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ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА 
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА  

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
866. 

Врз основа на член 110 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за воздухопловство („Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“ број 
220/19) Законодавно-правната комисија на Собранието 
на Република Северна Македонија на седницата одржа-
на на 14 февруари 2020, го утврди Пречистениот текст 
на Законот за воздухопловство. 

Пречистениот текст на Законот за воздухопловство 
ги опфаќа: Законот за воздухопловство („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 14/2006); Законот 
за изменување и дополнување на Законот за воздухоп-
ловство („Службен весник на Република Македонија“ 
број 24/2007), Законот за изменување и дополнување 
на Законот за воздухопловство („Службен весник на 
Република Македонија“ број 103/2008); Законот за из-
менување и дополнување на Законот за воздухоплов-
ство („Службен весник на Република Македонија“ број 
67/10); Законот за дополнување на Законот за возду-
хопловство („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 24/12); Законот за  изменување и дополнува-
ње на Законот за воздухопловство („Службен весник 
на Република Македонија“ број 80/12), Законот за из-
менување и дополнување на Законот за воздухоплов-
ство („Службен весник на Република Македонија“ број 
155/12), Законот за изменување и дополнување на За-
конот за воздухопловство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 42/14), Законот за изменување и 
дополнување на Законот за воздухопловство („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 97/15), За-
конот за изменување и дополнување на Законот за воз-
духопловство („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 152/15), Законот за изменување на Законот 
за воздухопловство („Службен весник на Република 
Македонија“ број 27/16), Законот за изменување и до-
полнување на Законот за воздухопловство („Службен 
весник на Република Македонија“ број 31/16), Законот 
за изменување и дополнување на Законот за воздухоп-
ловство („Службен весник на Република Македонија“ 
број 64/18) и Законот за изменување и дополнување на 
Законот за воздухопловство („Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ број 220/19) во кое е оз-
начено времето на нивното влегување во сила и при-
мена. 

 
 Законодавно-правната комисија  
    Бр. 11-448/2   на Собранието на Република 
17 февруари 2020 година           Северна Македонија, 
         Скопје                Претседател, 
        Соња Мираковска, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ВОЗДУХОПЛОВСТВО 
(Пречистен текст) 

 
ПРВ ДЕЛ 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
(1) Со овој закон се уредуваат условите и начинот 

на вршење на дејностите од областа на воздухоплов-
ството во Република Северна Македонија.  

(2) Одредбите од овој закон се применуваат на сите 
воздухоплови, со тоа што на домашните државни и 
странските државни воздухоплови се применуваат са-
мо ако е тоа изречно предвидено со овој закон, а на 
странските цивилни воздухоплови, кога го користат 
македонскиот воздушен простор во согласност со ме-
ѓународните договори кои ја обврзуваат Република Се-
верна Македонија.  

(3) Надвор од територијата на Република Северна 
Македонија одредбите од овој закон и прописите доне-
сени врз основа на овој закон се применуваат на возду-
хопловите регистрирани во Република Северна Маке-
донија доколку се во согласност со законодавството на 
државата на чија територија се наоѓа воздухопловот.  

(4) Одредбите од овој закон се применуваат и на во-
ените аеродроми и на воениот дел од воено-цивилните 
аеродроми (мешовити аеродроми), ако тоа е предвиде-
но со овој закон.  

 
Член 2 

(1) Република Северна Македонија има целосен и 
неограничен суверенитет на воздушниот простор над 
својата територија и организира услуги на воздухоп-
ловна навигација во тој простор.  

(2) Воздушниот простор на Република Северна Ма-
кедонија (во натамошниот текст: македонски воздушен 
простор) е неповредлив.  

 
Член 2-а 

Без оглед на одредбите од член 1 на овој закон: 
- правилата за доделување на слотови се уредени со 

Регулативата (ЕЕЗ) бр.95/93 од 18 јануари 1993 година 
за заеднички правила за доделување на слотови на ае-
родромите во Заедницата која е преземена со Анексот 
1 на Мултилатералната спогодба за основање на Ев-
ропска заедничка воздухопловна област (“Службен 
весник на Република Македонија” број 27/2007 и 
98/2009), (во натамошниот текст: Регулативата 95/93 на 
ЕУ), 

- пристапот на пазарот за извршување на услуги на 
аеродром на прифаќање и испраќање на воздухоплови, 
патници, багаж, стока и пошта и опслужување на воз-
духопловите со гориво и мазиво на воздухопловните 
пристаништа отворени за јавен воздушен превоз е уре-
ден со Директивата 96/67/ЕЗ од 15 октомври 1996 го-
дина за пристап на пазарот на услуги на аеродром на 
воздухопловните пристаништа на Заедницата која е 
преземена со Анексот 1 на Мултилатералната спогодба 
за основање на Европска заедничка воздухопловна об-
ласт (“Службен весник на Република Македонија” број 
27/2007 и 98/2009), (во натамошниот текст: Директива-
та 96/67 на ЕУ), 

- истражувањето на воздухопловни несреќи, сери-
озни инциденти, инциденти и настани се врши соглас-
но со прописот од членот 3 став (4) од овој закон со кој 
се пропишуваат мерките, начинот и условите за спро-
ведување на ЕУ и меѓународните стандарди, препора-
чаните практики и нормативи уредени со Регулативата 
996/2010 на Европскиот парламент и Советот од 20 ок-
томври 2010 година, истражување и спречување на 
несреќи и инциденти во цивилното воздухопловство и 
укинувајќи ја Директивата 94/56/ЕЗ која е преземена со 
Анексот I на Мултилатералната спогодба за основање 
на Европска заедничка воздухопловна област („Служ-
бен весник на Република Македонија” број 27/2007 и 
98/2009), (во натамошниот текст: Регулативата 
996/2010), 

- пријавувањето на несреќи, сериозни инциденти, 
инциденти и настани се врши согласно со прописот од 
членот 3 став (4) од овој закон со кој се пропишуваат 
мерките, начинот и условите за спроведување на ЕУ и 
меѓународните стандарди, препорачаните практики и 
нормативи уредени со Регулативата 376/2014 на Европ-
скиот парламент и Советот од 3 април 2014 година за 
пријавување, анализа и последователно постапување 
во врска со настани во цивилното воздухопловство, со 
која се изменува Регулативата 996/2010 и се укинува 
Директивата 2003/42/ЕЗ на Европскиот парламент и 
Советот и Регулативите ЕЗ бр.1321/2007 и ЕЗ 
бр.1330/2007 на Комисијата која е преземена со Анек-
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сот I на Мултилатералната спогодба за основање на Ев-
ропска заедничка воздухопловна област („Службен 
весник на Република Македонија” број 27/2007 и 
98/2009), (во натамошниот текст: Регулативата 
376/2014), 

-  организацијата на работното време, времетраење-
то на одморот и другите права на членовите на екипа-
жот на воздухоплов се уредени со Директивата 
2000/79/ЕЗ од 27 ноември 2000 година која се однесува 
на Европскиот договор за организација на работното 
време на мобилни работници во цивилното воздухоп-
ловство која е преземена со Анексот 1 од Мултилате-
ралната спогодба за основање на Европска заедничка 
воздухопловна област  (“Службен весник на Република 
Македонија” број 27/2007 и 98/2009), (во натамошниот 
текст: Директивата 2000/79 на ЕУ), 

- заедничките правила за вршење на јавен воздушен 
превоз во меѓународниот воздушен сообраќај се уреде-
ни со Регулативата (ЕЗ) број 1008/2008 од 24 септем-
ври 2008 година за заедничките правила за воздушен 
превоз во Заедницата која е преземена со Анексот 1 од 
Мултилатералната спогодба за основање на Европска 
заедничка воздухопловна област (“Службен весник на 
Република Македонија” број 27/2007 и 98/2009), (во на-
тамошниот текст: Регулативата 1008/2008 на ЕУ) и 

- листата на превозници предмет на оперативна заб-
рана и правилата за нејзино имплементирање се уреде-
ни со Регулативата (ЕЗ) број 2111/2005 од 14 декември 
2005 година за воспоставување на листа на Заедницата 
на превозници кои се предмет на оперативна забрана 
во рамките на Заедницата и за информирање на патни-
ците за идентитетот на превозникот која е преземена со 
Анексот 1 од Мултилатералната спогодба за основање 
на Европска заедничка воздухопловна област  (“Служ-
бен весник на Република Македонија” број 27/2007 и 
98/2009), (во натамошниот текст: Регулативата 
2111/2005 на ЕУ). 

 
Член 3 

(1) Подзаконските прописи предвидени со овој за-
кон се изготвуваат во согласност со прифатените меѓу-
народни воздухопловни стандарди, препорачаните 
практики и легислатива на ЕУ, ICAO, ECAC, 
ЈАА/ЕАSА и EUROCONTROL како и ратификуваните 
меѓународни договори. 

(2) Меѓународните стандарди, регулативи, упатства 
и препорачани практики на кои подзаконските прописи 
вршат само упатување, директно се сметаат за прифа-
тени и се применуваат.  

(3) Подзаконските прописи прeдвидени со овој за-
кон за државните (воени, полициски и царински) воз-
духоплови се изготвуваат од страна на надлежните ми-
нистерства, a во согласност со соодветните меѓународ-
ни стандарди, прописи и процедури. 

(4) Владата на Република Северна Македонија до-
несува подзаконски акти со кои се пропишуваат мер-
ките, начинот и условите за спроведување на ЕУ и ме-
ѓународните стандарди, препорачани практики и нор-
мативи за обезбедување од дејствија на незаконско по-
стапување, одобрувањето на летовите, давањето на ус-
луги на воздухопловна навигација, доделувањето на 
слотови, истражувањето на несреќи, сериозни инци-
денти, инциденти и настани на цивилни и државни воз-
духоплови како и начинот на нивно пријавување и за 
други области на воздухопловството. 

 
Член 4 

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат 
следново значење:  

1. “Аеродром” е определенa копненa површина или 
површина на вода (вклучувајќи ги и сите oбјекти, 
инсталации и опрема) наменета за користење, во це-
лост или делумно, за слетување, полетување и движе-
ње по површина на воздухоплов;  

2. “Аеродром на дестинација“ е аеродром на кој 
воздухопловот го завршува летот според утврдениот 
план на летот;  

3. “ Услуги на аеродром“ се услуги што се даваат 
на корисниците на воздухопловното пристаниште зна-
чајни за безбедно одвивање на воздушниот сообраќај и 
опфаќаат:  

а) прифаќање и испраќање на воздухоплови, пат-
ници, багаж, стока и пошта,  

б) противпожарна заштита,  
в) медицински услуги за членови на екипаж и пат-

ници,  
г) опслужување на воздухоплови со гориво и мази-

во и  
д) обезбедување од дејствија на незаконско поста-

пување;  
4. “Акробатско летање“ 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 зем-
јата;  

Точката 5 е избришана 
6. “Безбедносен преглед (Screening)” е примена на 

технички и/или други средства (вклучувајќи и рачен 
претрес), наменети за идентификација и/или откривање 
на оружје, експлозиви или други опасни средства, 
предмети и супстанции кои можат да се користат за из-
вршување на акти на незаконско постапување; 

7. “Програма за обезбедување” е збир на правила 
и постапки кои што се применуваат на национално 
ниво, на ниво на аеродром, превозник или друго прав-
но лице кои се дадени во писмена форма и се усвоени, 
односно одобрени од надлежен орган со цел за заштита 
на цивилниот воздушен сообраќај од дејствија на неза-
конско постапување; 

8. “Водач на воздухоплов” е пилот назначен од 
операторот, или од сопственикот, кој е одговорен за 
безбедно оперирање со воздухопловот за време на 
вршење на летот; 

9. “Воздухопловно информативен регион (Flight 
Information Region-FIR)“ е воздушен простор со опре-
делени димензии во чии рамки е обезбедена услуга на 
информирање во лет и услуга на тревожење;  

10. “Воздушен сообраќај” е летање на воздухопло-
ви или движење на воздухоплови по површините за ма-
неврирање; 

11. “Воздушен пат“ е контролирана област или дел 
од воздушниот простор воспоставен во форма на кори-
дор;  

12. “Воздушен превоз“ е дел од воздушниот сооб-
раќај којшто се врши заради превоз на лица, предмети 
и пошта;  

13. “Воздушен превоз за сопствени потреби“ е не-
комерцијален превоз во домашниот, односно меѓуна-
родниот воздушен сообраќај којшто се врши со возду-
хоплов наменет за превоз на лица и предмети за соп-
ствени потреби (личен превоз, превоз на деловни пар-
тнери, нивниот багаж и слично);  

14. “Воздухопловна манифестација (Air Show)“ е 
активност организирана заради изложба на воздухоп-
ловна техника (Stating display), изведба на летачка - па-
добранска програма (Flying display) или и двете истов-
ремено, а која што е наменета за публика односно јав-
ност;  

15. “Воздухопловно-спортски дејности“ се актив-
ности коишто опфаќаат летање со воздухоплови, ско-
кање со падобрани, моделарство за рекреативни цели и 
спортски натпревари, односно постигнување на спорт-
ски резултати;  

16. “Воздухопловно пристаниште“ е аеродром 
или дел од аеродром оспособен и отворен првенствено 
за јавен воздушен превоз;  
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17. “Воздухоплов“ е секоја направа што може да се 
одржува во атмосферата поради реакција на воздухот, 
освен реакцијата на воздухот што се одбива од пов-
ршината на земјата;  

18. “Воздухоплови кои не се според ICAO стан-
дардите“ се ултралесните летала (микролесните), мо-
торизираните крила и крилата за слободно летање (зме-
јови, параглајдери и други);  

19. “Воздухопловна информација“ е онаа инфор-
мација која произлегува од групирање, анализирање и 
креирање на воздухопловни податоци;  

20. “Воздухопловен информативен циркулар 
(Aeronautical Information Circular-AIC)“ е известува-
ње што содржи информации кои не се издаваат со НО-
ТАМ или што не влегуваат во АИП, а се од админис-
тративна природа и се однесуваат на воздухопловна 
навигација, техничко-административни работи, на од-
редби од прописите или на безбедноста на летањето;  

21. “Време во кое воздухопловното пристаниште 
е отворено“ е времето од почетокот до завршетокот на 
работата на правното лице што дава услуги на аерод-
ром;  

22. “Граничен коридор“ е дел од воздушниот пат 
по правило над државната граница, определен за влегу-
вање на воздухоплови во македонскиот воздушен прос-
тор и за излегување од тој простор; 

22-а. “Давател на услуги на аеродром” е правно 
или физичко лице што на трети лица им обезбедува ед-
на или повеќе категории на услуги на аеродром; 

23. “Дозвола“ е исправа со која се потврдува дека 
лицето кое спаѓа во персонал во воздухопловството е 
оспособено за вршење на определени стручни работи;  

24. “Државни воздухоплови“, во смисла на овој 
закон, се воените, полициските и царинските воздухоп-
лови;  

25. “Екипажот на воздухопловот“ го сочинуваат 
летачкиот персонал и кабинскиот персонал на возду-
хопловот;  

25-а. “ЕЗВО” е Европска заедничка воздухопловна 
област воспоставена со Договор меѓу земјите членки 
на Европската Унија и балканските земји, Исланд и 
Норвешка; 

26. “ЕСАС (European Civil Aviation Conference)“ 
- Европска конференција за цивилно воздухопловство;  

27. “EUROCONTROL“- Европска организација за 
безбедност на воздушната пловидба;  

28. “Забранета зона“ е дел од македонскиот возду-
шен простор со утврдени димензии над одредена тери-
торија во која е забранет воздушен сообраќај; 

29. “Зборник на воздухопловни информации на 
Република Северна Македонија (Aeronautical 
Information Publication-AIP)” е публикација која сод-
ржи воздухопловни информации од траен карактер, 
есенцијални за воздушниот сообраќај, а која е изготве-
на од давателот на услугата на воздухопловната нави-
гација и е одобрена од Агенцијата; 

30. “Аеродромска зона на сообраќај” е воздушен 
простор со определени димензии утврден околу еден 
аеродром заради заштита на сообраќајот на тој аерод-
ром; 

31. “ICAO (International Civil Aviation 
Organization)“ - Меѓународна организација за цивилно 
воздухопловство;  

32. “Информирање во лет (Flight Information 
Service-FIS) “ е услуга која има за цел давање на сове-
ти и информации корисни за безбедно и ефикасно од-
вивање на летот;  

33. “Известување од контролата на летањето“ е 
давање на информации на капетанот - командирот на 
воздухопловот, корисни за безбедно и ефикасно из-
вршување на летот;  

34. “Инструкција од контролата на летање“ е 
упатство на капетанот - командирот на воздухопловот 
да го изврши летот на одреден начин;  

35. “Инцидент“ е настан, кој не е несреќа поврзан 
со работата на воздухопловот, кој влијае или можел да 
влијае врз безбедноста на работата на воздухопловот;  

36. "Итно известување (Notice to Airman - 
NOTAM)" е известување дистрибуирано по пат на од-
напред дефинирана телекомуникациона мрежа и сод-
ржи информации кои се однесуваат на воспоставување, 
состојба или измена на воздухопловно техничко сред-
ство, објект, услуга, процедура или опасност, чиешто 
навремено доставување до учесниците во воздушниот 
сообраќај е од суштинска важност за нив, а се издава 
во сите случаи кога информацијата има привремен ка-
рактер или не може да биде дистрибуирана доволно бр-
зо со публикување на амандман (АМД) или додаток 
(СУП) на АИП;  

37. “Јавен воздушен превоз” e лет или серија од 
летови за превоз на патници, карго и/или пошта за на-
доместок и/или закупнина; 

38. “ЈАА (Joint Aviation Authorities)“ - Здружени 
воздухопловни власти;  

39. “Контрола на летањето“ е услуга која има за 
цел раздвојување на воздухоплови и спречување на су-
дир меѓу воздухоплови во лет и на површините за ма-
неврирање и меѓу воздухоплови и препреки на земја, 
како и да обезбеди редовен и експедитивен проток на 
воздушниот сообраќај;  

40. “Корисник на воздухоплов, аеродром, лета-
лиште, објект, средства или опрема“ е правно или 
физичко лице кое не е сопственик (носител на правото 
на располагање), туку го користи врз основа на договор 
за закуп, концесија, или лизинг, акт на надлежен држа-
вен орган, или по друг правен основ;  

40-а. “Корисник на воздухопловно приста-
ниште” е правно или физичко лице одговорно за пре-
воз на патници, пошта и/или стока по воздух од или до 
соодветното воздухопловно пристаниште; 

41. “Леталиште“ е определена копнена или водна 
површина што ги исполнува пропишаните услови за 
безбедно полетување и слетување на воздухоплови за 
вршење на специјални услуги кои, по правило, се ко-
ристат за земјоделство, шумарство и слично;  

42. “Линија во редовниот јавен воздушен пре-
воз“ е серија летови меѓу две или повеќе дестинации 
што се вршат според редот на летање;  

43. “Македонски воздушен простор“ е воздушни-
от простор над територијата на Република Северна Ма-
кедонија;  

44. “Надлежна контрола на летање“ е институци-
ја што ги врши работите на контрола на летањето во 
определен дел на воздушниот простор;  

45. “Нередовен јавен воздушен превоз” е секој 
воздушен превоз кој не е редовен јавен воздушен пре-
воз; 

46. “Несреќа” е настан поврзан со работата на воз-
духоплов кој во случај на воздухоплов со екипаж се 
случува во периодот кога кое било лице се качува во 
воздухопловот со намера да лета па се до времето кога 
сите овие лица се симнале или во случај на воздухоп-
лов без екипаж, се случува во периодот од моментот 
кога воздухопловот е подготвен за движење заради ле-
тање до моментот кога запира на крајот на летот, а не-
говиот примарен погонски систем е исклучен, во кој 
период:  

а) некое лице е смртно или сериозно повредено ка-
ко резултат на:  

- неговиот престој во воздухопловот или  
- директен контакт со кој било дел од воздухопло-

вот, вклучувајќи ги и деловите кои се откачиле од ави-
онот или  
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- директно изложување на издувниот млаз на мото-
рите,  

освен кога повредите се од вообичаени причини, се 
самонанесени или се нанесени од страна на други лица 
или кога повредите се нанесени на „слепи патници“ 
кои се кријат вон зоните кои вообичаено им стојат на 
располагање на патниците и екипажот или  

б) воздухопловот претрпува оштетување или струк-
турно уништување кое:  

- неповолно влијае врз цврстината на конструкци-
јата, перформансите или карактеристиките на летањето 
на воздухопловот и  

- нормално би барало голема поправка (ремонт) или 
замена на оштетениот составен дел,  

освен во случај на дефект или оштетување на мото-
рите, кога оштетувањето е ограничено на еден мотор 
(вклучувајќи ги и неговите заштитни обвивки (капо-
тажи) или додатоци) или на оштетување кое е ограни-
чено на елисите, врвовите на крилјата, антените, сон-
дите, лопатките, гумите на тркалата, кочниците, трка-
лата, аеродинамичната оплата на моторот, плочите, 
вратите на стојниот трап, предните стакла, обвивката 
на воздухопловот (како малите вдлабнатини или 
дупки) или помали оштетувања на краковите на глав-
ниот ротор, краковите на роторот на опашката, стојни-
от трап, како и оштетувања предизвикани од град или 
судари со птици (вклучувајќи и дупки на радиолокато-
рот) или  

в) воздухопловот исчезнува или е целосно недоста-
пен; 

47. “Обезбедување од дејствија на незаконско по-
стапување (Security)“ е збир на мерки и активности 
кои претставуваат комбинација на човечки и техничко-
технолошки средства наменети за заштита на цивилни-
от воздушен сообраќај од акти на незаконско постапу-
вање;  

48. “Објавување на начинот вообичаен во воз-
душниот сообраќај“ е објавување во “Зборникот на 
воздухопловни информации (АИП)“ или за итни извес-
тувања (НОТАМ) или со воздухопловни информатив-
ни циркулари (АИЦ);  

49. “Одобрение од контролата на летањето“ е 
одобрување на воздухопловот летот да го изврши под 
услови определени од надлежната контрола на летање;  

50. “Овластување“ е одобрение запишано во доз-
волата или е составен дел на дозволата, со коешто се 
утврдени посебните услови, права или ограничувања 
што се однесуваат на дозволата;  

51. “Опасна зона“ е дел од воздушниот простор во 
кој се одвива активност опасна за воздушниот сообра-
ќај или во која можат да настанат појави опасни за воз-
душниот сообраќај во одредено време;  

52. “Оперативен лет“ е лет на државен воздухоп-
лов со специјални потреби на кој не можат да се при-
менат општите правила, постапки и прописи за летање 
туку се применуваат правила, постапки и прописи за 
летање донесени од страна на надлежните државни ор-
гани;  

53. “Оперативен минимум за аеродром“ се огра-
ничувања на употребата на аеродром за полетување, 
или слетување, обично изразени преку видливост 
(visibility) или видливост на полетно слетна патека 
(RVR - runway visual range), висина на одлука (DA/H) 
или минимум висина на снижување (MDA/H) и услови 
на облачност;  

54. “Оцена на сообразност на воздухоплов, мо-
тор, елиса и опрема на воздухоплов и падобран“ е 
утврдување дали новиот тип на воздухоплов, мотор, 
елиса и опрема на воздухоплов и падобран одговара на 
пропишаните технички услови за техничките услови за 
пловидбеност, односно техничките услови за корис-
тење;  

55. “Оператор на аеродром“ е физичко или правно 
лице кое е сопственик или корисник на инфраструкту-
ра на аеродром, односно леталиште;  

55-а. “Оператор на воздухопловно пристаниште” 
е правно лице кое, со или без други активности, има за 
цел да управува и раководи со аеродромската инфрас-
труктура, да ги координира и контролира активностите 
на операторите присутни на соодветното воздухоплов-
но пристаниште или систем на воздухопловни приста-
ништа, во согласност со законодавството на Република 
Северна Македонија; 

55-б. “Систем на воздухопловни пристаништа” 
се две или повеќе воздухопловни пристаништа групи-
рани со цел да го опслужуваат истиот град или повеќе 
населени места (конурбација); 

56. “Панорамско летање“ е летање по определена 
рута заради разгледување од воздух;  

57. “Патека за возење (Taxiway)” е дефинирана 
патека на аеродром на земја, одредена за возење по 
земја на воздухопловите со намера да обезбеди врска 
помеѓу еден дел со друг дел од аеродромот, вклучувај-
ќи ја:  

a) Линијата на патеката за возење за запирање на 
воздухопловите (Aircraft stand taxilane). Дел од плат-
форма определен како патека за возење одредена да им 
обезбеди пристап на воздухопловите само до местата 
за паркирање.  

б) Патека за возење на платформа (Apron taxiway). 
Дел од системот на патеката за возење лоциран на пла-
тформа одредена да обезбеди директна рута за возење 
по земја преку платформата.  

в) Патеката за возење за брз излез (Rapid exit 
taxiway). Патека за возење поврзана со полетно-слетна-
та патека под остар агол одредена да им овозможи на 
авионите кои слетуваат да свртат со поголеми брзини 
од оние кои се постигнуваат на друг излез од патека за 
возење, на кој начин се сведува на минимум времето на 
престој на полетно-слетната патека;  

58. “Персонал во воздухопловството“ се лица кои 
врз основа на степенот на стручна подготовка, стручна-
та оспособеност, дозволата во која е впишано соодвет-
но овластување или уверение за оспособеност, како и 
овластувањата, вршат и обезбедуваат работи од значе-
ње за безбедноста на воздухопловството.  

Во персонал во воздухопловството спаѓаат:  
а) летачки персонал кој управува со воздухоплов и 

врши други работи во врска со управување со возду-
хопловот,  

б) воздухопловно-технички персонал кој врши ра-
боти во врска со одржувањето и измената на воздухоп-
лови, мотори, елиси и опрема за воздухоплови,  

в) персонал на контрола на летањето кој врши рабо-
ти на контрола на летањето,  

г) персонал кој врши работи во врска со утврдува-
њето на условите на летот и со постапките за подготву-
вање на летот (flight dispatcher),  

д) падобрански персонал кој искокнува од возду-
хоплови во лет со падобран,  

ѓ) кабински персонал кој врши работи во патничка-
та кабина на воздухопловот, кои се однесуваат на без-
бедноста на влезените лица кои не се летачки персонал 
или лица кои вршат верификација на радионавигацис-
ките уреди во воздухот,  

е) персоналот за метеоролошко обезбедување на 
воздушниот сообраќај,  

ж) персонал за поставување, одржување, контрола 
и мониторирање на техничките средства, уредите и оп-
ремата, за давање на услуги на воздухопловна навига-
ција (ATSEP), 

з) персоналот кој врши подготовка и издавање на 
воздухопловни информации, карти публикации и про-
цедури и 
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ѕ) персонал за регулирање и обезбедување на опти-
мален проток на воздушниот сообраќај. 

Друг стручен персонал се стручно оспособени лица 
кои вршат други работи од значење за безбедноста на 
воздухопловството. Во друг стручен персонал спаѓаат: 
професионални пожарникари, персоналот за прифаќа-
ње и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, сто-
ка и пошта,  лица за опслужување на воздухоплови со 
гориво и мазиво, медицински лица, лица за обезбедува-
ње од дејствија на незаконско постапување, како и ли-
ца кои ја одржуваат аеродромската инфраструктура, 
односно маневарските површини, објектите и инстала-
циите на аеродром од значење на безбедноста на воз-
душниот сообраќај; 

59. “План на лет” се утврдени податоци кои се 
доставуваат до единиците за АТС услуги, а кои се од-
несуваат на планиран лет или дел од лет на воздухоп-
лов; 

60. “Платформа” е определена површина на еден 
аеродром на земја на која се прифаќа воздухоплов зара-
ди натоварување и растоварување на патници, пошта 
или товар, за полнење со гориво, паркирање или од-
ржување; 

61. “Пловидбеност на воздухоплов“ е на пропи-
шан начин утврдена способност на воздухопловот за 
безбеден воздушен сообраќај;  

62. “Површина за маневрирање“ е дел од аерод-
ромот определен за полетување, слетување и за движе-
ње на воздухоплови на земја во врска со полетување и 
слетување, исклучувајќи ги платформите;  

63. “Полетно-слетна патека“ е определена правоа-
голна површина на аеродромот наменета за полетува-
ње или слетување на воздухоплови;  

64. “Потрага по воздухоплов и спасување на воз-
духоплов“ е организиран систем за потрага по возду-
хоплови и спасување на патниците и екипажот;  

65. “Превоз во домашен воздушен сообраќај“ е 
превоз при чие вршење местото на поаѓање и дестина-
цијата се наоѓаат на територијата на Република Север-
на Македонија;  

66. “Превоз во меѓународен воздушен сообраќај“ 
е превоз при чиешто вршење местото на поаѓање и дес-
тинацијата се наоѓаат на територијата на две држави 
или на територијата на една држава, ако е предвидено 
слетување на територијата на друга држава;  

66-а. Препрека е секој траен, времен и подвижен 
објект, или делови на истиот, кој:  

а) се наоѓа во зоната наменета за движење на возду-
хопловите по земја;  

б) сe простира над дефинираните површини наме-
нети за заштита на воздухопловите во лет или 

в) се наоѓа надвор од површините утврдени во под-
точките (а) и (б) на оваа точка, а претставува опасност 
по воздушниот сообраќај. 

67. “Прифатени стандарди и препорачани прак-
тики“ се стандарди и препорачани практики кои се 
сметаат за дел од националните воздухопловни пропи-
си на Република Северна Македонија;  

68. “Работно време на член на екипаж на возду-
хоплов“ е времето што членот на екипажот ќе го поми-
не на работа од еден час пред планираното време за по-
летување до 30 минути по слетувањето;  

69. “Редовен јавен воздушен превоз” е серија од 
летови која ги има следниве карактеристики: 

a) на секој лет патничките седишта и/или капаци-
тетот за транспорт на карго и/или пошта се достапни за 
индивидуално купување од јавноста (директно од пре-
возникот или од овластени агенти) и 

б) секој лет има за цел вршење на сообраќај меѓу 
исти два или повеќе аеродроми или: 

- согласно објавен ред на летање или 
- со летови кои се толку редовни или чести што 

претставуваат препознатливи систематски серии; 

70. “Ред на летање“ е утврдено време на полетува-
ње и слетување на воздухоплови во редовниот јавен 
воздушен превоз;  

70-а.“Самостоен давател на услуги” е корисник 
на воздухопловното пристаниште кој самостојно из-
вршува една или повеќе категории на услуги на аерод-
ром; 

70-б. “Самостојно извршување на услуги” е кога 
корисникот на воздухопловното пристаниште директно 
извршува сам за себе една или повеќе категории на ус-
луги на аеродром, а за што не склучува договор со тре-
то лице. Корисниците на воздухопловното пристаниш-
те не се сметаат меѓу себе како трети лица ако: 

 - еден од нив има мнозински дел во сопственоста на 
другиот или 

- ист субјект има поголем дел во сопственоста на 
двата; 

71. “Специјализирани услуги со воздухоплов 
(Aerial Work)“ се воздухопловни активности во кои 
воздухопловот се користи за давање на специјализира-
ни услуги како што се: за потребите на земјоделството, 
шумарството, здравството, градежништвото, за фотог-
рафирање и снимање, набљудување и патролирање, 
рекламни цели (фрлање на летоци, влечење на реклам-
ни пароли) и друго, односно услуги кои не спаѓаат во 
превоз на лица, предмети и пошта;  

72. “Сериозен инцидент“ е загрозување на безбед-
носта на еден воздухоплов којшто вклучува околности 
кои укажуваат дека речиси се случила несреќа;  

73. “Стручна подготовка“ е вид и степен на обра-
зование;  

74. “Стручна оспособеност“ е ниво на знаење и 
способност за вршење на посебни стручни работи во 
воздушниот сообраќај со која не се стекнува степен на 
стручна подготовка;  

74-a. “Субјекти на воздухопловната индустрија” 
се оператори на  воздухоплови, воздухопловни школ-
ски центри, оператори на аеродроми или леталишта, 
даватели на услуги на аеродром, даватели на услуги на 
воздухопловна навигација, организации за дизајн, град-
ба или одржување на воздухоплови и други субјекти 
кои вршат некоја од дејностите во воздухопловството 
утврдена со овој закон; 

75. “Терен“ е копнена површина која ги задоволува 
условите за повремено извршување на активности со 
воздухоплови од посебна категорија, падобрани, бало-
ни и хеликоптери;  

76. “Технички лет“ е летот на воздухопловот од 
аеродромот на кој ќе се затече до аеродромот на кој ќе 
се изврши сервис на воздухопловот;  

78. “Упатство за работа (Maintenance Control 
Manual MCM & Maintenance Management Exposition 
Manual MMEM)“ е прирачник што ги содржи проце-
дурите, инструкциите и раководењето за работата на 
воздухопловно-техничкиот персонал при извршување 
на нивните должности и одговорности;  

79. “Условно забранета зона“ е дел од македон-
скиот воздушен простор над определена територија во 
која воздушниот сообраќај не може да се врши во опре-
делено време и под определени услови;  

80. “Услуги на воздухопловна навигација (ANS-
Air Navigation Services)“ се услуги кои се даваат во 
воздухопловно информативниот регион и опфаќаат:  

а) АТМ услуги (Air Traffic Management) опфаќаат:  
- АТС услуги (ATS-Air Traffic Services):  
контрола на летањето,  
информирање во лет и  
тревожење,  
- регулирање на протокот на воздушен сообраќај и  
- организација на воздушниот простор,  
б) воздухопловно информирање (Aeronautical 

Information Service - AIS),  
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в) метеоролошко обезбедување на воздушниот со-
обраќај и  

г) поставување, одржување, контрола и монитори-
рање на техничките средства, уредите и опремата, за 
давање на услуги на воздухопловна навигација (CNS 
Services); 

81. “Цивилно воздухопловство” е кој било сооб-
раќај кој го вршат само цивилни воздухоплови со ис-
клучок на сообраќајот кој го вршат државните возду-
хоплови наведени во членот 3 на Чикашката конвенци-
ја за цивилно воздухопловство. 

81-а. „Регулиран агент” е агент, шпедитер или кој 
било друг субјект кој има деловни врски со оператор и 
кој обезбедува безбедносни контроли кои се прифатени 
или ги бара надлежниот орган во однос на товар или 
пошта; 

81-б. „Познат испраќач” е испраќач на товар или 
пошта за своја сопствена сметка и чии процедури ги 
исполнуваат општите правила и стандарди за обезбеду-
вање доволни за да се дозволи превоз на товар или 
пошта со кој било воздухоплов; 

82. ECIP - Европски план за меѓусебно приближу-
вање и имплементација (ECIP European Converegence 
Implementation Plan) и 

83. “Аеродромска инфраструктура” се полетно 
слетни патеки, патеки за возење, пристанишни плат-
форми, инсталации за вертикална сигнализација и тер-
минална зграда со придружни објекти и инсталации. 

 
ВТОР ДЕЛ 

ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 
 

1. НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ 
 

Член 5 
(1) За регулирање и спроведување на работите од 

областа на цивилното воздухопловство утврдени со 
овој закон надлежни се:  

- Министерството за транспорт и врски и  
- Агенцијата за цивилно воздухопловство.  
(2) За регулирање и спроведување на работите ут-

врдени со овој закон за потребите на државните возду-
хоплови надлежни се: 

- Министерството за одбрана за воените воздухоп-
лови, 

- Министерството за внатрешни работи за полицис-
ките воздухоплови и 

- Министерството за финансии за царинските воз-
духоплови. 

(3) За спроведување на техничко истражување на 
воздухопловни несреќи и сериозни инциденти во смис-
ла на овој закон, Владата на Република Северна Маке-
донија формира Комитет за истрага на воздухопловни 
несреќи и сериозни инциденти како независно истраж-
но тело со својство на правно лице. 

