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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
689.

Врз основа на член 84-б став (3) од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
40/06, 136/08, 44/11 и 51/11 и 142/12), министерот за финансии, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ФИНАНСИСКИТЕ 

ИЗВЕШТАИ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ ЗА ИЗБОРНАТА КАМПАЊА

Член 1
Во Правилникот за образецот за финансиските извештаи за приходите и расходите за изборната кампања 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 70/2011), во член 2 по зборот „хартија“ се додаваат зборови-
те: „кој на задната страна содржи Упатство за пополнување“.

Член 2
Членот 3 се брише.

Член 3
Образецот „Финансиски извештај за приходите и расходите на жиро-сметката за изборна кампања за пери-

од од ____ до ____ 20___“, се заменува со нов образец даден во Прилог кој е составен дел на овој правилник. 

Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.   
  

Бр. 11-2265/3
31 јануари 2013 година Министер за финансии,

Скопје   м-р Зоран Ставрески, с.р.
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Врз основа на член 27 став 5 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11 и 142/12), министерот за финансии, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ОБРАЗЕЦОТ, ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ГОДИШНИОТ 

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат образецот, формата, содржината и начинот на водење на годишниот фи-

нансиски извештај за политичките партии.

Член 2
Политичките партии ги искажуваат вкупните приходи и вкупните расходи за остварување на целите и врше-

њето на активностите на образецот „Годишен финансиски извештај за периодот од _____до_____20__ година“, 
во А-4 формат, на бела хартија кој на задната страна содржи Упатство за пополнување, даден во Прилог  кој е 
составен дел на овој правилник.

Член 3
Годишниот финансиски извештај за политичките партии се води во пишана и во електронска форма.

Член 4
При пополнувањето на образецот од член 2 на овој правилник, субјектот ги внесува податоците во опреде-

лените позиции од колоната 2 од групата на сметките согласно со Правилникот за сметковниот план и Правил-
никот за содржината на одделните сметки во сметковниот план, кои се однесуваат на непрофитните организа-
ции.

Член 5
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за образецот, форма-

та, содржината и начинот на водење на годишниот финансиски извештај за политичките партии („Службен вес-
ник на  Република Македонија” бр. 143/09).  

Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

Бр.11-2265/4
31 јануари 2013 година Министер за финансии,

Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р.
   

690.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 
ВРСКИ

691.
Врз основа на член 47, став (1) од Законот за проце-

на („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
115/10, 158/11, 185/11 и 64/12), министерот за транс-
порт и врски, донесе

МЕТОДОЛОГИЈА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА 
ПРОЦЕНА НА ПАЗАРНАТА ВРЕДНОСТ НА НЕД-

ВИЖЕН ИМОТ

Член 1
Во Mетодологијата за процена на пазарната вред-

ност на недвижен имот („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.54/12 и 17/13) по членoт 22  се дода-
ваат два нови члена 22-а и 22-б кои гласат:

„Член 22-а
 Пазарната вредност на градежното земјиште во слу-

чаи на непотполна експропријација се намалува за 30 
% од утврдената пазарна вредност на градежното земји-
ште.

Член 22-б
Пазарната вредност на земјоделското земјиште во 

случаи на непотполна експропријација се намалува за 
50 % од утврдената пазарна вредност на земјоделското 
земјиште.“

Член 2
Оваа методологија влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 01-1459/2 Министер
6 февруари 2013 година за транспорт и врски,

Скопје Миле Јанакиески, с.р.
___________

692.
Врз основа на член 82  став (4) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 17/11, 54/11 и 144/12), министерот за транс-
порт и врски, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВО-
ДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ОТУЃЕНО И ДАДЕНО 
ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП И КРАТКОТРАЕН ЗА-
КУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната и начинот на водење на Регистарот на отуѓено и 
дадено под долготраен закуп и краткотраен закуп на 
градежно земјиште сопственост на Република Македо-
нија (во понатамошниот текст: Регистарот).

Член 2
Регистарот се води во електронска форма, преку 

софтвер за електронско следење на договорите за отуѓе-
но и дадено под долготраен закуп и краткотраен закуп 
на градежно земјиште сопственост на Република Маке-
донија.

