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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2839. 

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, 167/2010 и 51/2011), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 21 
август 2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА 
СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ 

 
1. За директор на Управата за семе и саден матери-

јал, орган во состав на Министерството за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство, се именува Менсур 
Камбери, досегашен директор на Управата. 

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

 
Бр. 23-6431/1                   Претседател на Владата 

21 август 2012 година         на Република Македонија, 
    Скопје            м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2840. 

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, 167/2010 и 51/2011, ), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
21 август 2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА  
ФИТОСАНИТАРНАТА УПРАВА 

 
1. За директор на Фитосанитарната управа, орган во 

состав на Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство, се именува Ментор Зеќири, досега-
шен директор на Управата. 

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

 
Бр. 23-6432/1                   Претседател на Владата 

21 август 2012 година          на Република Македонија, 
    Скопје            м-р Никола Груевски, с.р. 

2841. 

Врз основа на член 19 став 4 од Законот за заштита 

и спасување („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/2010 и 18/2011), 

Владата на Република Македонија, на седницата одр-

жана на 21 август 2012 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ  ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА 

ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 

 

1. За заменик на директорот на Дирекцијата за за-

штита и спасување се именува Екрем Зендели, досега-

шен заменик на директорот на Дирекцијата. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 23-6433/1                   Претседател на Владата 

21 август 2012 година         на Република Македонија, 

    Скопје            м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

2842. 

Врз основа на член 10 од Законот за индустриската 

сопственост („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 21/2009 и 24/2011), Владата на Република Ма-

кедонија, на седницата одржана на 21 август 2012 го-

дина, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ 

ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 

 

1. За директор на Државниот завод за индустриска 

сопственост се именува Сафет Емрули, досегашен ди-

ректор на Заводот. 

 2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 23-6434/1                   Претседател на Владата 

21 август 2012 година          на Република Македонија, 

    Скопје            м-р Никола Груевски, с.р. 
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НОТАРСКА ТАРИФА 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
2843. 
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       Бр.07-3283/1                                  
30 август 2012 година                              Министер за правда, 
            Скопје                                 Блерим Беџети, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИ-
НА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

2844. 
Врз основа на член 14 став 1 од Законот за заштита 

на природата („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11 и 
59/12) министерот за животна средина и просторно 
планирање, донесе  

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАБРАНА 
ЗА СОБИРАЊЕ ЗАРАДИ КОРИСТЕЊЕ И ТРГО-
ВИЈА НА АВТОХТОНИ САМОНИКНИ ГАБИ- 
СМРЧКИ ОД РОДОВИТЕ MORCHELLA, VERPA  

И PTICHOVERPA 
 

Член 1 
Во Наредбата за забрана за собирање заради кори-

стење и трговија на автохтони самоникни габи-смрчки 
од родовите Morchella, Verpa и Ptichoverpa („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.161/08, 56/09 и 
86/10) во членот 2 зборовите: „до 30 август“ се замену-
ваат со зборовите: „до 10 септември“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 07-8148/2              Министер за животна средина 

29 август 2012 година          и просторно планирање, 
   Скопје                            Абдилаќим Адеми, с.р. 

__________ 

 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
2845. 

Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за 
Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10) и точка 
42 од Одлуката за лимитите на изложеноста („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 31/08, 163/08, 
43/09, 91/11 и 100/12), гувернерот на Народната банка 
на Република Македонија донесе   

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА СПРО-
ВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЛИМИТИТЕ НА  

ИЗЛОЖЕНОСТА 
 
1. Во Упатството за спроведување на Одлуката за 

лимитите на изложеноста („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 78/08 и 29/09), точката 13 се ме-
нува и гласи: 

„13. Во колоната бр. 9 - „СС“ се внесува износот на 
сопствените средства утврден согласно со точката 9 од 
Одлуката.“ 

2. Во точката 14 став 1, бројот: „11“ се заменува со 
бројот: „10“, а по зборот: „банката“, се додаваат зборо-
вите: „(колона бр. 9)“. 

Ставот 2 се брише, а ставот 3 станува став 2. 
3. Точката 15 се менува и гласи: 
„15. Колоната бр. 11 - „изложеност на кредитен ри-

зик/СС“ го прикажува односот помеѓу изложеноста на 
кредитниот ризик, намалена за износот на одбитните 
ставки од колоната бр. 7 коишто се однесуваат на изло-
женоста на кредитниот ризик и износот на сопствените 
средства прикажани во колоната бр. 9.“  

4. Во точката 16 став 1, зборовите: „Колоните бр. 
13, 14 и 15“ се заменуваат со зборовите: „Колоните бр. 
12, 13 и 14“. 

Во ставот 2, бројот: „14“ се заменува со бројот: 
„13“. 

5. Во точката 21 став 1 алинеја 3, зборот: „реизик“ 
се заменува со зборот: „ризик“.  

Алинејата 6 се менува и гласи: 
„ - Во колоната бр. 7 - „СС“ се внесува износот на 

сопствените средства утврден согласно со точката 9 од 
Одлуката;“ 

Во алинејата 7, зборовите: „% од СС 1“ се замену-
ваат со зборовите: „% од СС“, а бројот: „8“ во заграда-
та се заменува со бројот: „6“. 

6. Во точката 23,  зборовите: „колоните бр. 7, 8 и 9“ 
се заменуваат со зборовите: „колоните бр. 7 и 8“. 

7. Во точката 24, бројот: „ 10“ се заменува со бро-
јот: „9“. 

8. Во точката 25, бројот: „11“ се заменува со бројот: 
„10“, а бројот: „10“ се заменува со бројот: „9“. 

9.Во точката 27 став 1 алинеја 6,  бројот: „11“ се за-
менува со бројот: „10“. 

10. Точката 30 се менува и гласи: 
„30. Во колоната бр. 6 - „сопствени средства“ се 

внесува износот на сопствените средства на банката 
утврден согласно со точката 9 од Одлуката.“. 

11. Обрасците П1, П2, П3 и П4 се заменуваат со но-
ви обрасци П1, П2, П3 и П4, коишто се составен дел на 
ова упатство. 

12. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
У.бр. 7094  

24 август 2012 година                             Гувернер, 
   Скопје                              Димитар Богов, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО  
ВОЗДУХОПЛОВСТВО 

2846. 
Врз основ на член 136 ставови 7 и 8, член 138 став 

6, член 139 став 2 и член 144, од Законот за воздухоп-
ловство („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12 и 80/12), директо-
рот на Агенцијата за цивилно воздухопловство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ, ПРОВЕРКИ, 
ДОЗВОЛИ И ОВЛАСТУВАЊА НА ПИЛОТИ  

НА ЕДРИЛИЦИ 
 

I. 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 пилоти на едрилици, форма-
та, содржината, евиденцијата, начинот на издавање, 
продолжување, обновување и промена на уверенијата 
за работа на организациите или центрите за обука,  на-
чинот на спроведување на редовната и вонредната про-
верка, условите за стекнување на дозволите и овласту-
вањата, начин на издавање, продолжување, промена, 
суспендирање,  форма, содржина, рок на важење, видот 
и евиденцијата на дозволите и овластувањата, како и 
критериумите, начинот и постапката за признавањето 
на завршена обука и програми за обука, положени ис-
пити, стекнати дозволи и овластувања во странство на 
пилоти на едрилици. 

 
Член 2 

Одделните изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

1) Акробатско летање (acrobatic flight) е намерно 
менување на положбата на воздухоплов во лет со нагли 
промени на правецот, висината и брзината на летањето, 
при што воздухопловот зазема разни положби во однос 
на земјата;  

2) Дозвола за пилот на едрилица (glider pilot licence 
(GPL), sailplane pilot licence (SPL)) е исправа со која се 
потврдува дека имателот е оспособен да врши должно-
сти на пилот на едрилица или едрилица со помошен 
мотор согласно овластувањата впишани во дозволата; 

3) Едрилица (glider, sailplane) е воздухоплов без мо-
тори, потежок од воздухот, кој узгонот во лет го доби-
ва главно од аеродинамичните реакции на површините 
кои остануваат неподвижни под одредени услови на 
летот; 

4) Едрилица со помошен мотор  (Powered gliders 
(PWG)) е воздухоплов опремен со еден или повеќе по-
мошни фиксни мотори, кој во лет, кога моторот не ра-
боти, има карактеристики на едрилица; 

5) Моторна едрилица (touring motor glider (TMG) ) е  
едрилица со вграден мотор и елиса кои не можат да се 
вовлечат. Моторната едрилица треба да биде способна 
за полетување и искачување со сопствен  погон и во 
согласност со прирачникот за летање;  

6) Кандидат (applicant) е лице кое поднесува барање 
за полагање на испит (теориски и/или практичен (ле-
тачки)) за стекнување на дозвола и/или овластување на 
пилот на едрилица;           

7) Овластување е одобрение запишано во дозволата 
или е составен дел на дозволата, со коешто се утврдени 
посебните услови, права или ограничувања што се од-
несуваат на дозволата; 

8) Организација или центар за обука е правно лице 
овластено да врши стручно оспособување за стекнува-
ње на дозвола и/или овластување на пилоти на едрили-
ци; 

9) Стручна оспособеност е ниво на знаење и спо-
собност за вршење на посебни стручни работи во воз-
душниот сообраќај со која не се стекнува степен на 
стручна потготовка;  

10) Налет (flight time) е вкупното време од момен-
тот кога едрилицата ќе се придвижи заради полетување 
до моментот кога потполно ќе застане на крајот на ле-
тот;  

11) Самостоен налет (solo flight time) е налет во те-
кот на кој пилотот или пилотот-ученик е единственото 
лице во едрилица;  