 
Член 6 

(1) Министерството за транспорт и врски е надлеж-
но за работите од областа на воздухопловството, и тоа:  

а) ја подготвува националната стратегија за развој 
на воздухопловството како оперативен документ;  

б) ја реализира политиката на Владата на Република 
Северна Македонија во областа на воздухопловството;  

в) ја спроведува политиката на Владата на Републи-
ка Северна Македонија при доделување на концесии од 
областа на воздухопловството;  

г) предлага закони од областа на воздухопловството 
и подготвува и донесува подзаконски акти кои се пред-
видени со овој закон;  

д) подготвува и донесува подзаконски акти со кои 
се пропишуваат мерките, начинот и условите за спро-
ведување на ЕУ и меѓународните стандарди, препора-
чани практики и нормативи од областа на спроведува-
њето на инспекцискиот надзор во воздухопловството. 

ѓ) спроведува постапка за привремено ставање на 
концесија под привремена принудна управа (секвес-
тар);  

e) врши други работи утврдени со прописите од об-
ласта на воздухопловството. 

(2) Националната стратегија за развој на воздухоп-
ловството од ставот (1) потточка а) на овој член ја до-
несува Владата на Република Северна Македонија, со 
период на важност од 10 години. 

 
Член 7 

(1) За вршење на работите од областа на воздухоп-
ловството утврдени со овој закон се основа Агенција за 
цивилно воздухопловство (во натамошниот текст: 
Агенција).  

(2) Агенцијата е независно регулаторно тело со јав-
ни овластувања утврдени со овој закон. 

(3) Агенцијата ги извршува надлежностите предви-
дени со ЕУ прописите и меѓународните воздухопловни 
стандарди и препорачани практики во својство на над-
лежна воздухопловна власт за регулирање, лиценци-
рање, сертификација и надзор во воздухопловството во 
Република Северна Македонија. 

(4) Агенцијата во својата работа и при донесување 
на одлуките во рамките на своите овластувања е целос-
но политички, финансиски и функционално независна 
од друг државен орган, друго јавно правно лице или 
трговско друштво што врши дејност од областа на воз-
духопловството и е непристрасна кон нив. 

(5) Агенцијата стекнува статус на правно лице со 
запишување во Централниот регистар на Република 
Северна Македонија. 

(6) Седиштето на Агенцијата е во Скопје. 
(7) Организацијата и работењето на Агенцијата 

поблиску се уредува со Статутот на Агенцијата кој 
особено содржи одредби за:  

- седиште на Агенцијата,  
- ознака, односно лого на Агенцијата,  
- изработка и употреба на печати на Агенцијата,  
- начинот на застапување на Агенцијата,  
- внатрешна организација на Агенцијата,  
- начин на именување и разрешување на директорот 

на Агенцијата,  
- обврска за вработените во однос на чување на до-

верливост на податоците,  
- степен на тајност на актите, документите и други 

податоци поврзани со работењето на Агенцијата и  
- други одредби од значење за работењето на 

Агенцијата. 
(8) Агенцијата има своја ознака, односно лого ут-

врдени со Статутот.  
(9) Со цел за извршување на определени активнос-

ти во рамките на своите надлежности,  Агенцијата мо-
же да ангажира домашни или странски правни или фи-
зички лица, имајќи го во предвид конфликтот на инте-
реси. 

 
Член 7-а 

(1) Работата на Агенцијата е јавна. 
(2) Агенцијата за својата работа одговара пред Соб-

ранието на Република Северна Македонија. 
 

Член 7-б 
(1) Агенцијата ги има следниве надлежности:  
- врши работи од својот делокруг во согласност со 

прописите од областа на воздухопловството, како и врз 
основа на Националната стратегија за развој на возду-
хопловството и меѓународните договори од областа на 
воздухопловството, ратификувани од Република Се-
верна Македонија со цел за безбедно и редовно одвива-
ње на цивилното воздухопловство, 
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- врши надзор над примената на прописите од об-
ласта на воздухопловството, 

- учествува во подготовка на предлог на закони од 
областа на воздухопловството; 

- подготвува и донесува подзаконски акти од облас-
та на воздухопловството кои се предвидени со овој за-
кон како и подзаконски акти со кои се пропишува 
спроведувањето на ЕУ и меѓународните стандарди, 
препорачани практики и нормативи од областа на воз-
духопловството, кои не се во надлежност на Владата на 
Република Северна Македонија и Министерството за 
транспорт и врски согласно со овој закон, 

- спроведува постапка за пристап на давателите на 
услуги на аеродром на пазарот на услуги на аеродром 
на трети лица, 

- одобрува изземања, исклучоци и отстапувања од 
примената на прифатените меѓународни стандарди и 
препорачани практики кога е тоа предвидено со нив, 

- одобрува Зборник на воздухопловни информации, 
- води постапка и донесува управни акти за изда-

вање, продолжување, обновување, ограничување, про-
мена, суспендирање, повлекување и/или пренос на доз-
воли, овластувања, уверенија, одобренија, согласности 
и други управни акти утврдени со овој закон и пропи-
сите донесени врз основа на овој закон, како и еви-
денција на истите, 

- врши регистрација на воздухоплови, аеродроми, 
леталишта и евиденција на терени, 

- предлага мерки за развој и примена на нови техно-
логии во воздухопловството, 

- организира и координира активности поврзани со 
потрага и спасување на воздухоплови, 

- врши заштита на правата на патници како и обез-
бедување на правата на лица со инвалидитет и лицата 
со намалена подвижност, 

- издава одобренија за летање и дезигнации за до-
машни авиопревозници, 

- изготвува и/или препорачува литература од облас-
та на воздухопловството и упатства за субјектите на 
воздухопловната индустрија и 

- врши други работи утврдени со прописите од об-
ласта на воздухопловството. 

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член одредени 
активности од надлежност на Агенцијата ги врши 
EASA кога тоа е определено со овој закон, прописите 
донесени врз основа на овој закон и/или Регулатива 
(ЕУ) број 2018/1139 на Европскиот парламент и на Со-
ветот од 4 јули 2018 година, за заеднички правила во 
областа на цивилно воздухопловство и за основање на 
Агенција на Европската Унија за безбедност на возду-
хопловството со која е укината со Регулативата 
216/2008 на Европската Унија, за заеднички правила во 
областа на цивилното воздухопловство и воспоставува-
ње на EASA, која е преземена со Анексот 1 од Мулти-
латералната спогодба за основање на Европска заед-
ничка воздухопловна област (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” број 27/2007 и 98/2009). 

 
Член 7-в 

(1) На постапките предвидени со овој закон супси-
дијарно се применуваат одредбите од Законот за оп-
штата управна постапка, доколку со овој закон и про-
писите донесени врз основа на овој закон поинаку не е 
определено. 

(2) Обрасците на барањата, формата, содржината и 
евиденцијата на уверенијата, дозволите, одобренијата, 
согласностите и другите управни акти предвидени со 
овој закон и прописите донесени врз основа на овој за-
кон, како и постапката за нивно издавање, продолжу-
вање, обновување, промена и/или пренос ги пропишува 
Агенцијата. 

 
Член 8 

Органи на Агенцијата се Управен одбор и директор. 

Член 9 
(1) Управниот одбор се состои од три члена, од кои 

еден е претседател. 
(2) Со работата на Управниот одбор раководи прет-

седателот на Управниот одбор. 
(3) Претседателот и членовите на Управниот одбор 

ги именува Собранието на Република Северна Македо-
нија, на предлог на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата на Собранието на Република Северна 
Македонија, со мандат од четири години, со можност 
за уште еден мандат. 

(4) За претседател и членови на Управниот одбор 
можат да бидат именувани лица кои имаат завршено 
високо образование од областа на техничките, правни-
те или економските науки, со работно искуство над пет 
години од областа на воздухопловството и со активно 
познавање на англискиот  јазик. 

(5) За претседател и член на Управниот одбор мо-
жат да бидат именувани лица од редот на вработените 
во Агенцијата, вработените во други правни лица што 
вршат дејност од областа на цивилното воздухоплов-
ство основани од државата и вработените во други 
правни лица, освен ако тоа не претставува конфликт на 
интереси согласно со закон. 

(6) Претседателот и членовите на Управниот одбор 
се именуваат не подоцна од 60 дена пред истекот на 
мандатот на нивните претходници.  

(7) За времетраењето на мандатот, претседателот и 
членовите на Управниот одбор не можат да бидат: пра-
теници во Собранието на Република Северна Македо-
нија, членови на Владата на Република Северна Маке-
донија, лица кои извршуваат должности во органите и 
телата на политички партии, членови на управни и над-
зорни одбори на јавни претпријатија или акционерски 
друштва или членови на друг вид на асоцијација на 
правни или физички лица кои би можеле да доведат до 
конфликт на интереси. 

(8) Претседателот, член на Управниот одбор, лица-
та во брачна или вонбрачна заедница со претседателот 
или членот на Управниот одбор, роднини по права ли-
нија до втор степен, не можат да се стекнат со акции 
односно удели директно или индиректно во организа-
ција што извршува активности директно поврзани со 
надлежностите на Агенцијата. 

(9) За претседател и членови на Управниот одбор 
не можат да бидат именувани лица кои се осудени со 
правосилна судска пресуда за кривично дело на казна 
затвор во траење подолго од шест месеци или мерка 
забрана за вршење на професија, дејност или должност 
за времетраење на казната или мерката.  

(10) Ако постапката за именување не е завршена 
пред истекот на мандатот на претседателот и членови-
те на Управниот одбор чиј мандат е истечен, претседа-
телот и членовите на Управниот одбор можат да про-
должат да ја вршат својата функција, но не подолго од 
шест месеци. 

(11) Претседателот на Управниот одбор има право 
на месечен надоместок во висина од 50% од просечна-
та месечна нето плата во стопанството на ниво на Ре-
публика Северна Македонија, а членовите на Управни-
от одбор имаат право на месечен надоместок во висина 
од 40% од просечната месечна нето плата во стопан-
ството на ниво на Република Северна Македонија.  

(12) Средствата за месечниот надоместок и другите 
трошоци на претседателот и членовите на Управниот 
одбор се обезбедуваат од средствата на Агенцијата, ут-
врдени со годишниот финансиски план. 

 
Член 9-а 

(1) Управниот одбор одлучува на седници.  
(2) Седниците ги свикува претседателот на Управ-

ниот одбор најмалку еднаш месечно. 
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(3) Седниците на Управниот одбор се јавни. По ис-
клучок, Управниот одбор може да одлучи дали седни-
цата или расправата по некоја точка ќе биде затворена 
за јавноста. 

(4) Одлуките на Управниот одбор се донесуваат со 
мнозинство гласови од вкупниот број на членови на 
Управниот одбор. 

 
Член 9-б 

 Управниот одбор на Агенцијата е надлежен да: 
− донесува Статут и други акти на Агенцијата;,   
− усвојува предлог и донесува годишна програма за 

работа и развој, 
− усвојува предлог и донесува годишен финансиски 

план, 
− усвојува годишен финансиски извештај со зав-

ршна сметка, 
− усвојува извештај за реализација на годишната 

програма за работа и развој, 
− го именува директорот на Агенцијата во соглас-

ност со овој закон, 
− ги донесува општите акти за внатрешна организа-

ција и систематизација на работните места, плати на 
вработените, како и тарифници и трошковници за ра-
ботењето на Агенцијата, 

− соработува со други државни органи и институ-
ции и органи на eдиниците на локалната самоуправа, 

− доставува извештаи, препораки и предлози до 
Собранието на Република Северна Македонија и други 
државни органи и институции од областа на цивилното 
воздухопловство и 

− врши други работи утврдени со Статутот и овој 
закон.  

   
Член 9-в 

(1) Собранието на Република Северна Македонија, 
по предлог на Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата на Собранието на Република Северна Ма-
кедонија може да ги разреши претседателот и членови-
те на Управниот одбор на Агенцијата пред истекот на 
мандатот за кој се именувани поради следниве при-
чини:  

─ на негово барање, 
─  во случај на спреченост на вршење на функција-

та поради болест подолго од шест месеци или смрт, 
─ прифаќање на функција или работа што е неспој-

лива со неговата функција член на Управниот одбор, 
─ ако е осуден со правосилна судска пресуда за 

кривично дело на казна затвор во траење подолго од 
шест месеци или мерка забрана за вршење на профе-
сија, дејност или должност, со денот на изрекувањето 
на казната или мерката, 

─ сторил повреда на прописите од областа на воз-
духопловството или злоупотреба на функцијата и 

─ неоправдано отсуствувал на три седници едно-
подруго или пет седници во тековната година. 

(2) Недоставувањето на годишна програма за рабо-
тата и развој на Агенцијата, како и годишен финансис-
ки извештај до Собранието на Република Северна Ма-
кедонија е основ за колективно разрешување на претсе-
дателот и членовите на Управниот одбор. 

(3) Доколку постои причина за разрешување на 
член на Управниот одбор на Агенцијата пред истекот 
на мандатот за коj е именуван, Управниот одбор на 
Агенцијата треба да ја извести Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Републи-
ка Северна Македонија во рок од седум дена од денот 
на дознавањето на причината.  

 
Член 9-г 

(1) Со работата на Агенцијата раководи директор.  

(2) Директорот на Агенцијата го избира Управниот 
одбор на Агенцијата по пат на јавен оглас кој се објаву-
ва во најмалку три дневни весници кои се издаваат на 
целата територија на Република Северна Македонија, 
од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот 
што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои збо-
руваат службен јазик различен од македонскиот јазик. 

(3) Мандатот на директорот е четири години со 
можност за уште еден последователен мандат. 

(4) За директор на Агенцијата може да биде избра-
но лице кое ги исполнува следниве услови, и тоа:  

1) е државјанин на Република Северна Македонија;  
2) во моментот на изборот со правосилна судска 

пресуда не му е изречена казна или прекршочна сан-
кција забрана за вршење на професија, дејност или 
должност;  

3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС 
или завршен VII/1 степен од областа на технич-
ките,правните или економските науки;  

4) има минимум пет години работно искуство од 
областа на цивилното ваздухопловство и најмалку три 
години работно искуство на раководно место;  

5) поседува еден од следниве меѓународно призна-
ти сертификати или уверенија за активно познавање на 
англискиот јазик не постар од пет години:  

- ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода,  
- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,  
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмал-

ку Б2 (B2) ниво,  
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,  
- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или 
- АПТИС (APTIS) – најмалку ниво Б2 (B2). 
(5) Управниот одбор е должен да го именува дирек-

торот не подоцна од 30 дена пред истекот на мандатот 
на неговиот претходник. 

(6) Директорот на Агенцијата, лицата во брачна или 
вонбрачна заедница со директорот на Агенцијата, род-
нини по права линија до втор степен, не можат да се 
стекнат со акции односно удели директно или индирек-
тно во организација што извршува активности дирек-
тно поврзани со надлежностите на Агенцијата . 

(7) Директорот на Агенцијата не може да биде лице 
кое е осудено со правосилна судска пресуда за кривич-
но дело на казна затвор во траење подолго од шест ме-
сеци или мерка забрана за вршење на професија, деј-
ност или должност, за времетраење на казната или мер-
ката. 

(8) Директорот е професионално ангажиран во 
Агенцијата со полно работно време.  

 
Член 9-д 

(1) Директорот раководи со работата на Агенцијата 
и е одговорен за законитото работење на Агенцијата и 
ги има следниве надлежности: 

─ ја претставува и застапува Агенцијата, 
─ предлага, подготвува и донесува подзаконски 

акти, процедури и упатства за имплементација на под-
законските акти донесени врз основа на овој закон и 
внатрешни процедури за работа, 

─ издава овластувања на физички или правни лица 
за вршење на дел од надлежностите на Агенцијата кога 
тоа е определено со пропис донесен врз основа на овој 
закон, 

─ изготвува предлог на годишна програма за работа 
и развој, годишен финансиски план на Агенцијата, фи-
нансиски извештај со завршна сметка и извештај од ре-
ализираната годишна програма за работа и развој на 
Агенцијата, 

─ предлага општи акти за внатрешна организација 
и систематизација на работните места, плати на врабо-
тените, како и тарифници и трошковници за работење-
то на Агенцијата, 
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─ предлага акти што ги донесува Управниот одбор, 
─ ги извршува одлуките донесени од страна на 

Управниот одбор, 
─ донесува одлуки, решенија и други акти за кои не 

одлучува Управниот одбор во согласност со овој закон 
и Статутот на Агенцијата, 

─ назначува воздухопловни инспектори, 
─ назначува лица на раководни места во Агенци-

јата, 
─ издава наредби и/или оперативни директиви за 

безбедност и обезбедување од дејствија на незаконско 
постапување, 

─ организира процес за консултација со субјектите 
на воздухопловната индустрија, 

─ соработува со други државни органи и институ-
ции, органи на единиците на локалната самоуправа и 
со невладини организации и здруженија на граѓани и 

─ врши други работи утврдени со овој закон и Ста-
тутот на Агенцијата.  

(2) Директорот на Агенцијата е должен да воспос-
тави внатрешна контрола преку имплементација на со-
одветен систем на финансиски менаџмент и контрола и 
внатрешна ревизија согласно со Законот за јавна внат-
решна финансиска контрола.  

(3) Директорот има право да присуствува и учес-
твува на состаноците на Управниот одбор, без право на 
глас. 

(4) Директорот може да поднесе оставка на својата 
функција во писмена форма до Управниот одбор.  

(5) Ако мандатот на директорот е завршен, а поста-
пката за именување на директор не е завршена, тогаш 
директорот може да продолжи да ја врши функцијата 
се додека не се именува директор, но не подолго од 
шест месеци. 

 
Член 9-ѓ 

Директорот може да биде разрешен од страна на 
Управниот одбор пред истекување на мандатот во сле-
дниве случаи: 

─ на негово барање, 
─ во случај на спреченост за вршење на функција 

поради болест подолго од шест месеци или смрт, 
─ прифаќање на функција или работа што се нес-

појливи со неговата функција на директор, 
─ ако е осуден со правосилна судска пресуда за 

кривично дело на казна затвор во траење подолго од 
шест месеци или мерка забрана за вршење на профе-
сија, дејност или должност, со денот на изрекувањето 
на казната или мерката и 

─ повреда на прописите од областа на воздухоплов-
ството или злоупотреба на функцијата. 

 
Член 10 

Против решенијата на Агенцијата донесени во 
првостепена управна постапка, незадоволната странка 
има право на судска заштита пред Управниот суд во 
рок од 30 дена од денот на приемот на решението. 

 
Член 11 

(1) Директорот одлучува за правата, должностите и 
одговорностите на вработените во Агенцијата.  

(2) Директорот обезбедува соодветна и правична 
застапеност на сите заедници кои живеат во Република 
Северна Македонија.  

 (3) Вработените во Агенцијата кои вршат админис-
тративни работи имаат статус на административни 
службеници.  

(4) За прашањата кои се однесуваат на работниот 
однос на вработените од ставот (3) на овој член кои не 
се уредени со овој закон и со колективен договор, се 
применуваат одредбите од Законот за административ-
ните службеници и општите прописи за работните од-
носи.  

(5) Вработените во Агенцијата кои вршат помошни 
и технички работи имаат статус на помошно-технички 
персонал.  

(6) На помошно-технички персонал во Агенцијата 
ќе се применува Законот за вработените во јавниот сек-
тор и општите прописи за работни односи. 

 (7) Начинот на утврдување на основната плата и на 
додадоците на плата на вработените во Агенцијата се 
уредува со колективен договор. 

 
Член 12 

(1) Агенцијата се финансира од:  
- дел од надоместокот остварен врз основа за корис-

тење на услуги на воздухопловна навигација во маке-
донскиот воздушен простор,  

- надоместок за издавање, продолжување, обнову-
вање и промена на уверенија, дозволи, одобренија, сог-
ласности и друго, предвидени со овој закон или пропи-
сите донесени врз основа на овој закон, 

- надоместок за преглед на воздухоплов,  
- надоместок за проверка на стручната способност 

на персоналот во воздухопловството и друг стручен 
персонал,  

- дел од надоместоците за користење на полетно-
слетната патека и патеките за возење, односно за поле-
тување, слетување и осветлување и 

- донации, заеми и друга финансиска и техничка по-
мош и други надоместоци утврдени со овој закон и 
други прописи донесени врз основа на овој закон.  

(2) Висината на делот од надоместокот од ставот (1) 
алинеја 1 на овој член се утврдува врз основа на одоб-
рениот годишен финансиски план со трошковник на 
Агенцијата, во зависност од административните тро-
шоци и трошоците за безбедносен и континуиран над-
зор на давањето на услуги на воздухопловна навига-
ција, на начин пропишан согласно со членот 56 став (4) 
на овој закон. 

(3) Висината на делот од надоместокот од ставот (1) 
алинеја 5 на овој член изнесува 2% од надоместокот за 
користење на полетно-слетната патека и патеките за 
возење, односно за полетување, слетување и осветлу-
вање, кој го наплатува операторот на аеродромот и ме-
сечно го уплатува на сметка на Агенцијата. 

(4) Висината на надоместокот за добивање на одоб-
ренија и согласности од ставот (1) алинеја 2 на овој 
член ја пропишува Управниот одбор на Агенцијата со 
тарифник, во зависност од реалните административни 
и надзорни трошоци. 

(5) Средствата од ставот (1) на овој член се уплаќа-
ат на сметка на Агенцијата, а се користат за функцио-
нирање на Агенцијата, инвестиционо и тековно одржу-
вање, за месечни плати и други надоместоци на врабо-
тените, за обука и усовршување на вработените и за 
други неопходни работи.  

(6) Агенцијата може да се финансира и од конце-
сискиот надоместок за користење на аеродромите во 
Република Северна Македонија, уплатен за претходна-
та година. 

(7) Собранието на Република Северна Македонија 
на предлог на Агенцијата донесува одлука за користе-
ње на средствата од ставот (6) на овој член по претход-
но добиено мислење од Владата на Република Северна 
Македонија. 

 
Член 13 

(1) Предлог-годишната програма за работа и развој 
и предлог-годишниот финансиски план, Агенцијата ги 
доставува на согласност до Собранието на Република 
Северна Македонија најдоцна до крајот на декември 
секоја година. 
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(2) Годишната програма за работа и развој и годиш-
ниот финансиски план од ставот (1) на овој член ги до-
несува Управниот одбор по претходно добиена соглас-
ност од Собранието на Република Северна Македонија, 
најдоцна до крајот на јануари секоја година. 

(3) Извештајот за реализација на годишната програ-
ма за работа и развој на Агенцијата за претходната го-
дина проследен со финансиско - сметководствени из-
вештаи изработени во согласност со Меѓународните 
стандарди за финансиско известување, Управниот од-
бор на Агенцијата ги усвојува најдоцна до 25 февруари 
секоја година. 

(4) Годишниот финансиски план содржи податоци 
за приходите и расходите за работењето на Агенцијата.  

(5) Извештајот од независен ревизор се доставува 
до Управниот одбор на Агенцијата најдоцна до 1 јуни 
секоја година. 

(6) Извештајот за реализација на годишната програ-
ма за работа и развој на Агенцијата за претходната го-
дина, Управниот одбор на Агенцијата го доставува на 
усвојување до Собранието на Република Северна Ма-
кедонија најдоцна до 30 јуни заедно со извештајот од 
независен ревизор. 

(7) Ревизијата ја врши надворешен и независен ре-
визор, избран согласно со Законот за јавните набавки. 

 
2. ДЕЈНОСТИ ВО ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО 

 
Член 14 

(1) Дејности од областа на воздухопловството спо-
ред овој закон се:  

1) воздушен превоз;  
2) специјализирани услуги со воздухоплов;  
3) воздухопловно-спортските активности;  
4) градбата и одржувањето на воздухопловите;  
5) изградба, реконструкција и одржување на аерод-

роми, леталишта и терени;  
6) услуги на аеродром;  
7) услуги на воздухопловна навигација; 
8) обуката на персонал во воздухопловството и 

друг стручен персонал и  
9) други дејности утврдени со овој закон или други 

прописи.  
(2) Заедничките основни правила кои се однесуваат 

на различните дејности во областа на цивилното возду-
хопловство ги пропишува Агенцијата согласно со ЕУ 
Регулативата од членот 7-б став (2) од овој закон. 

 
3. БЕЗБЕДНОСТ 

 
Член 14-а 

(1) Со цел унапредување на системите за управува-
ње со безбедноста и постигнување на прифатливо ниво 
на безбедност во воздушниот сообраќај, Агенцијата до-
несува Национална програма за безбедност во возду-
хопловството на предлог на Националниот комитет за 
управување со безбедноста во воздухопловството, а по 
претходно добиена согласност од Владата на Републи-
ка Северна Македонија.  

(2) Програмата од ставот (1) на овој член особено 
содржи: политика на безбедноста на воздушниот сооб-
раќај и организација на системот за управување со без-
бедноста, прифатливите нивоа на безбедноста, мерките 
и субјектите одговорни за нивно спроведување и друго.  

(3) Организациите и центрите за обука на персона-
лот во воздухопловството и другиот стручен персонал, 
превозниците, операторите на аеродром, давателите на 
услуги на воздухопловна навигација и организациите 
за одржување, проектирање и градба на воздухоплови, 
како и другите субјекти на воздухопловната индустрија 
изготвуваат Прирачник за управување со безбедноста 
во согласност со Националната програма за безбедност 
во воздухопловството кој го одобрува Агенцијата.  

(4) Правните лица од ставот (3) на овој член треба 
да воспостават и одржуваат систем за управување со 
безбедноста во согласност со одобрениот прирачник и 
Националната програма за безбедност во воздухоплов-
ството.  

(5) Агенцијата воспоставува систем за управување 
со безбедноста во согласност со прифатените стандар-
ди од областа на воздухопловството.  

 
Член 14-б 

(1) Со цел следење на спроведувањето на Нацио-
налната програма за безбедност во воздухопловството 
и донесување на одлуки за преземање на превентивни 
мерки за отстранување на опасностите за безбедноста 
на воздухопловството и ефикасно функционирање на 
целокупниот систем за безбедност на воздухоплов-
ството, Владата на Република Северна Македонија 
формира Национален комитет за управување со без-
бедноста во воздухопловството (во натамошниот текст: 
Комитет за безбедноста).  

(2) Комитетот за безбедност ги врши следниве ра-
боти:  

- предлага Национална програма за безбедност во 
воздухопловството со план за безбедност во воздухоп-
ловството,  

- доставува годишни извештаи за спроведување на 
Националната програма за безбедност во воздухоплов-
ството до Владата на Република Северна Македонија 
до 31 март во тековната година за претходната година,  

- ги разгледува извештаите за несреќи и сериозни 
инциденти кои се однесуваат на безбедноста во возду-
хопловството,  

- одлучува за спроведување на превентивни мерки 
за ублажување на ризиците од потенцијални опасности 
за безбедноста во воздухопловството и  

- врши други работи во согласност со Национална-
та програма за безбедност во воздухопловството.  

(3) Комитетот за безбедност се состои од претстав-
ници номинирани од Министерството за транспорт и 
врски, Министерството за одбрана, Министерството за 
внатрешни работи, Агенцијата, операторот на возду-
хопловно пристаниште, давателот на услуги на возду-
хопловна навигација, здружение на оператори на воз-
духоплови и претседателот на Комитетот за истрага на 
воздухопловни несреќи и сериозни инциденти на бара-
ње од претседателот на Комитетот.  

(4) Претседател на Комитетот за безбедност е ди-
ректорот на Агенцијата и истиот е овластен и одгово-
рен за управување (администрирање) и координирање 
на имплементацијата на Националната програма за без-
бедност во воздухопловството.  

(5) За својата работа Комитетот донесува Деловник 
за работа. 

 
ТРЕТ ДЕЛ 

ВОЗДУШЕН СООБРАЌАЈ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 15 
(1) За воздушен сообраќај може да се користи воз-

духоплов кој ги исполнува условите пропишани со овој 
закон и со прописите донесени врз основа на овој за-
кон.  

(2) Во воздушниот сообраќај воздухопловите се ко-
ристат во согласност со видот, категоријата и наме-
ната, определени во уверението за пловидбеност.  

(3) Правилата и постапките на летањето на возду-
хопловите поблиску ги пропишува директорот на 
Агенцијата.  

(4) Правилата и постапките на оперативното летање 
на државните воздухоплови ги пропишуваат:  
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- министерот за внатрешни работи за полициските 
воздухоплови,  

- министерот за одбрана за воените воздухоплови и  
- министерот за финансии за царинските воздухоп-

лови.  
 

Член 16 
(1) Во случај кога воздухоплов што е запишан во 

регистарот на воздухоплови на Република Северна Ма-
кедонија се користи во друга земја, Република Северна 
Македонија може, со договор меѓу воздухопловните 
власти, да и ги пренесе на таа земја сите или дел од 
функциите и должностите на Агенцијата кои произле-
гуваат од членовите 12, 30, 31 и 32-а на Чикашката 
конвенција. Во тој случај Република Северна Македо-
нија како земја на регистарот на воздухопловот се ос-
лободува од одговорноста во однос на пренесените об-
врски.  

(2) Во случај кога воздухоплов што е запишан во 
регистарот на воздухоплови на друга земја се користи 
во Република Северна Македонија, земјата на региста-
рот на воздухопловот може, со договор меѓу воздухоп-
ловните власти, да и ги пренесе на Република Северна 
Македонија сите или дел од функциите и должностите 
на воздухопловните власти на таа земја кои произлегу-
ваат од членовите 12, 30, 31 и 32-а на Чикашката кон-
венција. Во тој случај земјата на регистарот на возду-
хопловот се ослободува од одговорноста во однос на 
пренесените обврски.  

(3) Во договорот од ставовите (1) и (2) на овој член 
мора точно да се наведе кои функции и должности се 
пренесуваат согласно со членот 83-bis од Чикашката 
конвенција. 

(4) Преносот на функциите и должностите ќе има 
ефект откако склучениот договор од ставовите (1) и (2) 
на овој член, ќе биде доставен до ICAO и објавен сог-
ласно со членот 83 од Чикашката конвенција. 

(5) Одредбите од ставовите (1), (2), (3) и (4) на овој 
член се применуваат и на случаите на кои се однесува 
членот 77 од Чикашката конвенција.  

(6) Важноста на договорот за пренос од ставовите 
(1) и (2) на овој член се утврдува согласно со периодот 
на важност на договорот за закуп, чартер или сличен 
договор за воздухопловот кој се користи согласно со 
членот 83-bis од Чикашката конвенција. 

(7) Заверени копии од склучениот договор за пре-
нос и од уверението за исполнување на безбедносни 
услови (AOC) на превозникот се носат во воздухопло-
вот што е предмет на договорот за закуп, чартер или 
сличен договор. 

 
Член 17 

(1) Забрането е летање на воздухоплов без екипаж 
во контролирана аеродромска зона на воздухопловно 
пристаниште, доколку истиот не е опремен со уред за 
идентификација-транспондер.  

(2) Цивилен воздухоплов без екипаж може да лета 
во македонскиот воздушен простор во согласност со 
условите кои ги пропишува Агенцијата. 

(3) Државен воздухоплов без екипаж може да лета 
во македонскиот воздушен простор во согласност со 
условите кои ги пропишува Министерството за внат-
решни работи, односно Министерството за одбрана зе-
мајќи ја предвид безбедноста на цивилниот воздушен 
сообраќај. 

 
Член 18 

(1) Воздушниот сообраќај може постојано или 
привремено да се забрани над определено подрачје што 
е прогласено за забранета, условно забранета или за 
опасна зона.  

(2) Воздушниот сообраќај над определени подрачја 
може да се ограничи временски или со определување 
на висината под која или над која истиот не смее да се 
врши.  

(3) Забранетите, условно забранетите и опасните зо-
ни се објавуваат на начинот вообичаен во воздушниот 
сообраќај.  

(4) Ако воздухопловот се приближува кон подрачје 
на забранета, условно забранета или опасна зона или 
лета низ неа, надлежната контрола на летање во тој дел 
на македонскиот воздушен простор е должна да ги пре-
земе пропишаните мерки за враќање на воздухопловот 
на патеката на летот определена во одобрениот план на 
летот.  

(5) Ако водачот на воздухопловот од ставот (4) на 
овој член не постапи по инструкцијата на надлежната 
контрола на летањето, истата по потреба иницира по-
стапка за присилно слетување на воздухопловот.  

(6) Владата на Република Северна Македонија го 
пропишува начинот и постапката за враќање и присил-
но слетување на воздухоплов од ставовите (4) и (5) на 
овој член.  

(7) Забранет е воздушен сообраќај под определена 
висина над градовите и другите населени места и ин-
дустриските објекти.  

(8) Висината од ставот (7) на овој член е пропишана 
со правилата и постапките на летање на воздухоплови-
те согласно со членот 15 на овој закон.  

(9) Забрането е акробатско летање над градовите и 
другите населени места и индустриските објекти.  

(10) По исклучок од одредбата на ставот (7) од овој 
член, воздушниот сообраќај над градовите и другите 
населени места и индустриските објекти е дозволен 
под определената висина ако Агенцијата за тоа издаде 
одобрение.  

(11) Одoбрението од ставот (10) на овој член не е 
потребно за воздухоплови за потрага и спасување, за 
давање на медицинска помош и за државните возду-
хоплови при вршење на оперативни летови. 

(12) Забрането е насочување на светла, ласери и од-
блесоци кон воздухоплови во лет. 

 
Член 19 

(1) За време на летот од воздухопловот не смеат да 
се исфрлаат предмети.  

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, ако е тоа 
во интерес на безбедноста на воздухопловот или на 
заштитата на животите и здравјето на лицата во возду-
хопловот, водачот на воздухопловот може да нареди од 
воздухопловот да се исфрли горивото, товарот или дел 
од товарот над ненаселени места, според редоследот 
што тој ќе го определи.  

 
Член 20 

Ракети и други летачки објекти за научни, спортски 
и други цели што можат да ја загрозат безбедноста на 
воздушниот сообраќај во македонскиот воздушен 
простор можат да се лансираат на начинот и под усло-
вите што ги пропишува Агенцијата.  

 
Член 21 

(1) Ракети против градоносни облаци можат да се 
лансираат само врз основа на согласност од надлежна-
та контрола на летање.  

(2) Субјектите, условите и начинот на лансирање на 
ракетите од ставот (1) на овој член ги пропишува Вла-
дата на Република Северна Македонија.  

 
Член 22 

На воздушниот пат, односно во завршната контро-
лирана област и аеродромската зона и над воздухоп-
ловното пристаниште, е забрането скокање со падоб-
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ран од воздухоплов, освен ако воздухопловот се наоѓа 
во опасност или одобрение за скокање дала надлежната 
контрола на летање во согласност со овој закон и со 
прописите донесени врз основа на овој закон.  

 
Член 23 

(1) Агенцијата, односно давателот на услуги на воз-
духопловна навигација, по барање на Министерството 
за одбрана е должна, во определен дел на воздушниот 
простор или на определен аеродром, привремено да го 
забрани или да го ограничи летањето ако тоа го бараат 
интересите на одбраната, националната безбедност или 
безбедноста на летањето на определен воздухоплов 
или на група воздухоплови.  

(2) Забраната на летањето, односно ограничувањето 
на летањето од ставот (1) на овој член, се објавува на 
начин вообичаен во воздушниот сообраќај, најмалку 48 
часа пред часот на влегувањето во сила на забраната 
или ограничувањето, односно веднаш ако тоа го бараат 
исклучителни околности.  

 
Член 24 

(1) Летовите на македонските воени воздухоплови 
со цел за заштита на суверенитетот и територијалниот 
интегритет на Република Северна Македонија, летови-
те на полициските воздухоплови кои се извршуваат со 
цел за заштита на јавниот ред и мир и царинските воз-
духоплови во вршење на својата должност, се сметаат 
за летови од посебно значење за безбедноста на Репуб-
лика Северна Македонија.  

(2) Летовите на македонските воени, полициски и 
царински воздухоплови од ставот (1) на овој член има-
ат предност пред останатите летови, освен ако се рабо-
ти за летови каде што пилотот пријавил инцидент.  

 
Член 25 

(1) Воздухоплов по правило влегува во, односно из-
легува од македонскиот воздушен простор на гранична 
точка, имајќи ја предвид целта за ефикасно и флекси-
билно користење на воздушниот простор. 