Член 3
Во Регистарот задолжително се внесуваат следните 

податоци:
а) за отуѓено градежно земјиште сопственост на Ре-

публика Македонија:
1. број на договор;
2. датум на склучување на договор;
3. општина на чија територија се наоѓа градежното 

земјиште;
4. број на градежна парцела;
5. број на катастарска парцела;
6. катастарска општина;
7. вкупна површина на градежното земјиште;
8. намена на градежното земјиште;
9. почетна цена на отуѓување по м2;
10. постигната цена по која е отуѓено градежното 

земјиште по м2;
11. вкупна постигната цена по која е отуѓено гра-

дежното земјиште;
12. рок за добивање на одобрение за градење;
13. број на одобрение за градење;
14. датум на издавање на одобрение за градење;
15. рок за изградба на објектот;
16. датум на солемнизација;
17. број на солемнизација;
18. нотар кој ја извршил солемнизацијата;
19. подрачје за кое е надлежен нотарот кој ја извр-

шил солемнизацијата;
20. име и презиме на физичкото лице, односно на-

зив на правното лице кое е купувач  на градежното зем-
јиште и

21. адреса на физичкото лице, односно на правното 
лице кое е купувач на градежното земјиште.

б) за градежно земјиште сопственост на Република 
Македонија дадено под долготраен закуп:

1. број на договор;
2. датум на склучување на договор;
3. општина на чија територија се наоѓа градежното 

земјиште;
4. број на градежна парцела;
5. број на катастарска парцела;
6. катастарска општина;
7. вкупна површина на градежното земјиште;
8. намена на градежното земјиште;
9. почетна цена за давање под закуп по м2;
10. постигната цена по која е дадено под закуп гра-

дежното земјиште по м2;
11. вкупна постигната цена по која е дадено под за-

куп градежното земјиште;
12. период за кој се дава под закуп градежното зем-

јиште;
13. рок за добивање на одобрение за градење;
14. број на одобрение за градење;
15. датум на издавање на одобрение за градење;
16. рок за изградба на објектот;
17. датум на солемнизација;
18. број на солемнизација;
19. нотар кој ја извршил солемнизацијата;
20. подрачје за кое е надлежен нотарот кој ја извр-

шил солемнизацијата;
21. име и презиме на физичкото лице, односно на-

зив на правното лице кое е закупец  на градежното зем-
јиште и

22. адреса на физичкото лице, односно на правното 
лице кое е закупец на градежното земјиште.

в) за градежно земјиште сопственост на Република 
Македонија дадено под краткотраен закуп:

1. број на договор;



7 февруари 2013 Бр. 21 - Стр. 23

2. датум на склучување на договор;
3. општина на чија територија се наоѓа градежното 

земјиште;
4. број на градежна парцела;
5. број на катастарска парцела;
6. катастарска општина;
7. вкупна површина на градежното земјиште;
8. намена на градежното земјиште;
9. почетна цена за давање под закуп по м2;
10. постигната цена по која е дадено под закуп гра-

дежното земјиште по м2;
11. вкупна постигната цена по која е дадено под за-

куп градежното земјиште;
12. период за кој се дава под закуп градежното зем-

јиште;
13. рок за добивање на одобрение за градење;
14. број на одобрение за градење;
15. датум на издавање на одобрение за градење;
16. рок за изградба на објектот;
17. датум на солемнизација;
18. број на солемнизација;
19. нотар кој ја извршил солемнизацијата;
20. подрачје за кое е надлежен нотарот кој ја извр-

шил солемнизацијата;
21. име и презиме на физичкото лице, односно на-

зив на правното лице кое е закупец  на градежното зем-
јиште и

22. адреса на физичкото лице, односно на правното 
лице кое е закупец на градежното земјиште.

Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 01-1588 Министер
5 февруари 2013 година за транспорт и врски,

Скопје Миле Јанакиески, с.р.
_____________

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
693.

Врз основа на член 31 став (2) точка 1 а во врска со 
членовите 33 став (1), 34 став (1) и (4) и 35 став (1) и 
(2) од Изборниот законик („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 
163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 142/12), Државната избор-
на комисија на седницата одржана на 6.2.2013 година, 
во состав: Претседател Борис Кондарко, Потпретседа-
тел м-р Субхи Јакупи и членовите Влатко Сајкоски, Са-
шо Срцев, Анета Стефановска, Виолета Дума и Бедре-
дин Ибраими, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУК-

ИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ 
ИЗБОРНИ КОМИСИИ

I.
Во  Одлуките за формирање на општинските избор-

ни комисии („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 60/11,  65/11, 67/11, 72/11, 15/13, 16/13 и 17/13),  
број 10-1861/1 од 4.6.2011 година и број  10-810/6 од 
4.11.2011 година се вршат следните изменувања и до-
полнувања и тоа:

1. Во составот на Општинската изборна комисија 
Берово  членот МИТКО ИЛИЈЕВСКИ, вработен во Оп-
штина БЕРОВО,  СЕ РАЗРЕШУВА.

