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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

2594. 

Врз основа на член 215 став 1 алинеја 3 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 

120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 06/2016,  30/2016, 61/2016, 64/2018 и 120/2018), 

Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 јули 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ДРУШТВО ФАБРИКА ЗА ШИНСКИ ВОЗИЛА 

 „ВЕЛЕС“, ДООЕЛ – ВЕЛЕС 

 

1. За член на Надзорниот одбор на Друштво фабрика за шински возила „Велес“, ДООЕЛ – Велес, се избира 

Милан Даниловски. 

2. Оваa одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Се-

верна Македонија“. 

 

   Бр. 24-5898/1                                                    Претседател на Владата 

24 jули 2019 година на Република Северна Македонија, 

       Скопје                                                  Зоран Заев, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 

2595. 

Врз основа на член 275 став (7) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македо-

нија”, бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 

и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 101/19 и 153/19), министерот за здравство донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА СУДСКО - МЕДИЦИНСКАТА ОБДУКЦИЈА НА УМРЕНО ЛИЦЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува висината на трошоците за судско-медицинската обдукција на умрено лице.  

 

Член 2 

Висината на трошоците за судско-медицинската обдукција на умрено лице е дадена во прилог, кој е составен 

дел на овој правилник.  

 

Член 3 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за висината на трошоци-

те за судско-медицинската обдукција на умрено лице („Службен весник на Република Македонија” бр. 129/12). 

 

Член 4 

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

Северна Македонија”. 

 

                   Бр. 10-3262/6  

           5 август  2019 година                                             Министер за здравство, 

                            Скопје                                                   доц. д-р Венко Филипче, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 
2596. 

Врз основа на член 90 алинеја 1 од Законот за вра-
ботувањето и осигурување во случај на невработеност 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/97, 
25/00, 101/00, 50/01, 25/03, 37/04, 4/05, 50/06, 29/07, 
102/08, 161/08, 50/10, 88/10, 51/11, 11/12, 80/12, 114/12, 
39/14, 44/14, 113/14, 56/15, 129/15, 147/15, 154/15, 
27/16, 119/16, 21/18,  113/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 124/19), Управниот 
одбор на Агенцијата за вработување на Република Се-
верна Македонија, на седницата одржана на 28.06.2019 
година, донесе 
 

СТАТУТАРНА ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ 
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Статутот на Агенцијата за вработување на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.10/98, 16/99, 45/01, 34/02, 57/04, 22/08, 
118/12 и 42/15), во насловот и во целиот текст на Ста-
тутот по зборот „Република“ се додава зборот „Се-
верна“. 

Во целиот текст на Статутот зборот „работодаве-
цот“ се заменува со зборот „работодавачот“, а зборот 
„работодавците“ се заменува со зборот „работодавачите“. 

 
Член 2 

Во член 4 став 1 во алинејата 5  по зборовите „нев-
работените лица“ се додаваат зборовите „и другите ли-
ца кои бараат работа“. 

Во алинејата 6 по зборовите „невработеното лице“ 
се додаваат зборовите „и друго лице кое бара работа“. 

Во алинејата 8  по зборовите „невработените лица“ 
се додаваат зборовите „и другите лица кои бараат ра-
бота“. 

 
Член 3 

Членот 16 се брише.  
 

Член 4 
Во член 17 став 1 во алинејата 14 зборовите „работ-

ниците на“ се заменуваат со зборовите „вработените 
во“. 

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Директорот на Агенцијата за вработување за опре-

делени работи од својата должност може да овласти да 
ги вршат раководните административни службеници.“. 

 
Член 5 

Во член 18 во ставот 3 зборовите „15 јуни“ се заме-
нуваат со зборовите „1 септември“. 

 
Член 6 

Во член 23 во ставот 1 зборовите „работниците на 
стручните служби“ се заменуваат со зборовите „врабо-
тените во Агенцијата за вработување“. 

Во ставот 2 точката на крајот на реченицата се бри-
ше и се додаваат зборовите „за административните 
службеници, а Државната комисија за одлучување во 
управна постапка и постапка од работен однос во втор 
степен за вработените во Агенцијата за вработување 
кои немаат статус на административен службеник“. 

 
Член 7 

Членот 24 се менува и гласи: 
„Вработените во Агенцијата за вработување кои вр-

шат работи од јавен интерес утврдени со Законот за 
вработувањето и осигурување во случај на невработе-

ност и кои имаат статус на административни службе-
ници, во однос на нивните права, обврски и одговор-
ности се применуваат одредбите од Законот за врабо-
тувањето и осигурување во случај на невработеност, 
Законот за административните службеници и Законот 
за вработените во јавниот сектор. 