12) Методски налет е налет направен со инструктор 
по едриличарсто со цел стекнување на одредено овла-
стување;  

13)  Налет со инструктор (dual instruction time) е на-
лет со едрилица во текот на кој инструкторот по лета-
ње врши практично (летачко) оспособување;  

14) Пилот-ученик е лице кое се обучува за летање 
со едрилица под надзор на инструктор на дупли коман-
ди;  

15) Пилот-ученик на команди (Student pilot-in-
comand (SPIC)) е пилот-ученик во улога на пилот кој 
управува со воздухопловот (PIC), а инструкторот во ле-
талото само го набљудува ученикот и не влијае или 
управува со леталото во лет;  

16) Приправник е лице кое има дозвола за пилот на 
едрилица, а се обучува за стекнување на одредено ов-
ластување и 

17) Прелет (cross-country flight) е лет со едрилица 
од почетна до завршна точка на рутата на која се кори-
стат вертикални воздушни струења и вообичаени нави-
гациски постапки. 
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Член 3 
Одделни кратенки употребени во овој правилник го 

имаат следното значење: 
1) UL (ultralight pilot licence) е дозвола за пилот на 

ултралесно летало; 
2) PPL (private pilot licence) е дозвола за приватен 

(спортски) пилот; 
3) CPL (commercial pilot licence) е дозвола за комер-

цијален лет; 
4) ATPL (airline transport pilot licence) е дозвола за 

сообраќаен пилот; 
5) GPS (Global positioning system) е систем на гло-

бално позиционирање;  
6) AIP (Аeronautical information publication) – Збор-

ник на воздухопловни информации; 
7) ICAO (International Civil Aviation Organization) e 

Меѓународна организација за цивилно воздухоплов-
ство;  

8) NDB (Non – directional radio beacon) e ненасочен 
радиофар;  

9) VHF (Very high frequency) е многу висока фре-
квенција (30-300 MHz);  

10) VFR (Visual flight rules) се правила за летање по 
надворешна видливост; 

11) VOR (VHF omnidirectional radio range) е VHF 
сенасочен радиофар и 

12) VMC (Visual meteorological conditions) се визу-
елни метеоролошки услови.  

 
II. СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИИ И 

ЦЕНТРИ ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ 
 

1. Услови за вршење на обука 
 

Член 4 
Стручна оспособеност на пилотите на едрилици се 

стекнува во овластени организации или центри за обу-
ка кои треба да ги исполнуваат посебните услови про-
пишани со овој правилник. 

 
Член 5 

(1) За да вршат обука на пилоти на едрилици, орга-
низациите или центрите за обука со седиште во Репуб-
лика Македонија, треба да имаат уверение за вршење на 
обука, издадено од страна на Агенцијата за цивилно воз-
духопловство (во понатамошниот текст: Агенцијата).  

(2) Уверение од став (1) на овој член им се издава на 
организации или центри за обука кои треба да имаат:  

1. програма за обука на пилоти на едрилици во сог-
ласност со Анекс 1 на на Меѓународната конвенција за 
цивилно воздухопловство кој се прифаќа и директно се 

применува и одредбите на овој правилник, која како 
минимум треба да ги опфаќа содржините дадени во 
Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник и која 
треба да биде одобрена од страна на Агенцијата;   

2. прирачник за обука за потребите на стручниот 
персонал на организацијата и/или центарот за обука со 
методологија за утврдување на деталите во врска со со-
држината, организацијата и траењето на обуката како и 
начинот на изведување на испитите и оценувањата и 
друго;  

3. книга-регистар на кандидати за обука, во која се 
внесуваат податоците за кандидатите, кои се на обука, 
нивната здравствена состојба, целта на обуката, и ин-
структорот што ја води наставата; 

4. посебно досие за секој кандидат, кое треба да со-
држи:  

- пријавен лист; 
- картон со лични податоци; 
- уверение за здравствена способност;   
- потврда за теоретско оспособување; 
- потврда за практично оспособување и 
- фотокопија од дозволата (ако ја поседува). 
5. стручен кадар, односно инструктори за спроведу-

вање на обуката на пилоти на едрилици; 
6. дневник на теоретската настава и листа на прате-

ње за практичната обука; 
7.  дневник на летање; 
8. соодветни простории, опрема и сместување за из-

ведување на обуката согласно одобрената програма за 
обука; 

9. карти на Република Македонија, воздухопловни 
навигациони карти со размер од 1:500 000 и географска 
карта со размер од 1:200 000 со вцртани забранети или 
условно забранети зони во Република Македонија; 

10.  карта со размер од 1:50 000 или 1:25 000 со вцр-
тани аеродромски зони, школски кругови за едрилици 
и други воздухоплови;  

11. стручна литература согласно одобрената про-
грама за обука; 

12.  други помагала како макети, пресеци, скици и 
цртежи или средства за компјутерско прикажување на 
наставата предвидени со одобрената програма за обу-
ка; 

13. едрилици за потребите на обуката кои треба да 
имаат вградени дупли команди и да бидат опремени со 
воздухопловна радиостаница; 

14 . летачки падобрани за спасување;  
15. договор за користење на аеродром или летили-

ште за потребите на обуката; 
16.  телефонски и радио средства за комуникација; 
17.  место за чување на едрилиците;  
18.  опрема и прибор за давање на прва помош и 
19. прибор за поставување на старт за летање со 

едрилица. 
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(3) Инструкторот од став (2) точка 5 на овој член 
може да обучува најмногу 10 кандидати во текот на те-
оретската обука, односно пет кандидати во текот на 
практичната обука. 
 
2. Форма, содржина, евиденција и начин на издавање, 
продолжување, обновување и промена на уверението 

за вршење на обука на пилоти на едрилици 
 

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

промена на уверението за вршење на обука на пилоти 
на едрилици,  организациите или центрите за обука со 
седиште во Република Македонија поднесуваат барање 
до Агенцијата, со кое се приложуваат докази дека се 
исполнети условите за добивање на уверение од член 5 
на овој правилник.    

(2) Барањето за продолжување на уверението се 
поднесува најмалку 30 дена пред истекот на важноста 
на уверението, за обновување најдоцна  30 дена по 
истекот на важноста на уверението, а за промена нај-
доцна 10 дена по настанатата промена.  

(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 (Initial Inspection) со цел да се утврди дали 
организацијата или центарот за обука ги исполнува ус-
ловите и техничките можности за вршење обука на пи-
лоти на едрилици. 

(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 проверки прет-
ходно изготвени согласно документацијата и податоци-
те кои се проверуваат. 

(4) Доколку со проверките од став (1) на овој член 
се утврди дека одредена организација или центар за 
обука ги исполнува условите за вршење обука на пило-
ти на едрилици во рок од 30 дена од денот на поднесу-
вање на уредно и комплетно барање им се издава реше-
ние за издавање, продолжување, обновување или про-
мена на уверението кое заедно со уверението за врше-
ње на обука му се доставуваат на барателот откако ќе 
поднесе доказ дека го платил надоместокот за контину-
иран надзор пропишан со тарифникот на Агенцијата. 

(5) Доколку се утврди дека одредена организација 
или центар за обука не ги исполнува условите за врше-
ње обука на пилоти на едрилици Агенцијата ќе го од-
бие барањето за издавање, продолжување, обновување 
или промена на уверение за вршење на обука со реше-
ние кое ги содржи причините за одбивањето. 

 
Член 8 

(1) На организации или центри за обука, уверението 
за вршење обука на пилоти на едрилици, им се издава 
на образец, даден во Прилог 2 кој е составен дел на 
овој правилник. 

(2) Уверението за вршење обука на пилоти на едри-
лици, се издава со рок на важење од три години. 

(3) За издадените уверенија за вршење на обука на 
пилоти на едрилици Агенцијата води евиденција. 

(4) Евиденцијата од став (3) на овој член содржи 
податоци за работата на организацијата или центарот 
кој врши обука на пилоти на едрилици, како и контакт 
телефони и адреси на одговорните лица. 

 
3. Посебни услови и начин на вршење на обука 
 

Член 9 
(1) Стручното оспособување на пилоти на едрилици 

има за цел стручно да ги оспособи лицата кандидати за 
пилоти на едрилици со неопходното знаење, рутина и 
вештина за стекнување на дозвола и/или соодветно ов-
ластување. 

 (2) Стручното оспособување од став (1) на овој 
член се состои од основна обука за стекнување на доз-
вола на пилот на едрилица (во понатамошниот текст: 
основна обука) и напредна обука за стекнување на со-
одветно овластување (во понатамошниот текст: на-
предна обука).  

(3) Основната и напредната обука од став (2) на 
овој член се состојат од теоретска и практична обука. 

(4) Теоретската обука се смета за успешно завр-
шенa ако кандидатот на испитот организиран од страна 
на организацијата или центарот за обука покажал успех 
од минимум 75% за секој предмет поединечно. 

(5) Практичната обука треба да биде завршена во 
рок од шест месеци од моментот на завршување на тео-
ретската обука, во спротивно кандидатот треба повтор-
но да ја заврши теоретската обука. 

(6) Практичната обука се смета за успешно заврше-
на доколку кандидатот успешно ја совлада секоја од за-
дадените вежби поединечно. 

 
Член 10 

(1) За да биде примен на основна обука, кандидатот 
треба да ги исполнува следните услови:  

1. да има наполнето најмалку 15 години живот; 
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2. да има потврда за здравствена способност и 
3. доколку кандидатот не е полнолетен, да има пис-

мена согласност од родител (старател) за започнување 
на обуката.  