(2) Граничните точки ги одобрува Агенцијата на 
предлог на давателот на услуги на воздухопловна нави-
гација, согласно со утврдениот план на 
EUROCONTROL и ICAO, имајќи ја предвид целта за 
ефикасно и флексибилно користење на воздушниот 
простор. 

(3) По исклучок на одредбата од ставот (1) на овој 
член во случај на опасност или неповолни метеоро-
лошки услови, хуманитарни акции, акции за заштита 
на луѓето и материјалните добра, поради пожар, град и 
слично и заради експедитивност на воздушниот сооб-
раќај, надлежната контрола може да одобри влегување, 
односно излегување на воздухоплов и надвор од гра-
ничната точка, како и да изврши и одобри измена на 
рутата на летот на воздухопловот. 

(4) Надлежната контрола на летање е должна во 
случај на влегување, односно излегување на воздухоп-
лов за којшто не постои најава и одобрение за лет вед-
наш да ги извести Министерството за одбрана и Ми-
нистерството за внатрешни работи. 

 
Член 26 

(1) Странски воздухоплов може да лета во македон-
ски воздушен простор само врз основа на одобрение за 
летање, освен ако поинаку не е пропишано со меѓуна-
роден договор кој го ратификувала Република Северна 
Македонија.  

(2) За цивилни странски воздухоплови кои влегува-
ат на територијата на Република Северна Македонија 
со цел за слетување, одобрението од ставот (1) на овој 
член го издава Агенцијата, а за цивилни странски воз-
духоплови кои влегуваат на територијата на Република 

Северна Македонија со цел за прелет, одобрението го 
издава давателот на услуги на воздухопловната навига-
ција. 

(3) За странски државни воздухоплови, воздухопло-
ви на Обединетите нации, воздухоплови кои се корис-
тат за потребите на Обединетите нации, воздухоплови 
кои се користат исклучиво за превоз на лица кои ужи-
ваат посебен статус, одобрението за летање од ставот 
(1) на овој член го издава Министерството за надво-
решни работи, по претходно добиена согласност од 
Министерството за одбрана.  

(4) Посебните услови, начинот и постапката за до-
бивање на одобрение за летање на цивилни и државни 
воздухоплови, ги пропишува Владата на Република Се-
верна Македонија.  

 
Член 27 

(1) По исклучок од членот 26 став (1) на овој закон 
за оперативните летови на домашните државни возду-
хоплови не е потребно одобрение за летање.  

(2) Странски државен воздухоплов кој не се корис-
ти за државни цели, ако има одобрение за летање од 
членот 26 на овој закон, се смета за цивилен воздухоп-
лов и врз него се применуваат одредбите на овој закон 
и прописите донесени врз основа на овој закон.  

 
Член 28 

(1) Странски воздухоплов кој според членот 26 од 
овој закон има одобрение за летање во македонски воз-
душен простор, може да полета и слета на аеродром 
што е отворен за меѓународен воздушен сообраќај.  

(2) За полетување и слетување на аеродром, терен, 
односно леталиште што не е отворено за меѓународен 
сообраќај во ставот (1) на овој член, странскиот возду-
хоплов кој врши цивилни летови мора да има и посеб-
но одобрение за аеродромот, теренот, односно лета-
лиштето што го издава Агенцијата по претходно мис-
лење на Министерството за одбрана, Министерството 
за финансии – Царинската управа и Министерството за 
внатрешни работи, освен ако поинаку не е утврдено со 
меѓународен договор кој го ратификувала Република 
Северна Македонија. 

(3) Посебното одобрение од ставот (2) на овој член 
за странски воздухоплови кои вршат државни летови 
го издаваат надлежните министерства. 

(4) Министерството за внатрешни работи и Минис-
терството за финансии - Царинската управа, задачите 
од своја надлежност во врска со слетување на аеродром 
кој не е отворен за меѓународен воздушен сообраќај ќе 
ги извршат на местото на слетување на странскиот воз-
духоплов, а трошоците за овие активности паѓаат на 
товар на лицето корисник на услугите. 

(5) Домашен воздухоплов кој ќе го напушти маке-
донскиот воздушен простор, при повторно враќање, 
може да слета на територијата на Република Северна 
Македонија само на аеродром што е отворен за меѓуна-
роден воздушен сообраќај или на аеродром, терен, од-
носно леталиште што не е отворено за меѓународен со-
обраќај доколку има посебно одобрение согласно со 
ставот (2) на овој член. 

 
Член 29 

(1) На странски воздухоплов му е забрането во ма-
кедонски воздушен простор да носи активно наполнето 
стрелачко, ракетно или бомбардерско вооружување, 
како и активна опрема за снимање, освен ако со меѓу-
народен договор што го ратификувала Република Се-
верна Македонија поинаку не е определено.  

(2) За употреба на активна опрема за снимање од 
воздух странски воздухоплов мора да има посебно 
одобрение согласно Законот за одбрана. 
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II. УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ВОЗДУШЕН 
СООБРАЌАЈ 

 
1. ВОЗДУШЕН ПРЕВОЗ 

 
Член 30 

Воздушен превоз во домашниот и меѓународниот 
воздушен сообраќај може да се врши како јавен возду-
шен превоз и воздушен превоз за сопствени потреби.  

 
1.1. Услови за вршење на јавен воздушен превоз 

 
Член 31 

Јавен воздушен превоз може да се врши како редо-
вен или како нередовен превоз во домашниот или во 
меѓународниот воздушен сообраќај.  

 
Член 32 

Воздушните патишта ги одобрува Агенцијата на 
предлог на давателот на услуги на воздухопловна нави-
гација, согласно со утврдениот план на 
EUROCONTROL и ICAO. 

 
Член 33 

(1) Заради безбедност и уредност на јавниот возду-
шен превоз, правното лице што врши јавен воздушен 
превоз треба да има потребен персонал, воздухоплови, 
опрема, како и да исполнува посебни услови неопход-
ни за безбедно и уредно работење. Начинот на вршење 
на јавен воздушен превоз, како и посебните услови во 
однос на потребниот персонал, воздухопловите, опре-
мата и другите посебни услови неопходни за безбедно 
и уредно работење ги пропишува директорот на 
Агенцијата.  

(2) На превозникот кој ги исполнува условите од 
ставот (1) на овој член, Агенцијата му издава или про-
должува уверение за работа (Operating Licence) и уве-
рение за исполнување на безбедносните услови за 
вршење на јавен воздушен превоз (Air Operator 
Certificate-AOC) за што донесува решение. 

 
Член 34 

(1) Јавен воздушен превоз во меѓународниот возду-
шен сообраќај може да врши домашен превозник кој 
покрај условите од членот 33 на овој закон ги исполну-
ва и условите предвидени со меѓународни договори 
што ја обврзуваат Република Северна Македонија, како 
и со други меѓународни акти со кои се регулира без-
бедното и уредното вршење на превозот во меѓународ-
ниот воздушен сообраќај.  

(2) Странски превозник може да врши јавен возду-
шен превоз во меѓународниот воздушен сообраќај со 
Република Северна Македонија во согласност со усло-
вите од билатералниот и мултилатералниот договор за 
меѓународен редовен или нередовен јавен воздушен 
превоз што ја обврзува Република Северна Македонија 
или во согласност со условите од одобрението издаде-
но врз основа на членот 26 на овој закон.  

(3) По исклучок од ставовите (1) и (2) на овој член, 
домашен превозник или превозник на земја-членка на 
ЕЗВО може да врши меѓународен јавен воздушен сооб-
раќај меѓу Република Северна Македонија и земја-
членка на ЕЗВО согласно со одредбите од Регулатива-
та 1008/2008 на ЕУ. 

Член 35 е избришан 
Член 36 е избришан 
 

Член 37 
(1) Превозникот е должен редовно и уредно да го 

одржува превозот во воздушниот сообраќај.  

(2) Операторот на воздухопловното пристаниште 
(службата за прифаќање и испраќање на воздухоплови, 
патници, багаж, стока и пошта, службата за обезбеду-
вање, службата за одржување на површини за маневри-
рање, платформи, објекти, инсталации, уреди и опрема, 
медицинската служба и противпожарна служба), прав-
ното лице кое го снабдува воздухопловот со гориво, 
службата на органите за внатрешни работи, службата 
на царина, надлежната контрола на летање, службата 
за метеоролошко обезбедување на воздушниот сообра-
ќај, се должни своите работи да ги вршат така што ќе 
обезбедат редовно и уредно одвивање на воздушниот 
сообраќај.  

(3) Превозниците и операторот на воздухопловното 
пристаниште се должни да доставуваат месечен извеш-
тај за редовноста и уредноста на воздушниот сообраќај 
до Агенцијата.  

 
Член 38 

Директорот на Агенцијата ги пропишува правилата 
за утврдување на листата на превозници кои се пред-
мет на оперативна забрана во согласност со Регулати-
вата 2111/2005 ЕУ и ја објавува листата на превозници 
кои се предмет на оперативна забрана. 

  
Член 38-а 

(1) Заради побрз развој на цивилното воздухоплов-
ство и формирање на поконкурентни и подостапни це-
ни во воздушниот сообраќај, Владата на Република Се-
верна Македонија и единиците на локалната самоупра-
ва можат да доделуваат финансиска поддршка за пот-
тикнување и развој на воздушниот сообраќај во Репуб-
лика Северна Македонија на домашни и странски пре-
возници.  

(2) Финанската поддршка од ставот (1) на овој член 
се определува врз основа на  следниве критериуми: 

- зголемување на фрекфенцијата на летови на одре-
дена дестинација, 

- воведување на нови дестинации, 
- зголемување на број на патници и 
- исполнување на условите за вршење на јавен воз-

душен превоз согласно со овој закон. 
(3) За определување на финансиската поддршка од 

ставот (1) на овој член, Владата на Република Северна 
Македонија донесува тригодишна програма, по прет-
ходно добиено мислење од Министерството за финан-
сии и Комисијата за заштита на конкуренцијата. 

(4) За определување на финансиската поддршка од 
ставот (1) на овој член, единиците на локалната само-
управа донесуваат тригодишна програма, по претходно 
добиено мислење од Комисијата за заштита на конку-
ренцијата. 

(5) Начинот, поблиските критериуми од ставот (2) 
на овој член и потребната документација која треба да 
се достави од корисниците на финансиската поддршка 
од ставот (1) на овој член ги утврдува Владата на Ре-
публика Северна Македонија, односно советот на еди-
ниците на локалната самоуправа. 

(6) Средствата за финансирање на програмата од 
ставот (3) на овој член се обезбедуваат од Буџетот на 
Република Северна Македонија, односно од Буџетот на 
единиците на локалната самоуправа. 

 
Член 38-б 

Во случај кога авиопревозникот нема економски 
интерес за вршење на услуга за вршење на редовен ја-
вен воздушен превоз на одредена линија во рамките на 
ЕЗВО, а ако таквата линија се смета од особено значе-
ње за економскиот и социјалниот развој на одреден ре-
гион, Владата на Република Северна Македонија може 
да ја определи како линија од јавен интерес, а поста-
пката и условите ќе ги утврди во согласност со ЕУ Ре-
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гулативата 1008/2008 која е преземена со Анексот I на 
Мултилатералната спогодба за основање на Европска 
заедничка воздухопловна област („Службен весник на 
Република Македонија” брoj 27/2007 и 98/2009). 

Член 39 е избришан 
Член 40 е избришан 
Член 41 е избришан. 
 

1.2 Услови за вршење на некомерцијални летачки 
операции 

 
Член 42 

Начинот на вршење на некомерцијални летачки 
операции, како и посебните услови во однос на возду-
хопловите, персоналот и другите посебни услови ги 
пропишува директорот на Агенцијата. 

 
 

2. СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ СО 
ВОЗДУХОПЛОВ 

 
Член 43 

(1) Начинот на вршење на специјализирани услуги 
со воздухоплов како и посебните услови во однос на 
воздухопловите, персоналот и другите посебни услови 
ги пропишува директорот на Агенцијата.  

(2) На операторот на воздухоплов кој ќе ги исполни 
условите од прописот од ставот (1) на овој член за 
вршење на високо ризични комерцијални специјализи-
рани услуги со воздухоплов, Агенцијата му издава ов-
ластување. 

 
3. ВОЗДУХОПЛОВНО-СПОРТСКИ ДЕЈНОСТИ 
 

Член 44 
(1) Физичко или правно лице може да организира 

воздухопловно-спортска дејност ако ги исполнува по-
себните услови што ги пропишува директорот на 
Агенцијата.  

(2) На лицето од ставот (1) кое ги исполнува усло-
вите за организирање на воздухопловно-спортска деј-
ност, Агенцијата му издава одобрение.  

(3) Начинот и правилата на вршење на воздухоп-
ловно-спортски дејности (летање со едрилици и ба-
лони, организирање на натпревари, скокање со падоб-
рани и моделарство), ги пропишува директорот на 
Агенцијата.  

(4) Начинот и условите за вршење на летачки опе-
рации со воздухоплови кои не се според ICAO стан-
дарди, ги пропишува директорот на Агенцијата.  

(5) Правилата за воено падобрански активности ги 
пропишува министерот за одбрана. 

 
4. ПОСЕБНИ ВОЗДУХОПЛОВНИ АКТИВНОСТИ 

 
Член 45 

(1) Министерството за одбрана и Министерството 
за внатрешни работи организираат и изведуваат посеб-
ни воздухопловни активности. 

(2) Правилата за вршење на посебните воздухоп-
ловни активности ги пропишуваат надлежните минис-
терства. 

 
5. НАДОМЕСТОЦИ 

 
Член 46 

(1) За издавање, продолжување/обновување и про-
мена на уверенијата, овластувањата и одобренијата од 
членовите 33, 42, 43 и 44 на овој закон се плаќа надо-
месток на Агенцијата. 

(2) Висината на надоместокот од ставот (1) на овој 
член ја пропишува Управниот одбор на Агенцијата со 
тарифник, во зависност од реалните административни 
и надзорни трошоци. 

6. ВОЗДУХОПЛОВНИ МАНИФЕСТАЦИИ 
 

Член 47 
(1) Трговско друштво, орган на државната управа, 

здружение на граѓани или друго физичко или правно 
лице може да бара организирање на воздухопловна ма-
нифестација, под услови и на начин што ги пропишува 
директорот на Агенцијата.  

(2) На субјектите од ставот (1) на овој член коишто 
ќе ги исполнат условите за организирање на воздухоп-
ловна манифестација Агенцијата, по претходно из-
вршен надзор, ќе им издаде одобрение.  

 
7. ИСПРАВИ, КНИГИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ НА 

ВОЗДУХОПЛОВ 
 

Член 48 
(1) Воздухопловот што се користи за воздушен со-

обраќај за време на лет мора да ги има исправите, кни-
гите и другите документи пропишани со овој закон и 
прописите донесени врз основа на овој закон. 

(2) Исправите, книгите и другите документи на воз-
духопловот служат како доказ за идентитетот, пловид-
беноста и другите карактеристики на воздухопловот.  

 
Член 49 

(1) За време на воздушниот сообраќај, во воздухоп-
ловот, освен балонот и воздухопловите коишто не се 
според ICAO стандарди, мораат да се наоѓаат следниве 
исправи, книги и други документи:  

1) уверение за регистрација - (Registration 
Certificate);  

2) уверение за пловидбеност - (Airworthiness 
Certificate);  

3) дозвола за работа на радиостаницата - (Aircraft 
Radio License);  

4) дозвола на член на екипаж за летање - (Flight 
Crew License) и 

5) оперативен дневник на воздухопловот - (Aircraft 
Journey Log).  

(2) Во воздухопловот што се користи за воздушен 
превоз, покрај исправите, книгите и другите документи 
од ставот (1) на овој член, мораат да се наоѓаат и ис-
правите, книгите и другите документи пропишани со 
актите од членовите 33 став (1) и 42 на овој закон. 

(3) Исправите, книгите и другите документи што се 
наоѓаат во воздухопловот мораат да бидат уредени, 
ажурирани и мораат да се покажат по барање на овлас-
тените лица. 
 

Член 50 
(1) Исправите од членот 49 на овој закон кои ги из-

дава Агенцијата мораат да бидат составени на македон-
ски јазик и на англиски јазик.  

(2) Книгите и другите документи на воздухоплови-
те на домашните превозници мораат да бидат составе-
ни на англиски јазик.  

 
Член 51 

Ако воздухопловот биде избришан од регистарот на 
воздухоплови на Република Северна Македонија, испра-
вите на воздухопловот се доставуваат во Агенцијата.  

 
Член 52 

(1) Исправите за пловидбеност и дозволите издаде-
ни или валидирани од договорна земја на ICAO во која 
еден воздухоплов е регистриран се признаваат за ва-
лидни во Република Северна Македонија согласно со 
членот 33 на Чикашката конвенција доколку условите 
под кои тие се издадени или валидирани се исти или 
построги од минимум стандардите утврдени согласно 
со Чикашката конвенција. 
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(2) Во врска со член 33 од Чикашката конвенција, 
доколку земја членка на ICAO во која е регистриран 
воздухопловот ги пренесе своите надлежности за изда-
вање или валидирање на исправите од ставот (1) на 
овој член на земјата на операторот согласно со членот 
83-bis на Чикашката конвенција, тогаш во Република 
Северна Македонија се признава и валидноста на ис-
правите од ставот (1) на овој член издадени од земјата 
на операторот дополнително на оние исправи издадени 
од земјата на регистарот на воздухопловот под услов 
Република Северна Македонија да е официјално ин-
формирана за договорот за пренос на надлежностите 
склучен согласно со членот 83-bis од Чикашката кон-
венција. 

(3) Во случај воздухоплов кој е предмет на договор 
за пренос на надлежности треба да го користи воз-
душниот простор на Република Северна Македонија, а 
Република Северна Македонија не е официјално ин-
формирана за договорот за пренос на надлежности 
склучен согласно со членот 83-bis од Чикашката кон-
венција, тогаш земјата на регистарот на воздухопловот 
останува целосно надлежна согласно со членовите 30, 
31 и 32-а од Чикашката конвенција, без оглед на склу-
чениот договор за пренос на надлежности.  

 
III. УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА 
 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 53 
(1) Услугите на воздухопловната навигација се да-

ваат врз ексклузивна основа во рамките на посебни 
блокови на воздушниот простор кои спаѓаат под над-
лежност на Република Северна Македонија од страна 
на давател на услуги на воздухопловна навигација кој 
треба да е дезигниран од страна на Владата на Репуб-
лика Северна Македонија под услов да поседува увере-
ние за оспособеност за давање на услуги на воздухоп-
ловна навигација.  

(2) Во услови на постоење на функционален возду-
шен блок воспоставен со меѓународен договор соглас-
но со членот 57 од овој закон, кој се протега преку воз-
душниот простор на Република Северна Македонија, 
земјите потписнички заеднички дезигнираат со догово-
рот еден или повеќе даватели на услуги на воздухоп-
ловна навигација и ги определуваат нивните права и 
обврски. 

(3) Дезигнацијата од ставовите (1) и (2) на овој член 
се однесува на давање на ATС услуги и метеоролошки 
услуги. 

(4) За добивање на уверение за оспособеност за да-
вање на услугите на воздухопловна навигација давате-
лот на услугите треба да има потребен персонал, оп-
рема, како и да исполнува други посебни услови неоп-
ходни за безбедно и уредно работење. 

(5) На даватели на услуги на воздухопловна навига-
ција кои имаат главно седиште или регистрирано прет-
ставништво во Република Северна Македонија, увере-
нието за оспособеност за давање на услуги на возду-
хопловна навигација им го издава Агенцијата со рок на 
важење од две години. 

(6) Управниот одбор на Агенцијата со тарифник, во 
зависност од реалните административни и надзорни 
трошоци ја пропишува висината на надоместокот за из-
давање, продолжување, промена и обновување на уве-
рението од ставот (2) на овој член. 

(7) Начинот на давањето на услугите на воздухоп-
ловна навигација, како и посебните услови во однос на 
потребниот персонал, опремата и другите посебни ус-
лови неопходни за безбедно и уредно работење ги про-
пишува Владата на Република Северна Македонија. 

(8) Начинот на давање на услуги на воздухопловна 
навигација за потребите на државните воздухоплови се 
регулира со договор за соработка меѓу давателот на ус-
луги на воздухопловна навигација и надлежните ми-
нистерства. 

(9) Агенцијата во соработка со давателот на услуги 
на воздухопловна навигација изготвува Национален 
план за ефикасност на давањето на услугите на возду-
хопловна навигација. Националниот план за ефикас-
ност на давањето на услугите на воздухопловна нави-
гација се изготвува врз основа на податоците кои се до-
биваат од давателот на услуги на воздухопловна нави-
гација.  

(10) Националниот план за ефикасност на давањето 
на услугите на воздухопловна навигација се одобрува 
од Владата на Република Северна Македонија.  

(11) Агенцијата ја следи реализацијата на Нацио-
налниот план за ефикасност на давањето на услугите 
на воздухопловна навигација од страна на давателот на 
услуги на воздухопловна навигација. 

Член 54 е избришан 
 

Член 55 
При давање на услуги на воздухопловна навигација 

се употребуваат мерните единици, кратенките и мери-
лата што се утврдени со закон, важечките стандарди 
или меѓународните договори што ја обврзуваат Репуб-
лика Северна Македонија.  

 
Член 56 

(1) За користење на услуги на воздухопловна нави-
гација во македонскиот воздушен простор, операторот 
на воздухопловот плаќа надоместок, кој се состои од 
надоместок со кој се финансираат трошоците за услуги 
за прелети (En Route Charges) и надоместок со кој се 
финансираат трошоците за терминални услуги 
(Terminal Charges).  

(2) Надоместокот со кој се финансираат трошоците 
за услуги за прелети (En Route Charges) од ставот (1) на 
овој член го наплатува EUROCONTROL и го пренесу-
ва на Агенцијата и на давателот на услуги на воздухоп-
ловна навигација врз основа на претходно склучен до-
говор.  

(3) Надоместокот со кој се финансираат трошоците 
за терминални услуги (Terminal Charges) од ставот (1) 
на овој член, го наплатува давателот на услуги на воз-
духопловна навигација или EUROCONTROL. Доколку 
надоместокот го наплатува EUROCONTROL истиот го 
пренесува на давателот на услуги на воздухопловна на-
вигација врз основа на претходно склучен договор.  

(4) Давателот на услуги на воздухопловна навига-
ција може да примени мерки на присила согласно про-
писот од став (5) на овој член во случај кога заостана-
тиот долг нема да биде платен од страна на корисникот 
на услугите од став (1) на овој член.  

(5) Начинот на определување на висината на надо-
местокот од ставот (1) на овој член, начинот на напла-
тата и ослободувањето од плаќање на надоместокот ги 
пропишува Владата на Република Северна Македонија 
во согласност со меѓународните договори ратификува-
ни од Република Северна Македонија.  

(6) Од плаќање на надоместокот од ставот (1) на 
овој член покрај летовите определени со прописот од 
став (5) на овој член, ослободени од плаќање се летови-
те на државните воздухоплови на Република Северна 
Македонија, како и други летови кои можат да бидат 
ослободени согласно прописот од став (5) на овој член 
по претходно донесена одлука на Владата на Републи-
ка Северна Македонија.  
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Член 57 
АТМ услугите можат да се даваат и надвор од гра-

ниците на воздухопловно информативниот регион или 
пак правото за нивно обезбедување во некој дел од воз-
духопловно информативниот регион да се делегира на 
друг меѓународен субјект врз основа на меѓународни 
договори кои ја обврзуваат Република Северна Маке-
донија.  

 
Член 58 

(1) Организацијата и користењето на воздушниот 
простор го пропишува Владата на Република Северна 
Македонија. 

(2) За извршување на работите поврзани со управу-
вање со воздушниот простор и флексибилно користење 
на воздушниот простор, Владата на Република Северна 
Македонија формира Цивилно-воен комитет.  

(3) Во Комитетот членуваат претставници од Ми-
нистерството за транспорт и врски, Министерството за 
одбрана, Министерството за внатрешни работи, 
Агенцијата и давателот на услуги на воздухопловна на-
вигација. 

(4) Работата на Комитетот jа координира претстав-
никот од давателот на услуги на воздухопловна навига-
ција. 

(5) Комитетот за својата работа поднесува извештај 
до Владата на Република Северна Македонија најдоцна 
до 31 јануари во тековната година за претходната го-
дина.   

 
Член 58-а 

(1) Со цел имплементација на концептот на ICAO 
за воспоставување на навигација заснована на перфор-
манси, како и утврдување на спецификациите за возду-
хопловна навигација во зависност од обемот на услуги 
на воздухопловна навигација кои се даваат во воз-
душниот простор на Република Северна Македонија, 
Владата на Република Северна Македонија на предлог 
на Агенцијата донесува План за имплементација на на-
вигација заснована на перформанси.  

(2) Во планот од ставот (1) на овој член, Владата на 
Република Северна Македонија ги утврдува глобални-
те системи за сателитска навигација и сателитскиот 
систем за зајакнување на сигнали со цел подобрување 
на перформансите на глобалните системи за сателитска 
навигација кои ќе се користат во воздушниот простор 
на Република Северна Македонија. 

 
Член 59 

 (1) Техничките средства, опремата, уредите и об-
јектите за давање на услуги на воздухопловна навига-
ција се сите оперативни технички средства кои со сво-
јата работа и функција се потребни за овозможување 
на безбедно и уредно давање на услуги на воздухоп-
ловна навигација или се на располагање за користење 
од страна на учесниците во воздушниот сообраќај. 

(2) Техничките средства, опремата, уредите и објек-
тите од ставот (1) на овој член се набавуваат, поставу-
ваат и одржуваат на начин и во состојба која овозмо-
жува сигурен и редовен воздушен сообраќај. 

(3) Податоците за техничките средства, опремата, 
уредите и објектите за давање на услуги на воздухоп-
ловна навигација се објавуваат на начин вообичаен за 
воздушниот сообраќај. Дефектот или престанувањето 
со работа на определено техничко средство, опрема 
или уред за давање на услуги на воздухопловна навига-
ција, веднаш се објавуваат на начин вообичаен за воз-
душниот сообраќај, а нивните причини треба да се от-
странат во што пократок рок. 

(4) Техничките средства, опремата, уредите и објек-
тите за давање на услуги на воздухопловната навигаци-
ја мора да бидат заштитени од оштетување или униш-
тување. 

(5) Препреки, емисиони уреди, објекти, далноводи 
или други уреди што емитираат електромагнетни бра-
нови не смее да се поставуваат на оддалеченост од која 
со својата работа можат да ја попречат работата на тех-
ничките средства и уредите за давање на услугите на 
воздухопловната навигација. 

(6) Правните лица што даваат телекомуникациски и 
поштенско-телеграфски услуги како и услуги на пре-
нос, дистрибуција и снабдување со електрична енерги-
ја се должни да обезбедат приоритет во врските неоп-
ходни за давање на услугите на воздухопловната нави-
гација. 

(7) Начинот на поставување, одржување и заштита 
на техничките средства, уреди и опрема од ставот (1) 
на овој член, ги пропишува Агенцијата. 

 
Член 59-а 

(1) Правилата и условите за заемна оперативност на 
системите, нивните составни делови и поврзаните про-
цедури за давање на услугите на воздухопловна нави-
гација со европската АТМ мрежа ги пропишува Влада-
та на Република Северна Македонија. 

(2) Доколку Агенцијата утврди дека системите или 
нивните составни делови не се во согласност со прави-
лата и условите за интероперабилност од ставот (1) на 
овој член, треба да преземе потребни мерки за ограни-
чување на областа на нивна применливост или да ја 
забрани нивната употреба под услов да осигура безбед-
ност и континуитет на операциите. 

 
Член 59-б 

Агенцијата, по претходна согласност на давателот 
на услуги на воздухопловна навигација, го пропишува 
начинот на исполнување на сите PAN европски задачи 
и цели утврдени со ECIP на EUROCONTROL. 

 
2. ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНА 

НАВИГАЦИЈА 
 

Член 60 
(1) За вршење на услуги на воздухопловна навига-

ција Владата на Република Северна Македонија основа 
акционерско друштво со еден акционер, државата - да-
вател на услуги на воздухопловна навигација, согласно 
со Законот за трговските друштва.  

(2) Начинот на основање, дејностите и начинот на 
управување се регулирани со актот за основање и ста-
тутот на друштвото.  

(3) Односите меѓу единствениот акционер и друш-
твото од ставот (1) на овој член се уредуваат со дого-
вор склучен во писмена форма.  

 
Член 60-а 

(1) Предметот на работењето на давателот на услу-
гите на воздухопловна навигација опфаќа: 

1) давање на услуги на воздухопловна навигација 
(ANS - Air Navigation Services) каде што влегуваат: 

1.1) ATM услуги (Air Traffic Management) кои оп-
фаќаат: 

а) ATC услуги (ATS-Air Traffic Services), и тоа: 
- контрола на летање (ATC-Air Traffic Control) се 

дава на воздухопловите преку издавање на одобренија 
и инструкции на надлежната контрола на летање за да 
овозможи безбеден, редовен и брз проток на воздушни-
от сообраќај, 

- информирање во лет (FIS-Flight Information 
Service) се дава преку издавање на информации значај-
ни за безбедно одвивање на воздушниот сообраќај,и 

- тревожење (ALRT-Alerting Service) се дава за воз-
духоплов кој има потреба од потрага и спасување пре-
ку известување и координирање на надлежните суб-
јекти; 
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б) регулирање на протокот на воздушен сообраќај 
(ATFM-Air Traffic Flow Management) се дава за да 
овозможи максимално искористување на капацитетот 
на контролата на летање и обемот на сообраќајот;  

в) организација на воздушниот простор (ASM-
AirSpace Management) се дава за да обезбеди максимал-
но и флексибилно искористување на воздушниот прос-
тор за сите корисници и 

г) мрежни функции (Network functions) се услуги 
кои се даваат со цел обезбедување на детални аран-
жмани за донесување на заеднички одлуки помеѓу зем-
јите членки, давателите на услуги на воздухопловна 
навигација и функцијата за управување со мрежата. 

1.2) услуги на воздухопловно информирање (AIS - 
Aeronautical Information Service) опфаќа собирање, об-
работка и дистрибуција на воздухопловните информа-
ции, итни известувања, воздухопловен информативен 
циркулар, воздухопловни карти и постапки и процеду-
ри за летање; 

1.3) метеоролошките услуги кои опфаќаат соби-
рање, обработка и дистрибуција на метеоролошки ин-
формации, метеоролошка прогноза, метеоролошки из-
вестувања и метеоролошки предупредувања и 

1.4) поставување, одржување, контрола и монито-
рирање на техничките средства, уредите и опремата, за 
давање на услуги на воздухопловна навигација што 
подразбира превентивно и корективно одржување, 
приспособување, калибрирање, мониторирање, надгле-
дување, управување, поставување и воведување во ра-
бота, како и развој и измена на процедури и упатства за 
работа и одржување на оперативните технички сред-
ства во состојба која овозможува безбеден и уреден 
воздушен сообраќај (CNS Services);  

2) водење на евиденција, собирање, обработка и 
проследување на податоци кои се користат за наплата 
на надоместоци од услугите на воздухопловна навига-
ција; 

3) изготвување и редовно ажурирање на Зборникот 
на воздухопловни информации и 

4) обука на ANS персонал. 
 

Член 60-б 
Давателот на услуги на воздухопловна навигација 

се финансира од: 
- делот од надоместокот остварен по основ на дава-

ње на услуги на воздухопловна навигација чија висина 
се утврдува со трошковник на давателот на услуги на 
воздухопловна навигација на начин пропишан соглас-
но со членот 56 став (4) на овој закон, 

- надоместок за обука на ANS персонал и 
- даноци, заеми, кредити и друга финансиска и тех-

ничка помош. 
 

Член 60-в 
(1) Давателот на услуги на воздухопловна навига-

ција управува со техничките средства, уредите, опре-
мата и објектите за давање на услуги на воздухопловна 
навигација, како и со нив поврзаното земјиште. 

(2) Давателот на услуги на воздухопловна навига-
ција мора да ги осигура од оштетување или уништува-
ње техничките средства, уредите и опремата за давање 
на услуги на воздухопловна навигација. 

 
Член 60-г 

(1) Давателот на услуги на воздухопловна навига-
ција донесува програма за давање на услуги на возду-
хопловна навигација и годишен финансиски план по 
претходно добиена согласност од Агенцијата и ги дос-
тавува на одобрување до Владата на Република Север-
на Македонија најдоцна до крајот на секоја година. 

(2) Годишниот финансиски извештај со завршната 
сметка, ревизорскиот извештај за претходната година и 
годишниот извештај за работа за претходната година, 
давателот на услуги на воздухопловна навигација ги 
доставува до Владата на Република Северна Македони-
ја на одобрување најдоцна до крајот на мај секоја го-
дина, по претходно добиено позитивно мислење од 
Агенцијата. 

 
Член 60-д 

(1) Давателот на услуги на воздухопловната навига-
ција мора да биде осигуран за штета причинета на тре-
ти лица. 

(2) Осигурувањето од ставот (1) на овој член се 
склучува за одговорност за штета предизвикана во 
врска со предметот на работењето на давателот на ус-
луги на воздухопловната навигација од членот 60-а од 
овој закон.  

(3) Доколку висината на осигурителното покритие 
на кое е договорено осигурувањето од ставот (1) на 
овој член не е доволна за надоместување на одговор-
носта на утврдените побарувања во отштетното поба-
рување, за отплатата на непокриениот дел од висината 
на утврдената штета гарантира Владата на Република 
Северна Македонија.  

(4) Во случај кога Владата на Република Северна 
Македонија изврши отплата на непокриениот дел од 
висината на утврдената штета согласно со ставот (3) на 
овој член, има право на поврат на средствата. 

(5) Давателот на услуги на воздухопловната навига-
ција треба да обезбеди систем на препознавање, проце-
на и намалување на ризиците кои се присутни при да-
вањето на услуги на воздухопловна навигација во сог-
ласност со прифатените меѓународни стандарди. 

 
Член 60-ѓ 

(1) Персоналот кој дава услуги на воздухопловна 
навигација за време на штрајк мора да обезбеди безбе-
ден воздушен сообраќај во согласност со овој закон, 
другите прописи кои го регулираат штрајкот и со ко-
лективниот договор. 

(2) Персоналот од ставот (1) на овој член за време 
на штрајк мора да обезбеди 

- летови на воздухоплови кои учествуваат во акција 
на трагање и спасување, 

- хуманитарни и здравствени летови и 
- летови на државните воздухоплови и оперативни-

те летови кои имаат безбедносен карактер. 
 

ЧЕТВРТИ ДЕЛ 
 

АЕРОДРОМИ, ЛЕТАЛИШТА И ТЕРЕНИ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 61 
(1) Аеродром и леталиште можат да се користат за 

воздушен сообраќај само ако ги исполнуваат условите 
за безбедност на воздушниот сообраќај пропишани со 
овој закон и со прописите донесени врз основа на овој 
закон, ако ги исполнува условите пропишани со пропи-
сите за планирање, проектирање, изградба и рекон-
струкција на градби, ако е запишан во регистар на ае-
родроми, односно леталишта и доколку има одобрение 
за користење од надлежен орган.  

(2) Терен може да се користи за полетување и сле-
тување на воздухоплови ако ги исполнува условите за 
безбедност на воздушниот сообраќај што ги пропишу-
ва Агенцијата.  
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Член 62 
(1) Аеродромите можат да бидат цивилни, воени и 

мешовити (цивилно-воени).  
(2) Аеродромите според намената се делат на:  
1) аеродроми првенствено наменети за јавен возду-

шен превоз - воздухопловни пристаништа;  
2) аеродроми првенствено наменети за воздухоп-

ловно-спортски активности - спортски аеродроми и  
3) аеродроми за сопствени потреби.  
(3) Според видот на воздухопловите и местото на 

слетување, аеродромите можат да бидат аеродроми за 
воздухоплови на копно, на вода - хидродроми и аерод-
роми за хеликоптери - хелидроми (на копно, вода и по-
дигнат објект).  