Вработените во Агенцијата за вработување кои вр-
шат услуги од дејноста на трудот, односно кои вршат 
услуги на помош и поддршка на учесниците на пазарот 
на трудот и кои имаат статус на даватели на јавни ус-
луги од дејноста на трудот, во однос на нивните права, 
обврски и одговорности од работниот однос се приме-
нуваат одредбите од Законот за вработувањето и осигу-
рување во случај на невработеност, Законот за вработе-
ните во јавниот сектор и општите прописи од областа 
на работните односи. 

Вработените во Агенцијата за вработување кои вр-
шат помошни и технички работи и кои немаат статус 
на административни службеници, во однос на нивните 
права, обврски и одговорности од работниот однос се 
применуваат одредбите од Законот за вработувањето и 
осигурување во случај на невработеност, Законот за 
вработените во јавниот сектор и општите прописи од 
областа на работните односи.“ 

 
Член 8 

Во членот 25 точката на крајот на реченицата се 
брише и се додаваат зборовите „каде што невработено-
то лице е евидентирано.“. 

 
Член 9 

Во членот 26 зборовите „и подготвува решение ра-
ководителот на“ се бришат, а зборовите „кај кое“ се за-
менуваат со зборовите „каде што“. 

 
Член 10 

Во член 27 став 2 алинејата 2 се менува и гласи: 
„ – информирање на работодавачите и невработени-

те лица и другите лица кои бараат работа;“ 
 

Член 11 
Во член 30 во ставот 2 зборовите „и на актите за ор-

ганизација и систематизација“ се бришат. 
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Согласност на актите за организација и системати-

зација на работните места на Агенцијата за вработува-
ње дава Министерството за информатичко општество и 
администрација.“. 

 
Член 12 

Оваа Статутарна одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“, а ќе се објави по до-
бивањето согласност од Владата на Република Северна 
Македонија. 

 
Бр. 02-2371 Претседател 

28 јуни 2019 година на Управен одбор, 
Скопје Ангел Димитров, с.р. 

 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО 
ВОЗДУХОПЛОВСТВО 

2597. 
Врз основа на член 64, а во врска со член 3 и член 

65 од Законот за воздухопловство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 
24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 
64/18), директорот на Агенцијата за цивилно воздухоп-
ловство, донесе 
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПО-
СТАПКИ, ПРОЦЕДУРИ И МИНИМУМ УСЛОВИ 
ЗА БЕЗБЕДНО ПОЛЕТУВАЊЕ И СЛЕТУВАЊЕ НА  

ВОЗДУХОПЛОВИТЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за постапки, процедури и минимум 

услови за безбедно полетување и слетување на возду-
хопловите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 191/15), во членот 1, членот 5 став (1) и членот 10 
став (1) зборовите „Република Македонија“ се заменува-
ат со зборовите „Република Северна Македонија“. 

 
Член 2 

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

 
        Бр. 10 – 541/12 Директор на Агенцијата 

24 јули 2019 година за цивилно воздухопловство, 
              Скопје д-р Томислав Тунтев, с.р. 

__________ 
2598. 

Врз основа на член 53 став (6) од Законот за возду-
хопловство (“Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 
42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), директорот на 
Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ИЗ-
ДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И 
ПРОМЕНА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ОСПОСОБЕНОСТ 
ЗА ДАВАЊЕ НА УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНА  

НАВИГАЦИЈА 
 

1. Општи одредби 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат формата, сод-

ржината и начинот на издавање, продолжување, обно-
вување и промена на уверението за оспособеност за да-
вање на услуги на воздухопловна навигација. 

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

1) Уверение за оспособеност за давање на услуги на 
воздухопловна навигација е јавна исправа со која се 
потврдува дека имателот на уверението ги исполнува 
пропишаните услови за давање на услугите;  

2) Сертификација е постапка за издавање, продол-
жување/обновување и промена на уверението за оспо-
собеност за давање на услуги на воздухопловна навига-
ција или за издавање на одобренија и согласности пов-
рзани со давањето на услуги на воздухопловна навига-
ција која се состои од сертификациона проверка и над-
зор во која Агенцијата за цивилно воздухопловство (во 
понатамошниот текст: Агенцијата) утврдува дали под-
носителот на барањето ги исполнува пропишаните без-
бедносни, економски услови и услови за обезбедување 
од дејствија на незаконско постапување. 