(2) За да биде примен на напредна обука, кандида-
тот треба да има дозвола на пилот на едрилица. 

     
3.1 Основна обука 

 
Член 11 

Основната обука има за цел лицето кандидат за пи-
лот на едрилица да се стекне со основни знаења и ве-
штини неопходни за стекнување на дозвола за пилот на 
едрилица.  

 
3.1.1. Теоретска обука 

 
Член 12 

(1) Теоретската обука има за цел лицето кандидат 
за пилот на едрилица, да се стекне со основни знаења и 
вештини кои ќе му овозможат започнување на пра-
ктичната обука.   

(2) Теоретската обука од став (1) на овој член опфа-
ќа обука за следните предмети: 

1. Воздухопловни правила и прописи;  
2. Основни познавања на воздухоплови; 
3. Перформанси на лет, планирање и товарење; 
4. Човечки способности; 
5. Метеорологија;  
6. Навигација;  
7. Оперативни процедури; 
8. Теорија на летање и  
9.  Радиотелефонија. 
  

3.1.2 Практична обука 
 

Член 13 
(1) Практичната обука има за цел да го оспособи 

кандидатот за пилот на едрилица со потребните пра-
ктични знаења и способности за прво стекнување на 
дозвола за пилот на едрилица.   

(2) За да биде примен на практична обука кандида-
тот треба да ги исполнува следните услови: 

1. да ја има завршено теоретската обука од член 12 
на овој правилник според одобрена програма и  

2. да има важечко лекарско уверение за здравствена 
способност класа 2. 

 
Член 14 

(1) Практичната обука се состои од вежби на земја 
и вежби во воздух.  

(2) Практичната обука на земја ги опфаќа следните 
вежби: 

1. Запознавање и користење на едрилица; 

2. Пред-летен преглед на едрилица; 
3. Подготовка за лет и постапки после лет; 
4. Редовни и вонредни постапки со едрилица; 
5. Експлоатација на аеродромот и  
6. Практични вежби во случај на опасност. 
(3) Практичната обука во воздух ги опфаќа следни-

те вежби: 
1. Информативен лет;   
2. Режими на лет во школски  круг и зона; 
3. Завртувања во школски круг и зона; 
4. Превлечен  лет во школски круг и зона; 
5. Имитација на принудно слетување; 
6. Школски кругови за вежбање; 
7. Случаеви на опасности за школскиот круг; 
8. Школски кругови за усвојувања; 
9.  Припрема за контролен лет; 
10. Контролен лет за самостојно летање; 
11. Прв самостоен лет; 
12. Самостојни школски кругови; 
13. Полетување и слетување, кратки писти; 
14. Усовршување на техники на пилотирање во зони; 
15. Лет за запознавање во едрење; 
16. Режими на лет во едрење; 
17. Завртувања во едрење; 
18. Едрење во термички услови; 
19. Едрење на падински услови; 
20. Едрење на таласи; 
21. Самостојни  едрења и 
22. Прелет со едрилица, визуелно ориентирање, на-

вигација со пресметување и користење на останатите 
навигациски помагала. 

(4) Практичната обука за летање со едрилица со по-
мошен мотор покрај вежбите од ставовите (2) и (3) ги 
опфаќа и следните вежби: 

- Навигациско летање по рута и 
- Навигациско летање со слетување на друг аеро-

дром. 
 

3.2 Напредна обука 
 

Член 15 
(1) Напредната обука се врши со цел стекнување на 

кандидатот со потребното знаење, вештини и оспосо-
бување за соодветно овластување.  

(2) Напредната обука може да ја започне кандидат 
кој наполнил 18 години старост и има важечка дозвола 
на пилот на едрилица.  

  
Член 16 

За време на практичната обука која се спроведува 
како дел од напредната обука, во самостојните летови 
кандидатот не може да носи друг патник со исклучок 
ако тоа лице е назначено од инструкторот и има нека-
ква улога во обуката. 
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3.2.1 Напредна обука за стекнување на овластување 
за летање со моторна едрилица со фиксен мотор 

(touring motor glider (TMG)) 
 

Член 17 
(1) Теоретската обука за стекнување на овластува-

ње за летање со моторна едрилица со фиксен мотор 
(touring motor glider (TMG)) се спроведува на кандидат 
кое е имател на дозвола за пилот на едрилица и тоа по 
следните предмети: 

1. Воздухопловни правила и прописи;  
2. Основни познавања на воздухоплови;  
3. Перформанси, планирање и оптеретување на воз-

духоплов; 
4. Воздухопловна метеорологија;  
5. Воздухопловна навигација;  
6. Оперативни процедури; 
7. Теорија на летање;  
8. VFR Радиотелефонија (Р/Т); 
9. Човечки способности и ограничувања со прва по-

мош; 
10. Експлоатација на едрилица и принудни постап-

ки и  
11. Воздухопловни погонски групи (само за мотор-

ни едрилици). 
(2) Практичната обука за  стекнување на овластува-

ње за летање со моторна едрилица со фиксен мотор 
(touring motor glider (TMG)) се состои од стекнување на 
вештини и оспособување на кандидатот за владеење на 
техниката на пилотирање со моторна едрилица со фи-
ксен мотор (touring motor glider (TMG)) и ги опфаќа 
следните вежби во воздух: 

1. Информативен лет;   
2. Режими на лет во школски круг и зона; 
3. Завртувања во школски круг и зона; 
4. Превлечен  лет во школски круг и зона; 
5. Имитација на принудно слетување; 
6. Школски кругови за вежбање; 
7. Случаеви на опасности за школскиот круг; 
8. Школски кругови за усвојувања; 
9. Припрема за контролен лет; 
10. Контролен лет за самостојно летање; 
11. Прв самостоен лет; 
12. Самостојни школски кругови; 
13. Полетување и слетување, кратки писти; 
14. Навигациско летање по рута;  
15. Радио навигација;  
16. Навигациско летање со слетување на друг аеро-

дром;  
17. Самостоен навигациски лет со слетување на 

друг аеродром и  
18. Основно инструментално летање во VMC усло-

ви.  

3.2.2 Напредна обука за стекнување на овластување 
за ноќно летање со едрилица 

 
Член 18 

(1) Теоретската обука за стекнување на овластува-
ње за ноќно летање со едрилица, опфаќа обука за след-
ниве предмети:  

1. Познавање на воздухоплови (инструменти за ин-
струментално летање);  

2. Перформанси, планирање и оптеретување на воз-
духоплов; 

3. Оперативни процедури; 
4. Човечки способности и ограничувања; 
5. Принципи на лет и 
6. Експлоатација на едрилица и принудни постапки. 
(2) Практичната обука за стекнување на овластува-

ње за ноќно летање со едрилица, опфаќа обука за стек-
нување на вештини и оспособување на кандидатот за 
владеење на техниката на пилотирање во ноќни услови 
на соодветната едрилица и ги опфаќа следните вежби 
во воздух: 

1. Информативен лет за запознавање во ноќни усло-
ви;   

2. Ноќни летови со цел совладување на орјентеција 
во реонот на аеродромот; 

3. Режими на лет во школски круг и зона; 
4. Самостојни летови во школски круг; 
5. Самостојни летови во зона и 
6. Тренажни летови - едрење на термика, падина 

или воздушни таласи. 
 

3.2.3 Напредна обука за стекнување на овластување 
за летање без надворешна видливост со едрилица 

 
Член 19 

(1) Теоретската обука за стекнување на овластува-
ње за летање без надворешна видливост со едрилица, 
опфаќа обука за следниве предмети: 

1. Познавање на воздухоплови (инструменти за ин-
струментално летање);  

2. Перформанси, планирање и оптеретување на воз-
духоплов; 

3. Оперативни процедури; 
4. Човечки способности и ограничувања 
5. Принципи на лет и  
6. Експлоатација на едрилица и принудни постапки. 
(2) Практичната обука за стекнување на овластува-

ње за летање без надворешна видливост со едрилица 
опфаќа обука за стекнување на вештини и оспособува-
ње на кандидатот за владеење на техниката за пилоти-
рање без надворешна видливост на соодветната едри-
лица и ги опфаќа следните вежби во воздух: 

1. Информативен лет;   
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2. Праволиниски лет и  одржување на брзина; 
3. Завртувања; 
4. Завртувања со вадење на завртувањето во компа-

сен курс и 
5. Усовршување на техника на летање без надво-

решна видливост. 
 

3.2.4 Напредна обука за стекнување на овластување 
за акробатско летање со едрилица 

 
Член 20 

(1) Теоретската обука за стекнување на овластува-
ње за акробатско летање со едрилица, опфаќа обука за 
следниве предмети: 

1. Основни познавања на воздухоплови;  
2. Перформанси, планирање и оптеретување на воз-

духоплов;  
3. Оперативни процедури; 
4. Принципи на лет; 
5. Човечки способности и ограничувања во акро-

батско летање и 
6. Експлоатација на едрилица и принудни постапки. 
(2) Практичната обука за стекнување на овластува-

ње за акробатско летање со едрилица, опфаќа вежби за: 
1. летови во зона за стекнување на вештини и оспо-

собување на кандидатот за владеење на техниката на 
пилотирање во изведување на акробатски фигури на 
соодветната едрилица и 

2. вадење на едрилицата од неправилни положби. 
(3) Напредна обука за стекнување на овластување 

за акробатско летање со едрилици, може да спроведува 
инструктор кој има впишано овластување за акробат-
ско летање. 