 
Член 63 

(1) Воениот аеродром може да се користи како воз-
духопловно пристаниште под услов и на начин утврде-
ни со договор меѓу Министерството за одбрана и ко-
рисникот.  

(2) Со договорот од ставот (1) на овој член се опре-
делуваат деловите од аеродромот што можат да се ко-
ристат за потребите на воздушниот превоз, начинот на 
користење, условите за одржување и меѓусебните пра-
ва и обврски на договорните страни.  

 
Член 64 

(1) За секое воздухопловно пристаниште Агенција-
та утврдува постапки, процедури и минимум услови за 
безбедно полетување и слетување на цивилните возду-
хоплови кои се објавуваат во Зборникот на воздухоп-
ловни информации.  

(2) За секое цивилно или мешовито воздухопловно 
пристаниште кое се користи за летање на државни воз-
духоплови, постапките, процедурите и минималните 
услови за безбедно полетување и слетување на држав-
ните воздухоплови соодветно на видот на државниот 
воздухоплов ги утврдува министерот за одбрана, ми-
нистерот за финансии, односно министерот за внат-
решни работи, земајќи ги предвид постапките, проце-
дурите и минималните услови од ставот (1) на овој 
член, а во координација со давателот на услуги на воз-
духопловна навигација. 

 
Член 65 

Операторот на воздухоплов е должен да го утврди 
оперативниот минимум за секој аеродром што го ко-
ристи за полетување и слетување на воздухоплови, кои 
не можат да бидат помали од минималните услови про-
пишани од директорот на Агенцијата.  

 
Член 66 

Аеродромите се делат на класи според физичките, 
градежните и сообраќајните карактеристики на главна-
та полетно-слетна патека и патеките за возење и на ка-
тегории според степенот на опременост со уреди и 
средства за приоѓање, слетување, маневрирање и поле-
тување на воздухопловите.  

 
II. ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА 

ИНФРАСТРУКТУРАТА НА АЕРОДРОМ,ОДНОСНО 
ЛЕТАЛИШТЕ 

 
Член 67 

(1) Аеродромот, односно леталиштето мора да биде 
изграден така што ќе ги исполнува условите за безбед-
но полетување, слетување и престој на сите или само 
на определени видови и типови на воздухоплови.  

(2) Посебните услови за планирање, проектирање, 
изградба и реконструкција на аеродром и леталиште ги 
пропишува министерот за транспорт и врски.  

(3) Посебните услови за планирање, проектирање, 
изградба и реконструкција на воените аеродроми ги 
пропишува министерот за одбрана.  

 
Член 68 

(1) Во постапката за издавање на акти за градење 
согласно со Законот за градење, при изградба или ре-
конструкција на аеродром, леталиште или објект на ае-
родром или леталиште, како и препрека во зоната на 
аеродромот или леталиштето, инвеститорот е должен 
да прибави согласност од аспект на безбедноста на воз-
душниот сообраќај. 

(2) Во постапката за издавање на акти за градење 
согласно со Законот за градење за објекти во и надвор 
од зоната на аеродромот или леталиштето, инвестито-
рот е должен да прибави согласност од аспект на без-
бедноста на воздушниот сообраќај и тоа за издвоени 
антенски столбови со височина поголема од 15м, оџаци 
со височина поголема од 30м, далноводи под напон по-
голем од 100 КВ, ветерници, како и други објекти кои 
се со височина поголема од 100м. 

(3) Согласностите од ставовите (1) и (2) на овој 
член ги издава Агенцијата.  

(4) За објектите од ставовите (1) и (2) на овој член 
за кои се издава одобрение за употреба во комисиите за 
технички преглед на градбите учествува претставник 
од Агенцијата. 

 
Член 69 

(1) Операторот на аеродромот или леталиштето е 
должен да ги искористува полетно-слетните и другите 
патеки, платформата, објектите, инсталациите, уредите 
и опремата според нивната намена и капацитет во сог-
ласност со одредбите на овој закон и прописите доне-
сени врз основа на овој закон.  

(2) Операторот на аеродромот или леталиштето е 
должен на воздухоплов кој има одобрение за летање во 
македонскиот воздушен простор да му овозможи ко-
ристење на аеродромските објекти и инфраструктура 
во согласност со важечките прописи и во границите на 
расположливите капацитети.  

 
Член 70 

(1) Авиопревозниците, патниците и давателите на 
услугите на аеродром и другите корисници на аерод-
ромската инфраструктура плаќаат надоместок, и тоа:  

- за користење на полетно-слетната патека и пате-
ките за возење, односно за полетување, слетување и ос-
ветлување,  

- за престој на воздухоплови (паркинг) и  
- за користење на пристанишна платформа и зграда 

со придружни објекти (аеродромска такса).  
(2) Надоместокот од ставот (1) на овој член се при-

ход на операторот на аеродромската инфраструктура.  
(3) Висината на надоместокот од ставот (2) на овој 

член за користење на аеродромската инфраструктура ја 
определува операторот на аеродромот, во зависност од 
трошоците за одржување и користење на аеродромска-
та инфраструктура на начин кој го пропишува минис-
терот за транспорт и врски. 

(4) Владата на Република Северна Македонија дава 
согласност на висината на надоместокот од ставот (1) 
на овој член. 

 (5) По исклучок од одредбата од ставот (1) на овој 
член, надоместок не се плаќа за летовите:  

- на домашните државни воздухоплови и воздухоп-
ловите на Владата на Република Северна Македонија,  

- за хуманитарни цели,  
- за воздухопловно-спортска дејност,  
- за обука на домашен воздухопловен персонал,  
- за потрага и спасување и  
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- за калибража и тестирање на техничките средства 
и уредите за воздушен сообраќај.  

- во случаи определени со меѓународни договори 
или документи кои ги прифатила Република Северна 
Македонија. 

 
Член 71 

(1) Времето во кое аеродромот е отворен за сообра-
ќај го утврдува операторот.  

(2) Времето на отвореност на воздухопловното 
пристаниште го утврдува операторот, најмалку 30 дена 
пред денот на отворањето на пристаништето, односно 
пред промената на времето на отвореност на приста-
ништето.  

 
Член 71-а 

(1) Во случаите кога ќе се појават проблеми со ка-
пацитетот на одреден аеродром, Владата на Република 
Северна Македонија може согласно со условите од  Ре-
гулативата 95/93 на ЕУ да го дезигнира тој аеродром за 
координиран аеродром или аеродром со олеснет распо-
ред. 

(2) На координиран аеродром или аеродром со 
олеснет распоред Владата на Република Северна Маке-
донија ќе именува физичко или правно лице за коорди-
натор на аеродром или независен олеснувач на распо-
ред по извршени консултации со превозниците, опера-
торот на аеродром или Комитетот за координација, ако 
таков комитет постои. 

(3) На координаторот на аеродром или независниот 
олеснувач на распоред именувани согласно со ставот 
(2) на овој член им следува надоместок во висина што 
ја пропишува Владата на Република Северна Македо-
нија. 

(4) На координиран аеродром, Владата на Републи-
ка Северна Македонија формира Комитет за координа-
ција согласно со Регулативата 95/93 на ЕУ. 

(5) Правилата за доделување на слотови ги пропи-
шува Владата на Република Северна Македонија. 

 
Член 72 

(1) Аеродромот, леталиштето и теренот кои ги ис-
полнуваат условите за безбедно полетување, слетување 
и престој на воздухоплови се запишуваат во регистар 
на аеродроми, регистар на леталишта, односно еви-
денција на терен.  

(2) Регистарот на аеродроми, регистарот на лета-
лишта и евиденцијата на терен од ставот (1) на овој 
член ги води Агенцијата.  

(3) Формата, содржината и начинот на водење на 
регистарот на аеродроми, односно регистарот на лета-
лишта и евиденцијата на терен ги пропишува директо-
рот на Агенцијата.  

(4) Аеродромот, односно леталиштето се брише од 
регистарот доколку се констатира дека трајно не ги ис-
полнува условите за безбедно користење или ако соп-
ственикот на аеродромот, односно леталиштето тоа го 
бара.  

(5) Терен кој не ги исполнува условите за безбедно 
користење се брише од евиденцијата на терени.  

 
Член 72а 

(1) Воените аеродроми, леталишта и терени кои ги 
исполнуваат условите за безбедно слетување и престој 
на воздухоплови се запишуваат во регистарот на воени 
аеродроми, леталишта и терени кој го води Министер-
ството за одбрана.  

(2) Формата, содржината и начинот на водење на 
регистарот на воени аеродроми, леталишта и терени ги 
пропишува министерот за одбрана.  

Член 73 
(1) За аеродромот или леталиштето кој ги исполну-

ва условите за безбедно користење, Агенцијата издава 
уверение за исполнување на условите за безбедно ко-
ристење, на операторот на аеродромот, односно лета-
лиштето.  

(2) За издавање, продолжување промена обновува-
ње и пренос на уверението од ставот (1) на овој член се 
плаќа надомест во висина што ја пропишува Управни-
от одбор на Агенцијата со тарифник, во зависност од 
реалните административни и надзорни трошоци. 

 
Член 74 

(1) Операторот на аеродромот ја известува Агенци-
јата и давателот на услуги од членот 60 на овој закон за 
секоја планирана промена на намената, класата или ка-
тегоријата на аеродромот најмалку 60 дена пред денот 
на настанувањето на промената.  

(2) За секоја планирана работа од поголем обем ко-
јашто предизвикува затворање на делови од аеродро-
мот или ограничување на користењето на површините 
за маневрирање, известувањето се доставува најмалку 
седум дена пред почетокот на работите.  

(3) За ненадејни и непредвидени промени, работи и 
интервенции операторот на аеродромот веднаш ја из-
вестува Агенцијата и давателот на услуги од членот 60 
на овој закон.  

 
Член 75 

(1) Површините за маневрирање, платформите и 
другите површини на аеродромот, односно леталиште-
то определени за движење на воздухопловите по зем-
јата, мораат да бидат обележани.  

(2) Начинот на обележувањето на површините од 
ставот (1) на овој член ги пропишува директорот на 
Агенцијата.  

 
Член 76 

(1) Изградбата, поставувањето и обележувањето на 
објекти, инсталации и уреди во зоната на аеродромот и 
леталиштето, вклучувајќи ги и објектите и уредите за 
контрола на летањето, како и на објектите надвор од 
зоната на аеродромот и леталиштето, коишто можат да 
влијаат врз безбедноста на воздушниот сообраќај (ан-
тенски столбови, оџаци, кули и слично), се вршат на 
начин пропишан со овој и друг закон.  

(2) Земјиштето во зоната на аеродромот, односно 
леталиштето и земјиштето во нивна непосредна близи-
на се обработува и користи на начин пропишан со овој 
и друг закон.  

(3) Условите за поставување, градба и обележување 
на објектите од ставот (1) на овој член и условите и на-
чинот за обработка и користење на земјиштето од ста-
вот (2) на овој член ги пропишува министерот за тран-
спорт и врски.  

 
Член 77 

Обележувањето на објектите од членот 76 став (1) 
на овој закон го врши операторот на објектот доколку е 
изграден по изградбата на аеродромот, односно лета-
лиштето, а операторот на аеродромот, односно лета-
лиштето доколку објектот е изграден пред изградбата 
или реконструкцијата на аеродромот, односно лета-
лиштето.  

 
Член 78 

(1) Ако објектот од членот 76 став (1) на овој закон 
е изграден спротивно на овој закон или прописите до-
несени врз основа на овој закон, сопственикот е дол-
жен да го отстрани на свој трошок доколку објектот е 
изграден после изградбата на аеродромот или леталиш-
тето, а доколку е изграден пред изградбата и рекон-
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струкцијата на аеродромот или леталиштето отстрану-
вањето ќе го изврши сопственикот или инвеститорот 
на аеродромот, односно леталиштето на свој трошок и 
со правичен надоместок.  

(2) Одредбата од ставот (1) на овој член се приме-
нува и на природни препреки во приодно-одлетните 
правци на аеродромот, односно леталиштето (дрвја, 
жбунови и слично).  

 
Член 79 

(1) Површините за маневрирање, платформите, об-
јектите, инсталациите, уредите и опремата на аеродро-
мот операторот на аеродромот ги користи, одржува и 
контролира на начин што го пропишува Агенцијата.  

(2) На воен аеродром и воен дел на мешовит аерод-
ром, површините за маневрирање, платформите, објек-
тите, инсталациите, уредите и опремата се одржуваат и 
контролираат на начин што го пропишува министерот 
за одбрана.  

 
Член 80 

Операторот на леталиштето го одржува леталиште-
то на начин и под услови што ги пропишува директо-
рот на Агенцијата.  

 
III. УСЛУГИ НА АЕРОДРОМ 

 
Член 81 

(1) Услуги на аеродром даваат трговски друштва.  
(2) Авиопревозниците, патниците и другите корис-

ници на услугите на аеродром плаќаат надоместок.  
(3) Надоместокот од ставот (2) на овој член е при-

ход на давателите на услугите на аеродром.  
(4) Висината на надоместокот од ставот (2) на овој 

член ја определуваат самите даватели на услуги на ае-
родром.  

 
Член 82 

(1) На аеродром и леталиште се организира против-
пожарно-спасувачко и медицинско обезбедување, а на 
воздухопловно пристаниште се организира противпо-
жарна-спасувачка служба, служба за итна медицинска 
помош и служба за прифаќање и испраќање на возду-
хоплови, патници, багаж, стока и пошта и снабдување 
на воздухопловите со гориво и мазиво, кои даваат ус-
луги на аеродром, под услови и на начин кои ги пропи-
шува директорот на Агенцијата. 

(2) Противпожарната служба, службата за итна ме-
дицинска помош, односно противпожарното обезбеду-
вање и медицинското обезбедување, како и службите 
за прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, 
багаж, стока и пошта и опслужување на воздухоплови-
те со гориво и мазиво ги организира операторот на воз-
духопловното пристаниште односно операторот на ае-
родромот. 

(3) Извршувањето на услугите на аеродром на при-
фаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, 
стока и пошта и снабдување на воздухопловите со го-
риво и мазиво, операторот на воздухопловното приста-
ниште може со договор да му ги додели и на друго 
правно лице, под услови и начин утврдени со членот 
82-е на овој закон. 

(4) На воздухопловното пристаниште се организира 
снабдување на клипните и млазните воздухоплови со 
гориво и мазиво во согласност со важечкиот стандард 
за квалитет.  

(5) На воздухопловното пристаниште треба да има 
обезбедено гориво и мазиво најмалку за тридневна 
употреба, во зависност од планираниот обем на сообра-
ќајот на воздухопловното пристаниште.  

(6) Ако поради виша сила или друг вонреден нас-
тан, правното лице што врши снабдување на воздухоп-
ловите со гориво и мазиво, не е во можност воздухоп-
ловот да го снабдува со гориво и мазиво е должно вед-
наш по настанувањето на тие околности да ги извести 
операторот на аеродромот, Агенцијата и надлежната 
контрола на летање.  

 
Член 82-а 

Пристапот на пазарот за извршување на услуги на 
аеродром на прифаќање и испраќање на воздухоплови, 
патници, багаж, стока и пошта и опслужување на воз-
духопловите со гориво и мазиво на воздухопловните 
пристаништа отворени за јавен воздушен превоз се ос-
тварува согласно со Директивата 96/67 на ЕУ. 

 
Член 82-б 

(1) Одредбите на Директивата 96/67 на ЕУ се при-
менуваат на сите воздухопловни пристаништа што се 
наоѓаат на територијата на Република Северна Македо-
нија и се отворени за јавен воздушен превоз, во сле-
дниве случаи: 

а) одредбите од членот 82-г став (1) на овој закон, 
што се однесуваат на категориите на услуги на аерод-
ром што не се опфатени со членот 82-г став (2) на овој 
закон се применуваат за секое воздухопловно приста-
ниште без разлика на обемот на сообраќај; 

б) одредбите што се однесуваат на категориите на 
услуги на аеродром наведени во членот 82-г став (2) на 
овој закон се применуваат за воздухопловните приста-
ништа со годишен сообраќај не помал од 1 милион пат-
ници или 25.000 тони стока и 

в) одредбите што се однесуваат на категориите на 
услуги на аеродром наведени во членот 82-в на овој за-
кон, се применуваат за воздухопловни пристаништа со: 

- годишен сообраќај не помал од 3 милиони патни-
ци или 75.000 тони стока или 

- годишен сообраќај не помал од 2 милиона патни-
ци или 50.000 тони стока за период од шест месеци 
пред 1 април или 1 октомври од претходната година. 

(2) Одредбите на Директивата 96/67 на ЕУ се при-
менуваат на сите воздухопловни пристаништа што се 
наоѓаат на територијата на Република Северна Македо-
нија и се отворени за јавен воздушен превоз со годи-
шен сообраќај не помал од 2 милиона патници или 
50.000 тони стока.  

(3) Ако воздухопловното пристаниште постигне 
еден од праговите за превоз на стока утврдени во овој 
член, без да го постигне утврдениот праг за превоз на 
патници, тогаш одредбите на Директивата 96/67 на ЕУ 
не се применуваат на категориите услуги на аеродром 
кои се однесуваат исклучиво на патници. 

(4) Министерството за транспорт и врски до 1 јули 
секоја година доставува до Европската комисија пода-
тоци за воздухопловните пристаништа на територијата 
на Република Северна Македонија, кои ќе постигнат 
одредени прагови на сообраќај утврдени со овој член. 
 

Член 82-в 
(1) Слободен пристап на давателите на услуги на 

аеродром на пазарот на услуги на аеродром на трети 
лица се обезбедува за давателите на услуги на аерод-
ром основани во земја членка на ЕЗВО, во согласност 
со одредбите од членот 82-б од овој закон. 

(2) По барање на операторот на воздухопловното 
пристаниште давањето на услуги на аеродром од стра-
на на овластени даватели на услуги на аеродром може 
да се ограничи за секоја од наведените категории на ус-
луги на аеродром: 

- прифаќање и испраќање на багаж, 
- прифаќање и испраќање на воздухоплови на плат-

форма, 
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- опслужување со гориво и мазиво и  
- прифаќање и испраќање на стока и пошта, поврза-

но со нивна физичка манипулација при доаѓање, зами-
нување или трансфер меѓу карго терминалот и возду-
хопловот. 

(3) Бројот на даватели на услуги на аеродром го ут-
врдува Агенцијата во консултација со операторот на 
воздухопловното пристаниште. 

(4) Бројот на овластени даватели на услуги на ае-
родром од ставот (2) на овој член, не може да се огра-
ничи на помалку од два за секоја категорија услуги на 
аеродром. 

(5) Освен тоа, најмалку еден од овластените давате-
ли на услуги на аеродром не може да биде директно 
или индиректно контролиран од: 

- операторот на воздухопловното пристаниште, 
- кој било корисник на воздухопловното приста-

ниште што има превезено повеќе од 25% од регистри-
раните патници или стока на тоа воздухопловно прис-
таниште во годината што и' претходи на онаа година во 
која биле избрани давателите на услуги на аеродром и 

- тело што го контролира или е директно или инди-
ректно контролирано од операторот на воздухопловно-
то пристаниште или кој било корисник на воздухоп-
ловното пристаниште.  

 (6) Во случај кога се ограничува бројот на овласте-
ни даватели на услуги на аеродром согласно со ставо-
вите (2) и (4) на овој член, во тој случај не може да се 
спречи еден корисник на воздухопловно пристаниште, 
без разлика кој дел од воздухопловното пристаниште 
му е распределен, да има можност за  избор меѓу нај-
малку двајца даватели на услуги на аеродром во поглед 
на секоја категорија на услуги на аеродром што подле-
жи на ограничување, под условите утврдени во ставо-
вите (2), (4) и (5) на овој член. 

 
Член 82-г 

(1) Агенцијата обезбедува слобода на самостојно 
давање на услуги на аеродром од членот 82-б на овој 
закон. 

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, а по ба-
рање на операторот на воздухопловното пристаниште 
самостојно опслужување може да вршат најмалку 
двајца корисници на воздухопловно пристаниште, под 
услов тие да бидат избрани врз основа на релевантни, 
објективни, транспарентни и недискриминирачки кри-
териуми за следниве категории на услуги на аеродром:  

- прифаќање и испраќање на багаж, 
- прифаќање и испраќање на воздухоплови на плат-

форма, 
- опслужување со гориво и мазиво и  
- прифаќање и испраќање на стока и пошта, поврза-

но со нивна  физичка манипулација при доаѓање, зами-
нување или трансфер меѓу карго терминалот и возду-
хопловот. 

 
Член 82-д 

(1) Операторот на воздухопловното пристаниште 
управува со централизираната инфраструктура која се 
користи за давање на услуги на аеродром, чија ком-
плексност, трошоци или влијание на околината не доз-
волува поделба или дуплирање на системите за сорти-
рање на багаж, одмрзнување, прочистување на вода и 
дистрибуција на гориво.  

(2) Користењето на централизираната инфраструк-
тура е задолжително за давателите на услуги на аерод-
ром и за корисниците на воздухопловното пристаниш-
те кои самостојно се опслужуваат. 

(3) Управувањето со централизираната инфраструк-
тура треба да биде транспарентно, објективно и недис-
криминирачки и да не го попречува пристапот на дава-
телите на услуги на аеродром и на корисниците на воз-

духопловното пристаниште кои самостојно се опслу-
жуваат во рамките на ограничувањата определени со 
Директивата 96/67 на ЕУ. 

 
Член 82-ѓ 

(1) Ако на определено воздухопловно пристаниште 
постојат посебни ограничувања на расположливиот 
простор или капацитет, кои произлегуваат од застој во 
сообраќајот и степенот на искористеност на просторот, 
кои го оневозможуваат отворањето на пазарот и/или 
спроведувањето на самостојното опслужување до сте-
пен кој го определува Директивата 96/67 на ЕУ, 
Агенцијата може: 

- согласно со членот 82-в ставови (2), (4) и (5) на 
овој закон да го ограничи бројот на даватели на една 
или повеќе категории на услуги на аеродром кои не се 
наведени во членот 82-в ставови (2) и (4) на овој закон 
на дел или на целото воздухопловно пристаниште, 

- давањето на една или повеќе услуги на аеродром 
наведени во членот 82-в ставови (2) и (4) на овој закон 
да го одобри на еден давател на услуги на аеродром, 

- да го одобри самостојното опслужување на огра-
ничен број на корисници на воздухопловното приста-
ниште за категории на услуги на аеродром кои не се 
наведени во членот 82-г став (2) на овој закон, под ус-
лов тие корисници да се избрани врз основа на реле-
вантни, објективни, транспарентни и недискримини-
рачки критериуми и   

- да го забрани или да го ограничи самостојното оп-
служување  на еден корисник на воздухопловно прис-
таниште за категориите на услуги на аеродром наведе-
ни во членот 82-г став (2) на овој закон. 

(2) Сите исклучоци за кои е одлучено согласно со 
ставот (1) на овој член мора: 

- да ја специфицираат категоријата или категориите 
на услуги на аеродром за кои се одобрува исклучокот и 
посебните ограничувања на расположливиот простор 
или капацитет што го оправдуваат таквиот исклучок и 

- да бидат придружени со план на соодветни мерки 
за надминување на ограничувањата. 

 (3) Исклучоците од ставот (1) на овој член не 
смеат: 

- да ги доведат во прашање целите на Директивата 
96/67 на ЕУ, 

- да доведат до нарушување на конкуренцијата меѓу 
давателите на услуги на аеродром и/или корисниците 
на воздухопловното пристаниште кои самостојно се 
опслужуваат и 

- да се применуваат во опсег поголем отколку што е 
потребен. 

(4) Исклучоците од ставот (1) алинеи 1, 3 и 4 на 
овој член не може да траат подолго од три години. 
Агенцијата треба да донесе нова одлука за кое било ба-
рање за исклучок, кое исто така ќе подлежи на поста-
пката утврдена со овој член, најдоцна три месеци пред 
истекот на овој временски период.  

(5) Исклучокот од ставот (1) алинеја 2 на овој член 
не може да трае подолго од две години, меѓутоа 
Агенцијата може врз основа на одредбите од ставот (1) 
на овој член да одобри овој период да биде продолжен 
за еднократен период од две години.    

 
Член 82-е 

(1) Операторот на воздухопловното пристаниште 
организира и спроведува постапка за избор на даватели 
на услуги на аеродром овластени за давање на услуги 
на аеродром на едно воздухопловно пристаниште до-
колку нивниот број е ограничен во случаите предвиде-
ни со членот 82-в ставови (2) и (4) или членот 82-ѓ на 
овој закон. 

(2) Постапката за избор се врши согласно со сле-
дниве принципи: 
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а) во случаите кога давателите на услуги на аерод-
ром треба да исполнат соодветни стандардни услови и 
технички спецификации, тогаш тие услови и специфи-
кации се утврдуваат по консултација со Одборот на ко-
рисници на воздухопловното пристаниште. Критериу-
мите за избор утврдени со стандардните услови или 
техничките спецификации мора да бидат релевантни, 
објективни, транспарентни и недискриминирачки; 

б) давателите на услуги на аеродром се избираат: 
 - по консултација со Одборот на корисници на воз-

духопловното пристаниште од страна на операторот на 
воздухопловното пристаниште, под услов операторот 
на воздухопловното пристаниште да: 

1)  не обезбедува слични услуги на аеродром; 
2) нема директна или индиректна контрола над би-

ло кој давател на такви услуги и 
3) нема никакво учество кај тие даватели на услуги 

на аеродром и 
- во сите други случаи, постапката за избор на дава-

тели на услуги на аеродром ја организира и спроведува 
Агенцијата по претходна консултација со Одборот на 
корисници на воздухопловното пристаниште и опера-
торот на воздухопловното пристаниште;  

в) давателот на услуги на аеродром се избира за пе-
риод не подолг од седум години и 

г) ако давателот на услуги на аеродром престане да 
ги извршува активностите пред истекот на периодот за 
кој е избран, се избира нов давател на услуги на аерод-
ром врз основа на истата постапка. 

(3) Постапката за избор се спроведува со објавува-
ње на јавен оглас кој мора да ги содржи најмалку сле-
дниве елементи:  

- видот на услугите за кои се објавува јавниот ог-
лас,  

- условите кои мора да ги исполнува давателот на 
услуги на аеродром,  

- периодот на давање на услугите,  
- критериумите за избор,  
- рок за поднесување на понудите,  
- рок за донесување на одлуката за избор и  
- правна заштита. 
(4) Ако бројот на даватели на услуги на аеродром е 

ограничен согласно со членот 82-в ставови (2) и (4) или 
членот 82-ѓ на овој закон, операторот на воздухоплов-
ното пристаниште може самостојно да дава услуги на 
аеродром без да подлежи на постапката за избор ут-
врдена во ставот (2) на овој член. Операторот на возду-
хопловното пристаниште може без спроведување на 
постапката утврдена во овој член, за давање на услуги 
на аеродром на тоа воздухопловно пристаниште, да ов-
ласти некое друго правно лице под услов: 

- операторот на воздухопловното пристаниште да 
има директна или индиректна контрола над тоа правно 
лице или 

- тоа правно лице да има директна или индиректна 
контрола над операторот на воздухопловното приста-
ниште. 

(5) Операторот на воздухопловното пристаниште во 
рок од три дена од донесувањето на одлуката за избор, 
го известува Одборот на корисници на воздухопловно-
то пристаниште за резултатите од постапката за избор. 

(6) Против одлуките на операторот на воздухоплов-
ното пристаниште од ставот (1) на овој член, незадо-
волната страна може да поднесе тужба пред надлежен 
суд. 

 
Член 82-ж 

(1) Давателот на услуги на аеродром и самостојниот 
давател на услуги на прифаќање и испраќање на возду-
хоплови, патници, багаж, стока и пошта и опслужува-
ње на воздухопловите со гориво и мазиво можат да за-
почнат со вршење на услуги по добивањето на одобре-
ние од Агенцијата. 

(2) Одобрението од ставот (1) на овој член се издава 
на барање на давателот на услуги на аеродром или са-
мостојниот давател на услуги по спроведената поста-
пка на избор, доколку ги исполнува условите  пропи-
шани врз основа на членот 82 став (1) на овој закон. 

(3) Условите за издавање на одобрението мора да 
бидат поврзани со стабилна финансиска состојба и до-
волно осигурително покритие, сигурност и безбедност 
на инсталациите, воздухопловите, опремата и лицата, 
како и со заштита на животната средина и почитување 
на прописите од областа на социјалната политика. 

(4) Условите за издавање на одобрението мора да 
бидат во согласност со следниве принципи: 

- да се применуваат на недискриминаторски начин 
за различните даватели на услуги на аеродром и аерод-
ромски корисници,  

- да бидат во врска со планираната цел и 
- не смеат, во пракса, да го ограничуваат пристапот 

на пазарот или слободата на самостојно опслужување 
што е на ниво под она предвидено со ЕУ Директивата 
96/67. 

(5) Одобрението се издава за период не подолг од 
седум години. 

(6) Агенцијата ќе го повлече одобрението од овој 
член само ако имателот на одобрението повеќе не ги 
исполнува, од причини што сам ги предизвикал, усло-
вите наведени во ставот (2) на овој член. Основите за 
одбивање или повлекување мора да им бидат соопште-
ни на давателот на услуги на аеродром или самостојни-
от давател на услуги и на операторот на воздухоплов-
ното пристаниште. 

(7) Агенцијата на предлог на операторот на возду-
хопловното пристаниште ќе го повлече одобрението на 
давателот на услуги на аеродром или на самостојниот 
давател на услуги ако истиот не ги почитува пропиша-
ните услови за работење на воздухопловното приста-
ниште од членот 82 став (1) на овој закон. 

 
Член 82-з 

(1) Давателите на услуги на аеродром и самостојни-
те даватели на услуги мораат да имаат пристап до об-
јектите на воздухопловното пристаниште, вклучувајќи 
ја и централизираната инфраструктура која е потребна 
за извршување на нивните активности. Просторот за 
давање на услугите на аеродром мора да биде поделен 
меѓу различните даватели на услуги на аеродром и са-
мостојните даватели на услуги, на начин потребен за 
остварување на нивните права, како и овозможување 
на чесна и ефикасна конкуренција врз основа на реле-
вантни, објективни, транспарентни и недискримини-
рачки правила и критериуми. 

(2) Операторот на воздухопловното пристаниште 
определува надоместок за пристап до и користење на 
инфраструктурата врз основа на релевантни, објек-
тивни, транспарентни и недискриминирачки критери-
уми. 

(3) Давателите на услугите на аеродром и операто-
рот на воздухопловното пристаниште се должни да 
склучат договор за надоместокот за користење на ае-
родромската инфраструктура. 

 
Член 82-ѕ 

(1) Во случај кога операторот на воздухопловното 
пристаниште, корисникот на воздухопловното приста-
ниште или давателот на услуги на аеродром даваат и 
услуги на аеродром, мора да имаат посебна сметка за 
надоместокот од дадените услуги на аеродром во однос 
на сметките од другите дејности.  

(2) Во годишните финансиски извештаи на операто-
рот на воздухопловното пристаниште мора да биде 
видливо дека нема никакви финансиски текови меѓу 
неговата дејност како оператор на воздухопловно прис-
таниште и неговата дејност како давател на услуги на 
аеродром. 
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(3) Независен овластен ревизор врши ревизија и во 
ревизорскиот извештај утврдува дали е извршено раз-
двојување на сметките од ставовите (1) и (2) на овој 
член. 

(4) Операторот на воздухопловното пристаниште не 
смее да ги субвенционира неговите услуги на аеродром 
од приходи остварени од други дејности кои истиот ги 
извршува како оператор на воздухопловното приста-
ниште. 

 
Член 82-и 

(1) На секое воздухопловно пристаниште на кое се 
однесува ЕУ Директивата 96/67, корисниците на возду-
хопловното пристаниште формираат Одбор на корис-
ници на воздухопловно пристаниште. Сите корисници 
на воздухопловното пристаниште имаат право да бидат 
членови во одборот или да бидат претставувани во од-
борот од страна на друго лице. 

(2) Одборот на корисници на воздухопловното 
пристаниште донесува Деловник за работа. 

 
Член 82-ј 

(1) Министерството за транспорт и врски, Агенци-
јата, операторот на воздухопловното пристаниште, Од-
борот на корисници на воздухопловното пристаниште 
и давателите на услуги на аеродром од членот 82-ж на 
овој закон, најмалку еднаш годишно организираат сос-
таноци за консултации во врска со примената на одред-
бите на овој закон. 

(2) Консултациите треба да се однесуваат на цените 
на услуги на аеродром за кои се одобрени исклучоци и 
за организацијата на давањето на тие услуги. 

 
Член 82-к 

(1) Доколку Министерството за транспорт и врски 
утврди дека земји кои не се страни на Мултилатерална-
та спогодба за основање на ЕЗВО правно и фактички 
не им обезбедиле на македонските даватели на услуги 
на аеродром и самостојните даватели на услуги: 

- ист третман кој го имаат давателите на услуги на 
аеродром и самостојните даватели на услуги на тие 
земји во Република Северна Македонија, 

- ист третман кој го имаат давателите на услуги на 
аеродром и самостојните даватели на услуги во земјите 
каде што се основани (како национални) и  

- ист третман кој го имаат давателите на услуги на 
аеродром и самостојните даватели на услуги од земји 
кои не се страни на Мултилатералната спогодба за ос-
новање на ЕЗВО, може целосно или делумно да преста-
не со исполнување на обврските кои произлегуваат од 
Директивата 96/67 на ЕУ. 

(2) Министерството за транспорт и врски ја извес-
тува Европската Комисија за видот и опсегот на одлу-
ката од ставот (1) на овој член во рок од 30 дена од де-
нот на донесувањето на истата. 

 
Член 82-л 

(1) Во случај кога со инфраструктурата на возду-
хопловното пристаниште или систем на воздухопловни 
пристаништа управува повеќе од еден оператор на воз-
духопловно пристаниште, секој оператор во врска со 
одредбите од овој поддел се смета како дел од 
единствено тело кое управува со инфраструктурата на 
воздухопловното пристаниште.  

(2) Во случај кога еден оператор управува со ин-
фраструктурата на две или повеќе воздухопловни 
пристаништа или системи на воздухопловни приста-
ништа, секое воздухопловно пристаниште, односно 
систем на воздухопловни пристаништа во врска со од-
редбите од овој поддел, се смета како издвоена целина. 

Член 82-љ 
На барање на Европската Комисија, Агенцијата ги 

доставува бараните податоци со цел составување на из-
вештајот за примена на ЕУ Директивата 96/67. 

 
III-a. OБЕЗБЕДУВАЊЕ 

 
Член 83 

(1) Во рамките на аеродромскиот периметар дозво-
лено е движење само на лица кои извршуваат службе-
ни обврски и кои поседуваат важечка аеродромска 
идентификациона картичка, како и на возила со важеч-
ка аеродромска дозвола.  

(2) Аеродромската идентификациона картичка и ва-
жечката аеродромска дозвола за возилата од ставот (1) 
на овој член се издаваат од страна на: 

- аеродромскиот оператор по претходно добиено 
мислење од страна на Министерството за внатрешни 
работи во согласност со критериумите содржани во На-
ционалната програма за обезбедување во цивилното 
воздухопловство и 

- Министерството за одбрана во однос на воениот 
дел на мешовит аеродром. 

 
Член 84 

(1) Аеродромскиот оператор изработува Аеродром-
ска програма за обезбедување во согласност со одред-
бите од Националната програма за обезбедување во ци-
вилното воздухопловство. Аеродромската програма за 
обезбедување ја одобрува Агенцијата. 

(2) Секој домашен превозник изработува Програма 
за обезбедување на превозникот во согласност со од-
редбите во Националната програма за обезбедување во 
цивилното воздухопловство. Програмата за обезбеду-
вање на превозникот  ја одобрува Агенцијата. 

(3) Секој странски превозник може да полетува и 
слетува од аеродромите во Република Северна Македо-
нија доколку има Програма за обезбедување на превоз-
никот одобрена од надлежната воздухопловна власт на 
земјата која го издала уверението за исполнување на 
безбедносните услови (АОС). Пред да започне да лета, 
превозникот ја доставува одобрената Програма за обез-
бедување до Агенцијата. 

