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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И
ВРСКИ

2772.
Врз основа на член 173 став (2) и член 181, а во
врска со член 176 и 178 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), а во врска со член 3 од
Мултилатералната спогодба меѓу Европската заедница
и нејзините земји членки, Република Албанија, Босна и
Херцеговина, Република Бугарија, Република Хрватска, Република Македонија, Република Исланд, Република Црна Гора, Кралството Норвешка, Романија, Република Србија и Мисијата на Обединетите нации за
привремена администрација на Косово за основање на
Европската заедничка воздухопловна област ратификувана со Законот за ратификација на Мултилатералната
спогодба („Службен весник на Република Македонија“
бр. 27/07 и 98/09) министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ, ПРАВИЛАТА И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА НАДЗОР И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА ЛИЦЕ ЗА ДА
ВРШИ НАДЗОР НА ЈАВЕН ВОЗДУШЕН ПРЕВОЗ
1.Општи одредби
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат начинот, правилата и посебните услови за вршење на надзор и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши
надзор на јавен воздушен превоз.
Член 2
(1) При спроведување на одредбите на овој правилник одделни изрази го имаат следното значење:
- EASA е Европска агенција за безбедност во воздухопловството;
- Национална воздухопловна власт, надлежен орган, надлежен орган на земјите членки се толкуваат,
ако е применливо, како Агенција за цивилно воздухопловство (во понатамошниот текст: Агенцијата).
(2) Поимите "Заедница (Community)", "Право на заедницата (Community Right)", "Договор за воспоставување на Европската заедница (Treaty establishing the
European Community)", "Службен весник на Европската унија (Official Journal of the European Union)",
"земја–членка (Member State)" употребени во ЕУ Регулативите 1008/2008, 965/2012, 800/2013, 71/2014,
83/2014, 379/2014, 2015/140, 2015/1329, 2015/640,
2015/2338, 2016/1199, 2017/363, 2018/394, 2018/1042,
2018/1975 и 452/2014 се читаат согласно точките 2 и 3
од Анексот II на Мултилатералната спогодба меѓу Европската заедница и нејзините земји членки, Република
Албанија, Босна и Херцеговина, Република Бугарија,
Република Хрватска, Република Македонија, Република Исланд, Република Црна Гора, Кралството
Норвешка, Романија, Република Србија и Мисијата на
Обединетите нации за привремена администрација на
Косово за основање на Европската заедничка воздухопловна област ратификувана со Законот за ратификација
на Мултилатералната спогодба (“Службен весник на Република Македонија” бр. 27/07 и 98/09).

(3) Другите поими при спроведување на овој правилник ќе го имаат значењето утврдено во ЕУ Регулативите 1008/2008, 965/2012, 800/2013, 71/2014, 83/2014,
379/2014, 2015/140, 2015/1329, 2015/640, 2015/2338,
2016/1199, 2017/363, 2018/394, 2018/1042, 2018/1975 и
452/2014 дадени во Правилникот за начинот на вршење
на јавен воздушен превоз како и посебните услови во
однос на потребниот персонал, воздухопловите, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно
и уредно работење, формата, софржината, начинот на
издавање, промена и евиденција на уверението за работа и уверението за исполнување на безбедносните услови за вршење на јавен воздушен превоз, критериумите
и постапката за одобрување на договори за закуп, односно лизинг на воздухоплови.
Член 3
Надзорот на јавниот воздушен превоз се врши како
безбедносен надзор, надзор на обезбедувањето од дејствија на незаконско постапување и економски надзор
на работењето на превозниците.