За член се именува ЗВОНКО ПЕКЕВСКИ вработен 
во Општина Берово.

2. Во составот на Општинската изборна комисија 
Теарце членот МАРЈАНА ЈОВАНОВСКА вработена во 
Генерален секретаријат на Влада на Република Македо-
нија, СЕ РАЗРЕШУВА.

За член се именува ДАРИНКА МАНАСИЕВА вра-
ботена во Општина Брвеница.

3. Во составот на Општинската изборна комисија 
Кривогаштани претседателот БЛАГОЈА ДУНИМАГ-
ЛОСКИ, вработен во Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство,  СЕ РАЗРЕШУВА.

За претседател се именува МИХАЈЛО НИКОЛО-
СКИ вработен во Агенција за поттикнување на разво-
јот на земјоделството - Битола.

II.
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“ и на интернет страницата на Државна из-
борна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука, согласно 
член 18 став 3 од Изборниот законик, лицето избрано 
за претседател, заменик претседател, членови или нив-
ни заменици на општинските изборни комисии имаат 
право да поднесат Изјава за неприфаќање на именува-
њето. 

Изјавата за неприфаќање се поднесува до Државна-
та изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од де-
нот на објавувањето на оваа одлука во „Службен вес-
ник на Република Македонија“.  

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозво-
лено.

Решението на Државната изборна комисија е конечно. 

Бр.07-333/5 Државна изборна комисија
6 февруари 2013 година Претседател,

Скопје Борис  Кондарко, с.р.
__________

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

694.
Комисијата за хартии од вредност на РМ врз основа 

на член 101 од Законот за хартии од вредност („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 95/05,  25/07, 7/08, 
57/10 и 135/11) постапувајќи по Барањето на ТТК Банка 
АД Скопје од бр. 08-UP1-235 од 17.12.2012 година на 
седницата одржана на ден 25.1.2013 година, донесе 

       
Р Е Ш Е Н И Е

1. Се дава согласност за именување на Василка Ни-
коловска, дипломиран економист, за раководител на 
Одделот за работа со хартии од вредност при ТТК Бан-
ка АД Скопје. 

2. Согласноста за именување на Василка Николов-
ска за  раководител на Одделот за работа со хартии од 
вредност при ТТК Банка  АД Скопје, се дава за период 
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од (6) шест години, согласно на Одлука бр.01-6171 од 
7.12.2012 година донесена од страна на Управниот од-
бор на ТТК Банка АД Скопје.

3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот 
на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на 
разрешување на лицето Василка Николовска од функ-
цијата раководител на Одделот за работа со хартии од 
вредност при ТТК Банка АД Скопје, со денот на одзема-
ње на согласноста за именување на раководител од 
страна на Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија 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. 08-УП1-235 Комисија за хартии од вредност
25 јануари 2013 година на Република Македонија

Скопје

Комисионер: Милаим Ајдини, с.р.
Комисионер: Александар Петрески, с.р.
Комисионер: Елизабета Видовиќ, с.р.
Комисионер: Сејдија Фазлиоски, с.р.

_____________

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО 
ВОЗДУХОПЛОВСТВО

695.
Врз основа на член 136 став (7) и (8), член 138 став 

(6), член 139 став (2) и член 144, од Законот за возду-
хопловство („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12 и 155/12), 
директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство, 
донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ, ПРОВЕРКИ, 
ДОЗВОЛИ И ОВЛАСТУВАЊА НА ВОЗДУХОП-

ЛОВНО-ТЕХНИЧКИОТ ПЕРСОНАЛ ЗА 
ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВИ

1. Општи одредби

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат начинот на вр-

шење на обуката за стекнување на стручна оспособе-
ност и посебните услови во однос на потребниот кадар 
за обука, опремата и другите посебни услови неопход-
ни за безбедно и уредно работење на организациите 
или центрите за обука на воздухопловно-техничкиот 
персонал за одржување на воздухоплови, формата, со-
држината, евиденцијата, начинот на издавање, продол-
жување, обновување и промена на уверенијата за рабо-
та на организациите и центрите за обука, начинот на 
спроведување на вонредната проверка, условите за 
стекнување на дозволите, формата, содржината, рокот 
на важење, начинот на издавање, продолжување, проме-
на, суспендирање, видот и евиденцијата на дозволите и 
критериуми, начин и постапка за признавањето на завр-
шена обука и програми за обука, положени испити, 
стекнати дозволи и овластувања во странство на возду-
хопловно-техничкиот персонал за одржување на возду-
хоплови. 

Член 2
Поимите „Заедница“, „Право на Заедницата“, 

„Службен весник на Заедницата“, „Превозник на заед-
ницата“, „Аеродром во заедницата“, „Земји-членки“ и 
„Договор за Европска Заедница“ употребени во ЕУ Ре-
гулативата 2042/2003 дадена во Прилог 1 кој е составен 
дел на овој правилник и ЕУ Регулативата 216/2008 која 
се прифаќа и директно се применува, а кои се преземе-
ни согласно Анекс I од Мултилатералната спогодба за 
основање на Европската заедничка воздухопловна об-
ласт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
27/07 и 98/09), ќе се читаат во согласност со точките 2 
и 3 од Анексот II на таа спогодба.

Член 3
Одделни изрази употребени во овој правилник го 

имаат следното значење: 
1) „Валидација“ е постапка за признавање на стран-

ска дозвола при која што странската дозвола се прифа-
ќа како еквивалентна на националната дозвола.

2) „Конверзија“ е постапка за признавање на стран-
ска дозвола при која што странската дозвола се прифа-
ќа како основа за издавање на национална дозвола, а со 
тоа се презема одговорноста за надзор и компетентност 
на имателот на дозволата. 

3) „ЈАR (Joint Aviation Requirements)“ се заеднички 
правила на Здружени воздухопловни власти за персона-
лот.  

 
2. Стручно оспособување

Член 4
(1) Стручно оспособување на воздухопловно-тех-

ничкиот персонал за одржување на воздухоплови во Ре-
публика Македонија можат да вршат организации или 
центри за обука на воздухопловно-технички персонал 
за одржување на воздухоплови овластени од Агенција-
та за цивилно воздухопловство (во натамошниот текст: 
Агенцијата). 

(2) Oрганизациите или центрите за обука на возду-
хопловно-технички персонал за одржување на возду-
хоплови од став (1) на овој член спроведуваат одобре-
ни курсеви за основна обука и обука за тип, испити и 
издаваат потврда за завршена обука.

Член 5
(1) Начинот на вршење на обуката за стекнување на 

стручна оспособеност и посебните услови во однос на 
потребниот кадар за обука, опремата и другите посеб-
ни услови неопходни за безбедно и уредно работење на 
организациите или центрите за обука на воздухоплов-
но-техничкиот персонал за одржување на воздухопло-
ви, се утврдени во Анекс III, Дел 66, оддел А и Анекс 
IV, дел 147, оддел А на ЕУ Регулативата 2042/2003 да-
дена во Прилог 1. 

(2) Одредбите од Анекс IV, дел 147, оддел А на ЕУ 
Регулативата 2042/2003 соодветно се применуваат на 
начинот на вршење на обуката за стекнување на струч-
на оспособеност и посебните услови во однос на по-
требниот кадар за обука, опремата и другите посебни 
услови неопходни за безбедно и уредно работење на ор-
ганизациите или центрите за обука на воздухопловно-
техничкиот персонал за одржување на воздухоплов. од 
член 1 став (2) точка (а) и Анекс II на EУ Регулативата 
216/2008.
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(3) Прифатливите практики и начини за задоволува-
ње на условите за стручно оспособување, проверки, 
дозволи и овластувања на воздухопловно-техничкиот 
персонал за одржување на воздухоплови се дадени во 
Прифатливите начини на усогласување (Accetable 
Means of Compliance – AMC) и Насоките (Guidance 
Material – GM) на EASA, кои се прифаќаат и директно 
се применуваат.