(4) Аеродромскиот оператор и превозниците се 
должни да имплементираат мерки за обезбедување во 
согласност со соодветните одобрени програми за обез-
бедување во насока на зачувување на цивилното возду-
хопловство од дејствија на незаконско постапување. 

(5) Сите физички или правни лица присутни на ае-
родромот мора да ги почитуваат пропишаните услови, 
правила и мерки за обезбедување. 

(6) Владата на Република Северна Македонија ги 
пропишува условите, правилата и начинот за обезбеду-
вање од дејствија на незаконско постапување. 

(7) На аеродроми каде повеќе од 40 вработени посе-
дуваат аеродромска идентификациона картичка и на 
кои им е дозволен пристап до безбедносно ограничени-
те зони, ќе се воспостават критични делови на безбед-
носно ограничените зони. 

(8) Безбедносни контроли на карго и пошта во воз-
душниот сообраќај може да врши регулиран агент 
и/или познат испраќач кој ќе гарантира дека прегледа-
ната пратка била заштитена од неовластено влијание 
од моментот на извршената безбедносна контрола до 
моментот на товарење во воздухоплов. Регулираниот 
агент и познатиот испраќач треба да се одобрени од 
Агенцијата согласно со ставот (6) на овој член.  

(9) Регулираниот агент од ставот (8) на овој член 
изработува програма за обезбедување во согласност со 
одредбите од Националната програма за обезбедување 
во цивилното воздухопловство. Програмата за обезбе-
дување на регулираниот агент ја одобрува Агенцијата. 
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Член 85 
(1) На секој аеродром, аеродромскиот оператор 

формира Аеродромски комитет за обезбедување.  
(2) Членови на Аеродромскиот комитетот за обезбе-

дување се претставници на: 
- операторот на аеродромот, 
- домашните превозници, 
- давателите на услуги на аеродромот, 
- странските превозници, 
- Aгенцијата, 
- давателот на услуги на воздухопловна навигација, 
- Министерството за транспорт и врски, Mинистер-

ството за внатрешни работи, Mинистерството за одбра-
на и Министерството за финансии - Царинската управа 
и 

- претставници на други субјекти доколку нивната 
дејност е од значење за обезбедувањето. 

(3) Комитетот од ставот (1) на овој член ја контро-
лира и надгледува  имплементацијата на мерките за 
обезбедување и врши советување за сите други актив-
ности директно поврзани со обезбедувањето на аерод-
ромот. 

 
Член 86 

(1) Со цел за преземање на превентивни мерки, ор-
ганизирани акции и елиминација на последиците од 
дејствија на незаконско постапување во цивилното воз-
духопловство, Владата на Република Северна Македо-
нија формира Национален комитет за обезбедување во 
цивилното воздухопловство. 

(2) Членови на Националниот комитет за обезбеду-
вање во цивилното воздухопловство се претставници 
номинирани од страна на Министерството за транспорт 
и врски, Министерството за внатрешни работи, Минис-
терството за одбрана, Министерството за финансии - 
Царинската управа, Агенцијата, давателот на услуги на 
воздухопловна навигација, операторот на аеродромите, 
давателот на услуги на аеродром, домашните превозни-
ци и претставници на други субјекти, доколку нивната 
дејност е од значење за обезбедувањето на барање на 
претседателот на Националниот комитет за обезбеду-
вање. 

(3) Претседател на Националниот комитет за обез-
бедување во цивилното воздухопловство е директорот 
на Агенцијата во својство на национален координатор 
за обезбедување во цивилното воздухопловство. 

(4) За својата работа Националниот комитет за 
обезбедување донесува Деловник за работа. 

(5) Владата на Република Северна Македонија до-
несува: 

- Национална програма за обезбедување во цивил-
ното воздухопловство,  

- Национална програма за обука за обезбедување во 
цивилното воздухопловство, 

- Национална програма за сајбер обезбедување во 
цивилното воаздухопловство, 

- Национална програма за контрола на квалитетот 
во обезбедувањето во цивилното воздухопловство и  

- други програми и планови. 
 

III-б. ОЛЕСНУВАЊЕ 
 

Член 86-а 
(1) На секој аеродром, аеродромскиот оператор 

формира Аеродромски комитет за олеснување. 
(2) Членови на Аеродромскиот комитет за олесну-

вање се претставници на: 
- операторот на аеродромот, 
- домашните превозници, 
- давателите на услуги  на аеродромот, 
- странските превозници, 
- Агенцијата, 

- давателот на услуги на воздухопловна навигација, 
- Министерството за транспорт и врски, 
- Министерството за внатрешни работи, 
- Министерството за финансии - Царинската управа 

и 
- претставници на други субјекти доколку нивната 

дејност е од значење за олеснувањето. 
(3) Комитетот од ставот (1) на овој член ја контро-

лира и надгледува имплементацијата на мерките за 
олеснување и врши советување за сите други активнос-
ти директно поврзани со олеснувањето на аеродромот. 

(4) Аеродромскиот оператор донесува аеродромска 
програма за олеснување во согласност со одредбите на 
Националната програма за олеснување во воздухоплов-
ството. Аеродромската програма за олеснување во воз-
духопловството ја одобрува Агенцијата. 

(5) Аеродромскиот оператор е должен да импле-
ментира мерки за олеснување во согласност со одобре-
ната програма за олеснување. 

(6) Владата на Република Северна Македонија ги 
пропишува мерките и процедурите за олеснување во 
цивилното воздухопловство. 

 
Член 86-б 

(1) Со цел за преземање на мерки за олеснување во 
цивилното воздухопловство, Владата на Република Се-
верна Македонија формира Национален комитет за 
олеснување. 

(2) Членови на Националниот комитет за олеснува-
ње се претставници номинирани од страна на Минис-
терството за транспорт и врски, Министерството за 
внатрешни работи, Министерството за финансии - Ца-
ринската управа, Агенцијата, давателот на услуги на 
воздухопловна навигација, операторот на аеродромот, 
давателот на услуги на аеродром, домашните превозни-
ци и претставници на други субјекти доколку нивната 
дејност е од значење за олеснувањето на барање на 
претседателот на Националниот комитет за олесну-
вање. 

(3) Претседател на Националниот комитет за олес-
нување е директорот на Агенцијата во својство на на-
ционален координатор за воздухопловно олеснување. 

(4) За својата работа Националниот комитет за 
олеснување донесува Деловник за работа. 

(5) Владата на Република Северна Македонија до-
несува Национална програма за олеснување во возду-
хопловството. 

 
IV. КОНЦЕСИИ, ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО 

И ИЗБОР НА ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ 
 

Член 87 
Концесија или јавно приватно партнерство може да 

се додели за: 
- изградба и користење на нов аеродром или лета-

лиште или 
- реконструкција и користење на постојните аерод-

роми или леталишта. 
 

Член 88 
(1) Постапката за доделување на концесија или јав-

но приватно партнерство од членот 87 став (1) на овој 
закон се врши согласно со прописите од областа на 
концесиите и јавното приватно партнерство. 

(2) Периодот за кој се доделува концесијата или јав-
ното приватно партнерство од членот 87 став (1) на 
овој закон не може да биде подолг од 30 години. 

Член 89 е избришан 
  

Член 90 
Договорите за концесија или јавно приватно пар-

тнерство и права и обврските кои произлегуваат од ис-
тите можат да се пренесат со предходна писмена сог-
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ласност од концедентот или јавниот партнер, доколку 
со тоа не се загрозува континуираното и квалитетното 
воспоставување на концесијата или јавното приватно 
партнерство. 

 
ПЕТТИ ДЕЛ 

 
РЕГИСТРАЦИЈА, ДРЖАВНА ПРИПАДНОСТ И 

ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ВОЗДУХОПЛОВИ 
 

I. РЕГИСТРАЦИЈА И ЕВИДЕНЦИЈА НА 
ВОЗДУХОПЛОВИ 

 
Член 91 

(1) Во македонскиот воздушен простор не смее да 
лета воздухоплов што не е регистриран, односно еви-
дентиран.  

(2) Воздухопловот регистриран во Република Се-
верна Македонија (во натамошниот текст: македонски 
воздухоплов) има македонска државна припадност.  

(3) Агенцијата го води регистарот на воздухоплови 
на Република Северна Македонија (во натамошниот 
текст: регистарот на воздухоплови).  

 
Член 92 

(1) Воздухопловот е регистриран во Република Се-
верна Македонија, ако е впишан во регистарот на воз-
духоплови.  

(2) Во регистарот на воздухоплови се впишуваат 
сите воздухоплови во согласност со ICAO стандарди.  

(3) Директорот на Агенцијата го пропишува начи-
нот на водење на евиденција на воздухоплови кои не се 
по ICAO стандарди (ултралесни летала, моторизирани 
крила и крила за слободно летање), како и за аматерски 
градени воздухоплови. 

 
Член 93 

(1) Во регистарот на воздухоплови, освен воздухоп-
ловите коишто се во сопственост на државјани на Ре-
публика Северна Македонија, односно домашни прав-
ни лица, можат да се впишуваат и странски воздухоп-
лови земени на користење врз основа на договор за ли-
зинг или закуп.  

(2) Кога домашно правно лице или државјанин на 
Република Северна Македонија зема странски возду-
хоплов под закуп за вршење на воздушен сообраќај, 
истиот може да се впише во регистарот на воздухоп-
лови, ако:  

- тоа е предвидено со договорот за закуп,  
- договорот за закуп односно лизинг е одобрен од 

Агенцијата, 
- ги исполнува условите од членот 95 на овој закон 

и 
- се закупува само воздухоплов без екипаж, однос-

но летачките операции ги врши со сопствен екипаж.  
(3) Кога домашно правно лице или државјанин на 

Република Северна Македонија зема странски возду-
хоплов со екипаж под закуп за вршење на воздушен со-
обраќај истиот не се впишува во регистарот на возду-
хоплови, туку Агенцијата му издава одобрение за за-
куп.  

(4) Критериумите и постапката за одобрување на 
договори за закуп, односно лизинг на воздухоплови ги 
пропишува директорот на Агенцијата. 

(5) Македонски воздухоплов кој му е даден под за-
куп на странско правно или физичко лице заради врше-
ње на воздушен сообраќај во странство може, на бара-
ње од закупецот, а со согласност на сопственикот, да се 
запише во странски регистар на воздухоплови ако тоа е 
предвидено со прописите на односната земја.  

Член 94 
(1) Регистарот на воздухоплови се состои од главна 

книга и збирка на исправи.  
(2) Главната книга се состои од уписен, товарен и 

сопственички лист.  
(3) Податоци од главната книга се доставуваат до 

Централниот регистар на Република Северна Македо-
нија. Агенцијата е должна да го известува Централниот 
регистар на Република Северна Македонија за секоја 
промена или бришење на тие податоци во регистарот 
на воздухоплови.  

(4) Формата, содржината и начинот на водење на 
регистарот, како и податоците што се доставуваат до 
Централниот регистар на Република Северна Македо-
нија ги пропишува директорот на Агенцијата.  

 
Член 95 

(1) Воздухоплов се запишува во регистарот на воз-
духоплови доколку:  

- воздухопловот ги исполнува условите за пловид-
беност пропишани со овој закон и прописите донесени 
врз основа на овој закон,  

- операторот на воздухопловот е домашно физичко 
лице или странско физичко лице со регулиран престој 
во Република Северна Македонија или е правно лице 
регистрирано и со седиште во Република Северна Ма-
кедонија,  

- воздухопловот кој има MTOW над 5700 кг има 
уверение за тип издадено или признато од ЕАSA,  

- воздухопловот кој е увезен од земја која не е земја 
членка на Европската Унија има уверение за пловидбе-
ност на воздухопловот за извоз што го издал надлеж-
ниот орган на земјата во која бил претходно регистри-
ран,  

- воздухопловот ги исполнува пропишаните услови 
во поглед на бучавата и другите емисии согласно со 
овој закон и прописите донесени врз основа на овој за-
кон,  

- операторот на воздухопловот има доказ за соп-
ственост или одобрен договор за закуп, односно лизинг 
на воздухопловот без екипаж,  

- операторот кој не е сопственик на воздухопловот 
достави изјава со која сопственикот се согласува исти-
от да се запише во регистарот на воздухоплови на Ре-
публика Северна Македонија и 

 - воздухопловот е нов, сопственикот да поседува 
изјава од производителот дека воздухопловот е нов и 
не бил впишан во ниту еден регистар, односно доколку 
воздухопловот бил запишан во странски регистар на 
воздухоплови, сопственикот да поседува потврда дека 
истиот е избришан од тој регистар или изјава од возду-
хопловните власти дека ќе биде избришан од странски-
от регистар на воздухоплови во моментот на впишува-
ње во регистарот на воздухоплови на Република Север-
на Македонија.  

(2) Воздухоплов кој не ги исполнува условите од 
ставот (1) на овој член може привремено да се впише 
во регистарот на воздухоплови доколку:  

- се увезува во Република Северна Македонија и 
има документи за тип издадени од воздухопловна власт 
на странска држава,  

- е произведен во Република Северна Македонија и 
се извезува во странство, а има уверение за тип издаде-
но од Агенцијата,  

- е произведен во Република Северна Македонија и 
нема уверение за тип, а ги исполнува условите за без-
бедно летање (техничките услови за пловидбеност), а 
поради испитување и утврдување на неговите летачки 
способности и технички особини.  



20 февруари 2020  Бр. 48 - Стр. 27 

 
 

(3) Привремениот упис од ставот (2) на овој член 
може да трае до 12 месеци и за истиот Агенцијата изда-
ва уверение за привремена регистрација на воздухоп-
лов. 

Член 96 е избришан 
Член 97 е избришан 
 

Член 98 
(1) Агенцијата е должна да изврши упис во региста-

рот на воздухоплови и на подносителот на барањето за 
упис да му издаде уверение за регистрација на возду-
хопловот, доколку се исполнети условите од членот 95 
на овој закон. 

(2) За издавање и промена на уверение за регистра-
ција на воздухоплови операторот на воздухопловот 
плаќа надомест во висина што ја пропишува Управни-
от одбор на Агенцијата со тарифник, во зависност од 
реалните административни и надзорни трошоци.  

Член 99 е избришан 
 

Член 100 
(1) Бришење на воздухопловот од регистарот на 

воздухоплови се врши:  
1) на барање на сопственикот, односно корисникот 

на воздухопловот;  
2) ако воздухопловот е уништен или станал трајно 

неупотреблив за воздушен сообраќај или од други при-
чини е повлечен од употреба;  

3) ако воздухопловот е впишан во регистар на 
државни воздухоплови;  

4) ако воздухопловот во последните три години не-
ма важечко уверение за пловидбеност и 

5) сопственикот, односно корисникот на воздухоп-
ловот престане да ги исполнува условите од членот 95 
на овој закон. 

(2) Воздухоплов кој е оптоварен со хипотека, може 
да се избрише од регистарот само откако ќе се достави 
писмена согласност на сите хипотекарни доверители 
чии права се запишани во регистарот на воздухоплови. 

 
Член 101 

Агенцијата е должна по бришењето веднаш да го 
повлече издаденото уверение за регистрација на возду-
хоплов и за бришењето на воздухопловот од региста-
рот на воздухоплови да ги извести лицата чиишто пра-
ва се запишани во товарниот лист.  

 
Член 102 

(1) Министерството за внатрешни работи го води 
регистарот за полициските воздухоплови, Министер-
ството за одбрана го води регистарот за воените возду-
хоплови и Министерството за финансии го води регис-
тарот за царинските воздухоплови.  

(2) Условите и процедурата за впишување на 
државните воздухоплови во регистрите на државните 
воздухоплови, содржината и начинот на водење на ре-
гистрите на државните воздухоплови, како и условите 
за бришење на државните воздухоплови во регистрите 
на државните воздухоплови ги пропишуваат Минис-
терството за внатрешни работи, Министерството за од-
брана и Министерството за финансии.  

 
II. ДРЖАВНА ПРИПАДНОСТ И ИДЕНТИФИКАЦИЈА 

НА ВОЗДУХОПЛОВИ 
 

Член 103 
(1) Воздухоплов регистриран во Република Северна 

Македонија врз основа на овој закон, задолжително мо-
ра да носи знаци на државна припадност и регистарски 
ознаки.  

(2) Знаци на државна припадност се знамето на Ре-
публика Северна Македонија и ознаката “Z3“ (зулу 
три).  

(3) Начинот и местото на обележување на возду-
хоплови регистрирани и евидентирани во Република 
Северна Македонија, со знаците за државна припад-
ност, регистарските ознаки и другите ознаки ги пропи-
шува директорот на Агенцијата. 

(4) Сите други ознаки и натписи на воздухопловот 
не смеат да ја попречуваат видливоста на знаците на 
државната припадност и регистарските ознаки.  

 
Член 104 

Воздухопловот впишан во македонскиот регистар 
на воздухоплови може да носи ознаки на сопственикот, 
односно корисникот на воздухопловот. Државен возду-
хоплов носи сопствени ознаки.  

 
Член 105 

Странски воздухоплов за време на летањето во ма-
кедонскиот воздушен простор мора да носи ознаки оп-
ределени со прописот на земјата во која е регистриран 
или ознаки предвидени со меѓународна спогодба.  

 
ШЕСТИ ДЕЛ 

 
УСЛОВИ ЗА БЕЗБЕДНО КОРИСТЕЊЕ НА ВОЗДУ-
ХОПЛОВ, МОТОР, ЕЛИСА, ПАДОБРАН И ОПРЕМА  

НА ВОЗДУХОПЛОВ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 106 
(1) Воздухоплов, мотор, елиса, падобран и опрема 

на воздухоплов може да се користат само доколку ги 
исполнуваат условите за безбеден воздушен сообраќај, 
односно техничките услови за пловидбеност предвиде-
ни со овој закон и со прифатените меѓународни стан-
дарди.  

(2) Условите за безбеден воздушен сообраќај од 
ставот (1) на овој член се определуваат во зависност од 
видот, категоријата и намената на воздухопловот, од-
носно намената на моторот, елисата, падобранот и оп-
ремата на воздухопловот.  

 
Член 107 

Воздухопловите според видот се делат на воздухоп-
лови потешки од воздухот (авион, жироплан, хеликоп-
тер, едрилица и воздухоплов којшто не е според ICAO 
стандарди) и воздухоплови полесни од воздухот (сло-
боден балон, врзан балон и воздушен брод).  

 
Член 108 

(1) Воздухопловите според категоријата се делат на 
транспортна категорија, нормална полуакробатска, ак-
робатска, комутер и посебна категорија (аматерски гра-
ден воздухоплов, експериментален и воздухоплов кој-
што не е според ICAO стандарди).  

(2) Воздухопловите во зависност од условите за ко-
ристење (максимална тежина, максимален коефициент 
на оптоварување и максимална брзина) за кои се про-
пишани ограничувања во начинот на користењето, се 
воздухоплови со ограничување.  

 
Член 109 

Воздухопловите според намената се делат на: воз-
духоплови за превоз на лица и предмети, воздухоплови 
за превоз на товар, воздухоплови за вршење на специ-
јализирани услуги, воздухоплови за воздухопловно-
спортски активности, воздухоплови за обука на летач-
ки персонал и воздухоплови за укажување на медицин-
ска помош.  
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Член 110 
Воздухопловот може да се користи само за намена-

та што е назначена во уверението за пловидбеност на 
начин пропишан во одобрениот летачки прирачник на 
воздухопловот.  

 
Член 111 

(1) Државните воздухоплови се распоредуваат спо-
ред вид, категорија, намена, тежина, брзина и други по-
себни поделби. 

(2) Распоредувањето, боењето и означувањето, како 
и употребата на државните воздухоплови ги пропишу-
ваат:  

– министерот за одбрана за воените воздухоплови, 
– министерот за внатрешни работи за полициските 

воздухоплови и 
– министерот за финансии за царинските воздухоп-

лови. 
 

II. ГРАДБА НА ВОЗДУХОПЛОВИ 
 

Член 112 
(1) Градба на воздухоплови и измена на воздухоп-

лов, мотор, елиса, падобран и опрема на воздухоплов 
се вршат според прифатените меѓународни технички 
прописи за градба на воздухоплови и измена на возду-
хоплов, мотор, елиса, падобран и опрема на воздухоп-
лов за квалитет на материјалите.  

(2) Пред почетокот на градба на воздухоплов или 
измена на воздухоплов, мотор, елиса, падобран и опре-
ма на воздухоплов или измена во текот на градењето 
на воздухопловите, на Агенцијата и се поднесува на 
увид техничката документација за таа градба.  

 
Член 113 

(1) Проектирање и градба на воздухоплов и измена 
на воздухоплов, мотор, елиса, падобран и опрема на 
воздухоплов, техничка контрола на градбата и изработ-
ка на техничко-технолошката документација за градба 
и измени може да врши правно лице коешто покрај оп-
штите услови за вршење на стопанска дејност ги ис-
полнува и посебните услови што ги пропишува 
Агенцијата.  

(2) На правното лице од ставот (1) на овој член што 
ќе поднесе докази дека ги исполнува условите од ста-
вот (1) на овој член Агенцијата му издава уверение за 
работа.  

(3) За издавање, продолжување, обновување и про-
мена на уверението од ставот (2) на овој член се плаќа 
надоместок во висина што ја пропишува Управниот од-
бор на Агенцијата со тарифник, во зависност од реал-
ните административни и надзорни трошоци. 

 
Член 114 

(1) Градба на воздухоплови од посебна категорија 
може да врши и физичко лице.  

(2) Условите за градба, надзорот над градбата и на-
чинот на утврдување на пловидбеност на воздухопло-
вите од посебна категорија ги пропишува Агенцијата.  

 
Член 115 

Агенцијата може да стави забелешки на техничката 
документација и да бара таа да се измени, ако утврди 
дека не им одговара на техничките прописи за градба 
на воздухоплови и измени на воздухоплов, мотор, 
елиса, падобран и опрема на воздухоплов од членот 
112 на овој закон, односно ако утврди дека проектира-
ниот воздухоплов не ги исполнува техничките услови 
за пловидбеност.  

Член 116 
Производителот на воздухоплов, мотор, елиса, па-

добран и опрема на воздухоплов е должен кон произво-
дот на нарачувачот, односно на купувачот да му испо-
рача документација за употребата, одржувањето, обно-
вувањето и поправката на производот, како и да обез-
беди негово навремено и непрекинато известување за 
техничките измени, односно за промената на употреба, 
одржување и вршење поправки на тој тип производ.  

 
Член 117 

(1) Новиот тип воздухоплов, мотор, елиса, падоб-
ран и опрема на воздухоплов мора да се подложи на 
постапка за оцена на сообразност или признавање на 
оцената на сообразност заради утврдување дали им од-
говара на техничките услови за пловидбеност пропи-
шани од Агенцијата.  

(2) Испитување заради оцена на сообразност на но-
виот тип воздухоплов, мотор, елиса, падобран и опрема 
на воздухоплов врши ЕАЅА. 

(3) Испитувањето заради оцена на сообразност и 
издавањето на уверенија за тип се врши под услови, на 
начин и во постапка пропишани од директорот на 
Агенцијата. 

 
Член 118 

(1) Уверенијата за тип издадени, признати или ва-
лидирани од EASA директно се сметаат за признати во 
Република Северна Македонија без спроведување на 
постапка за нивно признавање од страна на Агенцијата.  

(2) Додаток на уверение за тип (STC), модификации 
(MODIFICATIONS) и поправки (REPAIRS) на возду-
хопловите регистрирани во Република Северна Маке-
донија се признаваат доколку истите се одобрени од 
EASA или од организација за проектирање и градба, 
овластена или прифатена од EASA или од носителот на 
уверението за тип на воздухопловот. 

 
III. ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВИ 

 
Член 119 

(1) Сопственикот, односно корисникот на воздухоп-
лов е должен во текот на користењето да врши прегле-
ди и проверки на воздухоплов, мотор, елиса, падобран 
и опрема на воздухоплов и да ги одржува во состојба 
која обезбедува безбеден воздушен сообраќај во сог-
ласност со одредбите од овој закон и со прописите за 
одржување на воздухоплови донесени врз основа на 
овој закон.  

(2) Прегледите и проверките, поправките, замените 
и обновите на воздухоплов, мотор, елиса, падобран и 
опрема на воздухоплов (во натамошниот текст: одржу-
вање на воздухоплов), превентивно одржување на воз-
духоплов и измените на воздухоплов, мотор, елиса, па-
добран и опрема на воздухоплов, како и техничката 
контрола и контролата на квалитетот на работите мора-
ат да се вршат во согласност со прописите донесени 
врз основа на овој закон и со техничките упатства на 
производителот на определен тип на воздухоплов.  

 
Член 120 

(1) Одржувањето и техничката контрола на возду-
хоплов, мотор, елиса, падобран и опрема на воздухоп-
лов се вршат според техничкиот систем за одржување 
за секој тип воздухоплов, мотор, елиса, падобран, од-
носно вид на опрема.  

(2) Техничкиот систем од ставот (1) на овој член 
треба да биде во согласност со барањата за одржување, 
одобрени од надлежните воздухопловни органи на зем-
јата на производителот, со техничките упатства на про-
изводителот за одржување на тој тип воздухоплов, мо-
тор, елиса, падобран и опрема на воздухоплов, начинот 
на нивното користење и резултатите од проверката на 
нивната сигурност во текот на користењето.  
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(3) Техничкиот систем за одржување од ставот (1) 
на овој член го изготвува носителот на правото на рас-
полагање, односно сопственикот на воздухопловот или 
корисникот, а го одобрува Агенцијата  

 
Член 121 

(1) Ако операторот на воздухоплов му го доверува 
на странско правно лице линиското и/или базното од-
ржување на воздухопловот, моторот, елисата, падобра-
нот или опремата на воздухопловот е должен на 
Агенцијата да и поднесе доказ дека надлежниот возду-
хопловен орган на странската земја го овластила тоа 
правно лице за линиско и/или базно одржување на тој 
тип на воздухоплов, мотор, елиса, падобран и опрема 
на воздухоплов. 

(2) Ако воздухоплов запишан во регистарот на воз-
духоплови се даде под закуп на странско лице, опера-
торот на воздухопловот е должен со договорот да обез-
беди одржување на воздухопловот, моторот, елисата, 
падобранот и опремата на воздухопловот според одоб-
рениот технички систем за одржување и тоа кај лицето 
кое е овластено за тие работи согласно со ставот (1) од 
овој член.  

(3) На операторот на воздухопловот од ставот (1) на 
овој член, по негово барање, а по извршениот надзор 
на странското правно лице за условите и начинот на 
одржувањето на воздухопловот, Агенцијата му издава 
уверение за валидација на издаденото уверение за ис-
полнување на условите за одржување на воздухоплов.  

(4) По исклучок на ставот (3) од овој член, уверени-
јата за исполнување на условите за одржување на воз-
духоплови издадени од земја членка на ЕУ директно се 
признаваат. 

(5) За издавање продолжување, обновување и про-
мена на уверението од ставот (3) на овој член, се плаќа 
надоместок во висина што ја пропишува Управниот од-
бор на Агенцијата со тарифник, во зависност од реал-
ните административни и надзорни трошоци.  

 
Член 122 

(1) Одржување и техничка контрола на одржување-
то на воздухоплов, мотор, елиса, падобран и опрема на 
воздухоплов може да врши, како и да изработува тех-
ничко-технолошка документација за одржувањето, 
правно лице кое има потребен персонал, опрема, како и 
ги исполнува другите посебни услови неопходни за 
безбедно и уредно работење.  

(2) На правното лице од ставот (1) на овој член кое 
ќе поднесе доказ дека ги исполнува условите од ставот 
(1) на овој член Агенцијата му издава уверение за ра-
бота. 

(3) Доколку правното лице од ставот (1) на овој 
член, поседува уверение за работа од друга земја, 
Агенцијата издава уверение за валидација на странско-
то уверение доколку се исполнети условите од ставот 
(8) на овој член. 

(4) За издавање продолжување, обновување и про-
мена на уверението од ставот (2) на овој член се плаќа 
надоместок во висина што ја пропишува Управниот од-
бор на Агенцијата со тарифник, во зависност од реал-
ните административни и надзорни трошоци.  

(5) Едномоторни воздухоплови од нормална, полу-
акробатска и акробатска категорија и едрилици, иззе-
мајќи ја обновата, може да ги одржува и овластено фи-
зичко лице ако поседува дозвола за одржување на воз-
духоплов.  

(6) Одржувањето и техничката контрола на држав-
ните воздухоплови се врши на начин што го пропишу-
ваат министерот за внатрешни работи за полициските 
воздухоплови, министерот за одбрана за воените возду-
хоплови и министерот за финансии за царинските воз-
духоплови.  

(7) По исклучок на ставот (3) од овој член, уверени-
јата за исполнување на условите за одржување на воз-
духоплови издадени од земја членка на ЕУ директно се 
признаваат. 

(8) Начинот на одржување, техничката контрола на 
одржување и изработка на техничко-технолошка доку-
ментација за одржувањето и посебните услови во од-
нос на потребниот персонал, опремата и другите посеб-
ни услови неопходни за безбедно и уредно работење ги 
пропишува Агенцијата. 

 
Член 123 

Операторот на воздухопловот е должен во соглас-
ност со одобрениот технички систем за одржување, да 
обезбеди преглед на воздухопловот пред секое старту-
вање на моторите со намера за извршување на лет, за-
ради утврдување дали воздухопловот е способен за 
безбеден воздушен сообраќај, а лицето овластено за 
преглед на воздухоплови е должно со својот потпис во 
оперативниот дневник на воздухопловот да потврди 
дека прегледот е извршен и дека воздухопловот е спо-
собен за безбеден воздушен сообраќај.  

 
IV. ПЛОВИДБЕНОСТ НА ВОЗДУХОПЛОВИ 

 
Член 124 

(1) Способноста на воздухоплов за безбеден возду-
шен сообраќај (во натамошниот текст: пловидбеност на 
воздухоплов) се утврдува со преглед, а се докажува со 
уверение за пловидбеност на воздухопловот како и со 
уверение за преглед на пловидбеност кога тоа е опре-
делено со пропис донесен врз основа на овој закон.  

(2) Уверение за пловидбеност на воздухопловот, 
односно уверение за преглед на пловидбеност се изда-
ва ако воздухопловот одговара на оцената за сообраз-
ност, ако е опремен со пропишаните уреди и опрема за 
безбеден воздушен сообраќај и ако со преглед се ут-
врди дека е способен за безбеден воздушен сообраќај.  

(3) Начинот, условите и постапката за утврдување 
на пловидбеност на воздухоплови ги пропишува 
Агенцијата.  

(4) Способноста на воздухоплов од посебна катего-
рија за летање се утврдува со преглед, а се докажува со 
употребна дозвола.  

(5) Начинот, условите и постапката за издавање на 
употребна дозвола за воздухопловите од ставот (4) на 
овој член ги пропишува Агенцијата.  

(6) За издавање, продолжување, обновување и про-
мена уверение за пловидбеност, уверение за преглед на 
пловидбеност и употребна дозвола се плаќа надомес-
ток во висина што ја пропишува Управниот одбор на 
Агенцијата со тарифник, во зависност од реалните ад-
министративни и надзорни трошоци.  

 
Член 125 

(1) Преглед на воздухоплов заради утврдување на 
пловидбеноста се врши со испитување на воздухопло-
вот на земја и во лет и може да биде основен, редовен и 
вонреден.  

(2) Основен, редовен и вонреден преглед на возду-
хоплов се врши по барање на сопственикот, односно 
корисникот на воздухопловот.  

(3) Вонреден преглед на воздухоплов може да се из-
врши и по барање на воздухопловен инспектор ако тој 
оправдано се посомнева дека воздухопловот што лета 
не е способен за безбеден воздушен сообраќај.  

(4) Прегледот на воздухоплови заради утврдување 
на нивната пловидбеност го врши Агенцијата.  

(5) По исклучок на ставот (4) на овој член преглед 
на воздухоплов заради утврдување на пловидбеноста 
со цел издавање на уверение за преглед на пловидбе-
носта може да врши и организација за управување со 
постојана пловидбеност овластена од Агенцијата. 
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Член 126 
(1) Преглед на воздухоплов во лет се врши со испи-

тување на воздухопловот во лет (пробен лет) или со 
проверка на воздухопловот во лет (функционална про-
верка).  

(2) Испитување на воздухопловот во лет се врши на 
лет без патници и опфаќа испитување на летачко-тех-
ничките карактеристики и на однесувањето на возду-
хопловот во летот врз основа на програма изготвена од 
носителот на правото на располагање, односно од соп-
ственикот на воздухопловот или корисникот, одобрена 
од Агенцијата.  

(3) Проверка на воздухоплов во лет се врши на лет 
и со патници и опфаќа контрола на функционалноста 
на уредите и системот на воздухопловот на начин кој 
што не ја загрозува безбедноста на летот.  

(4) Проверката на воздухоплов во лет ја врши коми-
сија за испитување на воздухоплови во лет определена 
од Агенцијата. 

(5) За испитување на воздухопловите во лет, на чле-
новите на комисијата за испитување на воздухоплови 
во лет определена од Агенцијата се плаќа надомест во 
висина што ја пропишува Управниот одбор на Агенци-
јата со тарифник, во зависност од реалните админис-
тративни и надзорни трошоци.  

 
Член 127 

(1) За извршениот преглед на воздухопловот опера-
торот на воздухопловот плаќа надомест во висина што 
ја пропишува Управниот одбор на Агенцијата со тари-
фник, во зависност од реалните административни и 
надзорни трошоци.  

(2) По исклучок на одредбата од ставот (1) на овој 
член, ако вонреден преглед на воздухоплов се врши по 
барање на инспекторот, надомест за извршениот прег-
лед не плаќа операторот на воздухопловот доколку со 
прегледот се утврди дека воздухопловот е исправен за 
безбеден воздушен сообраќај.  

 
Член 128 

На воздухоплов кој нема уверение за пловидбеност, 
односно уверение за преглед на пловидбеноста или ис-
тото е привремено неважечко, а е способен за безбедно 
летање, Агенцијата може да издаде дозвола за летање 
(Permit to fly) доколку истиот ги исполнува условите од 
членот 124 став (3) од овој закон. 

 
Член 129 

(1) Ако со прегледот се утврди дека воздухопловот 
не ги исполнува условите за безбеден воздушен сооб-
раќај и не одговара на категоријата или намената ут-
врдена во издаденото уверение за пловидбеност, од-
носно уверение за преглед на пловидбеноста на возду-
хопловот, уверението ќе се повлече.  

(2) По барање на сопственикот, односно корисни-
кот на воздухопловот ќе се издаде ново уверение за 
пловидбеност, односно уверение за преглед на пловид-
беноста на воздухопловот за соодветната категорија, 
односно намена за која воздухопловот може безбедно 
да се користи.  

 
Член 130 

Уверението за пловидбеност на странски воздухоп-
лов издадено во земјата на регистрација на воздухопло-
вот важи во Република Северна Македонија, ако е из-
дадено во согласност со меѓународната спогодба за 
воздушен сообраќај што ја обврзува Република Север-
на Македонија или под услови на реципроцитет.  

 
Член 131 

(1) Агенцијата ќе го суспендира уверението за тип 
на воздухоплов, односно уверение за пловидбеност, од-
носно уверение за преглед на пловидбеноста ако ут-

врди или добие извештај од воздухопловните власти на 
земјата што извршила оцена на сообразност на опреде-
лен тип на воздухоплов, мотор, елиса, падобран и опре-
ма на воздухоплов, од нивниот производител или ко-
рисник дека настанала грешка поради пропуст во кон-
струкцијата, вградениот материјал, постапката за град-
ба и оцена на сообразноста, како и поради непрописни-
от начин на користење и одржување на воздухопловот, 
моторот, елисата, падобранот и опрема на воздухопло-
вот додека таа грешка не се отстрани.  