2.Безбедносен надзор на јавен воздушен превоз
Член 4
Начинот, правилата и посебните услови за вршење
на безбедносен надзор на јавен воздушен превоз (CAT
Operations Safety Oversight), како и начинот, правилата
и посебните услови за вршење на надзор на странски
воздухоплови (RAMP inspection) се утврдени согласно
во Регулативата (ЕУ) бр. 965/2012 на Комисијата од 05
октомври 2012 година за утврдување на технички услови и административни постапки поврзани со летачки
операции согласно Регулативата (ЕЗ) бр. 216/2008 на
Европскиот Парламент и на Советот, (во понатамошниот текст: ЕУ Регулативата 965/2012), изменета и дополнета со ЕУ Регулативите 800/2013, 71/2014, 83/2014,
379/2014, 2015/140, 2015/1329, 2015/640, 2015/2338,
2016/1199, 2017/363, 2018/394, 2018/1042 и 2018/1975
која е дадена во Прилог 2 на Правилникот за начинот
на вршење на јавен воздушен превоз како и посебните
услови во однос на потребниот персонал, воздухопловите, опремата и другите посебни услови неопходни за
безбедно и уредно работење, формата, содржината, начинот на издавање, промена и евиденција на уверенијата за работа и за исполнување на безбедносните услови
за вршење на јавен воздушен превоз, критериумите и
постапката за одобрување на договори за закуп, односно лизинг на воздухоплови, како и во прифатливите начини на усогласување (Acceptable Means of Compliance
- AMC) и упатството за примена (Guidance Material) за
Part ARO донесено со Одлуката бр. 2014/025/R на извршниот директор на EASA од 28.07.2014 година.
3.Надзор на обезбедувањето од дејствија на незаконско постапување при вршењето на јавен воздушен
превоз
Член 5
Надзорот на обезбедувањето од дејствија на незаконско постапување при вршењето на јавен воздушен
превоз се врши согласно начинот, правилата и посебните услови утврдени со Националната програма за контрола на квалитетот во обезбедувањето во цивилното
воздухопловство.
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4.Економски надзор на работењето на превозниците
кои вршат јавен воздушен превоз
Член 6
(1) Економскиот надзор се врши со изготвени листи
за проверка (чек листи) кои ги составува воздухопловниот инспектор на начин кој ќе овозможи детална проверка на економското работење на превозниците кои
вршат јавен воздушен превоз и/или ќе ја задоволи целта на инспекцискиот надзор.
(2) Воздухопловниот инспектор ги доставува чек
листите од став (1) на овој член до превозниците кои
вршат јавен воздушен превоз со пропратно писмо во
кое се определува рок од 15 дена од приемот на писмото, во кој субјектите треба да ги одговорат и да ги
достават назад до Агенцијата.
(3) По добивањето на одговорените чек листи од
став (1) на овој член, воздухопловниот инспектор врши
надзор со цел потврдување на веродостојноста на податоците и информациите од чек листите.
(4) Воздухопловниот инспектор врши прибирање
на потребните документи, податоци и информации согласно динамиката утврдена во годишниот план за
инспекција и/или одржување на состаноци со превозниците кои вршат јавен воздушен превоз.
Член 7
Доколку инспекторот по извршениот економски
надзор констатира дека нема повреда во економското
работење на превозниците кои вршат јавен воздушен
превоз изготвува извештај за наодите за извршениот
надзор.
Член 8
(1) Доколку инспекторот за време на извршениот
економски надзор констатира повреда во економското
работење на превозникот кој врши јавен воздушен превоз, изготвува записник и решение согласно Законот за
воздухопловство со кое се задолжува превозникот во
рок oд 30 дена да достави план со предлог корективни
мерки и рокови за нивно реализирање.
(2) Доколку превозникот не достави план со предлог корективни мерки или не се придржува на роковите за нивна реализација, воздухопловниот инспектор изготвува решение за суспендирање на уверението за работа (Operating License) на превозникот.
(3) Суспендирањето на уверението за работа
(Operating License), може да биде најдолго за период од
30 дена од денот на доставувањето на решението, во
кој период не може да се врши јавен воздушен превоз.
(4) Доколку во периодот во кој е суспендирано уверението за работа (Operating License), превозникот не
достави план со предлог корективни мерки или не се
придржува на роковите за нивна реализација, уверението за работа (Operating License) се повлекува.
Член 9
(1) Записникот се составува за време на економскиот надзор кај субјектот чија дејност е предмет на надзор.
(2) Записникот го потпишуваат инспекторот и одговорното лице на субјектот кое е предмет на економскиот надзор и било присутно за време на вршење на надзорот.
