти за 2011 година. 

 
Член 4 

Оваа Одлука е конечна и стапува на сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
Согласно член 28 став (7) од Законот за поштенски-

те услуги (“Службен весник на Република Македонија” 
бр.158/2010) вредноста на поенот Комисијата  на Аген-
цијата, на годишно ниво ја определува со одлука. Во 
пресметувањето на вредноста на поенот се земаат 
предвид ставките на трошоците од финансискиот план 
на Агенцијата за извршување на активностите и зада-
чите дадени во годишната програма за работа на Аген-
цијата. Одлуката за вредноста на поенот содржи образ-
ложение за причините за прифаќање или промена на 
вредноста на поенот и целите кои се планира да се по-
стигнат на овој начин.  

Во Годишната програма за работа на Агенцијата за 
пошти за 2011 година, утврдени се приоритетите на 
Агенцијата преку планирање на конкретни активности 
и задачи кои Агенцијата ќе ги извршува во наредната 
2011 година. 

Структурата и висината на планските и стандардни-
те трошоци во Финансискиот план на Агенцијата за по-
шти за 2011 година и тоа како фиксните така и варија-
билните се должи токму на вака испланираните актив-
ности на Агенцијата за пошти за 2011 година, интерфе-
рирајќи во исто време со надлежностите на Агенцијата, 
а тие кои во фокусот ја имаат универзалната поштенска 
услуга и обврските кои за нејзиното обезбедување за 
давателот на универзална услуга АД Македонска по-
шта Скопје, ги пропишува Законот. 
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Финансискиот план за 2011 соодветно и пропорцио-
нално ги проектира трошоците за планираните активно-
сти кои се рефлектираат на планираните приходи. Па от-
тука износот на контото 715 приходи од годишен надоме-
сток од даватели на поштенски услуги во Финансискиот 
план за 2011 година, изнесува 20.000.000,00 денари. 

Втората компонента од која зависи висината на 
вредноста на поенот е вкупниот број на поени на паза-
рот на поштенските услуги во Република Македонија.   

Имено, согласно член 12 став 1 од Правилникот за 
начинот на определување на бројот на поени и на вред-
носта на поенот за пресметување на годишниот надо-
месток (“Службен весник на Република Македонија” 
бр.167/2010) вредноста на поенот се определува откако 
ќе се утврди вкупниот обем и вкупниот број на поени 
на поштенскиот пазар во Република Македонија.  

Вкупен обем претставува збир од годишниот обем 
на секој од давателите на поштенски услуги. 

Годишниот обем на секој од давателите, носители 
на Стандардна дозвола или Одобрение, кој ќе се при-
менува при пресметување на надоместокот за 2011 го-
дина и влијае на определувањето на бројот на поени за 
обезбедување на поштенски пратки до 2 кг и пакети до 
10 кг во внатрешен поштенски сообраќај во границите 
утврдени со закон, е утврден на најниска граница, сог-
ласно член 9 од Правилникот.  

Вкупниот број на поени на пазарот на поштенски 
услуги претставува збир на бројот на поени за обезбе-
дување на универзална услуга врз основа на индивиду-
ална дозвола и бројот на поени за секој од давателите 
на поштенски услуги. Бројот на поени за обезбедување 
на универзална услуга врз основа на индивидуална доз-
вола изнесува 50.000 поени, без разлика на број на да-
ватели на универзална услуга на територијата на Ре-
публика Македонија согласно став 6 од член 28 од За-
конот, додека бројот на поени за секој од давателите на 
поштенски услуги е утврден врз основа на податоците 
за видот на поштенските услуги за чие вршење е изда-
дена Стандардна дозвола или Одобрение, согласно 
член 14 од Правилникот. 

Вкупниот број на поени на пазарот на поштенски 
услуги изнесува 52.085 поени.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структурата на вкупниот број на поени на пазарот 
на поштенски услуги е следната: АД Македонска по-
шта Скопје 50.000 поени, Глобко логистик Скопје 115 
поени, Карго Експрес Битола 115 поени, ДХЛ Експрес 
Македонија Скопје 115 поени, ИН ТИМЕ МК БПС 
Скопје 115 поени, ТНТ Експрес Македонија 115 поени, 
РСЕ Оптима Вите Скопје 115 поени, Спиди Диливери 
Скопје 115 поени, Карго Плус Битола 15 поени, Сити 
Бајк Експрес Скопје 115 поени, ДРД Курир Скопје 115 
поени, Деливеримен Скопје 115 поени, Скопје Велоси-
педист Скопје 115 поени, Флешнет Маркетинг Скопје 
115 поени, Леопард Експрес Скопје 115 поени, ИПД-
Пост Скопје 115 поени, Ветец ЦО Скопје 115 поени, 
Логис Гос Гостивар 30 поени, Брза Пратка Скопје 115  
поени, Бајк Еспрес Диливери Скопје 20 поени, Карго 
Експерт 2010 Скопје 60 поени, Жијани Торпедо При-
леп 60 поени и Сторм Макс Скопје 60 поени.  Согласно 
член 12 став 2 од Правилникот, вредноста на поенот се 
пресметува на начин што износот на контото 715 – 
приходи од годишен надоместок од давателите на 
поштенски услуги од Финансискиот план на Агенција-
та се дели со вкупниот број на поени на поштенскиот 
пазар во Република Македонија. 

Вредноста на поенот определена во диспозитивот 
на оваа Одлука, ќе се користи при пресметување на го-
дишниот надоместок за 2011 година за секој од давате-
лите на поштенски услуги, а со цел покривање на тро-
шоците за целосна ре ализација на планираните актив-
ности во Годишната програма за работа на Агенцијата 
за пошти за 2011 година. 

Поради сето напред наведено, Комисијата одлучи 
како во диспозитивот на оваа одлука, а  врз основа на 
член 16 став (1) алинеја 5 од Законот за поштенските 
услуги.  

 
Бр. 09-309/10                         Агенција за пошти 

27 декември 2010 година         Претседател на комисија, 
    Скопје                          Дејан Бошковски, с.р. 
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