 
2. Форма и содржина на уверението за оспособеност 
за давање на услуги на воздухопловна навигација 

 
Член 3 

(1) Уверението за оспособеност за давање на услуги 
на воздухопловна навигација може да се издаде за да-
вање на една или повеќе услуги на воздухопловна на-
вигација дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој 
правилник. 

(2) Формата и содржината на уверението за оспосо-
беност за давање на услуги на воздухопловна навига-
ција е дадена во Прилог 3 кој е составен дел на овој 
правилник. 

(3) Уверението за оспособеност за давање на услуги 
на воздухопловна навигација, Агенцијата го издава со 
рок на важење од две години. 

(4) Ако Агенцијата во постапката на сертификација 
утврди посебни ограничувања (отстапувања) за услуги-
те за кои било поднесено барањето, кон уверението за 
оспособеност за давање на услуги на воздухопловна 
навигација издава прилог во кој се наведуваат ограни-
чувањата (отстапувањата) и правниот основ за истите.   
 

3. Начин на издавање, продолжување, обновување 
или промена на уверението за оспособеност за давање 

на услуги на воздухопловна навигација 
 

Член 4 
Издавањето, продолжувањето, обновувањето или 

промената на уверението за оспособеност за давање на 
услуги на воздухопловна навигација се врши во поста-
пка која ги содржи следните фази: 

1. поднесување на писмено барање со придружна 
документација; 

2. утврдување на формални недостатоци на бара-
њето; 

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

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

- сертификационен надзор (Initial Inspection) и 
4. издавање, продолжување, обновување или про-

мена на уверението за оспособеност за давање на услу-
ги на воздухопловна навигација. 

 
3.1 Поднесување на барање и потребна  

документација 
 

Член 5 
(1) Барањето за издавање, продолжување, обновува-

ње или промена на уверение за оспособеност за давање 
на услуги на воздухопловна навигација, се поднесува 
на образец даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој 
правилник. 

(2) Барањето за издавање на уверението за оспосо-
беност за давање на услуги на воздухопловна навига-
ција се поднесува најмалку 150 дена пред планираната 
дата на отпочнување со активностите. 

(3) За продолжување и обновување на важноста на 
уверение за оспособеност за давање на услуги на воз-
духопловна навигација, давателот на услуги на возду-
хопловна навигација поднесува барање за продолжува-
ње до Агенцијата најдоцна 60 дена пред истекот на 
важноста на уверението односно барање за обновување 
најдоцна 30 дена по истекот на важноста на уверени-
ето.  

(4) Доколку давателот на услуги на воздухопловна 
навигација не поднесе барање за продолжување, однос-
но обновување на важноста на уверение за оспособе-
ност за давање на услуги на воздухопловна навигација 
во роковите од став (3) на овој член, се смета дека уве-
рението е повлечено. 

(5) Давателот на услуги на воздухопловна навига-
ција кој сака да изврши промена на податоците наведе-
ни во уверението за оспособеност за давање на услуги 
на воздухопловна навигација, за истото поднесува 
писмено барање до Агенцијата најмалку 60 дена пред 
датата кога се планира да се отпочне со давање на ус-
лугите на кои се однесува бараната промена. 
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Член 6 
(1) Кон барањето за издавање, продолжување, обно-

вување или промена на уверението за оспособеност за 
давање на услуги на воздухопловна навигација, се под-
несуваат докази за исполнетост на пропишаните усло-
ви за давање на услуги на воздухопловна навигација и 
тоа: 

1. детален попис и опсег на услугите за кои се бара 
издавање, продолжување, обновување или промена на 
уверението за оспособеност за давање на услуги на воз-
духопловна навигација, даден во Прилог 2 на овој пра-
вилник; 

2. организационен приказ кој опфаќа: 
- изјава на раководното лице на давателот на услуги 

на воздухопловна навигација со која потврдува дека 
подносителот на барањето ги исполнува пропишаните 
услови и со која се согласува на барање на Агенцијата 
да ги достави сите дополнителни податоци потребни 
заради утврдување на исполнетоста на условите; 

- копија од актите на организација и систематизаци-
ја на работните места поврзани со давање на услуги на 
воздухопловна навигација, со детален опис на надлеж-
ностите и одговорностите во областите кои се опфате-
ни со условите за давање на услуги на воздухопловната 
навигација;  

- информација за работните места на раководните 
лица на давателот на услуги на воздухопловна навига-
ција, нивните имиња и нивните надлежности и одго-
ворности во исполнувањето на условите за давање на 
услуги во воздухопловната навигација;  

- општ опис на човековите ресурси и 
- општ опис на објектите, работните простории, 