 
3.2.5 Напредна обука за стекнување на овластување 

за летање со патник во комерцијални цели 
 

Член 21 
(1) Теоретската обука за стекнување на овластува-

ње за летање со патник во комерцијални цели (во ната-
мошниот текст: професионален пилот) на едрилица, 
опфаќа обука за следниве предмети: 

1. Воздухопловни правила и прописи;  
2. Основни познавања на воздухоплови;  
3. Перформанси, планирање и оптеретување на воз-

духоплов; 
4. Воздухопловна метеорологија;  
5. Воздухопловна навигација;  
6. Оперативни процедури; 
7. Принципи на лет;  
8. VFR Радиотелефонија (Р/Т); 
9. Човечки способности и ограничувања со прва по-

мош и  
10. Принудни постапки.  

(2) Практичната обука за стекнување на овластува-
ње за професионален пилот на едрилица, опфаќа:  

1. лет во зона од задна кабина или десно седиште и  
2. методски налет кој опфаќа:  
- стекнување на вештини и оспособување на канди-

датот за владеење на техниката на пилотирање на соод-
ветната едрилица во авио запрега или витло; 

- оспособување на кандидатот за одржување на воз-
духопловот во просторот; 

- оспособување на кандидатот за правилно раздво-
јување од други воздухоплови и препреки; 

- оспособување на кандидатот за успешно примену-
вање на оперативните процедури и 

- оспособување на кандидатот за одржување на ра-
дио комуникацијата. 

 
3.2.6 Напредна обука за стекнување на овластување 

за инструктор за обука 
 

Член 22 
(1) Теоретската обука за стекнување на овластува-

ње за инструктор за обука на пилоти на едрилици, оп-
фаќа обука за следниве тематски области: 

1. Воздухопловни правила и прописи;  
2. Основни познавања на воздухоплови;  
3. Перформанси, планирање и оптеретување на воз-

духоплов; 
4. Воздухопловна метеорологија;  
5. Воздухопловна навигација;  
6. Оперативни процедури; 
7. Принципи на лет;  
8. VFR Радиотелефонија (Р/Т); 
9. Човечки способности и ограничувања со прва по-

мош; 
10. Принудни постапки и 
11. Педагогија, со методика на летање. 
(2) Практичната обука за стекнување на овластува-

ње за инструктор за обука на пилоти на едрилици, оп-
фаќа: 

1. школски кругови од задна кабина или десно се-
диште;  

2. лет во зона од задна кабина и десно седиште и  
3. методски налет кој опфаќа:  
- оспособување на кандидатот за подучување и пре-

несување на потребното знаење од областа на едрили-
чарството: 

- оспособување на кандидатот за спроведување под-
готовката, извршувањето и анализата на летот; 

- оспособување на кандидатот за правилно и мето-
диски покажување на елементите на летот во испитни-
от лет и 

- оспособување на кандидатот за правилно исправу-
вање на симулираните грешки во текот на испитниот 
лет, проследено со соодветна реакција и вербално об-
јаснување за правилно исправање на грешката.  
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(3) Напредна обука за стекнување на овластување 
за инструктор за обука на пилоти на едрилици, може да 
спроведува инструктор кој во континитует, без прекин 
на важноста на дозволата има најмалку две години ра-
ботно искуство како инструктор за обука на пилоти на 
едрилица.  

 
3.2.7 Напредна обука за стекнување на овластување 
инструктор за обука за изведување на акробации 

 
Член 23 

(1) Теоретската обука за стекнување на овластува-
ње за инструктор за изведување на акробации на едри-
лици, опфаќа обука за следниве тематски области: 

1. Воздухопловни правила и прописи;  
2. Основни познавања на воздухоплови;  
3. Перформанси, планирање и оптеретување на воз-

духоплов; 
4. Воздухопловна метеорологија;  
5. Оперативни процедури; 
6. Принципи на лет;  
7. Човечки способности и ограничувања со прва по-

мош; 
8. Принудни постапки (вадење од неправилни по-

ложби) и 
9. Педагогија, со методика на летање. 
(2) Практичната обука за стекнување на овластува-

ње за инструктор за изведување на акробации на едри-
лици, опфаќа: 

1. лет во зона од задна кабина или десно седиште со 
изведување на акробации и  

2. методски налет кој опфаќа:  
- оспособување на кандидатот со вештина за поду-

чување и пренесување на потребното знаење од обла-
ста на акробатското летање; 

- оспособување на кандидатот за успешно спрове-
дување на подготовката, извршувањето и анализата на 
летот; 

- оспособување на кандидатот за правилно и мето-
диски покажување на елементите на летот во испитни-
от лет и 

- оспособување на кандидатот за правилно испра-
вување на симулираните грешки во текот на испит-
ниот лет, проследено со соодветна реакција и вер-
бално објаснување за правилно исправање на гре-
шката. 

(3) Напредна обука за стекнување на овластување 
за инструктор за обука за изведување на акробации, 
може да спроведува инструктор кој во континуитет, 
без прекин на важноста на дозволата има најмалку две 
години работно искуство како инструктор за обука за 
изведување на акробации. 

4. Евиденција за спроведените обуки 
 

Член 24 
(1) Организациите или центрите за вршење на обу-

ка на пилоти на едрилици водат посебно досие за секој 
кандидат, кој посетувал обука во кое се наведуваат не-
говите лични податоци,  пријава за обука, лекарско 
уверение, податоци за траење на обуката, податоци за 
инструкторите кои ја вршеле обуката, за положените 
испити, картон за школување, степенот на оспособува-
ње и овластувањата за кои се обучувал. 

(2) Организациите или центрите за вршење на обу-
ка на пилоти на едрилици водат дневник на настава, 
евиденција за извршените обуки и за издадените потвр-
ди за завршена обука. 

 
Член 25 

(1) Кандидатите за обука водат пилотска книшка 
(Pilot Logbook).  

(2) Во пилотската книшка се внесуваат податоци за 
летовите, обуките за стекнување на одреден тип на ов-
ластување за летање со едрилици и други податоци. 

(3) Податоците кои се внесуваат во пилотската кни-
шка за време на обуката, проверките и оспособувањата 
ги заверува инструкторот. 

  
Член 26 

(1) Организациите или центрите за вршење на обу-
ка му издаваат потврда за завршена обука, на секој кан-
дидат кој ја завршил обуката. 

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

 
III. НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕДОВНА И 
ВОНРЕДНА ПРОВЕРКА И УСЛОВИ ЗА СТЕКНУВА-

ЊЕ НА ДОЗВОЛА/ОВЛАСТУВАЊЕ 
 

1. Редовни проверки 
 

Член 27 
Кандидатот по успешно завршена основна и/или 

напредна обука поднесува барање до Агенцијата за по-
лагање на испитот за стекнување на дозвола на пилот 
на едрилица и/ или соодветно овластување. 

 
Член 28 

(1) Кон барањето од член 27 на овој правилник со 
цел стекнување на дозвола на пилот на едрилица кан-
дидатот поднесува докази дека има: 

1. најмалку 16 години возраст и согласност од роди-
тел/старател; 
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2. потврда за завршена основна обука издадена од 
страна на овластена организација или центар за обука и 

3. најмалку 40 часа налет од кои 30 часа самостоен 
налет на едрилица.  

(2) Налетот направен во улога на пилот-ученик на 
команди се признава како самостоен налет. 

(3) По исклучок од став (1) на овој член, за стекну-
вање на дозвола на пилот на едрилица може да полага 
лице кое поседува UL, PPL, CPL или ATPL, има нај-
малку 10 часови самостоен налет на едрилица и има за-
вршено практична обука по предметите : 

1. Запознавање и користење на едрилица и  
2. Редовни и вонредни постапки со едрилица.   
 

Член 29 
(1) Кон барањето од член 27 на овој правилник со 

цел стекнување на овластување пилот на моторна 
едрилица со фиксен мотор (touring motor glider (TMG)) 
кандидатот поднесува докази дека има: 

1. најмалку 17 години возраст и согласност од роди-
тел/старател; 

2. потврда за завршена напредна обука од член 17 
на овој правилник согласно одобрена програма; 

3. минимум 40 часови налет од кои, 30 часа само-
стоен налет на моторна едрилица со фиксен мотор 
(touring motor glider (TMG) ).     

(3) Налетот направен во улога на пилот-ученик на 
команди се признава како самостоен налет. 

(4) По исклучок од став (1) од овој член, за стекну-
вање на дозвола на пилот на моторна едрилица со фи-
ксен мотор (touring motor glider (TMG)) може да полага 
лице кое поседува UL, PPL, CPL или ATPL, има нај-
малку пет часа самостоен налет на (touring motor glider 
(TMG)) едрилица и има завршено практична обука по 
предметите: 

1. Запознавање и користење на едрилица и  
2. Редовни и вонредни постапки со едрилица.   
 

Член 30 
Кон барањето од член 27 на овој правилник со цел 

стекнување на овластување ноќно летање со едрилица 
кандидатот поднесува докази дека има: 

1. дозвола на пилот на едрилица најмалку две години; 
2. потврда за завршена напредна обука од член 18 

на овој правилник  согласно одобрена програма и 
3. најмалку 100 часови самостоен налет на едрилица. 
 

Член 31 
Кон барањето од член 27 на овој правилник со цел 

стекнување на овластување за летање без надворешна 
видливост со едрилица кандидатот поднесува докази 
дека има: 

1. дозвола на пилот на едрилица најмалку две години; 

2. завршена напредна обука од член 19 на овој пра-
вилник согласно одобрена програма и 

3. најмалку 150 часови самостоен налет на едрилица. 
 