Член 6
(1) Стручното оспособување за стекнување на доз-

воли и овластувања за воздухопловно-технички персо-
нал за одржување на воздухоплови се изведува според 
програми одобрени од Агенцијата. 

(2) Измените и/или дополнувањата на програмите 
од став (1) на овој член се одобруваат согласно постап-
ката по која се одобрени програмите, освен во случај 
на помали промени кои се однесуваат на секојдневните 
операции. 

Член 7
Формата, содржината, евиденцијата, начинот на из-

давање, продолжување, обновување и промена на уве-
ренијата за работа на организациите или центрите за 
обука се утврдени во Анекс IV, Дел 147, оддел Б на ЕУ 
Регулативата 2042/2003 дадена во Прилог 1. 

3. Вонредни проверки

Член 8
(1) Вонредна проверка спроведува Агенцијата, врз 

основа на предлог мерките од инспекциски записник и 
решение за суспензија на воздухопловно-техничкиот 
персонал за одржување на воздухоплови. 

(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 доз-
вола и/или овластување. 

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

(5) Во случај на неуспешно завршена вонредна про-
верка, Агенцијата донесува решение за продолжување 
на суспензијата и за спроведување на континуирано ос-
пособување согласно одредбите на овој правилник. 

(6) Доколку лицето на кое му е изречена суспензија 
не се јави на вонредната проверка или неуспешно го за-
врши континуираното оспособување од став (5) на овој 
член, Агенцијата со решение ја повлекува дозволата, 
односно овластувањето. 

4. Дозвола за одржување на воздухоплови

Член 9
(1) Дозволата и/или овластувањата за воздухоплов-

но-технички персонал за одржување на воздухоплови 
ги издава Агенцијата доколку се исполнети условите 
пропишани во Анекс III, Дел 66, оддел А на ЕУ Регула-
тивата 2042/2003 дадена во Прилог 1.  

(2) Формата, содржината, рокот на важење, начинот 
на издавање, продолжување, обновување, промена, сус-
пендирање, видот и евиденцијата на дозволите и овла-
стувањата се утврдени во Анекс III, Дел 66, оддел Б на 
ЕУ Регулативата 2042/2003 дадена во Прилог 1. 

Член 10
Прифатливите практики и начини за задоволување 

на условите за стручно оспособување, проверки, дозво-
лите и овластувањата на воздухопловно-техничкиот 
персонал за одржување на воздухоплови се дадени во 
Прифатливите начини на усогласување (Accetable 
Means of Compliance – AMC) и Насоките (Guidance 
Material – GM) на EASA, кои се прифаќаат и директно 
се применуваат.

5. Критериуми, начин и постапка 
за признавање

Член 11
(1) Завршена обука, програми за обука и положени 

испити за стекнување на дозвола или овластување за воз-
духопловно-технички персонал за одржување на возду-
хоплови во странство се признаваат од страна на Агенци-
јата доколку во постапка се утврди дека се спроведени 
согласно програма која како минимум ги задоволува ба-
рањата пропишани во Анекс III, Дел 66, оддел А на ЕУ 
Регулативата 2042/2003 дадена во Прилог 1.

(2) По исклучок од став (1) на овој член завршена 
обука, програми за обука и положени испити за стекнува-
ње на овластување за тип на воздухоплов во странство, 
кое не може да се стекне во организација или центар за 
обука одобрен согласно Анекс IV, Дел 147 на ЕУ Регула-
тивата 2042/2003, се признаваат од страна на Агенцијата 
доколку се утврди дека се спроведени согласно програ-
ма која како минимум ги задоволува барањата пропиша-
ни во Анекс 1 на Меѓународната конвенција за цивилно 
воздухопловство (Чикашка конвенција). 

Член 12
(1) Дозволата и/или овластувањата за воздухоплов-

но-технички персонал за одржување на воздухоплови 
издадена согласно Анекс III, Дел 66, оддел А на ЕУ Ре-
гулативата 2042/2003 (во натамошниот текст: Дел 66 
дозвола) од земја членка на ЕУ се признава без допол-
нителни услови и процедури освен ако се утврди дека 
државата што ја издала таа дозвола не ги задоволува ус-
ловите за стандардизација во поглед на примената на 
оваа регулатива или дека таа дозвола е отповикана или 
суспендирана од националната воздухопловна власт на 
таа земја членка на ЕУ.