техничките средства, опремата и уредите за давање на 
услуги на воздухопловна навигација; 

3. доказ за исполнетост и опис на начинот на кој 
подносителот на барањето ги исполнува пропишаните 
безбедносни услови за давање на услуги на воздухоп-
ловна навигација, во зависност од услугата за која се 
бара уверението за оспособеност за давање на услуги 
на воздухопловна навигација; 

4. докази за исполнетост на пропишаните услови за 
економско работење; 

5. доказ на исполнетост на пропишаните услови за 
обезбедување од дејствија на незаконско постапување; 

6. пополнети листи за проверка (check-lists) на ис-
полнетоста на пропишаните услови за давање на услу-
ги на воздухопловната навигација;   

7. други информации и докази потребни со цел до-
кажување дека се исполнети условите за давање на ус-
луги на воздухопловна навигација и 

8. доказ за платени административни такси и надо-
местокот пропишан со тарифникот на Агенцијата. 

(2) Документите од  став (1) на овој член треба да 
бидат во оригинал или копија заверена кај нотар. 

 
3.2 Утврдување на формални недостатоци 

 
Член 7 

 Агенцијата во рок од седум дена од приемот на ба-
рањето го известува писмено подносителот за приемот 
на барањето и за лицето одговорно за координација на 
постапката и комуникација согласно нејзина внатреш-
на процедура. 

 
Член 8 

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

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

шан со овој правилник и 
- дали со барањето се поднесени сите документи 

согласно член 6 став (1) на овој правилник. 

Член 9 
(1) Агенцијата во рок од 21 ден од приемот на бара-

њето го известува подносителот за тоа дали барањето е 
потполно или содржи формални недостатоци и му оп-
ределува рок за отстранување на истите. 

(2) Доколку подносителот на барањето ги отстрани 
недостатоците во предвидениот рок се смета дека бара-
њето било уредно од самото поднесување. 

(3) Доколку подносителот на барањето не ги от-
страни недостатоците во предвидениот рок Агенцијата 
донесува заклучок за отфрлање на барањето. 

 
3.3 Утврдување на исполнетост на условите 

 
Член 10 

(1) Доколку се утврди дека барањето е целосно, 
Агенцијата започнува со утврдување на исполнетоста 
на пропишаните услови за добивање на уверение за да-
вање на услуги на воздухопловна навигација за што до-
несува план и програма за спроведување на сертифика-
цијата. 

(2) Сертификацијата на подносителот на барањето 
за давање на услуги на воздухопловна навигација се 
врши преку сертификациона проверка на барањето и 
приложената документација (Document Evaluation) и 
сертифицатионен надзор (Initial Inspection). 

(3) Планот и програмата од став (1) на овој член, 
Агенцијата ги доставува до подносителот на барањето 
најдоцна во рок од 45 дена од приемот на уредно дос-
тавеното барање со документацијата. 

(4) Агенцијата и подносителот на барањето ги усог-
ласуваат термините и динамиката на проверките од 
став (2) на овој член пред нивното започнување. 

 
Член 11 

(1) Агенцијата може извршувањето на одделни ра-
боти од сертификационата проверка и надзор од член 
10 став (2) на овој правилник да го довери на домашни 
или странски правни или физички лица согласно член 
7 од Законот за воздухопловство доколку истите ги ис-
полнуваат условите утврдени со Анексот I на ЕУ Регу-
лативата 550/2004 која е составен дел на Уредбата за 
начинот на давање на услугите на воздухопловна нави-
гација, како и посебните услови во однос на потребни-
от персонал, опремата и другите посебни услови неоп-
ходни за безбедно и уредно работење. 

(2) Агенцијата врши надзор над работата на лицата 
кои ги има овластено за вршење на одделни работи во 
рамките на сертификационата проверка и/или надзор 
од член 10 став (2) на овој правилник. 

(3)  Агенцијата води евиденција за лицата кои ги 
има овластено согласно став (1) на овој член. 

 
3.3.1 Сертификациона проверка на барањето и при-

ложената документација (Document Evaluation) 
 

Член 12 
(1) Сертификационата проверка на барањето и при-

ложената документација (Document Evaluation) има за 
цел откривање на недостатоците, пропустите и критич-
ните ситуации во исполнетоста на пропишаните услови 
и во извршувањето на предложените услуги на возду-
хопловна навигација. 

(2) Во текот на проверката од став (1) на овој член 
претставниците на Агенцијата ги користат претходно 
изготвените чек листи пропишани со внатрешната про-
цедура согласно член 10 став (5) на овој правилник и 
усно им ги соопштуваат на претставниците на подно-
сителот на барањето прелиминарните резултати. 

