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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
612. 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за управу-
вање со кризи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 29/05 и 36/11) и член 12 став 3 од Уредбата за 
критериумите и условите за прогласување на електрое-
нергетска кризна состојба, начинот на снабдување со 
електрична енергија во овие услови, како и правата и 
обврските на носителите на лиценци за вршење на 
енергетски дејности(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 37/09), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на ден 12.2.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОСТОЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА 
КРИЗНА СОСТОЈБА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдува постоење на електрое-
нергетска кризна состојба на подрачје на цела терито-
рија на Република Македонија заради појава на сериоз-
но нарушување во функционирањето на електроенер-
гетскиот систем и неможноста за  функционална одрж-
ливост на истиот, недостаток на електрична енергија во 
системот пропратен со неможност за увоз на електрич-
на енергија, екстремно ниските коти на акумулациите 
заради континуирано неповолните хидрометеоролошки 
состојби, како и екстремното зголемување на потрошу-
вачката на електричната енергија поради ниските тем-
ператури во континуитет.  

 
Член 2 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе 
се преземат мерки и активности во врска со ограничу-
вање на потрошувачката на електрична енергија сог-
ласно утврдената кризна состојба согласно Законот за 
енергетика и Уредбата за критериумите и условите за 
прогласување на електроенергетска кризна состојба, 
начинот на снабдување со електрична енергија во овие 
услови, како и правата и обврските на носителите на 
лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
Член 3 

Со денот на влегување во сила на оваа одлука се 
активира Комисијата за кризна електроенергетска со-
стојба да ги презема потребните активности и мерки во 
врска со ограничување на потрошувачка на електрична 
енергија утврдени согласно Уредбата за критериумите 
и условите за прогласување на електроенергетска криз-

на состојба, начинот на снабдување со електрична 
енергија во овие услови, како и правата и обврските на 
носителите на лиценци за вршење на енергетски дејно-
сти. 

 
Член 4 

Постоењето на електроенергетска кризна состојба 
утврдена со оваа одлука ќе трае 17 дена од денот на 
нејзиното влегување во сила. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.41-994/1                       Заменик на претседателот 

12 февруари 2012 година         на Владата на Република 
     Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески,с.р. 

__________ 
613. 

Врз основа на член 30, став 1, алинеја 3 од Законот 
за трговија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 16/04, 128/06, 63/07, 159/09, 20/09, 99/09, 105/09, 
115/10, 158/10, 36/11 и 53/11) Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на ден 12.2.2012 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се ограничува извозот на електрич-
на енергија од производствените капацитети во Репуб-
лика Македонија започнувајќи од 12:00 часот на 
13.2.2012 година до 24:00 часот на 29.2.2012 година.  

 
Член 2 

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

 
Бр.41-995/1                       Заменик на претседателот 

12 февруари 2012 година         на Владата на Република 
     Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески,с.р. 

__________ 
614. 

Врз основа на член 27-а од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 
150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 7.2.2012 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖНА СТВАР НА  
ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник, Мини-

стерството за здравство – Подрачна единица Кратово, 
му престанува користењето на дел од недвижна ствар 
сопствениот на Република Македонија – дел од објекти 
лоцирани на ул. „Гоце Делчев“ бб Кратово, КО Крато-
во, запишани во Имотен лист бр.3044 и тоа: 

- на КП бр.909/3 зграда бр.1 влез 1, сутерен п – 2  
п=10м2, 1,  кат - 1 С - 1 п=15 м2, С-2 п=14м2,  С-3 
п=14м2, ходник п=11м2, ходник – скали п=16м2, оста-
ва - 1 п=4 м2, остава – 2 п=6м2 и ВЦ п=3м2 и ½ (идеа-
лен дел) од: сутерен ходник – степеници п=10м2 при-
земје, ходник–1 п=18м2 , ходник - 2 п=3м2 и степеници 
8 м2 и помошни површини лоѓија – 1 п=6м2. 