(2) Агенцијата ќе наложи да се провери дали постои 
грешка на воздухопловот, моторот, елисата, падобра-
нот и опремата на воздухопловот што е регистриран во 
Република Северна Македонија поради пропуст во 
конструкцијата, вградениот материјал, постапката за 
градба и оцена на сообразноста, како и поради непро-
писниот начин на користење и одржување и на соп-
ственикот, односно корисникот на воздухопловот ќе 
му наложи таа грешка да ја отстрани во определен рок.  

(3) Ако сопственикот, односно корисникот на воз-
духопловот не постапи согласно со налозите од ставот 
(2) на овој член, Агенцијата ќе го повлече уверението 
за пловидбеност, односно уверение за преглед на пло-
видбеноста на односниот воздухоплов и ќе ја забрани 
неговата употреба.  

(4) Ако на воздухоплов од домашно производство 
кој има уверение за тип во Република Северна Македо-
нија се утврди грешка од ставот (1) на овој член, 
Агенцијата веднаш ќе ги извести воздухопловните 
власти на земјата во која воздухопловот е извезен и во 
која е регистриран.  

(5) Ако на македонски воздухоплов произведен во 
странство, чие што уверение за тип е признато во на-
шата земја и за кој е издадено уверение за пловидбе-
ност, односно уверение за преглед на пловидбеноста се 
утврди грешка од ставот (1) на овој член, Агенцијата за 
тоа веднаш ќе ги извести воздухопловните власти на 
земјата во која е извршена оцена на сообразноста.  

 
Член 132 

(1) За пловидбеноста на воздухопловот е одговорен 
операторот на воздухопловот. 

(2) Управувањето со пловидбеноста, операторот на 
воздухопловот од ставот (1) на овој член може да го де-
легира на овластена организација која има важечко 
уверение за управување со постојана пловидбеност 
согласно со прописот од членот 124 став (3) од овој за-
кон. 

(3) Уверението за пловидбеност, односно уверение-
то за преглед на пловидбеноста ќе се суспендира, до-
колку воздухопловот или неговата опрема не се одржу-
ваат во согласност со прописите донесени врз основа 
на овој закон, ако на воздухопловот или неговата опре-
ма се извршени измени што не се одобрени од Агенци-
јата или пак ако не се извршени задолжителни измени 
и други работи наложени од страна на Агенцијата, или 
од воздухопловните власти на државата која ја изврши-
ла оцената за сообразност (Mandatory Continuing 
Airworthiness Information). 

(4) Операторот на воздухопловот мора да ја извести 
Агенцијата за сите околности, настани, пропусти и от-
криени неправилности како на воздухопловот, така и 
во поглед на документацијата што можат негативно да 
влијаат на пловидбеноста на воздухопловот.  

 
Член 133 

(1) Воздухоплов кој лета во македонски воздушен 
простор мора да има уверение за јачина на бучавата ко-
ја се создава при полетување, во текот на летот и при 
слетување, како и уверение за емисија на гасови при 
согорување која настанува при полетување, во тек на 
лет и слетување.  
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(2) На македонски воздухоплов уверенијата од ста-
вот (1) на овој член ги издава Агенцијата. За издавање, 
продолжување и промена на уверенијата од ставот (1) 
на овој член се плаќа надоместок во висина што ја про-
пишува Управниот одбор на Агенцијата со тарифник, 
во зависност од реалните административни и надзорни 
трошоци. 

 (3) На странски воздухоплов нема да му се одобри 
лет во македонски воздушен простор ако ги нема уве-
ренијата од ставот (1) на овој член.  

(4) Максимално дозволена јачина на бучавата, од-
носно максимално дозволено количество емисија на га-
сови кои се создаваат при полетување, во текот на лет 
и при слетување, ги пропишува министерот за животна 
средина и просторно планирање, во претходно мисле-
ње на Агенцијата.  

 
СЕДМИ ДЕЛ 

 
ПЕРСОНАЛ ВО ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО И ДРУГ 

СТРУЧЕН ПЕРСОНАЛ 
 

УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИ ВО  
ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 134 

(1) Персоналот во воздухопловството за вршење на 
работите во воздухопловството мора да има пропиша-
на стручна подготовка, да биде стручно оспособен, да 
поседува дозвола согласно со прифатените меѓународ-
ни стандарди и препорачани практики и овластување 
или уверение за стручна оспособеност и да ги исполну-
ва и другите услови определени со овој закон и со про-
писите донесени врз основа на овој закон.  

(2) Другиот стручен персонал за вршење на други 
работи од значење за воздухопловството треба да биде 
стручно оспособен.  

 
Член 135 

(1) Агенцијата води регистар на персоналот во воз-
духопловството и другиот стручен персонал.  

(2) Формата, содржината, како и начинот на водење 
на регистарот на персоналот во воздухопловството и 
другиот стручен персонал ги пропишува директорот на 
Агенцијата. 

(3) Министерството за внатрешни работи, Минис-
терството за одбрана, односно Министерството за фи-
нансии водат регистри за персоналот во воздухоплов-
ството кој врши и обезбедува работи од значење за без-
бедноста на воздухопловството, а кои се однесуваат на 
државните воздухоплови. 

(4) Формата, содржината и начинот на водење на ре-
гистарот на персоналот во воздухопловството за поли-
циски воздухоплови ги пропишува министерот за внат-
решни работи, за персоналот во воздухопловството за 
воени воздухоплови ги пропишува министерот за од-
брана, за персоналот во воздухопловството за царински 
воздухоплови ги пропишува министерот за финансии. 

 
Член 136 

(1) Стручната подготовка на персоналот од членот 
134 на овој закон се стекнува во средни и високо обра-
зовни институции во Република Северна Македонија 
или во странство.  

(2) Стручната оспособеност се стекнува во органи-
зации или центри за обука на персонал во воздухоплов-
ството и друг стручен персонал кои имаат потребен ка-
дар за обука, опрема, како и ги исполнуваат другите 
посебни услови неопходни за безбедно и уредно рабо-
тење.  

(3) Со стручна оспособеност, персоналот во возду-
хопловството и другиот стручен персонал можат да се 
стекнат и во странство во организации и центри за 
обука, доколку се овластени од странска воздухоплов-
на власт за вршење на соодветна обука согласно со ме-
ѓународни стандарди прифатени од Република Северна 
Македонија.  

(4) Стручната оспособеност се врши врз основа на 
програми донесени од организации и центри за обука 
претходно одобрени од Агенцијата.  

(5) На барање на организациите кои ги исполнуваат 
условите за обука на персонал во воздухопловството и 
друг стручен персонал, Агенцијата им издава уверение 
по претходно извршен надзор.  

(6) За издавање продолжување, обновување и про-
мена на уверението од ставот (5) на овој член се плаќа 
надоместок во висина што ја пропишува Управниот од-
бор на Агенцијата со тарифник, во зависност од реал-
ните административни и надзорни трошоци.  

(7) Начинот на вршење на обука за стекнување на 
стручна оспособеност, како и посебните услови во од-
нос на работното искуство, степенот на образование и 
друго на потребниот кадар за обука, опремата и други-
те посебни услови неопходни за безбедно и уредно ра-
ботење на организации и центри за обука во Република 
Северна Македонија, ги пропишува Агенцијата. 

 
Член 137 

(1) По завршување на стручното оспособување од 
членот 136 од овој закон во овластена организација или 
центар за обука, Агенцијата организира испит за стек-
нување на дозвола и/или овластување или за стекнува-
ње на уверение за стручна оспособеност за персоналот 
во воздухопловството, кога тоа е определено со пропи-
сите донесени врз основа на овој закон. 

(2) Испитот го спроведуваат овластени испитувачи 
од листата на воздухопловни стручњаци кога тоа е оп-
ределено со прописите донесени врз основа на овој за-
кон.  

(3) Листата на воздухопловни стручњаци на почето-
кот на секоја календарска година ја пропишува дирек-
торот на Агенцијата, врз основа на критериуми и во по-
стапка што ги пропишува Министерството за тран-
спорт и врски.  

(4) Кандидатите за полагање на испит од ставот (1) 
на овој член плаќаат надоместок.  

(5) На овластените испитувачи им следува надомес-
ток.  

(6) Висината на надоместоците од ставовите (4) и 
(5) на овој член ги пропишува Управниот одбор на 
Агенцијата со тарифник, во зависност од реалните ад-
министративни и надзорни трошоци.  

 
Член 138 

(1) Проверката на стручната оспособеност од чле-
нот 137 на овој закон може да биде редовна или вон-
редна.  

(2) Редовната проверка на стручната оспособеност 
се врши при издавање или продолжување на важење на 
дозволата или овластувањето на персоналот во возду-
хопловството, како и при издавање на уверението за 
стручна оспособеност кога тоа е определено со пропи-
сите донесени врз основа на овој закон.  

(3) На лицето кое спаѓа во персоналот во воздухоп-
ловството нема да му се издаде или продолжи рокот на 
важење на дозволата или овластувањето, ако:  

1) со проверка на неговите физички или психички 
способности се утврди дека не ги исполнува пропиша-
ните услови за вршење на определени работи;  

2) со проверка се утврди дека нема потребна струч-
ност за успешно вршење на определени работи и  
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3) со проверка се утврди дека е зависен од алкохол, 
дрога или психотропни средства.  

(4) Одредбата од ставот (3) на овој член се приме-
нува и при издавање на уверение за стручна оспособе-
ност.  

(5) Вонредната проверка се врши по упатување од 
воздухопловен инспектор по пријава на физичко или 
правно лице и доколку основано се посомнева во 
стручното извршување на работите од страна на лице 
кое поседува дозвола, овластување или уверение за 
стручна оспособеност или констатира повреда на од-
редбите од овој закон и прописите донесени врз основа 
на овој закон. 

(6) Начинот на спроведување на редовната и вон-
редната проверка ги пропишува директорот на Агенци-
јата.  

 
Член 139 

(1) На кандидатот кој ги исполнил условите од ста-
вовите (2) и (3) на овој член, Агенцијата му издава или 
ја продолжува дозволата, односно овластувањето или 
му издава уверение за стручна оспособеност.  

(2) Условите за стекнување на дозволи и овласту-
вања, начинот на издавање, продолжување, обнову-
вање, ограничување, промена и суспендирање, како и 
формата, содржината, рокот на важење согласно со ме-
ѓународните стандарди, регулативи, упатства и препо-
рачани практики од членот 3 на овој закон, евиденција 
на дозволите и видот на дозволите ги пропишува 
Агенцијата. 

(3) Условите за стекнување на уверенија за стручна 
оспособеност, континуираното обновување на стекна-
тото знаење на имателите на уверенијата, начинот на 
издавање и суспендирање, евиденција и видот на уве-
ренијата за стручна оспособеност ги пропишува 
Агенцијата. 

 
Член 140 

(1) Стручната подготовка и стручната оспособеност 
на персоналот во воздухопловството кој врши и обез-
бедува работи од значење за безбедноста на воздухоп-
ловството која се однесува на државните воздухоплови 
се стекнува во соодветни установи на Министерството 
за одбрана или Министерството за внатрешни работи. 

(2) Стручната подготовка и стручната оспособеност 
на  персоналот во воздухопловството кој врши и обез-
бедува работи од значење за безбедноста на воздухоп-
ловството која се однесува на државните воздухоплови 
може да се стекне и во странство. 

(3) Стручната подготовка и програмите за стручна 
оспособеност,  условите и начинот на издавање, про-
должување, суспендирање и одземање на дозволите и 
овластувањата, како и формата и содржината на обра-
зецот на дозволите и овластувањата на персоналот во 
воздухопловството кој врши и обезбедува работи од 
значење за безбедноста на воздухопловството која се 
однесува на државните воздухоплови ги пропишуваат 
министерот за одбрана, министерот за внатрешни рабо-
ти односно министерот за финансии. 

 
Член 141 

Соодветната воздухопловна стручна подготовка и 
стручната оспособеност на персоналот во воздухоплов-
ството кој врши и обезбедува работи од значење за без-
бедноста на воздухопловството која се однесува на 
државните воздухоплови стекнати во соодветни уста-
нови на Министерството за одбрана, Министерството 
за внатрешни работи и/или соодветни организации во 
странство ќе се признаат за добивање на дозвола во ци-
вилното воздухопловство, ако им одговараат на усло-
вите за издавање на дозвола и овластување предвидени 
со овој закон и со прописите донесени врз основа на 
овој закон. 

Член 142 
(1) Персоналот во воздухопловството и другиот 

стручен персонал за време на вршењето на своите ра-
боти не смее да биде под влијание на алкохол, опојна 
дрога или други психотропни средства.  

(2) Персоналот од ставот (1) на овој член не смее да 
ги врши своите работи ако е уморен или болен или е во 
таква психофизичка состојба што го прави неспособен 
за правилно вршење на тие работи.  

(3) За отстранување на персоналот од ставот (1) на 
овој член, одлучува непосредниот раководител и ја из-
вестува Агенцијата во рок од 72 часа од донесувањето 
на одлуката за отстранување.  

 
Член 143 

(1) На персоналот во воздухопловството ќе му се 
суспендира дозволата или уверението за стручна оспо-
собеност доколку:  

1) против него во кривична или прекршочна поста-
пка е изречена мерка на безбедност, односно прекр-
шочна санкција забрана на вршење на професија која 
произлегува од дозволата, односно уверението издаде-
ни од Агенцијата за времетраење на таа мерка; 

2) физички или психички не е способен за вршење 
на работи и задачи за чиешто извршување му е издаде-
на дозволата или уверението за стручна оспособеност;  

3) при надзор е констатирана повреда на прописите 
од областа на воздухопловството или користење на 
дозвола или уверение за стручна оспособеност во слу-
чај кога не ги исполнува пропишаните услови согласно 
со кои му е издадена дозволата или уверението за 
стручна оспособеност; 

4) со проверка се утврди дека работите за коишто 
му е издадена дозволата или уверението за стручна ос-
пособеност ги врши под дејство на алкохол, дрога или 
други психотропни средства или се утврди дека крајно 
непрофесионално и несовесно ги користи правата од 
дозволата или уверението за стручна оспособеност;  

5) во други случаи пропишани со актите донесени 
врз основа на членот 139 од овој закон. 

(2) Во случајот од ставот (1) точка 1 на овој член 
дозволата или уверението за стручна оспособеност ја 
суспендира Агенцијата.  

(3) Ако воздухопловниот инспектор во вршењето 
на инспекцискиот надзор утврди дека постојат причи-
ните од ставот (1) точки 2, 3 и 4 на овој член е должен 
лицето да го упати на вонредна проверка на здравстве-
ната, или стручната способност и привремено да му ја 
одземе дозволата или уверението за стручна оспособе-
ност и во рок од три дена да му ја достави на органот 
што ја издал.  

(4) Постапката за проверка на здравствената и/или 
стручната способност мора да се заврши во рок од 90 
дена од денот на привременото одземање на дозволата 
или уверението за стручната оспособеност. 

(5) Ако при проверката (редовна или вонредна) на 
здравствената способност на персоналот во воздухоп-
ловството се утврди дека е склон кон употреба на алко-
хол, дрога или други психотропни средства, дозволата 
или уверението за стручна оспособеност трајно ќе му 
се одземе. 

(6) Во случај кога ќе се утврди дека дозволата или 
уверението е издадено врз основа на фалсификувани 
докази, Агенцијата ќе ја повлече дозволата или увере-
нието за стручна оспособеност.  

(7) Во случај на воздухопловна несреќа или серио-
зен инцидент, Комитетот за истрага на воздухопловни 
несреќи и сериозни инциденти може да и предложи на 
Агенцијата да суспендира дозвола или уверение за 
стручна оспососбеност на персоналот во воздухоплов-
ството пред да се изготви конечниот извештај за истра-
гата на воздухопловната несреќа или сериозен инци-
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дент, по што воздухопловниот инспектор го упатува 
лицето на вонредна проверка на здравствената и/или 
стручната способност. Суспензијата на дозволата или 
уверението за стручна оспособеност трае до завршува-
ње на вонредната проверка во рокот утврден во ставот 
(4) на овој член. 

 
Член 143-а 

Во случај кога е изгубена дозвола или уверение за 
стручна оспособеност на персоналот во воздухоплов-
ството, на сопственикот ќе му се издаде нова дозвола 
или уверение за стручна оспособеност, откако на соп-
ствен трошок ќе ги објави во „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“. 

  
Член 144 

Признавањето на завршената обука и програмите за 
обука, положени испити, стекната дозвола и овластува-
ње во странство се врши врз основа на критериуми, на 
начин и во постапка што ги пропишува директорот на 
Агенцијата.  

 
Член 145 

(1) Персоналот во воздухопловството и другиот 
стручен персонал мора работите од своја надлежност 
да ги врши совесно, квалитетно, уредно и во соглас-
ност со овој закон и со прописите донесени врз основа 
на овој закон.  

(2) Правното лице кое произведува, користи, од-
ржува, обновува и поправа воздухоплов или врши из-
мени на воздухоплов, мотор, елиса, опрема на возду-
хоплов и падобран, снабдува воздухоплов со гориво, 
врши воздушен превоз, врши специјализирани услуги 
со воздухоплов, организира воздухопловно-спортски 
активности, дава услуги на воздухопловна навигација, 
дава услуги на аеродром, односно користи аеродром 
или леталиште, е должно со своите општи акти поблис-
ку да ја утврди одговорноста на работниците кои, во 
смисла на овој закон, се сметаат како персонал во воз-
духопловството и друг стручен персонал, ако во врше-
њето не се придржуваат кон одредбите од овој закон и 
прописите донесени врз основа на овој закон.  

(3) Со општите акти од ставот (2) на овој член се 
утврдува особено:  

1) случаи во кои работникот од ставот (2) на овој 
член кој не ги исполнува условите непосредно да учес-
твува во вршењето на работите за безбедност на воз-
душниот сообраќај ќе биде привремено или трајно рас-
пореден на други работи, односно работни задачи и  

2) случаи во кои на работникот од ставот (2) на овој 
член ќе му престане работниот однос со отказ.  

 
2. ЗДРАВСТВЕНА СПОСОБНОСТ НА ПЕРСОНАЛОТ 
ВО ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО И ДРУГИОТ СТРУЧЕН  

ПЕРСОНАЛ 
 

Член 146 
(1) Утврдувањето на здравствената способност (фи-

зичка и психичка) на персоналот во воздухопловството 
и другиот стручен персонал се врши врз основа на 
здравствени прегледи.  

(2) Посебните услови, начин и постапка на утврду-
вање на здравствената способност на персоналот во 
воздухопловството, како и роковите на важење на ле-
карското уверение ги пропишува Владата на Република 
Северна Македонија по претходно мислење на минис-
терот за здравство и директорот на Агенцијата.  

(3) Здравствените прегледи на другиот стручен пер-
сонал од ставот (1) на овој член се вршат согласно со 
прописите за безбедност и здравје при работа. 

(4) Посебните услови, начин и постапка на утврду-
вање на здравствената способност на персоналот во 
воздухопловството кој врши и обезбедува работи од 
значење за безбедноста на воздухопловството, а кои се 
однесуваат на државните воздухоплови ги пропишува-
ат министерот за одбрана, министерот за внатрешни 
работи, односно министерот за финансии. 

(5) За извршениот здравствен преглед се издава ле-
карско уверение.  

 
Член 147 

(1) Здравствените прегледи на персоналот во возду-
хопловството се вршат во здравствени установи, овлас-
тени лекари-поединци, лекари специјалисти по општа 
медицина или лекари специјалисти по медицина на 
трудот кои ги исполнуваат посебните услови што ги 
пропишува Владата на Република Северна Македонија 
по предлог на министерот за здравство и директорот на 
Агенцијата.  

(2) На здравствените установи и лекарите-поединци 
кои ќе ги исполнат условите од ставот (1) на овој член 
Агенцијата им издава уверение за исполнување на ус-
лови за преглед на персонал во воздухопловството.  

(3) За издавање, продолжување обновување и про-
мена на уверението од ставот (2) на овој член се плаќа 
надоместок во висина што ја утврдува Управниот од-
бор на Агенцијата со тарифник, во зависност од реал-
ните административни и надзорни трошоци. 

(4) За здравствените прегледи се плаќа надоместок 
во висина што ја определуваат овластените здравстве-
ни установи. 

(5) Надоместокот за здравствени прегледи на мо-
билните работници го плаќаат нивните работодавачи. 

(6) Здравствените прегледи на персоналот во возду-
хопловството кој врши и обезбедува работи од значење 
за безбедноста на воздухопловството, а кои се однесу-
ваат на државните воздухоплови се вршат од здрав-
ствени установи или лекари поединци овластени од 
страна на министерот за одбрана, министерот за внат-
решни работи, односно министерот за финансии. 

(7) Посебните услови, начин и постапка за овласту-
вање на здравствените установи или лекари поединци 
од ставот (6) на овој член ги пропишуваат министерот 
за одбрана, министерот за внатрешни работи, односно 
министерот за финансии. 

 
3. ЕКИПАЖ НА ВОЗДУХОПЛОВ 

 
Член 148 

(1) Во воздухопловот за време на воздушниот сооб-
раќај се наоѓа екипаж во соодветен состав.  

(2) Член на екипаж на македонски воздухоплов мо-
же да биде домашен или странски државјанин.  

 
Член 149 

(1) На организацијата на работното време, времет-
раењето на одморот и другите права на членовите на 
екипажот на воздухоплов се применува  Директивата 
2000/79 на ЕУ. 

(2) Организацијата на работното време, времето на 
летање и времетраењето на одморот на членовите на 
екипажот на воздухоплов поблиску ги пропишува ди-
ректорот на Агенцијата. 

(3) Лицето кое управува со воздухоплов има право 
на користење на посебно отсуство од работа со надо-
месток од плата и други права од работен однос во те-
кот на календарската година заради одржување на пси-
хофизичката кондиција. 
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Член 150 
(1) Членот на екипажот на воздухоплов ги врши ра-

ботите за кои му е издадена дозволата, односно овлас-
тувањето или уверение за стручна оспособеност. 

(2) Во случај на опасност водачот на воздухопловот 
може да му нареди на член на екипажот да врши и дру-
ги работи.  

 
Член 151 

(1) Член на екипаж е должен за секој инцидент во 
врска со воздухопловот, лицата и предметите во возду-
хопловот веднаш да го извести водачот на воздухопло-
вот.  

(2) Во случај на опасност или несреќа на воздухоп-
ловот, членовите на екипажот се должни да ги презе-
мат сите потребни мерки заради спасување на лицата и 
предметите од воздухопловот, како и на самиот возду-
хоплов.  

 
4. ВОДАЧ НА ВОЗДУХОПЛОВ 

 
Член 152 

Сопственикот, односно корисникот на воздухопло-
вот за секој лет, односно дел од летот ќе одреди водач 
на воздухопловот.  

 
Член 153 

(1) Водачот на воздухопловот е одговорен за летот 
на воздухопловот и не смее да полета или слета под 
оперативниот минимум за секој аеродром.  

(2) Водачот на воздухопловот мора да биде запоз-
нат со содржината на товарот што го превезува.  

 
Член 154 

(1) Водачот на воздухопловот е должен лично или 
преку членовите на екипажот да обезбеди сите патници 
пред полетувањето да се запознаат со постапката во 
случај на опасност, начинот на употреба на сигурнос-
ната опрема во случај на опасност, како и местото каде 
што е сместена.  

(2) Во случај на опасност сите членови на екипажот 
и патниците ги извршуваат упатствата и наредбите на 
водачот на воздухопловот.  

 
Член 155 

(1) Ако лице кое се наоѓа во воздухопловот со свои-
те постапки ја загрозува безбедноста на воздушниот 
сообраќај или безбедноста на лицата и имотот, или ги 
нарушува редот и дисциплината во воздухопловот, во-
дачот на воздухопловот на најсоодветен начин ќе го 
оневозможи во натамошното загрозување на безбед-
носта, а може на првиот аеродром на кој воздухопло-
вот ќе слета да го отстрани од истиот.  

(2) Водачот на воздухоплов е должен при презема-
њето на мерките од ставот (1) на овој член да ги обез-
беди сите услови за безбедно летање на воздухопловот.  

 
Член 156 

Ако за време на воздушниот сообраќај член на еки-
паж на воздухоплов или друго лице во воздухопловот 
подготвува, се обиде да изврши или изврши кривично 
дело со кое се загрозува безбедноста на воздухопловот 
или на лицата во него, водачот на воздухопловот е дол-
жен да преземе мерки таквото дело да се спречи, а ако 
делото е извршено, да ги ублажи неговите последици 
водејќи сметка за безбедноста на патниците, екипажот 
и воздухопловот.  

5. ВОЗДУХОПЛОВНО-ТЕХНИЧКИ ПЕРСОНАЛ 
 

Член 157 
(1) Сопственикот, односно корисникот на воздухоп-

ловот е должен во согласност со одобрениот технички 
систем за одржување да обезбеди воздухопловно-тех-
нички персонал.  

(2) Персоналот од ставот (1) на овој член треба да 
биде осигуран од последици на несреќен случај. 

(3) Персоналот од ставот (1) на овој член е должен 
за секое загрозување на безбедноста, односно инци-
дент во врска со работите на дизајнирање, производ-
ство, одржување и поправки на воздухоплови и оп-
рема, веднаш да ги извести овластените лица согласно 
со воспоставена процедура за известување на инци-
денти. 

 
6. ПЕРСОНАЛ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ, 
КОНТРОЛА И МОНИТОРИРАЊЕ НА ТЕХНИЧКИТЕ 
СРЕДСТВА, УРЕДИ  И  ОПРЕМА ЗА ДАВАЊЕ НА  

УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА 
 

Член 158 
(1) Работите на поставување, одржувањето, контро-

ла и мониторирање на техничките средства, уредите и 
опремата во состојба која овозможува безбеден и уре-
ден воздушен сообраќај ги врши инженерскиот и тех-
ничкиот оперативен персонал компетентен во соглас-
ност со членот 137 став (1) од овој закон.  

(2) Персоналот од ставот (1) на овој член треба да 
биде осигуран од последици на несреќен случај. Сред-
ствата за оваа намена ги обезбедува давателот на услу-
ги на воздухопловна навигација. 

(3) Персоналот од ставот (1) на овој член е должен 
за секое загрозување на безбедноста, односно инци-
дент во врска со работите на поставување, одржување, 
контрола и мониторирање на техничките средства, уре-
дите и опремата веднаш да ги извести овластените ли-
ца согласно со воспоставена процедура за известување 
на инциденти. 

Член 159 е избришан 
 
7. ПЕРСОНАЛ НА КОНТРОЛАТА НА ЛЕТАЊЕ 
 

Член 160 
(1) Работите на контролата на летање ги врши кон-

тролорот на летањето. Во вршењето на работите на 
контролорот на летање му помага помошникот на кон-
тролорот на летање.  

(2) Персоналот од ставот (1) на овој член треба да 
биде осигуран од последици на несреќен случај. Сред-
ствата за оваа намена ги обезбедува давателот на услу-
ги на воздухопловна навигација. 

(3) Во случаите кога цивилната контрола на летање 
дава услуги на навигација на воени или полициски воз-
духоплови при оперативно летање, на контролорот на 
летање може да му помага и помошник воен или поли-
циски контролор на летање и/или раководител на лета-
њето во зависност од потребите. 

Член 161 е избришан 
 

Член 162 
Контролорот на летање и помошникот на контроло-

рот на летање се должни за секое загрозување на без-
бедноста, односно инцидент во врска со работите на 
контролата на летање веднаш да ги известат овластени-
те лица согласно со воспоставената процедура за извес-
тување на инциденти.  
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Член 163 
(1) Работното време на контролорот на летање и на 

помошникот на контролорот на летање кои работат во 
оперативни смени може да трае до 32 часа во текот на 
седум последователни дена, со тоа што во текот на 90 
последователни дена да не изнесува повеќе од 416 
часа.  

(2) Траењето на непрекинатата работа, траењето на 
смените и должините на дневниот одмор на контроло-
рот на летање и на помошникот на контролорот на ле-
тање ги пропишува директорот на Агенцијата.  

 
Член 164 

Контролорот на летањето и помошникот на контро-
лорот на летањето имаат право на користење на посеб-
но отсуство од работа со надоместок на плата и други 
права од работен однос во текот на календарската го-
дина заради одржување на психофизичката кондиција. 

 
ОСМИ ДЕЛ 

 
ИСТРАЖУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВНИ НЕСРЕЌИ, 
СЕРИОЗНИ ИНЦИДЕНТИ, ИНЦИДЕНТИ И НАСТАНИ  

И ПОТРАГА И СПАСУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВ 
 
I. ИСТРАЖУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВНИ НЕСРЕЌИ, 
СЕРИОЗНИ ИНЦИДЕНТИ, ИНЦИДЕНТИ И НАСТАНИ 

 
Член 165 

(1) Секој настан кој ја загрозува воздухопловната 
безбедност односно несреќа, сериозен инцидент, инци-
дент или друг настан мора да биде детално истражен, 
анализиран и класифициран според сериозноста, со цел 
за утврдување на причините, фактите и околностите 
под кои се случиле и преземање на соодветни мерки за 
спречување на нови настани на загрозување на безбед-
носта на цивилното воздухопловство. 

(2) Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи 
и сериозни инциденти од членот 5 став (3) на овој за-
кон (во натамошниот текст: Комитет) ги истражува 
несреќите во кои учествувале цивилни воздухоплови 
или падобрани. 

(3) Субјектите на воздухопловната индустрија 
првично ги истражуваат, анализираат и класифицираат 
сериозните инциденти, инцидентите и другите настани 
на загрозување на безбедноста на цивилното воздухоп-
ловство во кои самите учествувале. 

(4) Субјектите на воздухопловната индустрија по 
завршување на истражувањето, анализата и класифика-
цијата на сериозните инциденти, инцидентите и други-
те настани се должни резултатите од истражувањето на 
сериозните инциденти да ги достават до Комитетот, а 
резултатите од истражените инциденти и други наста-
ни до Агенцијата, кои можат повторно да ги испитаат 
по свое наоѓање. 

(5) Субјектите на воздухопловната индустрија се 
должни да определат лице за заштита на безбедносните 
информации до кои е дојдено при истражувањето од 
ставот (1) на овој член од несоодветна употреба соглас-
но со членот 167 ставови (2) и (3) на овој закон. 

(6) Покрај задачите од ставовите (2) и (4) на овој 
член, Комитетот врши и задачи поврзани со собирање 
и анализа на податоци и други задачи поврзани со без-
бедноста на летот, особено за намалувањето на ризици 
во воздухопловството и спречување на несреќи, сери-
озни инциденти и инциденти, под услов овие задачи да 
не влијаат на независноста на Комитетот. 

 
Член 166 

(1) Ако странски воздухоплов претрпи несреќа, се-
риозен инцидент или инцидент на територијата на Ре-
публика Северна Македонија, во истражувањето можат 

да присуствуваат претставници и нивни советници, до-
колку е тоа потребно за ефективноста на истрагата, од 
воздухопловните власти или организации на земјата 
каде што е регистриран воздухопловот, земјата на пре-
возникот, земјата на производство и земјата чии држав-
јани настрадале во несреќата, на нивно барање.  

(2) Ако македонски воздухоплов претрпи несреќа, 
сериозен инцидент или инцидент на територијата на 
странска држава, треба да бидат определени овластени 
претставници на Република Северна Македонија и нив-
ни советници, доколку е тоа потребно за ефективноста 
на истрагата, кои ќе присуствуваат во текот на истра-
жувањето на несреќата, сериозниот инцидент или 
инцидентот на тој воздухоплов.  

(3) Овластените претставници на Република Север-
на Македонија и нивните советници од ставот (2) на 
овој член ги именува претседателот на Комитетот и 
треба да ги исполнуваат условите за истражители про-
пишани во членот 170 од овој закон и за истото го ин-
формира надлежниот орган на странската држава.  

 
Член 167 

(1) Цел на техничкото истражување на несреќи, се-
риозни инциденти или инциденти е подобрување на 
воздухопловната безбедност преку собирање на без-
бедносни информации и утврдување на причините за 
тие несреќи, сериозни инциденти или инциденти и пре-
земање на соодветни мерки за спречување на нивно 
повторно настанување. 

(2) Безбедносните информации како и изјавите на 
лица земени од страна на истражителите, комуникаци-
јата помеѓу лицата кои биле вклучени во операциите со 
воздухопловот, нивните лични или медицински инфор-
мации, сликите, транскриптите, снимките (CVR и дру-
ги снимки), мислењата од анализата на информации и 
други податоци собрани при техничкото истражување 
на несреќи, сериозни инциденти или инциденти не сме-
ат несоодветно да се употребуваат. 

(3) Несоодветната употреба од ставот (2) на овој 
член опфаќа употреба на податоците за цели кои не се 
поврзани со истрагата на несреќи или инциденти, ут-
врдување на вина или изрекување на казнени мерки на 
оперативниот персонал, како и нивно доставување до 
јавноста освен кога фактите и доказите укажуваат на 
постоење на намера за причинување на штета. 

 
Член 168 

За непречено извршување на задачите, Комитетот 
треба да биде организациски, функционално и финан-
сиски независен од Министерството за транспорт и 
врски, Агенцијата и од субјектите на воздухопловната 
индустрија чии интереси можат да бидат во конфликт 
со неговите задачи и овластувања. 

Насловот на Главата  „II. ИСПИТУВАЊЕ НА 
ИНЦИДЕНТИ И ПОСЕБНИ НАСТАНИ ПОВРЗАНИ 
СО АТМ” e избришан 

 
Член 169 

(1) Лицето за кое е утврдено дека со умисла или од 
крајна небрежност предизвикало несреќа, е должно да 
ги врати трошоците за истражување на воздухопловни-
те несреќи на сметка на Буџетот на Република Северна 
Македонија. 

(2) Трошоците за отстранување на остатоците од 
воздухоплов ги сноси операторот на воздухопловот. 

  
Член 170 

(1) Комитетот се состои од тројца истражители кои 
ги именува  Владата на Република Северна Македо-
нија, од кои еден се именува за претседател.  
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(2) Истражителите треба да имаат најмалку десет 
години работно искуство од областа на цивилното воз-
духопловство, солидно познавање на англискиот јазик 
и да имаат или имале статус на персонал во воздухоп-
ловството во смисла на овој закон. 

(3) Истражителите треба да имаат завршено соод-
ветна обука за спроведување на истраги и континуира-
но да го обновуваат и унапредуваат своето професио-
нално знаење. 

(4) При вршењето на истрагата истражителите мора 
да имаат службена легитимација со која се потврдува 
неговото својство и овластување.  

(5) Формата, содржината, начинот на водење на 
евиденцијата и начинот на издавањето и одземањето на 
службената легитимација ги пропишува Владата на Ре-
публика Северна Македонија. 

(6) За својата работа Комитетот донесува Деловник 
за работа. 

 
Член 170-а 

(1) За секоја несреќа или сериозен инцидент се име-
нува главен истражител од страна на претседателот на 
Комитетот. 

(2) Претседателот на Комитетот во случај на несре-
ќа или сериозен инцидент може да ангажира надвореш-
ни експерти од областа на воздухопловството или 
странски истражни тела од цивилното воздухопловство 
или други тела кои се квалификувани за истражување 
на воздухопловни несреќи или сериозни инциденти. За 
нивната работа им следува надоместок определен со 
договорот за нивно ангажирање. 

(3) Ангажираните лица треба да бидат ослободени 
од редовните работни обврски кај нивните работодава-
чи и кај истите не смее да постои конфликт на инте-
реси. 

(4) Ако во несреќа или сериозен инцидент на стран-
ски или домашен цивилен воздухоплов, учествувал и 
државен воздухоплов, во работата на Комитетот учес-
твува и претставник од соодветното министерство. 

(5) Несреќите, сериозните инциденти или инциден-
тите на државен воздухоплов ќе бидат истражувани од 
страна на комисија именувана од соодветните минис-
терства.  

 
Член 170-б 

(1) Министерството за внатрешни работи, надлеж-
ните судови, јавното обвинителство и другите субјекти 
во истражувањето на несреќата или сериозниот инци-
дент мора да им овозможат на истражителите непречен 
пристап и контрола на неопходните оперативни, тех-
нички и правни информации, докази и документи за 
истражувањето. 