Член 32 
Кон барањето од член 27 на овој правилник со цел 

стекнување на овластување за акробатско летање со 
едрилица кандидатот поднесува докази дека има: 

1. дозвола на пилот на едрилица најмалку две години; 
2. потврда за завршена напредна обука од член 20 

на овој правилник согласно одобрена програма и  
3. најмалку 200 часа летање на едрилица. 
 

Член 33 
Кон барањето од член 27 на овој правилник со цел 

стекнување на овластување професионален пилот на 
едрилица кандидатот поднесува докази дека има: 

1. завршено најмалку средно стручно образование; 
2. во континитует најмалку три години важечка 

дозвола за пилот на едрилица; 
3. лекарско уверение за здравствена способност 

класа 1; 
4. методски налет за летање со патник за комерцио-

нална цел најмалку пет часови со инструктор по едри-
личарство; 

5. најмалку 200 часа летање на едрилица; 
6. најмалку 300 км вкупен слободен прелет и  
7. потврда за завршена напредна обука од член 21 

на овој правилник согласно одобрена програма.  
 

Член 34 
(1) Кон барањето од член 27 на овој правилник со 

цел стекнување на овластување инструктор за обука на 
пилоти на едрилици кандидатот поднесува докази дека 
има: 

1. најмалку 20 години возраст;  
2. завршено најмалку средно стручно образование; 
3. во континитует најмалку три години важечка 

дозвола за пилот на едрилица; 
4. важечко овластување за кое ќе врши обука впи-

шано во дозволата; 
5. потврда за завршена напредна обука од член 22 

на овој правилник согласно одобрена програма;  
6. најмалку 200 часа летање на едрилица; 
7. најмалку 300 км вкупен слободен прелет и  
8. методиски налет со инструктор од најмалку пет 

часа. 
(2) Лицата кои имаат други пилотски или инстру-

кторски овластувања за да се стекнат со овластување 
инструктор за обука на пилоти на едрилици, треба да 
имаат минимум 100 часови налет на едрилица и завр-
шена практична обука согласно овој правилник врз ос-
нова на одобрена програма. 
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Член 35 
Кон барањето од член 27 на овој правилник со цел 

стекнување на овластување инструктор за обука за из-
ведување на акробации на едрилици кандидатот подне-
сува докази дека има: 

1. најмалку 20 години возраст;  
2. завршено најмалку средно стручно образование; 
3. овластување за акробатско летање; 
4. во континитует најмалку три години важечка 

дозвола за пилот на едрилица; 
5. методски налет со инструктор од најмалку пет 

часови во акробации; 
6. потврда за завршена напредна обука од член 23 

на овој правилник согласно одобрена програма;  
7. да има најмалку 300 часа летање на едрилица од 

кои најмалку 50 часа акробатски налет. 
 

Член 36 
(1) Агенцијата, по прием на барањето за полагање 

на испит, врши проверка дали кандидатот ги исполнува 
условите пропишани со овој правилник. 

(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 и местото на полагање 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 пропишаните услови за полагање на испи-
тот, донесува решение за одбивање на барањето за по-
лагање испит кое ги содржи причините за одбивањето. 

 
Член 37 

(1) Испитот го спроведуваат испитувачи кои со ре-
шение ги определува Агенцијата од утврдената листа 
на воздухопловни стручњаци. 

(2) За испитувач не може да се назначи лице кое ја 
вршело обуката во организацијата или центарот за обу-
ка на тој кандидат.  

(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 биде испитувач за најмногу три предмети.  

(4) Испитувачите во рок од седум дена од денот на 
завршувањето на испитот доставуваат извештај до 
Агенцијата. 

 
Член 38 

Секој испитувач за спроведување на испитот го ис-
питува кандидатот од областа за која е именуван со ре-
шението и по завршување на испитот го оценува успе-
хот на кандидатот по предметите со “положил“ или “не 
положил“. 

Член 39 
Испитот за стекнување на дозвола и/или овластува-

ње на пилот на едрилица се состои од теоретски и пра-
ктичен дел. 

  
Член 40 

(1) Теоретскиот дел од испитот се полага писмено 
со користење тестови со повеќекратен избор на одгово-
ри, при што ќе се смета дека кандидатот го положил 
теоретскиот дел од испитот доколку покаже успех од 
најмалку 75  % од секој предмет поединечно и 85% од 
предметот Експоатација на едрилици и принудни по-
стапки.  

(2) Кандидатот кој нема да положи најмногу два 
предмети од теоретскиот дел од испитот има право на 
поправен испит по тие два предмети во рок кој го опре-
делува Агенцијата кој не може да биде пократок од 30 
дена ниту подолг од 60 дена, од денот на доставување 
на извештајот за одржаниот испит до Агенцијата. 

(3) Доколку кандидатот не го положи поправниот 
испит од став (3) на овој член, се смета дека испитот не 
е положен во целост. 

(4) Во случај кога кандидатот нема да го положи 
испитот во целост може повторно да го полага теорет-
скиот дел испитот по истекот на три месеци од денот 
на доставување на извештајот за одржаниот испит до 
Агенцијата. 

(5) Положениот теоретски дел од испитот важи 12 
месеци од денот на доставување на извештајот за одр-
жаниот испит до Агенцијата. 

 
Член 41 

(1) По успешно положен теоретски дел од испитот, 
кандидатот го полага практичниот дел од испитот.   

(2) Испитните листи за елементите од летот по кои 
ќе се одвива практичниот дел од испитот ги пропишува 
Агенцијата.  

(3) Практичниот дел од испитот се смета дека е по-
ложен доколку кандидатот ги положи сите вежби. 

(4) Кандидатот кој нема да го положи практичниот 
дел од испитот има право на поправен испит во рок не 
пократок од 30 дена од денот на доставување на изве-
штајот за одржаниот испит до Агенцијата, но не подол-
го од рокот на важење на положениот теоретски дел од 
испитот. 

(5) Доколку кандидатот не го положи поправниот 
испит од став (4) на овој член рок, се смета дека не го 
положил испитот во целост. 

   
Член 42 

Теоретскиот дел од испитот за стекнување на доз-
вола на пилот на едрилица, ги опфаќа следниве пред-
мети и тоа:  

1. Воздухопловни прописи;  



30 август  2012  Бр. 108 - Стр. 31 
 
 

2. Основни познавања на воздухоплови; 
3. Перформанси на лет, планирање и товарење; 
4. Човечки способности; 
5. Метеорологија;  
6. Навигација;  
7. Оперативни процедури; 
8. Теорија на летање и 
9. Радиотелефонија. 
 

Член 43 
Практичниот дел од испитот за стекнување на доз-

вола на пилот на едрилица се полага по успешно поло-
жен теоретски дел од испитот, и опфаќа проверка на 
стекнатата стручна способност и вештина на кандида-
тот за летање како пилот на едрилица согласно точка 
2.9.1.4 од Анекс 1 на Меѓународната конвенција за ци-
вилно воздухопловство.  

 
Член 44 

(1) Теоретскиот дел од испитот за стекнување на 
овластување за пилот на моторна едрилица со фиксен 
мотор (touring motor glider (TMG) ),  ги опфаќа следни-
те предмети:  

1. Воздухопловни прописи;  
2. Основни познавања на воздухоплови;  
3. Перформанси, планирање и оптеретување на воз-

духоплов; 
4. Воздухопловна метеорологија;  
5. Воздухопловна навигација;  
6. Оперативни процедури; 
7. Теорија на летање;  
8. VFR Радиотелефонија (Р/Т); 
9. Човечки способности и ограничувања со прва по-

мош; 
10. Експлоатација на едрилица и принудни постап-

ки и 
11. Воздухопловни погонски групи (само за мотор-

ни едрилици). 
(2) Практичниот дел од испитот се полага по ус-

пешно положен теоретски дел од испитот, и се состои 
од вежби кои имаат за цел утврдување на: 

- стекнатата способност дека кандидатот ја владее 
техниката на пилотирање на соодветната едрилица во 
аеро запрега или витло; 

- стекнатата способност за одржување на воздухоп-
ловот во просторот; 

- стекнатата способност за правилно раздвојување 
на воздухопловот од други воздухоплови и препреки; 

- стекнатата способност за успешно применување 
на оперативните процедури и 

- стекнатата способност за  одржување на радио ко-
муникација. 

Член 45 
(1) Теоретскиот дел од испитот за стекнување на 

овластување ноќно летање со едрилица, ги опфаќа 
следните предмети:  

1. Перформанси, планирање и оптеретување на воз-
духоплов; 

2. Оперативни процедури; 
3. Човечки способности и ограничувања; 
4. Теорија на летање и 
5. Експлоатација на едрилица и принудни постапки.  
(2) Практичниот дел од испитот се полага по ус-

пешно положен теоретски дел од испитот, и се состои 
од вежби кои имаат за цел утврдување на  способноста 
за владеење на техниката на пилотирање во ноќни ус-
лови на соодветната едрилица. 

 
Член 46 

(1) Теоретскиот дел од испитот  за стекнување ов-
ластување летање без надворешна видливост со едри-
лица ги опфаќа следните предмети: 

1. Познавање на воздухоплови (инструменти за ин-
струментално летање);  

2. Перформанси, планирање и оптеретување на воз-
духоплов; 

3. Оперативни процедури; 
4. Човечки способности и ограничувања; 
5. Теорија на летање и  
6. Експлоатација на едрилица и принудни постапки.  
(2) Практичниот дел од испитот се полага по ус-

пешно положен теоретски дел од испитот, и се состои 
од вежби кои имаат за цел утврдување на  способноста 
за владеење на техниката на пилотирање без надвореш-
на видливост на соодветната едрилица. 