- на КП 826 и ½ (идеален дел) зграда бр. 1, влез 2, 
кат – 1, С-1 п=14 м2, С-2 п=11 м2,  С-3 п=9 м2,  С-4  
п=7 м2, ходник п=8м2, помошни површини тераса - 1 
п=31 м2 и тераса 2 п=3м2. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава 
на трајно користење на Фондот за здравствено осигу-
рување на Македонија – Подрачна служба Кратово, без 
надоместок. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
здравство и Фондот за здравствено осигурување на Ма-
кедонија во рок од 30 дена од денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
       Бр.41-294/1                        Заменик на претседателот 
7 февруари 2012 година       на Владата на Република 
           Скопје                  Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

615. 
Врз основа на член 27-а од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 
150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 7.2.2012 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖНА СТВАР НА 
ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник, Мини-

стерството за здравство – Подрачна единица Кратово, 
му престанува користењето на дел од недвижна ствар 
сопственост на Република Македонија – дел од објекти 
лоцирани на ул. „Гоце Делчев“ бб Кратово, КО Крато-
во, запишани во Имотен лист бр.3044 и тоа: 

- на КП бр.909/3 зграда бр.1, влез 1, сутерен п-1 = 
22 м2, приземје С-1 п=16 м2, С-2 п=15 м2, С-3 п=12 м2, 
С-4 п=9 м2 и ВЦ п=2,2 и ½ (идеален дел) од: сутерен 
ходник – степеници п=10м2 приземје, ходник – 1 п=18 
м2, ходник –2 =3 м2 и степеници 8 м2 и помошни по-
вршини лоѓија - 1 п=6 м2. 

- на КП 826 и ½ (идеален дел) зграда бр.1, влез 2, 
кат – 1, С- 1 п=14 м2, С – 2 п=11 м2, С – 3 п=9 м2, С – 4 
п=7 м2, ходник п=8 м2, помошни површини тераса – 1 
п=31 м2 и тераса – 2 п=3 м2. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава 
на трајно користење на Фондот на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија – Деловница 
Кратово, без надоместок. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
здравство и Фондот на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
       Бр.41-294/2                      Заменик на претседателот 
7 февруари 2012 година    на Владата на Република 
           Скопје                  Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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АГЕНЦИЈАТА ЗА ЦИВИЛНО 
ВОЗДУХОПЛОВСТВО 

616. 
Врз основа на член 53 став (5) од Законот за возду-

хопловство (“Службен весник на Република Македони-
ја” бр. 14/06, 24/07, 103/08 и 67/10), директорот на 
Агенцијата за цивилно воздухопловство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

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

НАВИГАЦИЈА 
 

1.Општи одредби 
 

Член  1 
Со овој правилник се пропишуваат формата, содр-

жината и начинот на издавање, продолжување, обнову-
вање и промена на уверението за оспособеност за дава-
ње на услуги на воздухопловна навигација. 

 
Член  2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

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

2) Сертификација е постапка за издавање, продол-
жување/обновување и промена на уверението за оспо-
собеност за давање на услуги на воздухопловна навига-
ција или за издавање на одобренија и согласности по-
врзани со давањето на услуги на воздухопловна нави-
гација која се состои од сертификациона проверка и 
надзор во која Агенцијата за цивилно воздухопловство 
(во понатамошниот текст: Агенцијата) утврдува дали 
подносителот на барањето ги исполнува пропишаните 
безбедносни, економски услови и услови за обезбеду-
вање од дејствија на незаконско постапување. 

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

 
Член  3 

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

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

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

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

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

на услуги на воздухопловна навигација 
 

Член 4 
Издавањето, продолжувањето, обновувањето или 

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

1. поднесување на писмено барање со придружна 
документација; 

2. утврдување на формални недостатоци на барање-
то; 

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

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

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

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

3.1 Поднесување на барање и потребна 
документација 

 
Член 5 

(1) Барањето за издавање, продолжување, обновува-
ње или промена на уверение за оспособеност за давање 
на услуги на воздухопловна навигација, се поднесува 
на образец даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој 
правилник. 

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

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

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

(5) Давателот на услуги на воздухопловна навига-
ција кој сака да изврши промена на податоците наведе-
ни во уверението за оспособеност за давање на услуги 
на воздухопловна навигација, за истото поднесува пис-
мено барање до Агенцијата најмалку 60 дена пред да-
тата кога се планира да се отпочне со давање на услу-
гите на кои се однесува бараната промена. 