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Член 10
(1) Забелешките на записникот од страна на субјектот на надзор се даваат при изготвувањето на записникот или во рок од три дена од приемот на записникот
доколку записникот е составен во службените простории на Агенцијата.
(2) Забелешките на записникот, односно изјавата на
одговорното лице дека нема забелешки се внесуваат во
записникот.
(3) Доколку одговорното лице на субјектот кој е
предмет на економски надзор не даде забелешки на записникот во рокот од став (1) на овој член, се смета дека нема забелешки на записникот.
Член 11
Економскиот надзор може да биде редовен, вонреден и повторен.
Член 12
(1) Редовниот економски надзор се спроведува согласно одобрениот годишен и посебен план за надзор.
(2) Посебниот план за надзор од став (1) на овој
член, се изготвува за економски надзори кои се посложени по обем, содржина и ангажираат повеќе инспектори (тимска инспекција).
Член 13
Вонредниот економски надзор се спроведува врз основа на пријава поднесена од физички или правни лица или по службена должност.
Член 14
(1) Повторен економски надзор се врши по извршен
редовен или вонреден надзор со цел да се провери спроведувањето на корективнатите мерки.
(2) Повторен економски надзор се врши откако ќе
помине рокот утврден со решението за отстранување
на утврдените недостатоци, а најдоцна во рок од три месеци по извршениот редовен односно вонреден економски надзор.
5.Посебните услови кои треба да ги исполнува лице
за да врши надзор на јавен воздушен превоз
Член 15
(1) Надзорот на јавен воздушен превоз го вршат
инспектори за јавен воздушен превоз овластени од
Агенцијата ако ги исполнуваат следните посебни услови:
1. Инспектор за комерцијален воздушен превоз Aвиони (CAT Operations Inspector - Аirplane) треба да:
а) има успешно завршена обука за инспектор согласно Програмата за обука на Агенцијата која како минимум треба да ја вклучува:
- обуката пропишана со Упатството за примена
(Guidance Material) за Part ARO донесено со Одлуката
бр. 2014/025/R на извршниот директор на EASA со нејзините измени;
- обука за прописите на Република Северна Македонија кои се однесуваат на управна постапка, континуиран надзор и преземање казнени и прекршочни мерки;
б) има/л дозвола за сообраќаен пилот (ATPL) или
дозвола за комерцијален пилот со впишано овластување за летање по инструменти на повеќе моторни авиони (CPL/IR ME) и положен теоретски испит за сообраќаен пилот (ATPL-Theory) или да ги исполнува услови-
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те за инспекторски квалификации за комерцијален воздушен
превоз
пропишани
во
AMC4
ARO.GEN.200(a)(2)-Management system од Упатството
за примена (Guidance Material) за Part ARO донесено со
Одлуката бр. 2014/025/R на извршниот директор на
EASA со нејзините измени ; в) има активно познавање
на англиски јазик ниво (најмалку ниво B1 согласно
Common European Framework of Reference for
Languages или најмалку ICAO ниво 4) и
г) ги исполнува другите услови утврдени со Правилникот за систематизација на работните места на
Агенцијата.
2. Инспектор за комерцијален воздушен превоз - Хеликоптери (CAT Operations Inspector - Helicopter) треба
да:
а) има успешно завршена обука за инспектор согласно Програмата за обука на Агенцијата која како минимум треба да ја вклучува:
- обуката пропишана со Упатството за примена
(Guidance Material) за Part ARO донесено со Одлуката
бр. 2014/025/R на извршниот директор на EASA со нејзините измени;
- обука за прописите на Република Северна Македонија кои се однесуваат на управна постапка, континуиран надзор и преземање казнени и прекршочни мерки;
б) има/л дозвола за сообраќаен пилот (АTPL(H))
или дозвола за комерцијален пилот (CPL(H));
в) има активно познавање на англиски јазик ниво
(најмалку ниво B1 согласно Common European
Framework of Reference for Languages или најмалку
ICAO ниво 4) и
г) ги исполнува другите услови утврдени со Правилникот за систематизација на работните места на
Агенцијата.