 
Член 47 

(1) Теоретскиот дел од испитот за стекнување на 
овластување за акробатско летање со едрилица ги оп-
фаќа следните предмети: 

1. Основни познавања на воздухоплови;  
2. Перформанси, планирање и оптеретување на воз-

духоплов;  
3. Оперативни процедури; 
4. Теорија на летање; 
5. Човечки способности и ограничувања со прва по-

мош и 
6. Експлоатација на едрилица и принудни постапки.  
(2) Практичниот дел од испитот се полага по ус-

пешно положен теоретски дел од испитот и се со-
стои од вежби кои имаат за цел утврдување на  спо-
собноста за владеење на техниката на пилотирање во 
изведување на акробатски фигури на соодветната 
едрилица. 
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Член 48 
(1) Теоретскиот дел од испитот за стекнување овла-

стување за професионален пилот на едрилица, ги опфа-
ќа следните предмети: 

1. Воздухопловни прописи;  
2. Основни познавања на воздухоплови;  
3. Перформанси, планирање и оптеретување на воз-

духоплов; 
4. Воздухопловна метеорологија;  
5. Воздухопловна навигација;  
6. Оперативни процедури; 
7. Принципи на лет;  
8. Радиотелефонија (Р/Т); 
9. Човечки способности и ограничувања со прва по-

мош и  
10. Принудни постапки.  
(2) Практичниот дел од испитот се полага по ус-

пешно положен теоретскиот дел од испитот, и се со-
стои од вежби кои имаат за цел утврдување на: 

- стекнатата способност дека ја владее техниката на 
пилотирање на соодветната едрилица во аеро запрега 
или витло; 

- стекнатата способност за одржување на воздухоп-
ловот во просторот; 

- стекнатата способност за правилно раздвојување 
на воздухопловот од други воздухоплови и препреки, 

- стекнатата способност за успешно применување 
на оперативните постапки и 

- стекнатата способност за одржување на радио ко-
муникацијата. 

 
Член 49 

(1) Теоретскиот дел од испитот за стекнување на 
овластување инструктор за обука на пилоти на едрили-
ци ги опфаќа следните предмети:  

1. Воздухопловни прописи;  
2. Основни познавања на воздухоплови;  
3. Перформанси, планирање и оптеретување на воз-

духоплов; 
4. Воздухопловна метеорологија;  
5. Воздухопловна навигација;  
6. Оперативни процедури; 
7. Принципи на лет;  
8. VFR Радиотелефонија (Р/Т); 
9. Човечки способности и ограничувања со прва по-

мош; 
10. Принудни постапки и 
11. Педагогија, со методика на летање. 
(2) Практичниот дел од испитот се полага по ус-

пешно положен теоретски дел од испитот и се состои 
од вежби кои имаат за цел утврдување на: 

- стекнатата способност за подучување и пренесу-
вање на потребното знаење од областа на едриличарс-
твото, 

- стекнатата способност за успешно спроведува-
ње на подготовката, извршувањето и анализата на 
летот; 

- стекнатата способност за правилно и методиски 
покажување на елементите на испитниот лет.  

- стекнатата способност за правилно исправување 
на симулираните грешки во текот на испитниот лет,  
проследено со соодветна реакција и вербално објасну-
вање за правилно исправање на грешката.  

 
Член 50 

(1) Теоретскиот дел од испитот за стекнување на 
овластување, инструктор за обука за изведување на 
акробации ги опфаќа следните предмети: 

1. Воздухопловни прописи;  
2. Основни познавања на воздухоплови;  
3. Перформанси,  планирање и оптеретување на 

воздухоплов; 
4. Воздухопловна метеорологија;  
5. Оперативни процедури; 
6. Теорија на летање;  
7. Човечки способности и ограничувања со прва по-

мош; 
8. Принудни постапки (вадење од неправилни по-

ложби) и 
9. Педагогија, со методика на летање. 
(2) Практичниот дел од испитот се полага по ус-

пешно положен теоретски дел од испитот и се состои 
од вежби кои имаат за цел утврдување на: 

- способност за подучување и пренесување на по-
требното знаење од областа на акробатското летање; 

- стекнатата способност за успешно проведување на 
подготовката, извршувањето и анализата на летот; 

- стекнатата способност за правилно и методиски да 
ги покажува елементите во испитниот лет; 

- стекнатата способност за правилно исправување 
на симулираните грешки во текот на испитниот лет,  
проследено со соодветна реакција и вербално објасну-
вање за правилно исправање на грешката.  

 
Член 51 

(1) Лица кои полагаат за стекнување на дозвола 
за пилот на едрилици, а поседуваат друга UL, PPL, 
CPL, ATPL дозвола или дозвола за крила за слобод-
но летање, како и лица кои полагаат за овластувања, 
а ги поседуваат истите овластувања впишани во дру-
га пилотска дозвола, во теоретскиот дел од испитот 
ги полагаат само диференцијалните предмети во за-
висност од обемот на програмата по која претходно 
полагале. 

(2) Во случаевите од став (1) на овој член, практич-
ниот дел од испитот се полага во целост.  
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2. Вонредни проверки 
 

Член 52 
(1) Вонредната проверка ја спроведува Агенцијата, 

врз основа на предлог мерките од инспекциски запис-
ник и решение за суспензија на дозвола и/или овласту-
вање на пилот на едрилица. 

(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 за кое се однесува вонредната проверка.  

(3) Вонредната проверка се спроведува преку пола-
гање на одредени или сите предмети од теоретскиот 
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 неуспешо завршена вонредна про-
верка, или во случај да лицето не се јави на вонредната 
проверка во определениот рок Агенцијата со решение 
ја повлекува дозволата односно овластувањето. 

 
IV.  УСЛОВИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА 

И/ИЛИ ОВЛАСТУВАЊА 
 

1. Услови за стекнување на дозвола  
и/или овластувања 

 
Член 53 

(1) За стекнување на дозвола на пилот на едрилица, 
кандидатот треба да ги исполнува следните услови: 

1. да има наполнето 16 години старост; 
2. да има потврда за завршена основна обука во ов-

ластена организација или центар за обука согласно овој 
правилник; 

3. да има положено испит за стекнување дозвола на 
пилот на едрилица и 

4. да поседува важечко лекарско уверение за здрав-
ствена способност класа 2. 

(2) За стекнување на одредено овластување на пи-
лот на едрилица кандидатот треба да ги исполнува 
следните услови: 

1. да поседува важечка дозвола на пилот на едрили-
ца; 

2. да има потврда за завршена напредна обука за 
стекнување на соодветното овластување согласно овој 
правилник и 

3. да има положено испит за стекнување на соод-
ветното овластување, пропишан со овој правилник. 

(3) Кандидатот за стекнување на овластување ин-
структор за обука на пилоти на едрилици, покрај усло-
вите од став (2) на овој член треба во рок од две години 

од датумот кога го завршил испитот да обучи во својс-
тво на приправник инструктор најмалку три ученика со 
10 самостојни летови под надзор на инструктор. 

(4) Кандидатот за стекнување на овластување ин-
структор за изведување на акробации, покрај условите 
од став (2) на овој член треба во рок од две години од 
датумот кога го завршил испитот да обучи во својство 
на приправник инструктор најмалку три ученика за из-
ведување на акробации под надзор на инструктор. 

 
V. ФОРМА, СОДРЖИНА, НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ, 
ПРОДОЛЖУВАЊЕ/ОБНОВУВАЊЕ, ПРОМЕНА И СУС-
ПЕНДИРАЊЕ, РОК НА ВАЖЕЊЕ И ЕВИДЕНЦИЈА  

НА ДОЗВОЛИТЕ И ОВЛАСТУВАЊАТА 
 

1. Форма, содржина и важење 
 

Член 54 
(1) Дозволите на пилоти на едрилици и/или овла-

стувањата ги издава, продолжува/обновува и промену-
ва Агенцијата.   

(2) Формата и содржината на дозволата на пилот на 
едрилица се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 55 

(1) Овластувањата впишани во дозвола на пилот на 
едрилица се издаваат со рок на важност од две години. 

(2) Важноста на дозволата на пилот на едрилица се 
определува според важноста на важечкото лекарско 
уверение за здравствена способност.  

 
2. Начин на издавање, продолжување/обновување 

или промена на дозвола и/или овластувања  
на пилот на едрилица 

 
Член 56 

(1) За издавање, продолжување/обновување или 
промена на дозвола и/или овластувања на пилот на 
едрилица, кандидатот поднесува барање до Агенцијата 
кон кое се приложуваат докази дека се исполнети усло-
вите пропишани со овој правилник. 

(2) Агенцијата по приемот на барањето, врши про-
верка дали е уплатена административна такса и надо-
местокот утврден со тарифник на Агенцијата и провер-
ка на приложената документација. 

(3) При извршување на проверките од ставот (2) на 
овој член Агенцијата користи листи за проверки пред-
ходно изготвени согласно документацијата и податоци-
те кои се проверуваат. 

(4) Доколку од проверките наведени во ставот (2) 
на овој член Агенцијата утврди дека кандидатот ги ис-
полнува условите пропишани со овој правилник доне-
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сува решение за издавање, продолжување/обновување 
или промена кое заедно со дозволата за пилот на едри-
лица и/или овластувањето му се доставуваат на канди-
датот.  

(5) Доколку Агенцијата утврди дека кандидатот за 
пилот на едрилица не ги исполнува условите за издава-
ње, продолжување/обновување или промена на дозвола 
и/или соодветно овластување за пилот на едрилица 
пропишани со овој правилник донесува решение за од-
бивање на барањето кое ги содржи причините за одби-
вањето. 