 
Член 6 

(1) Кон барањето за издавање, продолжување, обно-
вување или промена на уверението за оспособеност за 
давање на услуги на воздухопловна навигација, се под-
несуваат докази за исполнетост на пропишаните усло-
ви за давање на услуги на воздухопловна навигација и 
тоа: 

1. детален попис и опсег на услугите за кои се бара 
издавање, продолжување, обновување или промена на 
уверението за оспособеност за давање на услуги на воз-
духопловна навигација, даден во Прилог 2 на овој пра-
вилник; 
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2. организационен приказ кој опфаќа: 
- изјава на раководното лице на давателот на услуги 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2 Утврдување на формални недостатоци 
 

Член 7 
Агенцијата во рок од седум дена од приемот на ба-

рањето го известува писмено подносителот за приемот 
на барањето и за лицето одговорно за координација на 
постапката и комуникација согласно нејзина внатреш-
на процедура. 

 
Член 8 

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

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

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

согласно член 6 став (1) на овој правилник. 
 

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

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

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

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

 
3.3 Утврдување на исполнетост на условите 

 
Член 10 

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

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

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

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

 
Член 11 

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

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

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

 
3.3.1 Сертификациона проверка на барањето 
и приложената документација (Document 

Evaluation) 
 

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

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

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

(3) Во текот на проверката од став (1) на овој член 
на подносителот на барањето му се дава можност во 
одреден период да ги отстрани евентуалните недоста-
тоци во поднесената документација и/или да подготви 
алтернативни решенија пред започнување на сертифи-
кациониот надзор (Initial Inspection).  
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(4) Доколку подносителот на барањето не ги от-
страни недостатоците во предвидениот рок или не 
предложи прифатливи алтернативни решенија, Аген-
цијата донесува заклучок за отфрлање на барањето.  

3.3.2 Сертификационен надзор (Initial Inspection) 
 

Член 13 
(1) Сертификациониот надзор (Initial Inspection) 

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

(2) Сертификациониот надзор (Initial Inspection) се 
извршува на начин пропишан со Правилникот за начи-
нот, правилата и посебните услови за вршење на инс-
пекциски надзор на давање на услуги на воздухопловна 
навигација. 

 
Член 14 

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

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

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

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

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

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

- други активности со цел овозможување на серти-
фикацијата.  

 
Член 15 

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

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

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

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

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

3.4 Издавање, продолжување, обновување или про-
мена на уверение за оспособеност за давање на услуги  

на воздухопловна навигација 
  

Член 16 
(1) Доколку подносителот на барањето ги превземе 

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

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

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

4.Евиденција 
 

Член 17 
За издадените уверенија за оспособеност за давање 

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

 
5. Преодни и завршни одредби 

 
Член 18 

(1) Уверенијата за оспособеност за давање на услу-
ги на воздухопловна навигација издадени согласно 
прописите кои се во сила на денот на влегување во си-
ла на овој правилник важат до истекот на рокот на ва-
жење кој е наведен во нив. 

(2) Агенцијата ќе издаде ново уверение за оспосо-
беност за давање на услуги на воздухопловна навига-
ција во согласност со овој правилник, 30 дена пред 
истекот на рокот на важење на уверението издадено 
согласно прописите кои се во сила на денот на влегува-
ње во сила на овој правилник,  без спроведување на 
сертификационен надзор (Initial Inspection) од член 13 
на овој правилник доколку со континуираните инспек-
циски надзори спроведени согласно Правилникот за 
начинот, правилата и посебните услови за вршење на 
инспекциски надзор на давање на услуги на воздухоп-
ловна навигација не е утврдена неисполнетост на некој 
од пропишаните услови за давање на услуги на возду-
хопловна навигација.  

 
Член 19 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 15 
март 2012 година.  

 
         Бр. 10-50/4       
3 февруари 2012 година                       Директор, 
           Скопје                              д-р Дејан Мојсоски, с.р. 
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