3. Инспектор за кабински персонал треба да:
а) има успешно завршена обука за инспектор согласно Програмата за обука на Агенцијата која како минимум треба да вклучува:
- обука за прописите на Република Северна Македонија кои се однесуваат на надлежностите на кабински
персонал при летачки операции на воздухоплови, управна постапка, континуиран надзор и преземање казнени и прекршочни мерки;
- обука за меѓународните стандарди за кабински
персонал на ICAO и на ЕУ и
- обука за регулаторни техники за надзор на безбедноста.
б) има/л дозвола или уверение за стручна оспособеност за инструктор на кабински персонал или потврда
за кабински персонал со впишано овластување за
инструктор.
в) има активно познавање на англиски јазик ниво
(најмалку ниво B1 согласно Common European
Framework of Reference for Languages или најмалку
ICAO ниво 4) и
г) ги исполнува другите услови утврдени со Правилникот за систематизација на работните места на
Агенцијата.
4. Инспектор за опасни материи треба да:
а) има успешно завршена обука за инспектор согласно Програмата за обука на Агенцијата која како минимум треба да вклучува:
- обука за прописите на Република Северна Македонија кои се однесуваат на превоз на опасни материи, управна постапка, континуиран надзор и преземање казнени и прекршочни мерки;
- обука за меѓународните стандарди за превоз на
опасни материи на ICAO и на ЕУ и
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- обука за регулаторни техники за надзор на безбедноста.
б) има успешно завршен курс за опасни материи;
в) има активно познавање на англиски јазик ниво
(најмалку ниво B1 согласно Common European
Framework of Reference for Languages или најмалку
ICAO ниво 4) и
г) ги исполнува другите услови утврдени со Правилникот за систематизација на работните места на
Агенцијата.
5. Инспектор за проценка на економска солвентност
на авиопревозници треба да:
а) има успешно завршена обука за инспектор согласно Програмата за обука на Агенцијата која како минимум треба да вклучува:
- обука за прописите на Република Северна Македонија кои се однесуваат на економскитие услови за авиопревознци, управна постапка, континуиран надзор и
преземање казнени и прекршочни мерки и
- обука за меѓународните стандарди за економскитие услови за авиопревознци на ICAO и на ЕУ;
б) има завршени економски студии;
в) има активно познавање на англиски јазик ниво
(најмалку ниво B1 согласно Common European
Framework of Reference for Languages или најмалку
ICAO ниво 4) и
г) ги исполнува другите услови утврдени со Правилникот за систематизација на работните места на
Агенцијата.
6. Инспектор за обезбедување на авиопревозници
(Security) треба да:
а) има успешно завршена обука за инспектор согласно Програмата за обука на Агенцијата која како минимум треба да вклучува:
- обука за прописите на Република Северна Македонија кои се однесуваат на условите за обезбедување од
дејствија на незаконско постапување на авиопревозници, управна постапка, континуиран надзор и преземање казнени и прекршочни мерки;
- обука за меѓународните стандарди за обезбедување од дејствија на незаконско постапување на авиопревознци на ICAO и на ЕУ;
- обука за персонал за обезбедување од дејствија на
незаконско постапување
б) има завршено правни студии или студии за безбедност;
в) има извршени безбедносни проверки на минатото без недостатоци;
г) има активно познавање на англиски јазик ниво
(најмалку ниво B1 согласно Common European
Framework of Reference for Languages или најмалку
ICAO ниво 4) и
д) ги исполнува другите услови утврдени со Правилникот за систематизација на работните места на
Агенцијата.
(2) Инспекторите од став (1) точки 1, 2, 3, 4 и 5 на
овој член за да вршат RAMP инспекција, покрај посебните услови кои треба да ги исполнуваат, треба да ги
исполнат и условите од ЕУ Регулативата 965/2012 и
Упатството за примена (Guidance Material) за Part ARO
донесено со Одлуката бр. 2014/025/R на извршниот директор на EASA со нејзините измени.