(3) Во текот на проверката од став (1) на овој член 
на подносителот на барањето му се дава можност во 
одреден период да ги отстрани евентуалните недоста-
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тоци во поднесената документација и/или да подготви 
алтернативни решенија пред започнување на сертифи-
кациониот надзор (Initial Inspection).  

(4) Доколку подносителот на барањето не ги от-
страни недостатоците во предвидениот рок или не 
предложи прифатливи алтернативни решенија, 
Агенцијата донесува заклучок за отфрлање на бара-
њето. 

 
3.3.2 Сертификационен надзор (Initial Inspection) 

 
Член 13 

(1) Сертификациониот надзор (Initial Inspection) 
има за цел преку увид и практична проверка на начи-
нот на извршување на бараните услуги на воздухоплов-
на навигација да утврди дали подносителот на барање-
то ги исполнува пропишаните услови за давање на ус-
луги на воздухопловна навигација и дека истиот може 
да го задоволи бараното ниво на безбедност за услуги-
те на воздухопловна навигација кои планира да ги 
дава.  

(2) Сертификациониот надзор (Initial Inspection) се 
извршува на начин пропишан со Правилникот за начи-
нот, правилата и посебните услови за вршење на над-
зор како и посебните услови кои треба да ги исполнува 
лице за да врши надзор на давањето на услуги на воз-
духопловна навигација. 

 
Член 14 

(1) Подносителот на барањето треба да го овозмо-
жи сертификациониот надзор (Initial Inspection), да и ја 
даде неопходната техничка помош на Агенцијата, да ги 
организира посетите на локациите како и да определи 
лице кое ќе биде овластено да ја поддржува работата 
на Агенцијата.  

(2) Лицето за поддршка овластено од подносителот 
на барањето треба да овозможи: 

- преглед на односните досиеја, податоци, процеду-
ри и друг материјал во врска со давањето на услуги на 
воздухопловна навигација; 

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

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

другите средства на подносителот на барањето, однос-
но имателот на уверението и 

- други активности со цел овозможување на серти-
фикацијата.  

 
Член 15 

(1) Во рок од 30 дена од завршувањето на сертифи-
кациониот надзор (Initial Inspection), Агенцијата изгот-
вува писмен извештај во кој се констатира фактичката 
состојба, се утврдуваат евентуалните неусогласености, 
пропусти и критични ситуации во исполнетоста на 
пропишаните услови и истите детално се опишуваат и 
документираат. 

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

(3) Агенцијата во рок од 30 дена од доставување на 
извештајот од став (1) на овој член ќе побара од подно-
сителот на барањето да предложи мерки за отстранува-
ње на евентуалните недостатоци, пропусти и критични 
ситуации во исполнетоста на условите за давање на ус-
луги на воздухопловна навигација како и рок за нивно 
превземање. 

(4) Агенцијата ќе ги одобри мерките и рокот за нив-
но превземање доколку оцени дека истите се доволни 
за отстранување на евентуалните недостатоци, пропус-
ти и критични ситуации во исполнетоста на условите 
за давање на услуги на воздухопловна навигација.  

(5) Подносителот на барањето треба да ги превземе 
мерките на начин и во временски рок одобрени од 
Агенцијата. 

 
3.4 Издавање, продолжување, обновување или про-

мена на уверение за оспособеност за давање на  
услуги на воздухопловна навигација 

 
Член 16 

(1) Доколку подносителот на барањето ги превземе 
мерките на начин и во рок согласно член 15 на овој 
правилник, Агенцијата донесува решение за издавање, 
продолжување, обновување или промена кое заедно со 
уверението за оспособеност за давање на услуги на воз-
духопловна навигација ги доставува на подносителот 
на барањето.  

(2) Доколку Агенцијата оцени дека не се исполнети 
пропишаните услови за давање на услуги на воздухоп-
ловна навигација, со решение ќе го одбие барањето за 
издавање, продолжување, обновување или промена на 
уверението за оспособеност за давање на услуги на воз-
духопловна навигација. 

(3) Целокупната постапка пред Агенцијата од под-
несување на барањето до донесување на решение за из-
давање, продолжување, обновување или промена на уве-
рението за оспособеност за давање на услуги на воздухоп-
ловна навигација не може да трае повеќе од 150 дена. 

 
4.Евиденција 

 
Член 17 

За издадените уверенија за оспособеност за давање 
на услуги на воздухопловна навигација и на другата 
документација приложена кон барањето за издавање, 
продолжување, обновување или промена на уверенија-
та се води евиденција во Агенцијата.   