(2) По исклучок од став (1) на овој член доколку 
имателот на Дел 66 дозвола стекната во странство е др-
жавјанин или лице со регулиран престој во Република 
Македонија може да се стекне со Дел 66 дозвола која ја 
издава Агенцијата по спроведена постапка за признава-
ње – конверзија.

(3) Дел 66/JAR 66 дозвола која е издадена од држа-
ва потписничка на Мултилатералната спогодба за осно-
вање на Европската заедничка воздухопловна област 
која не е земја членка на ЕУ и дозвола и/или овластува-
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ње за воздухопловно-технички персонал за одржување 
на воздухоплови кои се издадени согласно Анексот 1 
на Меѓународната конвенција за цивилно воздухоплов-
ство од страна на земја членка на Меѓународната орга-
низација за цивилно воздухопловство (ICAO) може да 
се признаат во постапка за признавање – валидација.

Член 13
(1) Лицето кандидат за признавање на завршена обу-

ка и програми за обука, положени испити, стекната доз-
вола и овластувања во странство поднесува барање до 
Агенцијата. 

(2) Со барањето за признавање на завршена обука 
во странство согласно член 11 на овој правилник се до-
ставуваат следните документи: 

- доказ дека организацијата или центарот за обука е 
овластена од националната цивилна воздухопловна 
власт;

- доказ дека обуката за стекнување на дозвола или 
овластување е завршена согласно Анекс III, Дел 66, од-
дел А на ЕУ Регулативата 2042/2003, односно Анекс 1 
на Меѓународната конвенција за цивилно воздухоплов-
ство за овластување за тип на воздухоплов, кое не мо-
же да се стекне во организација или центар за обука 
одобрен согласно Анекс IV, Дел 147 на ЕУ Регулатива-
та 2042/2003; 

- програма по која е завршена наведената обука, 
одобрена од националната воздухопловна власт и 

- доказ за уплатени административна такса и надоме-
сток за признавање согласно Тарифникот на Агенцијата. 

(3) Со барањето за признавање - валидација на доз-
вола и/или овластување на воздухопловно-техничкиот 
персонал за одржување на воздухоплови стекнати во 
странство согласно член 12 став (3) на овој правилник 
се доставуваат следните документи: 

- важечки документ за идентификација (пасош); 
- важечка дозвола и/или овластување на воздухоп-

ловно-технички персонал за одржување на воздухоп-
лов во оригинал; 

- потврда за неосудуваност не постара од шест месе-
ци и 

- доказ за уплатени административна такса и надо-
месток за признавање согласно Тарифникот на Агенци-
јата. 

(4) Признавањето од став (3) на овој член може да 
се изврши со важност до шест месеци со можност за 
продолжување за уште шест месеци.  

(5) Со барањето за признавање - конверзија на доз-
вола и/или овластување на воздухопловно-техничкиот 
персонал за одржување на воздухоплови издадена во 
странство, за издавање на соодветна македонска дозво-
ла и/или овластување за воздухопловно-технички пер-
сонал за одржување на воздухоплови ги доставува след-
ните документи: 

- важечки документ за идентификација (пасош); 
- државјанство на Република Македонија или дозво-

ла за регулиран престој; 
- важечка дозвола и/или овластување на воздухоп-

ловно-техничкиот персонал за одржување на воздухоп-
лов издадена согласно Анекс III, Дел 66, оддел А на ЕУ 
Регулативата 2042/2003 дадена во Прилог 1 и 

- доказ за уплатени административна такса и надо-
месток за признавање според Тарифникот на Агенција-
та за цивилно воздухопловство. 

(6) Кога е поднесено барање за признавање на дозво-
ла и/или овластување на воздухопловно-техничкиот 
персонал за одржување на воздухоплови, Агенцијата 
може од воздухопловните власти кои ги издале дозвола-
та и/или овластувањето, односно уверението за органи-
зација или центар за обука да побара потврда за нивна 
веродостојност.и за стандардите според кои се издаде-
ни. 

(7) Агенцијата врши увид во доставената документа-
ција за исполнетост за критериумите за признавање на 
завршената обука, односно дозволи и овластувања стек-
нати во странство и надзор на организацијата или цен-
тарот за обука. 