 
Член 57 

Барање за продолжување на важноста на дозволата 
на пилот на едрилица и/или соодветното овластување 
се поднесува најмалку 15 дена, но не повеќе од 30 дена 
пред истекот на рокот на важноста на дозволата, однос-
но овластувањето. 

 
Член 58 

Лицето кое поднесува барање за продолжување на 
важноста на дозволата треба да ги обезбеди следните 
докази: 

1. важечка дозвола за пилот на едрилица;  
2. потврда заверена од страна на инструктор дека 

во последните 12 месеци пред истекот на дозволата, 
извршил налет од 10 часа во својство на пилот на 
едрилица, вклучувајќи пет полетувања и пет слету-
вања; 

3. доказ за извршена проверка во лет од инструктор 
согласно листа за проверка и  

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

   
Член 59 

Лицето кое поднесува барање за продолжување 
на овластување пилот за моторна едрилица со фи-
ксен мотор (touring motor glider (TMG) ), треба да 
обезбеди доказ дека ги исполнува условите од JAR-
FCL 1.245 од Правилникот за стручно оспособува-
ње, проверки, дозволи и овластувања на пилоти на 
авиони. 

 
Член 60 

Лицето кое поднесува барање за продолжување  на 
овластување за ноќно летање со едрилица, треба да 
обезбеди доказ дека во последните 12 месеци пред да-
тумот на истекување на овластувањето има: 

1. најмалку 10 саати налет во ноќни услови  или 
2. доказ за извршена проверка во лет од инструктор 

согласно листа за проверка која опфаќа ноќни летови 
со режими на лет во школски круг и зона  во реонот на 
аеродромот.  

Член 61 
Лицето кое поднесува барање за продолжување на 

овластување за летање без надворешна видливост, тре-
ба да обезбеди доказ дека во последните 12 месеци 
пред датумот на истекување на овластувањето има: 

1. најмалку 10 саати налет без надворешна видли-
вост или 

2. доказ за извршена проверка во лет од инструктор 
согласно листа за проверка која опфаќа летање без над-
ворешна видливост со режими на лет во школски круг 
и зона  во реонот на аеродромот. 

  
Член 62 

Лицето кое поднесува барање за продолжување на 
овластување за акробатско летање со едрилица, треба 
да обезбеди доказ дека во последните 12 месеци пред 
датумот на истекување на овластувањето има: 

1. потврда дека има најмалку 10 саати налет во 
акробатско летање со едрилица или 

2. доказ за извршена проверка во лет од инструктор 
согласно листа за проверка која опфаќа акробатско ле-
тање со едрилица со режими на лет во акробации во зо-
на во реонот на аеродромот. 

 
Член 63 

Лицето кое поднесува барање за продолжување на 
овластување професионален пилот на едрилица, треба 
да обезбеди доказ дека во последните 12 месеци пред 
датумот на истекување на овластувањето има: 

1. најмалку 20 саати налет како професионален пи-
лот на едрилица или  

2. доказ за извршена проверка во лет од инструктор 
согласно листа за проверка која опфаќа летање со ре-
жими на лет во школски круг и зона во реонот на аеро-
дромот.   

 
Член 64 

Лицето кое поднесува барање за продолжување на 
овластување за инструктор за обука на пилоти на едри-
лици и/или за акробации, треба да обезбеди доказ/по-
тврда дека во текот на 12 месеци пред датумот на исте-
кување на овластувањето има:  

1. најмалку 20 саати обука по летање на едрилици и 
тоа во својство на инструктор за обука на пилоти на 
едрилици и/или за акробации или како испитувач или 

2. доказ за извршена проверка во лет од инструктор 
согласно листа за проверка која опфаќа: 

- покажување на способност за успешно спроведу-
вање на подготовката, извршувањето и анализата на 
летот и  

- покажување на способност за правилно исправу-
вање на симулираните грешки во текот на испитниот 
лет, проследено со соодветна реакција и вербално об-
јаснување за правилно исправање на грешката.  



30 август  2012  Бр. 108 - Стр. 35 
 
 

Член 65 
(1) Лицето што нема да го продолжи овластувањето 

за ноќно летање со едрилица во рокот од член 58 на 
овој правилник може да го стори тоа доколку ги испол-
ни  условите од член 61 на овој правилник  и  го поло-
жи испитот по  предметот Експлатација и принудни 
постапки  на едрилица.  

(2) Лицето што нема да го продолжи овластувањето 
за летање без надворешна видливост во рокот од член 
58 на овој правилник може да го стори тоа доколку ги 
исполни  условите од член 62 на овој правилник и го 
положи испитот по предметот Експлатација и принуд-
ни постапки  на едрилица. 

(3) Лицето што нема да го продолжи овластувањето 
за акробатско летање во рокот од член 58 на овој пра-
вилник може да го стори тоа доколку ги исполни  усло-
вите од член 63 на овој правилник и го положи испитот 
по предметот Експлатација и принудни постапки  на 
едрилица. 

(4) Лицето што нема да го продолжи овластувањето 
за професионален пилот на едрилица во рокот од член 
58 на овој правилник може да го стори тоа доколку ги 
исполни  условите од член 64 на овој правилник и го 
положи испитот по предметот Експлатација и принуд-
ни постапки на едрилица.  

(5) Лицето што нема да го продолжи овластува-
њето за инструктор за обука на пилоти на едрилици 
и/или за акробации во рокот од член 58 на овој пра-
вилник може да го стори тоа доколку ги исполни  ус-
ловите од член 65 на овој правилник и го положи ис-
питот по предметот Експлатација и принудни по-
стапки на едрилица.  

 
Член 66 

Дозволата на пилот на едрилица и/или соодветното 
овластување се суспендираат во случаите утврдени во 
член 145 од Законот за воздухопловство. 

  
Член 67 

(1) Доколку пилот на едрилица нема летано повеќе 
од 90 дена, пред да продолжи да лета, треба инстру-
ктор да изврши проценка на знаењата по предметот 
експлоатација и принудни постапки и проверка во лет. 

(2) Проверката на летот од став (1) на овој член се 
впишува во пилотската книшка на пилотот со потпис 
на инструкторот. 

 
Член 68 

Пилот на едрилица може да ја користи дозволата 
надвор од границите на Република Македонија докол-
ку го познава јазикот кој се користи во комуникацијата 
со радиотелефонија од страна на станицата на земјата 
во која лета или англискиот јазик. 

3. Евиденција 
 

Член 69 
Агенцијата води евиденцијата за издадените дозво-

ли и соодветните овластувања впишани во дозволата.  
 

VI. КРИТЕРИУМИ, НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ПРИЗ-
НАВАЊЕ НА ЗАВРШЕНА ОБУКА, ПОЛОЖЕНИ ИС-
ПИТИ, СТЕКНАТИ ДОЗВОЛИ И ОВЛАСТУВАЊА  

ЗА ПИЛОТИ НА ЕДРИЛИЦИ ВО СТРАНСТВО 
 

Член 70 
Завршена обука, програми за обука, положени ис-

пити и стекнати дозволи и овластувања во странство се 
признаваат од страна на  Агенцијата доколку во по-
стапка се утврди дека се спроведени согласно програма 
која како минимум ги задоволува барањата пропишани 
во Анекс 1 на Меѓународната конвенција за цивилно 
воздухопловство и одредбите на овој правилник. 

 
Член 71 

(1) Лицето кандидат за признавање на завршена 
обука и 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 за 
спроведување на обука на пилоти на едрилици; 

-доказ дека обуката е завршена согласно Анекс 1 на 
Меѓународната конвенција за цивилно воздухоплов-
ство; 

- програма по која е завршена наведената обука и  
- доказ за уплатен надоместок за признавање на за-

вршена обука во странство согласно Тарифникот на 
Агенцијата. 

(3) Со барањето за признавање-валидација на доз-
вола и/или овластување на пилоти на едрилици стекна-
ти во странство се доставуваат следните документи: 

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

едрилица  во оригинал; 
- доказ дека обуката е завршена согласно Анекс 1 на 

Меѓународната конвенција за цивилно воздухопловство 
во организација или центар за обука на пилоти на едри-
лици овластен од националната воздухопловна власт за 
спроведување на обука на пилоти на едрилици; 

- лекарско уверение за здравствена способност кла-
са 2; 

- доказ дека го познава македонскиот или англиски-
от јазик согласно условите за познавање на јазик утвр-
дени во  Анекс 1 на Меѓународната конвенција за ци-
вилно воздухопловство и 
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- доказ за уплатен надоместок за признавање 
сoгласно Тарифникот на Агенцијата. 

(4) Кандидатот за признавање-валидација на дозво-
ла и/или овластување на пилоти на едрилици стекнати 
во странство полага испит по предметот воздухоплов-
ни правила и прописи.  

 (5) Државјанин на Република Македонија или лице 
со постојан престој во Република Македонија со бара-
њето за признавање-конверзија на дозвола и/или овла-
стување на пилоти на едрилици издадена во странство, 
за издавање на соодветна македонска дозвола и/или ов-
ластување за пилоти на едрилици се доставуваат след-
ните документи: 

- важечки документ за идентификација (пасош); 
- државјанство на Рeпублика Македонија или доз-

вола за постојан престој; 
- важечка дозвола и/или овластување на пилоти на 

едрилици во оригинал; 
- доказ дека обуката е завршена согласно Анекс 1 

на Меѓународната конвенција за цивилно воздухоплов-
ство во организација или центар за обука на пилоти на 
едрилици овластен од националната воздухопловна 
власт за спроведување на обука на пилоти на едрили-
ци; 

- важечко лекарско уверение за здравствена способ-
ност класа 2; 

- доказ дека го познава македонскиот или англиски-
от јазик согласно условите за познавање на јазик утвр-
дени во  Анекс 1 на Меѓународната конвенција за ци-
вилно воздухопловство и 

- доказ за уплатен надоместок за признавање спо-
ред Тарифникот на Агенцијата. 