 
5. Преодни и завршни одредби 

 
Член 18 

Уверенијата за оспособеност за давање на услуги на 
воздухопловна навигација издадени согласно прописи-
те кои се во сила на денот на влегувањето во сила на 
овој правилник важат до истекот на рокот на важење 
кој е наведен во нив. 

 
Член 19 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за формата, содржи-
ната и начинот на издавање, продолжување, обновува-
ње и промена на уверението за оспособеност за давање 
на услуги на воздухопловна навигација („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 21/12). 

 
Член 20 

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

 
       Бр. 10 – 541/ 13 Директор на Агенцијата 

24 јули 2019 година за цивилно воздухопловство, 
              Скопје д-р Томислав Тунтев, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА 

КОНКУРЕНЦИЈАТА 

2599. 

Врз основа на член 28 став 8 и став 10  и член 54 од 

Законот за заштита на конкуренцијата (“Службен вес-

ник на РМ,, бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), а 

во врска со Амандманот XXXIII на Уставот на Репуб-

лика Северна Македонија (,,Службен Весник на РСМ,, 

бр.6/19) и Законот за употреба на јазиците во Републи-

ка Северна Македонија (,,Службен весник на РСМ,, 

бр.7/19), Комисијата за заштита на конкуренцијата (во 

понатамошен текст: Комисија) на седницата одржана 

на ден 17.7.2019 година, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА СЛУЖБЕНА-

ТА ЛЕГИТИМАЦИЈА И НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНО  

ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ 

 

Член 1 

(1) Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на обрасците на службените легитимации на 

претседателот и членовите на Комисијата и вработени-

те во стручната служба на Комисијата кои се овластени 

за вршење на дејствијата од членовите 41 и 50 од Зако-

нот за заштита на конкуренцијата, начинот на нивно 

издавање и одземање. 

(2) Обрасците од став (1) на овој член се отпечатени 

на крајот од овој Правилник и се негов составен дел. 

 

Член 2 

(1) За имателите на службена легитимација по фун-

кција кои го зборуваат македонскиот јазик таа е напи-

шана на македонски јазик и неговото кирилско писмо - 

образец број 1.   

(2) За иматели на службената легитимација по фун-

кција кои зборуваат јазик кој го зборуваат најмалку 

20%  од граѓаните на Република Северна Македонија 

таа е напишана на македонски јазик и неговото кирил-

ско писмо и јазикот кој го зборуват најмалку 20% од 

граѓаните на Република Северна Македонија и негово-

то писмо - образец број 2.   

(3) За иматели на службена легитимација овластени 

за вршење на дејствијата од член 41 и 50 од Законот за 

заштита на конкуренцијата,  вработени во стручната 

служба што го зборуваат македонскиот јазик,  таа е на-

пишана на македонски јазик и неговото кирилско пис-

мо - образец број 3.   

(4) За иматели на службена легитимација овластени 

за вршење на дејствијата од член 41 и 50 од Законот за 

заштита на конкуренцијата, вработени во стручната 

служба што зборуваат јазик кој го зборуваат најмалку 

20%  од граѓаните на Република Северна Македонија, 

таа е напишана на македонски јазик и неговото кирил-

ско писмо и јазикот кој го зборуват најмалку 20% од 

граѓаните на Република Северна Македонија и негово-

то писмо -  образец број 4. 

 

Член 3 

(1) Обрасците на службените легитимации се на 

бездрвна хартија со бела боја, со димензии 9,5 x 6,5 см, 

заштитени со пластична фолија и сместени во дводелен 

кожен повез. 

(2) Предната страна од образецот број  1 содржи: во 

горниот лев агол Грб на Република Северна Македо-

нија, во горниот десен агол амблем - лого на Комиси-

јата, а на средината зборовите:  

 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА КОМИСИЈА 

ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА СЛУЖБЕНА 

ЛЕГИТИМАЦИЈА 

 

На истата страна, на левата половина има место за 

фотографија со димензии 2,5 х 3 см., а на десната стра-

на се впишуваат следните податоци: Име и презиме,  

Функција / Работно место,  Рег.бр., Потпис на Претсе-

дателот и место за печат (М.П.).  

(3) Задната страна на образец број 1 го содржи 

следниот текст. 

Имателот на службената легитимација е избран од 

Собрание на РСМ. 

Службената легитимација се користи исклучиво за 

службени цели и истата се одзема во случај на нејзина 

злоупотреба. 