(2) Истражителите и надворешните експерти се 
должни да ги заштитат безбедносните информации во 
врска со воздухопловните несреќи или сериозни инци-
денти од несоодветна употреба согласно со членот 167 
ставови (2) и (3) на овој закон.  

 
Член 170-в 

Доколку Комитетот утврди дека не е во можност 
целосно да го  заврши истражувањето може да го пре-
несе извршувањето на истражувањето или дел од ис-
тражувањето на несреќа или сериозен инцидент на со-
одветно истражно тело на друга држава, по претходна 
согласност од Владата на Република Северна Македо-
нија. 

 
Член 170-г 

(1) Истражителите и надворешните експерти на 
воздухопловната несреќа или сериозен инцидент ќе го 
испитаат секое лице за кое сметаат дека би можело да 
обезбеди релевантни информации за истражувањето и 
може да истражуваат објекти, документи, записи и по-
датоци од електронски уреди. 

(2) Истражителите и надворешните експерти ги 
имаат следниве права и надлежности: 

- слободен и непречен пристап до местото на несре-
ќата или инцидентот, како и до воздухопловот, негови-
те составни делови или неговите остатоци,  

- евидентирање на доказите,  
- контролирано отстранување на остатоците или 

составните делови за преглед или анализа; 
- моментален пристап и користење на содржината 

од “црната кутија” или кои било други записи, 
- моментален пристап до резултатите од испитува-

њата на лицата инволвирани во оперирањето на возду-
хопловот или до тестовите направени на примероци зе-
мени од тие лица, 

- да испитува сведоци, 
- слободен пристап до сите релевантни информации 

или записи кои се кај сопственикот, превозникот (опе-
раторот/корисникот со/на воздухопловот) или произво-
дителот на воздухопловот, од властите одговорни за 
цивилно воздухопловство или за оперирање со аерод-
ромот или од сите други релевантни субјекти, 

- пристап до резултатите од испитувањето (обдук-
цијата) на телата на жртвите или од тестовите направе-
ни на примероци земени од телата на жртвите и 

- пристап до информации од истражувањето на нес-
реќата утврдени од Министерството за внатрешни ра-
боти, надлежните судови и јавното обвинителство. 

 
Член 170-д 

(1) Воздухопловот, деловите на воздухопловот и 
предметите кои биле транспортирани со воздухопло-
вот, падобранот или предметите за кои постои сомнеж 
дека се можна причина за воздухопловната несреќа, не 
смеат да се вадат или поместуваат без дозвола од глав-
ниот истражител. 

 (2) По исклучок од ставот (1) на овој член дозвола 
од главниот истражител не е потребна во случај кога е 
неопходно спасување на човечки живот или во други 
исклучителни случаи кога е неопходно за спречување 
на настанување на поголеми штетни последици. 

(3) Комитетот презема мерки за заштита на возду-
хопловот, остатоците на воздухопловот и местото на 
несреќата од неовластен пристап, кражба или влошува-
ње (оштетување). 

 
Член 170-ѓ 

(1) Комитетот врз основа на истражувањето на нес-
реќата или сериозниот инцидент ќе подготви безбед-
носни препораки кои ќе ги испрати до Агенцијата, суб-
јектите на воздухопловната индустрија и/или до други 
заинтересирани страни. 

(2) Агенцијата врз основа на безбедносните препо-
раки од ставот (1) на овој член или кога постои основа-
но сомнение дека нов инцидент или ризик ќе бидат 
избегнати на тој начин, може со наредба привремено 
да ја забрани или ограничи употребата на одреден тип 
на воздухоплов, неговите делови, опрема, навигациони 
уреди, како и изведувањето на летови и вршење на ра-
бота на воздухопловниот и другиот професионален 
персонал, сè до моментот на отстранување на можните 
причини за воздухопловната несреќа, сериозниот инци-
дент или инцидентот. 

(3) Безбедносните препораки немаат за цел да соз-
дадат сомнеж на вина или одговорност за воздухоплов-
ната несреќа, сериозниот инцидент или инцидентот. 

 
Член 170-е 

Финалниот извештај за воздухопловната несреќа, 
сериозниот инцидент и/или инцидентот треба да биде 
изготвен во период од 12 месеци сметано од денот на 
несреќата, сериозниот инцидент или инцидентот, освен 
кога поради објективни околности истражувањето мо-
же да трае и подолго. 
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Член 170-ж 
Завршеното истражување за воздухопловната нес-

реќа, сериозниот инцидент или инцидентот може да 
биде повторно отворено доколку се обезбедат нови до-
кази. 

 
Член 170-з 

Владата на Република Северна Македонија поблис-
ку ги пропишува принципите по кои се води истражу-
вањето на несреќи, сериозни инциденти, инциденти и 
настани на цивилни и државни воздухоплови како и 
начинот на нивно пријавување. 

 
Член 170-ѕ 

(1) Комитетот најдоцна до 31 јануари во наредната 
година доставува годишен извештај за неговата работа 
во претходната година и годишна програма со финан-
сиски план за работа за наредната година до Владата 
на Република Северна Македонија заради разгледува-
ње и усвојување. 

(2) Актите од ставот (1) на овој член треба да ги 
содржат и преземените мерки и мерките кои треба да 
се преземат за подобрување на воздухопловната без-
бедност. 

 
III. ПОТРАГА ПО ВОЗДУХОПЛОВ И СПАСУВАЊЕ 

НА ВОЗДУХОПЛОВ 
 

Член 171 
(1) Агенцијата организира и координира ефикасна 

потрага и спасување на домашен или странски возду-
хоплов што претрпел несреќа или има потреба за спа-
сување на територијата на Република Северна Македо-
нија.  

(2) Начинот, организацијата и субјектите на потрага 
и спасување на воздухоплов ги пропишува Владата на 
Република Северна Македонија на предлог на Агенци-
јата.  

 
Член 172 

(1) Субјектите што учествуваат во потрагата и спа-
сувањето имаат право на надоместок во висина на ре-
алните трошоци што ги имале при потрагата и спасува-
њето.  

(2) Трошоците од ставот (1) на овој член ги намиру-
ва сопственикот, односно корисникот на воздухопло-
вот по кој се трагало, односно кој е спасуван и е дол-
жен да ги надомести во рок од 60 дена од денот на нас-
танот.  

(3) Ако субјектите надоместокот од ставот (1) на 
овој член не можат да го наплатат во предвидениот рок 
од сопственикот, односно корисникот на воздухопло-
вот, тој надоместок ќе го наплатат од Буџетите на 
Агенцијата за цивилното воздухопловство и давателот 
на услуги од членот 60 на овој закон.  

 
ДЕВЕТТИ ДЕЛ 

 
НАДЗОР 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 173 

(1) Надзор над примената и спроведувањето на про-
писите од областа на воздухопловството врши Агенци-
јата, согласно со овој закон и прописите донесени врз 
основа на овој закон, преку воздухопловни инспектори 
(во натамошниот текст: инспектори). 

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, поли-
циските службеници можат да легитимираат лица кои 
користат воздухоплови без екипаж, во случаи кога се 
загрозени животот, личната безбедност и имотот на 

граѓаните. Притоа, полициските службеници можат да 
вршат проверка на идентитетот на лицата и привреме-
но да го одземат воздухопловот без екипаж, доколку 
тоа претставува опасност за општата сигурност. За пре-
земените службени дејствија на полициските службе-
ници, Министерството за внатрешни работи ќе ја из-
вести Агенцијата за цивилно воздухопловство. 

(3) Начинот, правилата и посебните услови за 
вршење на надзор ги пропишува министерот за тран-
спорт и врски. 

  
Член 174 

Начинот, правилата и посебните услови за вршење 
на инспекцискиот надзор на државните воздухоплови, 
правата, должностите и одговорностите, како и услови-
те коишто треба да ги исполнуваат лицата за вршење 
на надзор ги пропишуваат министерот за внатрешни 
работи за полициските воздухоплови, министерот за 
одбрана за воените воздухоплови и министерот за фи-
нансии за царинските воздухоплови.  

 
Член 175 

Правните и физичките лица чиишто персонал и 
средства, односно работа подлежат на инспекциски 
надзор, се должни на инспекторот да му овозможат 
вршење на инспекцискиот надзор и без одлагање да му 
достават точни податоци, информации и материјали 
што ги бара, а се потребни за извршување на инспек-
цискиот надзор.  

 
II. ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ 

 
1. ОПИС НА ИНСПЕКЦИСКИТЕ РАБОТИ 

 
Член 176 

Инспекцијата на воздухопловите и на воздушниот 
сообраќај го опфаќа особено надзорот над примената 
на прописите за: воздухопловот, посебно во поглед на 
условите за безбедно користење и правилно одржување 
на воздухопловот и способноста за безбеден воздушен 
сообраќај; градењето, одржувањето, поправката, обно-
вата на воздухоплови, мотори, елиси, падобрани и оп-
рема за воздухоплови; исправите, книгите и другите 
документи што мораат да бидат во воздухопловот; ис-
полнувањето на пропишаните услови за економска 
солвентност на превозниците, осигурувањето, правата 
на патниците, формирањето на цените; исполнувањето 
на пропишаните услови за безбедно вршење на возду-
шен превоз, на специјализирани услуги со воздухоп-
лов, како и користење на воздухопловите за спортски, 
школски и за други цели и исполнување на пропиша-
ните услови и мерките за обезбедување на превозници-
те и воздухопловите од дејствија на незаконско поста-
пување. 

 
Член 177 

Инспекцијата на аеродромите, леталиштата и тере-
ните го опфаќа особено надзорот над примената на 
прописите за: безбедно користење на аеродромите, ле-
талиштата и терените; проектирањето, изградбата и ре-
конструкцијата на аеродромот и објектите во зоната на 
аеродромите, како и објектите надвор од таа зона кои 
можат да влијаат врз безбедноста на воздушниот сооб-
раќај; обработката на земјиштето во зоната на аеродро-
мите и земјиштето во нивна непосредна близина; од-
ржувањето на аеродромските објекти, инсталации, уре-
ди и опрема што служат за безбеден воздушен сообра-
ќај; поставувањето, исправноста и одржувањето на зна-
ците за воочување на препреките на аеродромот, од-
носно леталиштето, во зоната на аеродромот и лета-
лиштето, како и надвор од таа зона; состојбата на по-
летно-слетните и другите патеки и на пристанишната 
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платформа и други површини за движење на воздухоп-
ловите на аеродромот; исправноста на светлосните сис-
теми што служат за приоѓање, слетување и полетување 
на воздухопловот и за обезбедување на исправноста на 
основното и резервното напојување со електрична 
енергија на овие системи, организацијата и работењето 
на операторите на воздухопловни пристаништа, како и 
за економското работење на операторите на аеродроми 
и давателите на услуги на аеродром. 

 
Член 178 

Инспекцијата на персоналот во воздухопловството 
и другиот стручен персонал го опфаќа особено надзо-
рот над примената на прописите за: работата и начинот 
на вршење на стручни работи на персоналот во возду-
хопловството и другиот стручен персонал; работата на 
организациите и центрите за обука, работата на овлас-
тените испитувачи, едукација, стручната обука и тре-
нингот, дозволите, овластувањата и уверенијата за 
стручна оспособеност на тој персонал, нивната стручна 
и здравствена способност; работењето на овластените 
здравствени установи, лекари-поединци, овластени ле-
кари специјалисти по општа медицина и лекари специ-
јалисти по медицина на трудот; траењето на работното 
време; времето на летање; времето на летање во долго-
линиски сообраќај; времето на летање ноќе, бројот на 
полетувања и слетувања во текот на работното време, 
должината на дневниот одмор на членовите на екипа-
жот на воздухоплов, како и траењето на непрекинатата 
работа.  

 
Член 179 

Инспекцијата на давањето на услуги на аеродром го 
опфаќа особено надзорот над примена на прописите за: 
техничките и други услови за безбедно прифаќање и 
испраќање на воздухоплови, патници и предмети на 
воздухопловното пристаниште; оптоварувањето на воз-
духопловот и редоследот на товарот во него; видот на 
товарот и безбедноста кога товарот се состои од опас-
ни материи и предмети; постапките на одмрзнување на 
воздухопловите и полетно-слетната патека, како и на-
чинот и постапките за нивна заштита од замрзнување, 
квалитетот на горивото и мазивото и исправноста на 
системите што служат за снабдување на воздухопловот 
со гориво и мазиво; просториите, техничката опрема и 
начинот на вршење преглед на воздухопловите, на пат-
ничкиот багаж и стоките, обезбедувањето на воздухоп-
ловните пристаништа, противпожарното обезбедување 
и условите за безбедна противпожарна заштита инфор-
мираноста на патниците за идентитетот на превозни-
ците, начинот на формирањето на надоместоците од 
страна на операторите на воздухопловни пристаништа 
и давателите на услуги на аеродром, како и организа-
цијата, условите и начинот на давање на медицинска 
заштита.  

 
Член 180 

Инспекцијата на давањето на услуги на воздухоп-
ловна навигација го опфаќа особено надзорот над при-
мената на прописите за: начинот на давањето на АТМ 
услуги, воздухопловното информирање, метеоролош-
кото обезбедување економското работење на даватели-
те на услуги на воздухопловна навигација, начинот на 
работа на Координативниот центар за спасување, обез-
бедувањето од дејствија на незаконско постапување кај 
давателите на услуги на воздухопловна навигација, 
функционирањето на системот за управување со без-
бедноста, како и за состојбата, одржувањето и правил-
ната работа на техничките средства, уредите и опрема-
та значајни за безбедно одвивање на воздушниот сооб-
раќај.  

2. УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ИНСПЕКЦИСКИ 
РАБОТИ 

 
Член 181 

(1) Работите на инспектор може да ги врши лице 
кое ги исполнува општите услови согласно со Законот 
за работните односи, да има најмалку пет години ра-
ботно искуство на соодветни работни задачи од облас-
та на воздухопловството, како и да ги исполнува посеб-
ните услови што ги пропишува Министерството за 
транспорт и врски.  

(2) Инспекторот не смее да врши работи во субјек-
тите на воздухопловната индустрија кои се предмет на 
негов надзор. 

 
III. ПОВРЕДА НА ПРОПИСИТЕ 

 
Член 182 

(1) Во случај на повреда на одредбите од овој закон 
или прописите донесени врз основа на овој закон 
инспекторот прави записник и подготвува решение кое 
го донесува Агенцијата. 

(2) Со решението од ставот (1) на овој член се: 
а) наредува на сторителот на повредата во опреде-

лен рок да преземе корективни мерки за отстранување 
на утврдените неправилности и недостатоци; 

б) забранува активности кои се вршат во спротив-
ност со одредбите од овој закон и прописите донесени 
врз основа на овој закон и 

в) задржува странски воздухоплов на аеродром и 
презема други мерки согласно со меѓународните дого-
вори кои ги ратификувала Република Северна Македо-
нија. 

(3) Против решението на Агенцијата од ставот (1) 
на овој член, незадоволната странка има право на суд-
ска заштита пред Управниот суд во рок од 30 дена од 
денот на приемот на решението. 

(4) Тужбата против решението од ставот (3) на овој 
член, не го одлага неговото извршување. 

Член 182-а е избришан 
 

Член 183 
При вршењето на надзор во воздухоплов, инспекто-

рот е должен за своето присуство да го извести водачот 
на воздухопловот, а ако врши инспекција во трговско 
друштво, државен орган или друго правно лице, одго-
ворното лице на тие субјекти.  

 
Член 184 

Ако инспекторот во работата на трговското друш-
тво, државниот орган или друго правно лице утврди 
недостатоци и неправилности во поглед на безбедноста 
на воздушниот сообраќај, е должен да го извести за тоа 
одговорното лице.  

 
Член 185 

Инспекторот е должен да ги чува како тајна подато-
ците што ќе ги дознае при вршењето на инспекцијата.  

 
Член 186 

(1) При вршењето на инспекциските работи, 
инспекторот мора да има службена легитимација со ко-
ја се утврдуваат неговото својство и овластување.  

(2) Формата, содржината, евиденцијата и начинот 
на издавањето и одземањето на службената легитима-
ција ги пропишува директорот на Агенцијата. 

(3) При вршењето на инспекцискиот надзор, 
инспекторите треба да носат соодветна опрема неоп-
ходна за извршување на своите надлежности утврдени 
согласно со овој закон и други прописи донесени врз 
основа на овој закон. 
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Член 187 
Инспекторите имаат право и должност на стручно 

оспособување, усовршување и обновување на стекна-
тото знаење во согласност со годишната програма за 
работа на Агенцијата.  

 
ДЕСЕТТИ ДЕЛ 

 
ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 188 

(1) Глоба во износ од 10.000 евра во денарска про-
тиввредност се изрекува за  прекршок на правното 
лице, ако: 

1)  не ја префрли месечната наплата на дел од надо-
местоците за користење за аеродромската инфраструк-
тура, односно за полетување и слетување (lаnding) и 
осветлување (lighting) на сметка на Агенцијата (член 12 
став (3)); 

2) врши јавен воздушен превоз во воздушниот со-
обраќај, спротивно на начинот и условите пропишани 
од директорот на Агенцијата  (член 33 став (1)); 

3) врши јавен воздушен превоз, а не ги исполнува 
пропишаните услови од меѓународните договори и/или 
другите меѓународни акти што ја обврзуваат Републи-
ка Северна Македонија (член 34);  

4) не го одржува превозот редовно и уредно и свои-
те работи ги врши така што не овозможува редовно и 
уредно одвивање на воздушниот сообраќај (член 37 
ставови (1) и (2));  

5) не доставува месечен извештај за редовноста и 
уредноста на воздушниот сообраќај на Агенцијата  
(член 37 став (3));  

6) со воздухоплов врши некомерцијални летачки 
операции, спротивно на начинот и условите пропиша-
ни од Агенцијата (член 42); 

7) со воздухоплов врши специјализирани услуги, 
спротивно на начинот и условите пропишани од 
Агенцијата (член  43);  

8) користи воздухоплов за воздухопловно - спорт-
ски активности, спротивно на начинот и условите про-
пишани од Агенцијата  (член 44);  

9)  воздухопловот што се користи за воздушен со-
обраќај ги нема исправите, книгите и другите докумен-
ти (член 49);  

10)  ако се даваат АТМ услуги спротивно на орга-
низацијата и користењето на воздушниот простор про-
пишани од Владата на Република Северна Македонија 
(член 58 став (1)); 

11) се постават пречки, емисиони уреди, објекти, 
далноводи или други уреди што емитираат електромаг-
нетни бранови на оддалеченост од која со својата рабо-
та можат  да ја попречат работата на техничките сред-
ства и уредите за давање на услугите во воздушниот 
сообраќај, или ако не обезбедат приоритет во врските 
неопходни за давање на услуги на воздухопловна нави-
гација (член 59); 

12) планирањето, проектирањето, реконструкцијата 
и изградбата на аеродромот или леталиштето не ги 
врши согласно со посебните услови кои ги пропишува 
министерот за транспорт и врски (член 67 став (2)); 

13) при издавање на акти за градење согласно со За-
конот за градење, инвеститорот не прибави согласност 
од аспект на безбедноста на воздушниот сообраќај 
(член 68 ставови (1) и (2));  

14) полетно - слетните и другите патеки, платфор-
мата, објектите, инсталациите, уредите или опремата 
не ги искористува според нивната намена и капацитет 
во согласност со одредбите од овој закон и со прописи-
те донесени врз основа на овој закон и ако не му овоз-
можи користење на аеродромските објекти и инфрас-
труктура на воздухоплов кој има одобрение за летање 
во македонскиот воздушен простор (член 69 ставови 
(1) и (2)); 

15) не го определува надоместокот за користење на 
аеродромска инфраструктура на начин пропишан од 
министерот за транспорт и врски (член 70 став (3)). 

16)  аеродромот не е отворен за воздушен сообраќај 
во утврденото време (член 71 став (1));  

17) не се придржува на пропишаните правила за до-
делување на слотови (член 71-а став (5)); 

18) не ја извести Агенцијата и давателот на услуги 
од членот 60 на овој закон во пропишаниот рок за секо-
ја планирана промена на намената, класата или катего-
ријата на аеродромот, потоа за секоја планирана работа 
во поголем обем којашто предизвикува затворање на 
делови од аеродромот или ограничување на користење-
то на површините за маневрирање, како и за секоја не-
надејна и непредвидена промена, работа или интер-
венција (член 74 ставови (1), (2) и (3)); 

19) површините за маневрирање или платформите 
или другите површини на аеродромот, односно лета-
лиштето определени за движење на воздухопловите по 
земја не се обележани во согласност со начинот пропи-
шан од директорот на Агенцијата (член 75); 

20) изградбата, поставувањето и обележувањето на 
објекти, инсталации и уреди во зоната на аеродромот 
или леталиштето, вклучувајки ги и објектите и уредите 
за контрола на летањето, како и на објекти надвор од 
зоната на аеродромот и леталиштето коишто можат да 
влијаат врз безбедноста на воздушниот сообраќај не ги 
врши на начин пропишан со овој и друг закон и соглас-
но со условите пропишани од Министерството за тран-
спорт и врски или ако земјиштето во зоната на аерод-
ромот, односно во близина на аеродромот не го обра-
ботува или не го користи на начин пропишан со овој и 
друг закон и согласно со условите што ги пропишал 
министерот за транспорт и врски (член 76); 

21) површините за маневрирање, платформите, об-
јектите, инсталациите, уредите и опремата на аеродро-
мот не ги користи, одржува и не ги контролира на на-
чин што го пропишува Агенцијата (член 79 став (1)); 

22) леталиштето не го одржува на начин и под ус-
лови што ги пропишува директорот на Агенцијата 
(член 80);  

23) на аеродромот или леталиштето не е организи-
рано противпожарно-спасувачко и медицинско обезбе-
дување, а на воздухопловно пристаниште не е органи-
зирана противпожарна-спасувачка служба, служба за 
итна медицинска помош и служба за прифаќање и ис-
праќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и 
пошта и снабдување на воздухопловите со гориво и ма-
зиво, кои даваат услуги на аеродром под услови и на 
начин пропишани од директорот на  Агенцијата (член 
82 став (1)); 

24)  на воздухопловното пристаниште не го органи-
зира снабдувањето на клипни и млазни воздухоплови 
со гориво и мазиво во согласност со важечкиот стан-
дард за квалитет или ако не обезбеди гориво и мазиво 
за најмалку тридневна употреба според планираниот 
обем на сообраќајот на воздухопловното пристаниште, 
како и ако поради виша сила или друг вонреден настан 
не ги извести операторот на аеродромот, Агенцијата и 
надлежната контрола на летање дека не е во можност 
да го снабди воздухопловот со гориво и мазиво (член 
82 ставови (4), (5) и (6)); 

24-а) ги субвенционира услугите на аеродром од 
своите приходи (член 82-ѕ став (4)); 

25) дозволи во аеродромскиот периметар движење 
на лица без важечка идентификациона картичка или на 
возила без важечка аеродромска дозвола (член 83 став 
(1)); 

26) работи без одобрена аеродромска програма за 
обезбедување или програма за обезбедување на превоз-
ник изработена во согласност со Националната програ-
ма за обезбедување во цивилното воздухопловство, 
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или не имплементира мерки за обезбедување во соглас-
ност со соодветните одобрени програми за обезбедува-
ње (член 84 ставови (1), (2), (3) и (4)); 

26-a) врши безбедносни контроли на карго и пошта 
без одобрение на Агенцијата (член 84 став (8)); 

27) работи без одобрена програма за олеснување из-
работена во согласност со Националната програма за 
олеснување во воздухопловството или не имплементи-
ра мерки за олеснување во согласност со одобрената 
програма за олеснување или не се придржува на пропи-
шаните мерки и процедури од Владата на Република 
Северна Македонија (член 86-а ставови (4) и (5) и член 
86-б став (4)); 

28) странски воздухоплов за време на летањето во 
македонски воздушен простор не ги носи ознаките оп-
ределени со прописот на земјата во која е регистриран 
или ознаките предвидени со меѓународна спогодба 
(член 105);  

29) врши проектирање, градба или измена на возду-
хоплов, мотор, елиса, падобран и опрема на воздухоп-
лов или техничка контрола на градбата и изработка на 
техничко-технолошката документација за градбата и 
измени, а не ги исполнува општите услови за вршење 
на стопанска дејност и посебните услови што ги пропи-
шала Агенцијата (член 113 став (1)); 

30) врши одржување и техничка контрола на од-
ржувањето на воздухоплов, мотор, елиса, падобран и 
опрема на воздухоплов и изработува техничко-техно-
лошка документација за одржувањето, спротивно на 
начинот и условите пропишани од Агенцијата (член 
122); 

31) не ја извести Агенцијата за околности, настани, 
пропусти и откриени неправилности како на воздухоп-
ловот, така и во поглед на документацијата што можат 
негативно да влијаат на пловидбеноста на воздухопло-
вот (член 132 став (4)); 

32) врши обука на персонал во воздухопловството и 
друг стручен персонал спротивно на одобрените прог-
рами за обука или ако врши обука, а не ги исполнува 
пропишаните услови за вршење на обука на персонал 
во воздухопловството и друг стручен персонал (член 
136 ставови (2), (4) и (6));  

33) со своите општи акти поблиску не ја утврди од-
говорноста на работниците кои, во смисла на овој за-
кон се сметаат како персонал во воздухопловството и 
друг стручен персонал (член 145 став (2));  

34) согласно со одобрениот технички систем за од-
ржување не обезбеди воздухопловно-технички персо-
нал (член 157) и 

35) доколку сериозните инциденти, инцидентите и 
другите настани на загрозување на безбедноста на ци-
вилното воздухопловство првично не ги истражуваат, 
анализираат и класифицираат и доколку по завршува-
ње на истражувањето и класификацијата на сериозните 
инциденти, инцидентите и другите настани не ги дос-
тават резултатите од истражувањето на сериозните 
инциденти до Комитетот, а резултатите од истражени-
те инциденти и други настани до Агенцијата или не оп-
ределат лице и не организираат заштита на безбеднос-
ните информации до кои е дојдено при истражувањето 
од несоодветна употреба (член 165 ставови (3), (4) и 
(5)). 

(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за 
правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот 
(1) на овој член на одговорното лице во правното лице. 

 
Член 189 

(1) Глоба во износ од 10.000 евра во денарска про-
тиввредност му се изрекува за прекршок на правното 
лице, ако: 

1) не постапува по издадените наредби и/или опера-
тивни директиви за безбедност и обезбедување од деј-
ствија на незаконско постапување (член 9-д став (1) 
алинеја 11); 

1-а) не се придржува на заедничките основни пра-
вила кои се однесуваат на различните дејности во об-
ласта на цивилното воздухопловство (член 14 став (2));  

1-б) не воспостави и не одржува систем за управу-
вање со безбедноста во согласност со Националната 
програма за безбедност (член 14-а); 

2) користи воздухоплов кој не ги исполнува услови-
те пропишани со овој закон и прописите донесени врз 
основа на овој закон (член 15 став (1)); 

3) во воздушниот сообраќај се користи воздухоплов 
спротивно на видот, категоријата и намената утврдени 
во уверението за пловидбеност (член 15 став (2)); 

4) не се придржува кон пропишаните правила и по-
стапки за летање на  воздухопловите (член 15 став (3));  

5) воздухоплов без екипаж лета во контролирана 
аеродромска зона на воздухопловно пристаниште без 
уред за идентификација - транспондер и спротивно на 
пропишаните услови (член 17); 

6) воздушен сообраќај се врши над подрачје што е 
прогласено за забранета, условно забранета зона или 
опасна зона или ако врши воздушен сообраќај над оп-
ределени подрачја во забрането време или под или над 
определената височина (член 18 ставови  (1) и (2));  

7) спрема воздухопловот којшто се приближува или 
лета преку забранета, условно забранета зона или опас-
на зона или лета низ неа, не ги преземе пропишаните 
мерки за враќање на воздухопловот на патеката на ле-
тот определена со одобрениот план за летање или ако 
не иницира постапка за присилно слетување на возду-
хопловот (член 18 ставови (4) и (5)); 

8) без одобрение од Агенцијата врши воздушен со-
обраќај под пропишаната минимална безбедна височи-
на за летање над градови, населени места и индустрис-
ки објекти или ако врши акробатско летање над гра-
дови, населени места и индустриски објекти или ако 
насочува светла, ласери или одблесоци кон воздухоп-
лови во лет (член 18 ставови (7), (9) и (12));  

9) употребува ракети и други летачки објекти што 
можат да ја загрозат безбедноста на воздушниот сооб-
раќај спротивно на условите и начинот пропишани од 
Агенцијата  (член 20);  

10) употребува ракети против градоносни облаци 
без согласност од надлежната контрола на летање и 
спротивно на условите и начинот што ги пропишува 
Владата на Република Северна Македонија (член 21);  

11) влегува во, односно излегува од македонски 
воздушен простор надвор од гранична точка, која е 
одобрена од Агенцијата (член 25); 

12) не се придржува на начинот и правилата на 
вршење на воздухопловно-спортски дејности (летање 
со едрилици и балони, организирање на натпревари, 
скокање со падобрани и моделарство), како и на начи-
нот и условите за вршење на летачки операции со воз-
духоплови кои не се според ICAO стандарди пропиша-
ни од Агенцијата (член 44);  

13) не се придржува кон условите и начинот за ор-
ганизирање на воздухопловни манифестации пропиша-
ни од директорот на Агенцијата (член 47 став (1)); 

14)  за време на воздушниот сообраќај во воздухоп-
ловот не се наоѓаат исправите и книгите пропишани со 
овој закон и прописите донесени врз основа на овој за-
кон или ако книгите и исправите не се уредни, ажури-
рани и не се покажат по барање на овластено лице  
(член 49);  

15) на Агенцијата не и’ ги достави исправите на 
воздухопловот избришан од регистарот на воздухопло-
ви на Република Северна Македонија (член 51); 

16) не се придржува на пропишаните услови и на-
чин за давање на услуги на воздухопловна навигација 
што ги пропишува Владата на Република Северна Ма-
кедонија (член 53 став (6)); 
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17) при давање на услуги на воздухопловна навига-
ција не се употребуваат мерните единици, кратенките и 
мерилата што се утврдени со закон, важечките стандар-
ди или меѓународните договори што ја обврзуваат Ре-
публика Северна Македонија (член 55); 

18) техничките средства, опремата, уредите и објек-
тите за давање на услуги на воздухопловна навигација 
не ги заштити од оштетување или уништување, потоа 
не се придржува на начинот на нивно поставување, 
заштитување и одржување пропишан од Агенцијата и 
ако дефектот на тие средства, опрема и уреди не се об-
јави веднаш на начин вообичаен во воздушниот сооб-
раќај (член 59 ставови (3), (4) и (7)); 

19) не се придржува на правилата и условите за за-
емна оперативност на системите, нивните составни де-
лови и поврзаните процедури пропишани од Владата 
на Република Северна Македонија (член 59-а); 

20) не го изготвува и редовно ажурира Зборникот 
на воздухопловни информации (член 60-а точка 3)); 

21) користи аеродром и леталиште што не ги испол-
нува условите за безбедност на воздушниот сообраќај 
пропишани со овој закон и со прописите донесени врз 
основа на овој закон (член 61 став (1)); 

22) користи терен спротивно на условите што ги 
пропишува Агенцијата (член 61 став (2)); 

23) не ги објави утврдените постапки, процедури и 
минимум услови за безбедно полетување или слетува-
ње на цивилните воздухоплови во Зборникот на возду-
хопловни информации (член 64 став (1)); 

24) на аеродром или леталиште не е организирано 
противпожарно-спасувачко и медицинско обезбедува-
ње и не се придржува на условите и начинот за давање 
на услугите на аеродром пропишани од директорот на 
Агенцијата (член 82); 

25) не ги почитува пропишаните услови, правила и 
мерки за обезбедување од дејствија на незаконско по-
стапување од Владата на Република Северна Македо-
нија или не воспостави критични делови на безбеднос-
но ограничените зони на аеродроми каде што повеќе од 
40 вработени поседуваат аеродромска идентификацио-
на картичка (член 84 ставови (5), (6) и (7) и член 86 
став (5)); 

26) користи воздухоплов кој не е регистриран, од-
носно евидентиран (член 91 став (1)); 

27) на воздухопловот што е запишан во регистарот 
на воздухоплови не ги носи пропишаните знаци на 
државна припадност и регистарските ознаки и ако сите 
други ознаки и натписи на воздухопловот ја попречу-
ваат видливоста на знаци на државна припадност и ре-
гистарските ознаки (член 103  ставови (1) и (4)); 

28) користи воздухоплов, мотор, елиса, падобран и 
опрема на воздухоплов коишто не ги исполнуваат ус-
ловите за безбеден воздушен сообраќај, односно тех-
ничките услови за пловидбеност определени со овој за-
кон и со прифатените меѓународни стандарди (член 
106 став (1));  

29) воздухопловот го користи спротивно од намена-
та што е назначена во уверението за пловидбеност и 
спротивно на начинот пропишан во одобрениот летач-
ки прирачник на воздухопловот (член 110 став (1));  

30) одржувањето и техничката контрола на возду-
хопловот, моторот, елисата, падобранот и опремата на 
воздухопловот не ги врши според техничкиот систем 
за одржување за секој тип воздухоплов, мотор, елиса, 
падобран, односно вид на опрема одобрен од Агенција-
та (член 120 ставови (1) и (3));  

31) во согласност со одобрениот технички систем 
за одржување не обезбеди преглед на воздухопловот 
пред секое стартување на моторите со намера за из-
вршување на лет заради утврдување дали воздухопло-
вот е оспособен за безбеден воздушен сообраќај и ако 
нема потпис од овластено лице за извршен преглед во 
оперативниот дневник на воздухопловот (член 123);  

32) користи воздухоплов што нема уверение за пло-
видбеност, односно уверение за преглед на пловидбе-
носта или употребна дозвола или не се придржува на 
условите за пловидбеност пропишани од Агенцијата 
(член 124 ставови (1), (3) и (5));  

33) воздухоплов во македонски воздушен простор 
лета без уверение за јачина на бучава и емисија на га-
сови (член 133);  

34) при вршење на определена работа поврзана со 
воздушниот сообраќај персоналот во воздухопловство-
то нема соодветна стручна подготовка, стручна оспосо-
беност, дозвола или овластување или не ги исполнува 
другите услови определени со одредбите од овој закон 
и прописите донесени врз основа на овој закон  (член 
134 став (1));  

35) утврди здравствена способност за вршење на 
работи на персонал во воздухопловството спротивно 
на посебните услови, начин и постапка пропишани од 
Владата на Република Северна Македонија (член 146 
став (2)); 

36) врши здравствени прегледи на персоналот во 
воздухопловството без уверение за исполнување на ус-
ловите за вршење на прегледи (член 147); 

37) постапува спротивно на организацијата на ра-
ботното време, времето на летање и времетраењето на 
одморот на членовите на екипажот на воздухоплов 
пропишани од директорот на Агенцијата (член 149 
став (2)); 

38) за секој лет, односно дел од летот не определи 
водач на воздухопловот (член  152 став (1));  

38-а) несоодветно употребува безбедносни инфор-
мации собрани при техничкото истражување на нес-
реќи, сериозни инциденти или инциденти (член 167 
ставови (2) и (3)); 

39) не изврши пријавување на несреќи, сериозни 
инциденти, инциденти и настани кои подлежат на за-
должително пријавување согласно со принципите про-
пишани од Владата на Република Северна Македонија 
(член 170-з став (2));  

39-а) не учествува, односно не ги стави на распола-
гање средствата потребни за потрага и спасување на 
воздухоплов (член 171, став (2)); и 

40) не му овозможат на инспекторот вршење на 
инспекциски надзор или ако без одлагање не му ги дос-
тави точните податоци, информации и материјали ко-
ишто ги бара, а се потребни за извршување на инспек-
цискиот надзор (член  175). 

(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за 
правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот 
(1) на овој член на одговорното лице во правното лице. 

(3) Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од 
ставот (1) на овој член на физичко лице. 