(8) Доколку се утврди дека се исполнети критериу-
мите за признавање, Агенцијата донесува решение со 
кое се признава завршената обука, односно за признава-
ње - валидација на дозволата и/или овластувањето за 
воздухопловно-техничкиот персонал за одржување на 
воздухоплов или му се издава дозвола и/или овластува-
ње за воздухопловно-технички персонал за одржување 
на воздухоплов во зависност од тоа какво барање е под-
несено.

(9) Доколку се утврди дека не се исполнети критери-
умите за признавање, Агенцијата донесува решение со 
кое се одбива барањето за признавање.   

6. Преодни и завршни одредби

Член 14
Лицата кои се стекнале со дозволи за воздухоплов-

ни механичари издадени од страна на Агенцијата до де-
нот на отпочнувањето на примената на овој правилник 
најдоцна до 30 септември 2014 година треба да подне-
сат барање за конверзија на дозволата во Дел 66 дозво-
ла согласно Правилата за конверзија дадени во Прилог 
2 кој е составен дел на овој правилник и Извештајот за 
конверзија во Дел 66 дозволи кој го донесува Агенција-
та согласно Анекс III, Дел 66 на ЕУ Регулативата 
2042/2003.

 
Член 15

Со денот на влегување во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за стручно оспособу-
вање, проверки, дозолите и овластувањата на воздухоп-
ловно-техничкиот персонал за одржување на воздухоп-
лови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
80/08). 

Член 16
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

Бр.  10-95/1
17 јануари 2013 година Директор,

Скопје д-р Дејан Мојсоски, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ
696.

Врз основа на членовите 202 и 222, а во врска со член 145 од од Законот за супервизија на осигурување-пречи-
стен текст („Службен весник на Република Македонија” бр. 30/2012), Одлука на Уставен суд бр.  202/2011 („Служ-
бен весник на РМ” бр.  45/2012), Одлука на Уставен суд бр. 130/2011 („Службен весник на РМ” бр. 60/2012) и Од-
лука на Уставен суд бр. 122/2011 („Службен весник на РМ” бр. 64/2012), Советот на експерти на Агенцијата за су-
первизија на осигурување, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ 

ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИ РАБОТИ

1. Се издава дозвола за вршење на осигурително брокерски работи на  Осигурителното брокерско друштво 
ЦВО БРОКЕР АД, Охрид со седиште на ул. „15-ти Корпус“ бр. 292, Охрид при што како основач се јавува правно-
то лице Здружението на возачи, Охрид, со адреса  ул. „15-ти Корпус“ бр. 292, Охрид, Република Македонија.

 2. Осигурително брокерското друштво од точка 1 на ова Решение ќе врши исклучиво осигурително брокерски 
работи.

 3. Осигурително брокерското друштво од точка 1 на ова Решение е должно да склучи договор за осигурување 
од професионална одговорност со коj ќе ги осигура своите обврски кон сопствениците на полиси во случај на пре-
кршување на одредбите од договорот за посредување до еден осигурен износ, кој во однос на поединечен случај 
не смее да биде помал од 250.000 евра (двесте и педесет илјади евра) и/или во врска со сите осигурени случаи во 
една година не смее да биде помал од 500.000 евра (петстотини илјади евра), веднаш по уписот во Централниот 
Регистар на Република Македонија,  за што е должно да ја  извести Агенцијата за супервизија на осигурување во 
рок од 5 (пет) работни дена од  денот на склучување на договорот за осигурување.

 4.  Осигурително брокерското друштво од точка 1 од ова решение, за вршење на осигурително брокерски ра-
боти е должно да вработи најмалку двајца осигурителни брокери , веднаш по уписот во Централниот Регистар на 
Република Македонија, за што е должно да ја извести Агенцијата за супервизија на осигурување во рок од 5 (пет) 
работни дена од денот на пријавување на работниците во Агенцијата за вработување на Република Македонија.

5. Уписот во Централниот Регистар на Република Македонија, да се изврши по приложен доказ за уплатени па-
рични средства во износ од 50.000 евра (педесет илјади евра) во денарска противвредност на име на основачки ка-
питал на Друштвото, на сметка кај носител на платен промет во Република Македонија.

6. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија” и истото ќе се запише во региста-
рот на осигурителни брокерски друштва што го води Агенцијата за супервизија на осигурување.

7. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 07-1-45 Претседател
21 јануари 2013 година на Совет на експерти,

Скопје д-р Климе Попоски, с.р.
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