(4)Надворешната страна од кожниот повез од обра-

зец 1 содржи Грб на Република Северна Македонија и 

зборовите: 

 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА КОМИСИЈА 

ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА СЛУЖБЕНА 

ЛЕГИТИМАЦИЈА 

 

(5) Внатрешнната страна од кожниот повез на дол-

ната половина од образец број 1 содржи метален реље-

фен амблем - Грб на Република Северна Македонија.  

(6) Во внатрешната страна од кожниот повез на гор-

ната половина од образец број 1 се сместува службена-

та легитимација. 
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(7) Предната страна од образецот 2 содржи: во гор-

ниот лев агол Грб на Република Северна Македонија, 

во горниот десен агол амблем - лого на Комисијата, а 

на средината зборовите:  

 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА REPUBLIKA E 

MAQEDONISË SË VERIUT КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА 

НА КОНКУРЕНЦИЈАТА KOMISIONI PËR MBROJTJEN 

E KONKURRENCËS СЛУЖБЕНА ЛИГИТИМАЦИЈА 

LEGJITIMACION  ZYRTAR 

 

На истата страна, на левата половина има место за 

фотографија со димензии 2,5 х 3 см., а на десната стра-

на се впишуваат следните податоци: Име и презиме- 

Emri dhe mbiemri, Функција / Работно место - Funksioni 

/Vendi i punës,  Рег.бр. -  Nr. regj., Потпис на Претседа-

телот - Nënshkrimi i Kryetarit и место за печат (М.П.) - 

vendi i vulës (V.V.) . 

(8) Задната страна на образец број 2 го содржи 

следниот текст. 

 Имателот на службената легитимација е избран од 

Собарние на РСМ. 

Службената легитимација се користи исклучиво за 

службени цели и истата се одзема во случај на нејзина 

злоупотреба. 

Poseduesi i legjitimacionit zyrtar zgjedhet  nga 

Kuvendi i RMV-së. 

Legjitimacioni zyrtar përdoret vetëm për qëllime 

zyrtare dhe e njëjta  merret në rast të keqpërdorimit të tij. 

(9) Надворешната страна од кожниот повез од обра-

зец број 2 содржи Грб на Република Северна Македо-

нија и зборовите: 

 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА REPUBLIKA E 

MAQEDONISË SË VERIUT КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА 

НА КОНКУРЕНЦИЈАТА KOMISIONI PËR MBROJTJEN 

E KONKURRENCËS СЛУЖБЕНА ЛИГИТИМАЦИЈА  

LEGJITIMACION  ZYRTAR 

 

(10)  Внатрешнната страна од кожниот повез на 

долната половина од образец број 2 содржи метален 

рељефен амблем - Грб на Република Северна Македо-

нија.  

(11)  Во внатрешната страна од кожниот повез на 

горната половина од образец број 2 се сместува служ-

бената легитимација. 

(12)  Предната страна од образецот број 3 сод-

ржи: во горниот лев агол Грб на Република Северна 

Македонија, во горниот десен агол амблем - лого на 

Комисијата, а на средината зборовите:  

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА КОМИСИЈА 

ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА СЛУЖБЕНА 

ЛИГИТИМАЦИЈА 

 

На истата страна, на левата половина има место за 

фотографија со димензии 2,5 х 3 см., а на десната стра-

на се впишуваат следните податоци: Име и презиме,  

Функција / Работно место,   Рег.бр.  Потпис на Претсе-

дателот и место за печат (М.П.).  

(13)  Задната страна на образец број 3 го содржи 

следниот текст:  

 

ОВЛАСТУВАЊЕ 

Имателите на службената легитимација, како овлас-

тени лица на Комисијата за заштита на конкуренцијата, 

имаат право да ги вршат дејствијата од член 41 и член 

50 од Законот за заштита на конкуренција. 

Службената легитимација се одзема во случај на 

нејзина злоупотреба 

(14)  Надворешната страна од кожниот повез од 

образец број 3 содржи Грб на Република Северна Ма-

кедонија и зборовите: 

 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА КОМИСИЈА 

ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА СЛУЖБЕНА 

ЛЕГИТИМАЦИЈА 

 

(15) Внатрешнната страна од кожниот повез на 

долната половина од образец број 3 содржи метален 

рељефен амблем - Грб на Република Северна Македо-

нија.  

(16) Во внатрешната страна од кожниот повез на 

горната половина од образец број 3 се сместува служ-

бената легитимација. 