(6) Кандидатот за признавање-конверзија на дозво-
ла и/или овластување на пилоти на едрилици стекнати 
во странство полага теоретски и/или практичен дел од 
испитот за диференцијалните предмети односно зада-
чи. 

(7) Кога е поднесено барање за признавање на доз-
вола и/или овластување на пилоти на едрилици, Аген-
цијата може од воздухопловните власти кои ја издале 
дозволата и/или овластувањето да побара потврда за 
веродостојност на дозволата и за стандардите според 
кои е издадена.  

(8) Агенцијата врши увид во доставената докумен-
тација за исполнетост за критериумите за признавање 
на завршената обука, односно дозволи и овластувања 
стекнати во странство. 

(9) Доколку се утврди дека се исполнети критериу-
мите за признавање, Агенцијата донесува решение со 
кое се признава завршената обука, односно му се изда-

ва валидација на дозволата и/или овластувањето за пи-
лоти на едрилици или му се издава македонска дозвола 
и/или овластување за пилоти на едрилици во зависност 
од тоа какво барање е поднесено. 

(10) 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 72 

(1) Дозволата на пилот на едрилица и/или овласту-
вање издадени пред влегување во сила на овој правил-
ник, остануваат во сила до денот на нивно истекување, 
по што се заменуваат со дозвола и/или овластување 
согласно овој правилник. 

(2) Завршените обуки пред влегување во сила на 
овој правилник, се признаваат за започнување на по-
стапка за полагање на испити за стекнување на соод-
ветна дозвола и/или овластување предвидено со овој 
правилник.   

  
Член 73 

Со влегување во сила на овој правилник преста-
нуваат да важат одредбите кои се однесуваат на пи-
лоти на едрилица од Правилникот за стручна подго-
товка, испити и дозволи за работа на членовите на 
екипаж на воздухоплов („Службен лист на СФРЈ” 
бр. 2/80, 31/80, 53/80, 43/81 и 10/85, „Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 34/95, 45/99, 
27/01, 35/01, 16/05, 6/06, 129/08, 121/09 и 99/10) и 
Правилникот за условите кои мора да ги исполнува 
школо или школски центар за обука на воздухопло-
вен персонал („Службен лист на СФРЈ” бр. 72/91 и 
„Службен весник на Република Македонија” бр. 
6/06, 129/08, 121/09, и 38/12). 

 
Член 74 

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

 
Бр. 10-1085/2  

9 август 2012 година               Директор, 
   Скопје                 д-р Дејан Мојсоски, с.р. 
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2847. 
Врз основа на член 136 ставови 7 и 8, член 138 став 6, член 139 став 2 и член 144 од Законот за воздухоп-

ловство („Службен весник на Република Македонија” бр.14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12 и 80/12) директо-
рот на Агенцијата за цивилно воздухопловство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ, ПРОВЕРКИ, ДОЗВОЛИ И 
ОВЛАСТУВАЊА НА ПЕРСОНАЛОТ КОЈ ВРШИ РАБОТИ ВО ВРСКА СО УТВРДУВАЊЕ НА УСЛО-
ВИТЕ НА ЛЕТОТ И СО ПОСТАПКИТЕ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ЛЕТОТ (FLIGHT DISPATCHER) 

 
Член 1 

Во Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на персоналот кој врши ра-
боти во врска со утврдување на условите на летот и со постапките за подготвување на летот (flight dispatcher) 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 161/11), во членот 10, алинејата 2 се менува и гласи: 

”- да има познавање на англиски јазик најмалку на ниво B2 согласно Заедничката европска референтна 
рамка за јазици (Common European Framework of Reference for Languages), дадена во Прилог 3 кој е составен 
дел на овој правилник;”. 

 
Член 2 

Во членот 13 во ставот (3) зборовите: “е составен дел на програмата за теоретската (ab – initio) обука и” се 
бришат. 

 
Член 3 

Во членот 14 во ставот (2) зборовите: “е составен дел на програмата за теоретската (ab – initio) обука и” се 
бришат. 

 
Член 4 

Во членот 17 став (2) во алинејата 3 точката и запирката се заменува со сврзникот “и”. 
Алинијета 4 се брише. 
 

Член 5 
Во членот 27 став (1) во точката 5 точката и запирката се заменува со сврзникот “и”. 
Во точката 6 сврзникот “и” се заменува со точка. 
Точката 7 се брише.  
 

Член 6 
Во членот 32 став (2) во точката 4 точката и запирката се заменува со сврзникот “и”. 
Во точката 5 сврзникот “и” се заменува со точка. 
Точката 6 се брише. 
  

Член 7 
Во членот 39 став (3) во алинејата 4 точката и запирката се заменува со сврзникот “и”. 
Алинејата 5 се брише. 
Во ставот (5) алинеја 5 точката и запирката се заменува со сврзникот “и”. 
Алинејата 6 се брише. 
  

Член 8 
Во членот 40 во ставот (2) зборовите:”вршеле обука на воздухопловни диспечери, а” се бришат. 
  

Член 9 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија”. 
 
Бр. 10-888/3  

9 август 2012 година                               Директор, 
   Скопје                             д-р Дејан Мојсоски, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
2848. 

 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4, од 

Законот за енергетика (“Службен весник на РМ” бр.16/2011 и 136/2011), член 11 и член 15, став 3 од 
Тарифниот систем за продажба на природен гас на тарифни потрошувачи (“Службен весник на РМ” 
бр.94/2005, 43/2010, 9/12 и 13/12), постапувајќи по барањето на Дирекцијата за Технолошки Индустриски 
Развојни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, за определување на продажна цена на природен гас за тарифни 
потрошувачи  приклучени на системот за дистрибуција на природен гас во ТИРЗ – Скопје, за месец август 
2012 година, на седницата одржана на 30 август 2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ 
ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС ВО ТЕХНОЛОШКО-

ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА-СКОПЈЕ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2012 ГОДИНА 
 
 

Член 1 
1. На Дирекцијата за Технолошки Индустриски Развојни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, како вршител на 

енергетските дејности дистрибуција на природен гас, управување со системот за дистрибуција на природен 
гас и снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на 
природен гас, продажната цена на природниот гас за месец август 2012 година, се утврдува да изнесува 
35,6178 ден/nm3. 

 
2. Во продажната цена на природниот гас од став 1 на овој член, содржани се: 
2.1. Трошоци за набавка на природниот гас за месец август 2012 година, во износ од 31,1695 ден/nm3 и 

цена за услугата снабдување на тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на 
природен гас, во износ од 0,1392 ден/nm3, утврдени со Одлуката за определување продажна цена на 
природен гас за месец август 2012 година  (“Службен весник” бр. 107/12); 

2.2. Цената за услугата пренос и управување со системот за пренос на природен гас, во износ од 1,1753 
ден/nm3, утврдени со Одлуката за определување продажна цена на природен гас за месец август 2012 година 
(“Службен весник” бр. 107/12); 

2.3. Цената за вршење на дејностите дистрибуција на природен гас, управување со системот за 
дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на 
системот за дистрибуција на природен гас, во износ од 3,1338 ден/nm3 , утврдени со Одлуката за одобрување 
на цената за регулиран период за вршење на дејностите дистрибуција на природен гас, управување со 
системот за дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи 
приклучени на системот за дистрибуција на природен гас („Службен весник на РМ“ бр. 185/11).  

 
3. Цената од член 1, точка 1 од оваа Одлука, е пресметена без данок на додадена вредност. 
 

Член 2 
Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување. 
 

Член 3 
Оваа Oдлука влегува вo сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.  
           
УП1 Бр. 08-204/12 

30 август 2012 година                                Претседател, 
      Скопје                                                                                                                     Димитар Петров, с.р. 
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КОМОРАТА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2849. 
Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршување („Службен весник на РМ” бр.35/05, 50/06, 129/06, 

8/08, 83/09, 50/10, 83/10, 88/10, 171/10 и 148/11), Комората на извршители на РМ на ден 22.8.2012 година, го 
донесе следново 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 
 
Зоран Петрески, со живеалиште во Скопје на ул. „Загребска” бр. 28 в 2/4,  именуван за подрачјето на Ос-

новен суд Скопје I - Скопје и Основен суд Скопје II - Скопје, датумот 3.9.2012 година,  се определува како 
ден за отпочнување со работа како извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се достави до извршителот.  
Ова решение се објавува во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

Образложение 
На ден 2.2.2012 година лицето Зоран Петрески беше именувано за извршител за подрачјето на Основен 

суд Скопје I - Скопје и Основен суд Скопје II - Скопје, поради што Комората на извршители на РМ, врз осно-
ва на член 34 став 5 од Законот за извршување („Службен весник на РМ” бр. 35/2005, 50/06, 129/06, 8/08, 
83/09, 50/10, 83/10, 88/10, 171/10 и 148/11), одлучи како во изреката на ова решение. 

 
   Бр.1735                                     Комора на извршители  

23 август 2012 година                             на Република Македонија 
    Скопје                               Претседател, 
                                                                Гордан Станковиќ, с.р. 
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