(3) Виш RAMP инспектор може да биде лице кое ги
исполнува условите пропишани во Упатството за при-
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мена (Guidance Material), AMC1 ARO.RAMP.115(b)(2)
денесено со Одлуката бр. 2014/025/R на извршниот директор на EASA, со сите нејзини измени.
Член 16
Со денот на отпочнувањето на примената на овој
правилник престанува да важи Правилникот за начинот, правилата и посебните услови за вршење на
инспекциски надзор и посебните услови кои треба да
ги исполнува лице за да врши инспекциски надзор на јавен воздушен превоз („Службен весник на Република
Македонија“ бр.8/14 и 16/17).
Член 17
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Северна Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1 октомври
2019 година.
Бр. 01-7275/1
15 август 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

2773.
Врз основа на член 9 став (1), член 12, член 16 и
член 184 од Законот за хартии од вредност („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.95/2005,
бр. 25/2007, бр. 07/2008, бр. 57/2010, бр. 135/2011, бр.
13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016 и 83/2018), постапувајќи по Барањето на ТТК Банка АД Скопје за давање одобрение за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност прва емисија на корпоративни обврзници по пат на јавна понуда, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден
22.8.2019 година донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ДОЛГОРОЧНИ ДОЛЖНИЧКИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ЈАВНА ПОНУДА - ПРВА
ЕМИСИЈА НА КОРПОРАТИВНИ ОБВРЗНИЦИ
1. На ТТК Банка АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност
по пат на јавна понуда - прва емисија на 1.500 корпоративни обврзници со поединечна номинална вредност
од 1.000 евра и вкупна номинална вредност од
1.500.000 евра односно 92.236.350 денари пресметано
по средниот курс на НБРСМ на денот на донесување
на Решението од Комисијата за хартии од вредност на
РСМ.
2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот
предвиден со Законот и Одлуката Бр.02-5475/1 од
3.7.2019 година за издавање долгорочни должнички
хартии од вредност како капитален инструмент по пат
на јавна понуда (корпоративна обврзница) (прва емиси-

ја на обврзници) донесена на Собранието на акционери
на ТТК Банка АД Скопје.
3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност – корпоративните обврзници за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност веднаш,
но не подоцна од три работни дена, по истекот на рокот за реализација на емисијата на обврзници по пат на
јавна понуда.
4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен во рок од пет работни
дена од регистрацијата на обврзниците во депозитарот
за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија да достави доказ дека е извршен упис на обврзниците.
5. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
УП1 Број 10-69
22 август 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

2774.
Врз основа на 194 став 2, член 197 став 1 алинеја
е) и член 212 алинеја 3 став 1 од Законот за хартии од
вредност (“Службен весник на РМ” број 95/2005,
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013,
43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и
83/2018), Комисијата за хартии од вредност на РСМ на
седницата одржана на ден 22.08.2019 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Се утврдува неправилност во работењето на
Друштвото за инвестиционо советување ЈК Морган
Велтх Менаџмент ДООЕЛ Скопје поради задоцнето
прибавување на тековни состојби за три правни лица
клиенти на друштвото за инвестиционо советување,
непоседување на апликација за идентификација/ажурирање за клиент на друштвото за инвестиционо советување и ненавремена достава на месечни извештаи за своето работење до Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија, со што е извршено непочитување на Одлуката број 08-102/1 од 18.01.2019 година за задолжително идентификување/ажурирање и Одлуката број 08-75/2 од 18.01.2019 година за утврдување
на содржина на месечен извештај за работењето на
друштво за инвестиционо советување.
2. За утврдената неправилност од точка 1 на ова решение се изрекува јавна опомена на Друштвото за инвестиционо советување ЈК Морган Велтх Менаџмент
ДООЕЛ Скопје .
3. Јавната опомена од точка 2 на ова решение ќе се
објави во дневен весник кој излегува на целата територија на Република Северна Македонија по неговата конечност.
4. Ова Решение ќе се објави во “Службен весник на
Република Северна Македонија”.
Број УП1 08-74
22 август 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
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Управен одбор
Претседател,
м-р Ева Шуклева, с.р.
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