 

(17)  Предната страна од образецот број 4 сод-

ржи: во горниот лев агол Грб на Република Северна 

Македонија, во горниот десен агол амблем - лого на 

Комисијата, а на средината зборовите:  

 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА REPUBLIKA E 

MAQEDONISË SË VERIUT КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА 

НА КОНКУРЕНЦИЈАТА KOMISIONI PËR MBROJTJEN 

E KONKURRENCËS СЛУЖБЕНА ЛИГИТИМАЦИЈА 

LEGJITIMACION  ZYRTAR 

 

На истата страна, на левата половина има место за 

фотографија со димензии 2,5 х 3 см., а на десната стра-

на се впишуваат следните податоци: Iме и презиме- 

Emri dhe mbiemri, Функција / Работно место - Funksioni 
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/Vendi i punës,  Рег.бр. -  Nr. regj., Потпис на Претседа-

телот - Nënshkrimi i Kryetarit и место за печат (М.П.) - 

vendi i vulës (V.V.) . 

(18) Задната страна на образец број 4 го содржи 

следниот текст. 

 

ОВЛАСТУВАЊЕ 

AUTORIZIM 

 

Имателите на службената легитимација, како овлас-

тени лица на Комисијата за заштита на конкуренцијата, 

имаат право да ги вршат дејствијата од член 41 и член 

50 од Законот за заштита на конкуренција. 

Службената легитимација се одзема во случај на 

нејзина злоупотреба. 

Poseduesit e legjitimacionit zyrtar, si persona të autorizuar 

të Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës, kanë të drejtë të 

kryejnë aktivitete nga neni 41 dhe neni 50 të Ligjit për 

Mbrojtjen e Konkurrencës. 

Legjitimacioni zyrtar  merret në rast të keqpërdorimit të 

tij. 

(19) Надворешната страна од кожниот повез од 

образец број 4 содржи Грб на Република Северна Ма-

кедонија и зборовите: 

 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА REPUBLIKA E 

MAQEDONISË SË VERIUT КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА 

НА КОНКУРЕНЦИЈАТА KOMISIONI PËR MBROJTJEN 

E KONKURRENCËS СЛУЖБЕНА ЛИГИТИМАЦИЈА 

LEGJITIMACION  ZYRTAR 

 

(20) Внатрешнната страна од кожниот повез на 

долната половина од образец број 4 содржи метален 

рељефен амблем - Грб на Република Северна Македо-

нија.  

(21) Во внатрешната страна од кожниот повез на 

горната половина од образец број 4 се сместува служ-

бената легитимација. 

 

Член 4 

(1) Службената легитимација престанува да важи: 

1) со престанок на функцијата претседател, односно 

член на Комисија; 

2) со престанок на работниот однос во стручната 

служба на Комисијата;  

3) со престанок на овластувањата за вршење на деј-

ствијата од член 41 и 50 од Законот за заштита на кон-

куренцијата; 

(2) По престанокот на важноста на службената ле-

гитимација  имателот  е должен истата да ја врати. 

(3) Службената легитимација се одзема во случај на 

злоупотреба на истата. 

 

Член 5 

(1) Службената легитимација се заменува со нова, 

кога поради дотраеност или оштетување ќе стане неу-

потреблива или кога имателот на службената легити-

мација ќе ги промени личните податоци. 

(2) Во случај на потреба од замена на службената 

легитимација став (1) од овој член имателот на истата 

поднесува образложено барање до архивата  на Коми-

сијата. 

(3) Замената на службената легитимација од став 

(1) од овој член се врши на трошок на Комисијата. 

 

Член 6 

(1) Во случај на губење на службената легитима-

ција, имателот ја огласува за неважечка на сопствен 

трошок и за тоа го известува претседателот на Комиси-

јата. 

 

Член 7 

(1) Службените легитимации што се враќаат или за-

менуваат, се поништуват. 

(2) За поништувањето на службената легитимација 

од став (1) од овој член се составува записник. 

 

Член 8 

(1) За издадените службени легитимации на претсе-

дателот и членовите на Комисијата и вработените во 

стручната служба на Комисијата се води евиденција. 

(2) Редниот број од евиденцијата под кој е извршен 

упис на податоците се впишува во службената легити-

мација, како регистарски број. 

 

Член 9 

Со влегувањето во сила на овој Правилник преста-

нува да важи Правилникот за формата и содржината на 

службената легитимација и начинот на нејзино издава-

ње и одземање бр.01-442/1 од 31.12.2010 година. 

 

Член 10 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Северна Македонија,,.  

 

Бр. 03-140/3 Комисија за заштита на конкуренцијата 

1 август 2019 година Претседател, 

Скопје д-р Владимир Наумовски, с.р. 
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