 
Член 190 

(1) Глоба во износ од 600 до 1.200 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на физич-
ко лице, ако:  

1) за време на летот од воздухопловот исфрла пред-
мети  (член 19 став (1));  

2) на воздушниот пат или во завршната контроли-
рана област или во аеродромската зона или над возду-
хопловното пристаниште скока со падобран од возду-
хопловот (член 22);  

3) странски воздухоплов лета во македонски возду-
шен простор без одобрение за летање (член 26 став 
(1));  

4) без посебно одобрение полетува и слетува на ае-
родроми, терени, односно леталишта што не се отворе-
ни за меѓународен воздушен сообраќај  (член 28);  
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5) странскиот воздухоплов носи активно наполнето 
стрелачко, ракетно или бомбардерско вооружување ка-
ко и активна опрема за снимање, а тоа не е предвидено 
со меѓународен договор што го ратификувала Републи-
ка Северна Македонија (член  29);  

6) странскиот воздухоплов не лета по воздушни па-
тишта одобрени од Агенцијата (член 32);  

7) не се придржува на условите за градба, надзор 
над работата и начинот на утврдување на пловидбеност 
на воздухоплови од посебна категорија што ги пропи-
шала Агенцијата (член 114); 

8) за време на вршењето на своите работи персона-
лот во воздухопловството и друг стручен персонал е 
под дејство на алкохол, опојна дрога или други психот-
ропни средства, или е уморен или болен, или ако е во 
таква психофизичка состојба што го прави неспособен 
да ги врши тие работи  (член 142 ставови (1) и (2));  

9) работите од своја надлежност, како персонал во 
воздухопловството или друг стручен персонал, ги 
врши несовесно, неквалитетно, неуредно и спротивно 
на овој закон и прописите донесени врз основа на овој 
закон (член 145 став (1));  

10) не ги врши работите во рамките на дозволата и 
овластувањето, или во случај на опасност работите што 
ќе му ги нареди водачот на воздухопловот (член 150 
ставови (1) и (2));  

11) веднаш не го извести водачот на воздухопловот 
за секој инцидент во врска со воздухопловот, лицата и 
предметите во воздухопловот  (член 151 став (1));  

12) во случај на опасност или несреќа на воздухоп-
ловот не ги преземе сите потребни мерки за спасување  
на лицата и предметите од воздухопловот, како и на са-
миот воздухоплов  (член 151 став (2));  

13) пред полетувањето на воздухопловот не се за-
познае со содржината на товарот што го превезува 
(член 153 став (2)); 

14) не обезбеди, лично или преку членови на екипа-
жот, сите патници пред полетувањето, односно по по-
летувањето да се запознаат со постапките во случај на 
опасност и со местото на сместување и начинот на 
употреба на сигурносната опрема во случај на опасност 
или ако не обезбеди во случај на опасност сите члено-
ви на екипажот и патниците да ги извршуваат неговите 
упатства и наредби  (член 154 ставови (1) и (2));  

15) заради безбедност на воздушниот сообраќај и 
одржување на редот во воздухопловот не ги преземе 
потребните мерки спрема секое лице кое ја загрозува 
безбедноста или го крши редот и дисциплината во воз-
духопловот (член  155 став (1));  

16) не преземе мерки да се спречи член на екипаж 
на воздухоплов или друго лице во воздухопловот кој 
подготвува, се обиде да изврши или изврши кривично 
дело со кое се загрозува безбедноста на воздухопловот 
или на лицата во него или ако делото е извршено, не 
преземе мерки да ги ублажи неговите последици (член  
156) 

17) постапува спротивно на одредбите за траење на 
непрекинатата работа, траење на смените и должината 
на дневниот одмор за контролор на летање или помош-
ник - контролор на летање пропишано од директорот 
на Агенцијата (член 163) и 

18) несоодветно се употребуваат безбедносните ин-
формации како и изјави на лица земени од страна на 
истражителите, комуникација помеѓу лицата кои биле 
вклучени во операциите со воздухопловот, нивни лич-
ни или медицински информации, слики, транскрипти, 
снимки (CVR и други снимки), мислења од анализата 
на информации и други податоци собрани при технич-
кото истражување на несреќи, сериозни инциденти или 
инциденти (член 167 став (2)). 

(2) Покрај казната за прекршок во случај на повреда 
на одредбите за дејствијата од овој член може да се из-
рече и прекршочна санкција забрана за вршење профе-
сија, дејност или должност водач на воздухоплов,  кон-
тролор на летање и помошник на контролор на летање, 
член на екипаж на воздухоплов, како и за вршење на 
определени стручни работи на персонал во воздухоп-
ловството или друг стручен персонал. 

(3) Забраната од ставот (2) на овој член се изрекува 
во траење до една година сметајќи од денот на правос-
илноста на одлуката. 

 
Член 190-а 

(1) За прекршоците од членовите 188, 189 и 190 на 
овој закон, пред поднесување на барање за поведување 
на прекршочна постапка пред надлежен суд, се спрове-
дува постапка за порамнување со издавање на прекр-
шочен платен налог, согласно Законот за прекршоците.  

(2) Агенцијата води евиденција за издадените прек-
ршочни платни налози и за исходот на постапката. 

(3) Во евиденцијата од ставот (2) на овој член се со-
бираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име 
и презиме, односно назив на сторителот на прекршо-
кот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, 
вид на прекршокот и бројот на прекршочниот платен 
налог кој му се издава.  

(4) Личните податоци од ставот (3) на овој член се 
чуваат пет години од денот на внесување во евиденци-
јата.  

(5) Формата и содржината на прекршочниот платен 
налог ги пропишува директорот на Агенцијата. 

 
Член 190-б 

Одмерувањето на висината на глобата за правното 
лице се врши согласно со Законот за прекршоците. 

Член 191 е избришан. 
 

ЕДИНАЕСЕТТИ ДЕЛ 
 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 192 
(член 192 од Законот објавен во “Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 14/2006 и 24/2007) 
(1) Подзаконските прописи предвидени со овој за-

кон ќе се донесат во рок од две години од денот на вле-
гувањето во сила на овој закон.  

(2) До денот на влегувањето во сила на подзакон-
ските прописи, врз основа на овој закон, ќе се примену-
ваат постојните прописи што важеле до денот на влегу-
вањето во сила на овој закон.  

(3) Доколку меѓународните договори кои ги рати-
фикувала Република Северна Македонија содржат од-
редби кои се разликуваат од одредбите на овој закон и 
подзаконските акти донесени врз основа на овој закон, 
тогаш ќе се применуваат одредбите од меѓународните 
договори.  

 
Член 193 

(член 193 од Законот објавен во “Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 14/2006  изменет  со член 

74 од Законот објавен во “Службен весник на Републи-
ка Македонија 34/2007) 

 
(1) Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

Управата за цивилна воздушна пловидба продолжува 
да работи како Агенција за цивилно воздухопловство. 

(2) До отпочнувањето со работа на Давателот на ус-
луги од членот 60 на Законот за воздухопловство рабо-
тите поврзани со давањето на услугите на воздухоп-
ловната навигација ќе ги извршува Агенцијата. 
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(3) Давателот на услуги од членот 60 на Законот за 
воздухопловство ќе се основа најдоцна во рок од една 
година од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

(4) Основните средства, имотот, правата и об-
врските на Агенцијата и давателот на услуги од членот 
60 на Законот за воздухопловство ќе се поделат соглас-
но со делбен биланс, а дел од вработените од Агенција-
та ќе ги преземе Давателот на услугите од членот 60 на 
Законот за воздухопловство, согласно со неговиот акт 
за организација и систематизација. 

(5) Делбениот биланс од ставот (4) на овој член ќе 
го изготви Комисија формирана од Владата на Репуб-
лика Северна Македонија составена од претставници 
на Министерството за финансии, Министерството за 
транспорт и врски, Агенцијата за цивилно воздухоп-
ловство и Давателот на услуги од членот 60 на Законот 
за воздухопловство. 

 
Член 194 

(член 194 од Законот објавен во “Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 14/2006) 

Постапките кои се започнати пред влегувањето во 
сила на овој закон ќе се завршат според прописите кои 
важеле до денот на влегувањето во сила на овој закон.  

Член 195 е избришан  
(членот 195 од Законот објавен во “Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 14/2006 истиот е избри-
шан со член 115 од од Законот објавен во “Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 67/10) 

 
Член 196 

(член 196 од Законот објавен во “Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 14/2006) 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон Јав-
ното претпријатие за аеродромски услуги “Македо-
нија“ - Скопје ќе продолжи да ги врши дејностите сог-
ласно со Одлуката за основање на Јавното претприја-
тие за аеродромски услуги “Македонија“ - Скопје 
(“Службен весник на СРМ“ број 38/90), се до неговата 
трансформација согласно со закон.  

 
Член 197 

(член 197 од Законот објавен во “Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 14/2006) 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон 
престанува да важи Законот за Управата за цивилна 
воздушна пловидба (Службен весник на Република 
Македонија. број 20/95 и 70/2001), Законот за воздуш-
на пловидба (“Службен лист на СФРЈ“ број 45/86, 
24/88, 80/89 и 29/90) и Законот за користење на возду-
хопловни пристаништа (“Службен весник на СРМ“ 
број 47/73 и 38/90).  

 
Член 198 

(член 76 од Законот објавен во “Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 24/2007) 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон 
престануваат да се применуваат одредбите од членови-
те 97 до 106 од Главата V на Законот за превоз на опас-
ни материи (“Службен лист на СФРЈ” број 27/90). 

 
Член 199 

(член 116 од Законот објавен во “Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 67/10) 

Во целиот текст на законот кратенките “ИЦАО, 
ЕЦАЦ, ЈАА/ЕАСА И ЕУРОЦОНТРОЛ“ се заменуваат 
со кратенките “ICAO, ECAC, JAA/EASA и 
EUROCONTROL.” 

Член 200 
(член 117 од Законот објавен во “Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 67/10) 
Aгенцијата ќе започне со работа со именување на 

претседателот и членовите на Управниот oдбор на 
Агенцијата. 

Собранието на Република Македонија во рок од три 
месеци од влегувањето во сила на овој закон ќе ги име-
нува претседателот и членовите на Управниот одбор на 
Агенцијата. 

Управниот одбор во рок од 45 дена од денот на не-
говото именување ќе отпочне постапка за именување 
на директор на Агенцијата. 

Со отпочнување со работа на Агенцијата основана 
согласно со овој закон, Агенцијата за цивилно возду-
хопловство основана согласно со Законот за воздухоп-
ловство (“Службен весник на Република Македонија“ 
број 14/2006, 24/2007 и 103/2008) престанува да ра-
боти. 

До отпочнување со работа на Агенцијата основана 
согласно со овој закон, постојната Агенција продолжу-
ва да ги врши работите од нејзина надлежност.  

Директорот на постојната Агенција продолжува да 
ја врши функцијата до именувањето на нов директор со 
работи и работни задачи утврдени со овој закон. 

Основните средства и имотот, како и правата и об-
врските на постојната Агенција се пренесуваат на нова-
та Агенција основана согласно со овој закон. 

Вработените на постојната Агенција ги превзема 
новата Агенција основана согласно со овој закон. 

 
Член 201 

(член 118 од Законот објавен во “Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 67/10) 

Владата на Република Македонија во рок од шест 
месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон 
ќе ги именува тројцата истражители на Комитетот за 
истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инци-
денти. 

 
Член 202 

(член 20 од Законот објавен во “Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 80/12) 

Одредбите од членот 6 од овој закон со кој се дода-
ваат два нови става (6) и (7) во членот 12 од Законот за 
воздухопловство („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/10 и 
24/12) ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2013 
година. 
 

Член 203 
(член 14 од Законот објавен во “Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 155/12) 
Подзаконските прописи утврдени со овој закон ќе 

се донесат во рок од шест месеци од влегувањето во 
сила на овој закон. 

 
Член 204 

(член 16 од Законот објавен во “Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 155/12) 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија“, а одредбите од членот 1 од овој закон ќе за-
почнат да се применуваат од 1 јануари 2013 година. 

 
Член 205 

(член 8 од Законот објавен во “Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 42/14) 

Директорот на Агенцијата избран до денот на за-
почнувањето со примена на членот 3 од овој закон про-
должува да ја врши функцијата до истекот на мандатот 
за кој е избран. 
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Член 206 
(член 9 од Законот објавен во “Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 42/14) 
Одредбите на членот 3 од овој закон ќе започнат да 

се применуваат во рок од една година од денот на вле-
гувањето во сила на овој закон, освен одредбите кои се 
однесуваат на условот за познавање на странски јазик 
кои ќе започнат да се применуваат по две години од де-
нот на влегувањето во сила на овој закон.  

Одредбите на членот 4 од овој закон ќе започнат да 
се применуваат со денот на започнувањето со примена-
та на Законот за вработените во јавниот сектор („Служ-
бен весник на Република Македониjа“ број 27/14) и За-
конот за административните службеници (“Службен 
весник на Република Македонија“ број 27/14). 

 
Член 207 

(член 6 од Законот објавен во “Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 152/15) 

Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се до-
несе најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегување 
во сила на овој закон. 

 
Член 208 

(член 5 од Законот објавен во “Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 31/16) 

Започнатите постапки до денот на започнување на 
примената на овој закон ќе завршат согласно со зако-
нот по кој биле започнати. 

 
Член 209 

(член 6 од Законот објавен во “Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 31/16) 

Одредбите од членовите 2 и 3 од овој закон ќе за-
почнат да се применуваат со започнувањето на приме-
ната на Законот за општата управна постапка, согласно 
со членот 141 од Законот за општата управна постапка 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
124/15). 

 
Член 210 

(член 2 од Законот објавен во “Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 64/18) 

Одредбите од членот 9-г став (4) точка 5) од Зако-
нот за воздухопловство („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ број 14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/10, 
24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16 и 31/16) 
и одредбите од членот 1 од овој закон со кој членот 9-г 
став (4) точка 5) се дополнува со нова алинеја 6, нема 
да се применуваат од денот на влегувањето во сила на 
овој закон до 1 септември 2018 година. 

 
Член 211 

(член 3 од Законот објавен во “Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 64/18) 

Директорот кој е избран во периодот од денот на 
влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 
година, е должен да го исполни условот за познавање 
на странски јазик најдоцна во рок од една година од де-
нот на неговиот избор.  

На директорот кој нема да го исполни условот за 
познавање на странски јазик во рокот утврден во ста-
вот 1 на овој член му престанува мандатот. 

 
Член 212 

(член 107 од Законот објавен во “Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 220/19) 

Во целиот текст на законот зборовите: „аеродром-
ски услуги” се заменуваат со зборовите: „услуги на ае-
родром”, а зборовите: „аеродромските услуги” се заме-
нуваат со зборовите: „услугите на аеродром”. 

Член 213 

(член 108 од Законот објавен во “Службен весник 

на Република Северна Македонија“ бр. 220/19) 

(1) Дозволите и уверенијата кои се издадени пред 

влегување во сила на овој закон се заменуваат, продол-

жуваат и/или обновуваат под услови и постапка пропи-

шани согласно со прописите донесени врз основа на 

овој закон.  

(2) Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се 

донесат најдоцна до 31 декември 2021 година.  

(3) До донесувањето на подзаконските акти од ста-

вот (2) на овој член ќе се применуваат постојните под-

законски акти. 

 

Член 214 

(член 109 од Законот објавен во “Службен весник 

на Република Северна Македонија“ бр. 220/19) 

Владата на Република Северна Македонија во рок 

од една година од денот на влегување во сила на овој 

закон ќе ја донесе Националната стратегија за развој на 

воздухопловството во Република Северна Македонија 

со период на важност од десет години. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

867. 

Врз основа на член 26 став 2  од Законот  на занает-

чиство  („Службен весник на Република  Македонија“  

бр. 215/15), министерот за економија донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 

ЗА ПРИВРЕМЕНО ЗАПИРАЊЕ НА ВРШЕЊЕ НА 

ДЕЈНОСТА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на барањето за привремено запирање на врше-

ње на дејноста. 

 

Член 2 

Барањето за привремено запирање на вршење на 

дејноста се поднесува на образец во А-4 формат на хар-

тија во бела боја. 

Формата и содржината на барањето од став 1 на 

овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 08-1265/1  

11 февруари 2020 година Министер за економија, 

Скопје Крешник Бектеши, с.р. 
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868. 

Врз основа на член 32 став 7 од Законот за занаетчиство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

215/15), министерот за економија донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ВРЕМЕНО ВРШЕЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКА 

ДЕЈНОСТ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на решението за времено вршење на занаетчиска 

дејност.  

 

Член 2 

Решението за времено  вршење  на занаетчиска дејност се поднесува на образец во А-4 формат на хартија 

во бела боја. 

Формата и содржината на решението од став 1 од овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој 

правилник. 

 

Член 3 

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

ка Северна Македонија“. 

 

        Бр. 08-1266/1  

11 февруари 2020 година Министер за економија, 

             Скопје Крешник Бектеши, с.р. 
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869. 

Врз основа на член  32 став 6 од Законот за занаетчиство („Службен весник на Република  Македонија“ бр. 

215/15), министерот за економија донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ  НА РЕШЕНИЕ ЗА ВРЕМЕНО 

ВРШЕЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКА ДЕЈНОСТ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за издавање на решение за времено 

вршење на занаетчиска дејност. 

 

Член 2 

Барањето за издавање на решение за времено вршење  на занаетчиска дејност се поднесува на образец во 

А-4 формат на хартија во бела боја. 

Формата и содржината на барањето од став 1 од овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој 

правилник. 

 

Член 3 

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

ка Северна Македонија“. 

 

          Бр. 08-1267/1  

11 февруари 2020 година Министер за економија, 

               Скопје Крешник Бектеши, с.р. 
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870. 

Врз основа на член 29 став 6 од Законот за занаетчиство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

215/15), министерот за економија донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДЈАВУВАЊЕ НА ДЕЈНОСТА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на Решението за одјавување на дејноста. 

 

Член 2 

Решението за одјавување на дејноста се поднесува на образец во А-4 формат на хартија во бела боја. 

Формата и содржината на решението од став 1 од овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој 

правилник. 

 

Член 3 

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

ка Северна Македонија“. 

 

         Бр. 08-1268/1  

11 февруари 2020 година Министер за економија, 

             Скопје Крешник Бектеши, с.р. 
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871. 

Врз основа на член 29 став 5 од Законот за занаетчиство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

215/15), министерот за економија донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОДЈАВУВАЊЕ НА ДЕЈНОСТА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за одјавување на дејноста. 

 

Член 2 

Барањето за одјавување на дејноста се поднесува на образец во А-4 формат на хартија во бела боја. 

Формата и содржината на барањето од став 1 од овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој 

правилник. 

 

Член 3 

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

ка Северна Македонија“. 

 

         Бр. 08-1270/1  

11 февруари 2020 година Министер за економија, 

            Скопје Крешник Бектеши, с.р. 

 



20 февруари 2020  Бр. 48 - Стр. 57 

 
 



 Стр. 58 - Бр. 48                                                                                  20 февруари 2020 
 

 
 
 
 



20 февруари 2020  Бр. 48 - Стр. 59 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

872. 

Врз основа на член 26 став 3 од Законот  на занаетчиство („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 215/15),  министерот за економија донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРИВРЕМЕНО ЗАПИРАЊЕ НА ВРШЕЊЕ НА 

ЗАНАЕТЧИСКА ДЕЈНОСТ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на решението за привремено запирање на врше-

ње на занаетчиска дејност. 

 

Член 2 

Решението  за привремено запирање на вршење на занаетчиска дејност се поднесува на образец во А-4 

формат на хартија во бела боја. 

Формата и содржината на решението  од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 3 

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

ка Македонија“. 

 

          Бр. 08-1271/1  

11 февруари 2020 година Министер за економија, 

             Скопје Крешник Бектеши, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО 
ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 

873. 
Врз основа на член 28-в став 3 од Законот за матич-

ната евиденција  („Службен  весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 8/95, 38/02, 66/07, 98/08, 67/09, 13/13, 
43/14, 148/15, 27/16 и 64/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 14/20), министерот 
за информатичко општество и администрација  донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ИЗВОДИ ОД 
МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА  СО ЕЛЕКТРОНСКИ 

ПОТПИС 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на изда-

вање на изводи од матична евиденција со електронски 
потпис. 

      
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

1. Изводи од матичната евиденција потпишани со 
електронски потпис се изводи од матичната книга на 
родените, венчаните и умрените, во форма на елек-
тронски документ, 

2. Е-портал е веб базирана апликација достапна 
преку интернет преку која се овозможува електронско 
поднесување на барања за издавање на изводи од ма-
тична евиденција,  електронско плаќање и достава на 
изводите до барателот, како и хармонизиранa размена 
на податоци меѓу субјектите од јавниот и од приватни-
от сектор во областа на матичната евиденција, 

3. Корисник е  физичко лице кое е регистрирано на 
Системот за единствена најава (СЕН) или правно лице 
кое има склучено договор со Министерството за прав-
да - Управата за водење на матичните книги за корис-
тење на услуги од е-шалтер, односно кое е регистрира-
но како корисник на е-порталот, 

4. Барање е образец пропишан согласно Упатството 
за начинот на водење, заштита и чување на матичните 
книги и списи, издавање на изводи, уверенија, преписи 
и копии врз основа на матичните книги, водење поста-
пка и составување записник за најдено дете, обновува-
ње на уништени, оштетени или исчезнати матични 
книги, како и за обрасците на матичните книги, регис-
тарот на матичните книги, изводите и уверенијата што 
се издаваат врз основа на матичните книги, 

5. Барател е секое физичко и правно лице под усло-
ви и начин пропишани со Законот за матичната еви-
денција и овој правилник, 

6. Е-шалтер е електронски шалтер кој во рамки на 
е-порталот го воспоставува, води и управува Минис-
терството за правда - Управата за водење на матичните 
книги, и истиот се користи за поднесување на барање 
за издавање на изводи од матичната евиденција и за из-
давање на изводи од матичната евиденција во форма на 
електронски документ  по електронски пат, согласно 
Законот за електронско управување и електронски ус-
луги, Законот за податоците во електронски облик и 
електронски потпис, Законот за електронски доку-
менти, електронска идентификација и доверливи услу-
ги (*) и Законот за матичната евиденција. 

 
Член 3 

Поднесувањето на барањата и издавањето на изво-
дите од матичната евиденција се врши преку   е – пор-
талот:  https://e-portal.uvmk.gov.mk на Министерството 
за правда - Управата за водење на матичните книги (во 
натамошниот текст: е-порталот). 

За користење на услугите од е-порталот од страна 
на корисник-физичко лице, потребно е корисникот да е 
регистриран на Системот за единствена најава (СЕН), 
со употреба на корисничко име и лозинка, како основ-
но нематеријално средство за електронска идентифика-
ција што се користи за проверка на неговиот иденти-
тет.  

За користење на услугите од е-порталот, потребно е 
корисникот-правно лице да е регистриран на е-порта-
лот, да користи корисничко име и лозинка при најава 
за пристап,  да користи компатибилен уред, валиден 
сертификат за електронски потпис издаден од регис-
триран издавач на електронски потписи, да поседува 
валидна платежна картичка и да пријавил/поседува ад-
реса на електронска пошта за добивање на администра-
тивни услуги по електронски пат. 

   
Член 4 

Корисникот-физичко лице може да го користи е-
порталот по претходно завршена регистрација на Сис-
темот за единствена најава (СЕН) согласно Правилни-
кот за начинот на проверка на идентитетот на корисни-
кот при поднесувањето на барањето по електронски 
пат со користење на единствената околина („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ број 244/19) 
и прописите од областа на електронското управување и 
електронските услуги. 

Корисникот-правно лице се регистрира самостојно 
на е-порталот, по што на пријавената адреса на елек-
тронска пошта добива корисничко име, лозинка и из-
вестување дека преку е-шалтерот автоматски е евиден-
тиран на е-порталот. 

Корисникот-правно лице го употребува кориснич-
кото име и лозинка при најава за пристап на е-порта-
лот. 

Корисникот-правно лице не може да го менува ко-
рисничкото име, додека промена на лозинката се врши 
согласно прописите кои се однесуваат на заштита на 
личните податоци. 

  
Член 5 

Барањето од корисник-физичко лице за добивање 
на изводи од матичната евиденција се поднесува на ос-
новно ниво на сигурност, согласно Правилникот за на-
чинот на проверка на идентитетот на корисникот при 
поднесувањето на барањето по електронски пат со ко-
ристење на единствената околина („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ број 244/19) и пропи-
сите од областа на електронското управување и елек-
тронските услуги. 

Барањето од корисник-правно лице за добивање на 
изводи од матичната евиденција, се  поднесува во елек-
тронска форма, потпишано со валиден електронски 
потпис издаден од регистриран издавач. 

Барањето од ставовите 1 и 2 на овој член за кое е 
извршена наплата на надоместоците со валидна пла-
тежна картичка автоматски се евидентира во е-шалте-
рот со доделување на референтен број и преку е-шалте-
рот се распоредува и обработува од страна на вработе-
ните во Министерството за правда - Управата за воде-
ње на матичните книги, според соодветното матично 
подрачје. 

 
Член 6 

Одобреното барање за издавање изводи од матична-
та евиденција електронски се обработува и преку е-
шалтерот се издава извод од матичната евиденција во 
електронска форма потпишан со валиден електронски 
потпис издаден од регистриран издавач. 
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Изводите од матичната евиденција електронски се 
доставуваат до барателот на пријавената адреса на 
електронска пошта за добивање на  изводи од матична-
та евиденција по електронски пат или до електронско-
то сандаче на е-порталот на профилот на барателот. 

Изводот од матичната евиденција може да биде 
видлив и достапен  на е-порталот во период на важност 
на регистрацијата на корисникот, за што ќе бидат пре-
земени сите мерки  за спречување на  користење од 
трети лица. 

  
Член 7 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за  начинот на изда-
вање на изводи од матичната евиденција со електрон-
ски потпис  („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 66/18) .   

 
Член 8 

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

 
Бр. 08-879/4 Министер за информатичко 

17 февруари 2020 година општество и администрација, 
Скопје Дамјан Манчевски, с.р. 

 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 
874. 

Врз основа на член 190 и член 14 став 1 точка ж) од 
Законот за хартии од вредност („Службен весник на 
РМ“ број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13, 
188/13, 43/14, 15/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 83/18), Ко-
мисијата за хартии од вредност на Република Северна 
Македонија на седницата одржана на 14.2.2020 година, 
донесе   

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДО-
КУМЕНТИТЕ ШТО ГИ ДОСТАВУВА ИЗДАВА-
ЧОТ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПРИ ПОДНЕ-
СУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ЈАВНА  

ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за документите што ги доставува 

издавачот на хартии од вредност при поднесување на 
барањето за одобрение за јавна понуда на хартии од 
вредност („Службен весник на РМ“ бр.28/08, 171/13, 
64/15, 182/16 и „Службен весник на РСМ“ бр.40/19 и 
236/19 ) во членот 3 Завршни одредби од Правилникот 
за изменување и дополнување на Правилникот за доку-
ментите што ги доставува издавачот на хартии од вред-
ност при поднесување на барањето за одобрение за јав-
на понуда на хартии од вредност („Службен весник на 
РСМ“ бр.40/19) зборовите: „31.12.2019 година“ се за-
менуваат со  зборовите: „31.12.2020 година“. 

    
Член 2 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“.   

 
Број 01-146/1     Комисија за хартии од вредност 

14 февруари 2020 година на Република Северна Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 

АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 
875. 

Врз основа на член 95 од Законот за вработување и 
осигурување во случај на невработеност („Службен 
весник на РМ  бр.37/97,  25/2000, 101/2000, 50/2001, 
25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 
161/2008, 50/10, 88/10, 51/11, 11/12, 80/12, 114/12, 
39/14, 44/14, 113/14, 56/15, 129/15, 147/15, 154/15, 
27/16, 119/16, 21/18, 113/18 и 124/19), Управниот одбор 
на Агенцијата за вработување на Република Северна 
Македонија , на седница одржана на ден 30.1.2020  го-
дина , донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАСИ-
РАЊЕ НА АКТИВНИТЕ  ПРОГРАМИ И МЕРКИ  

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 
 

Член 1 
Висината на средствата за финсирање на активните 

програми и мерки за вработување се утврдуваат на 32 
% од месечно остварениот приход од придонесот за 
вработување и се издвојуваат на потсметка на Агенци-
јата за вработување на Република Северна Македонија 
наменета за активни програми и мерки за вработување 
, најдоцна до 30-ти во месецот за претходниот месец. 

 
Член 2 

Агенцијата за вработување на Република Северна 
Македонија е должна издвоените средства да ги корис-
ти исклучиво за намените утврдени со член 1 од оваа 
Одлука. 

 
Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „ Службен весник на Република 
Северна Македонија “, а ќе се применува почнувајќи со 
месечно остварениот приход од придонесот за вработу-
вање во месец јануари 2020 година. 

 
Бр. 02-662 Претседател 

30 јануари 2012 година на Управен одбор, 
Скопје Ангел Димитров, с.р. 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
876. 

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 
од Законот за енергетика* („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од 
Правилникот за лиценци („Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19 и 214/19), 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија на седницата одржа-
на на 17 февруари 2020 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Трговското друштво за вработување на инва-

лидни лица за производство, промет и услуги СОНЦЕ-
ДООЕЛ експорт-импорт Делчево му се издава лиценца 
за вршење на енергетска дејност производство на елек-
трична енергија од фотонапонска електроцентрала 
ФЕЦ “СОНЦЕ”.  
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2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија е дадена во Прилог, 
којшто е составен дел на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
УП1 бр. 12-2/20  

17 февруари 2020 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 
 

Прилог 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Трговското друштво за вработување на инвалидни 

лица за производство, промет и услуги СОНЦЕ-ДОО-
ЕЛ експорт-импорт Делчево, со седиште на Булевар 
Македонија бр. 6 Делчево, Република Северна Македо-
нија 

 
2. Енергетска дејност за која се издава ли-

ценцата: Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата: 17 февруари 

2020 година 
 
4. Датум на важење на лиценцата: 15 јули 2054 

година 
 
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-

ПРОИЗ-411-2020 
 
6. Единствен матичен број: 5713323 
 
7. Единствен даночен број: 4009002106878 
 
8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност  
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала ФЕЦ “СОНЦЕ” со локација на 
кровна површина на број на зграда 1 изградена на КП 
бр. 5794/1, КО Делчево, општина Делчево. 

 
9. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да:  
- постапува согласно член 70 од Законот за енерге-

тика, 
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во електродистрибутивниот 
систем, 

- им ги обезбеди на операторот на електропренос-
ниот систем, операторот на пазарот на електрична 
енергија, операторот на електродистрибутивниот сис-
тем, сите потребни податоци и информации кои се не-
опходни за извршувањето на нивните обврски од ли-
ценците, во согласност со Мрежните правила за пренос 
на електрична енергија, Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија и Правилата за пазар на 
електрична енергија, 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до операторот на електродистрибутивниот систем, во 
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на 
електрична енергија, 

- доставува податоци и информации согласно пра-
вилникот за начинот и постапката за следење на  фун-
кционирањето на пазарите на енергија, 

- доставува известувања за сите околности, настани 
и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-
јание врз вршењето на енергетската дејност, 

- да води одвоено сметководство за секоја поеди-
нечна енергетска дејност што ја врши или други деј-
ности кои ги извршува, 

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за 
пазар на електрична енергија, Правилата за балансира-
ње на електроенергетскиот систем, Мрежните правила 
за дистрибуција на електрична енергија, како и соглас-
но правилниците и другите прописи кои ги донесува 
или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија врз 
основа на Законот за енергетика, 

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија, во целокупната докумен-
тација која што се однесува на вршењето на енергет-
ската дејност за која што е издадена лиценцата,  во сог-
ласност со Правилникот за лиценци, 

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Северна Македонија, а 
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста 
производство на електрична енергија, заштита на кон-
куренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 
животната средина, животот и здравјето на луѓето и 
заштита при работа. 

 
10. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за работењето 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната 
година да достави Годишен извештај за работењето, 
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-
ното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината,  
2) годишна завршна сметка со сите прилози, 
3) преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за: 
- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-
ремата за вршење на енергетска дејност, 

- безбедност и здравје при работа, 
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршу-

вање на  вработените, 
- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 
- извршување на мониторинг на работењето, 
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба, 

4) извршување на годишната програма за ремонти, 
5) реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година, 
6) извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли. 

 
11. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија.  
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12. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија, да доставу-
ва писмен извештај за движењето на сите параметри 
кои што го определуваат квалитетот на произведената 
електрична енергија во определен временски период. 

 
13. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерењето на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во електродистрибутивниот сис-
тем се врши во пресметковното мерно место на начин 
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија. 

 
14. Менување, продолжување, пренос, престану-

вање, суспендирање и одземање на лиценцата 
Менување, продолжување, пренос, престанување, 

суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 
во согласност со одредбите од Законот за енергетика и 
Правилникот за лиценци. 

 
15. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-
верна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот 
за енергетика и Правилникот за лиценци.  

 
16. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала ФЕЦ “СОНЦЕ”, со следните 
технички карактеристики: 

а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ 
“СОНЦЕ”, 

б) вкупна инсталирана моќност на фотонапонска 
електроцентрала: 170,80 kW, 

в) општи податоци:  
- година на почеток на градба: 2019 година 
- година на завршеток на градба: 2019 година 
- година на почеток на работа: 2020 година  
- проценет животен век на ФЕЦ: 35 години 
г) податоци за опрема:  
- број на фотонапонски панели: 610 
- тип на фотонапонски панели: поликристални  
- производител на фотонапонски панели: PiKCELL 

GROUP PiK280P(60) 
- номинални податоци на фотонапонски панели - 

моќност 280 WP 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор:  
- KACO blueplanet 50.0 TL3 – 3 парчиња, 70 000 Wp  
д) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.540 

kWh/m2 
е) очекувано производство на електрична енергија: 

216.000 kWh 

877. 
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 

од Законот за енергетика* („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија бр.96/19), и член 13 од 
Правилникот за лиценци („Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19 и 214/19), 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија на седницата одржа-
на на 17 февруари 2020 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО  

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за трговија и услуги СОЛЕИЛ 

ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје му се издава лиценца за 
вршење на енергетската дејност трговија со електрична 
енергија.  

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност трго-
вија со електрична енергија е дадена во Прилог, којшто 
е составен дел на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
УП1 бр. 12-12/20  

17 февруари 2020 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 
Прилог 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Друштво за трговија и услуги СОЛЕИЛ ЕНЕРЏИ 

ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Македонија бр. 53/1 
Скопје-Центар, Република Северна Македонија 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата: Трговија со електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата: 17 февруари 

2020 година 
 
4. Датум на важење на лиценцата: 17 февруари 

2030 година 
 
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-

ТРГ-412-2020 
 
6. Единствен матичен број: 7401639 
 
7. Единствен даночен број: 4080019586942 
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како трговија со електрична енергија во смисла на 

оваа лиценца, се смета купување на електрична енерги-
ја во Република Северна Македонија или странство, за-
ради продажба на  други трговци, снабдувачи, операто-
рот на електропреносниот систем, операторот на елек-
тродистрибутивниот систем, потрошувачи на елек-
трична енергија што ги исполнуваат условите за самос-
тојно учество на пазар на електрична енергија, како и 
продажба во странство. 



 Стр. 66 - Бр. 48                                                                                  20 февруари 2020 
 

9. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата ќе ја врши на целата тери-
торија на Република Северна Македонија и странство. 

 
10. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен: 
- на операторот на електропреносниот систем и 

операторот на пазарот на електрична енергија навреме-
но да им ги доставува информациите за количините на 
електрична енергија и соодветните временски распоре-
ди од сите договори за купoпродажба на електрична 
енергија, како и од договорите за прекугранични тран-
сакции преку електропреносната мрежа во согласност 
со правилата за пазар на електрична енергија и прави-
лата за доделување на прекугранични преносни капа-
цитети, 

- во случаите кога врши прекугранични трансакции 
на електрична енергија, за електричната енергија за ко-
ја се обврзал да ја испорача на своите потрошувачи, е 
должен да закупи доволен прекуграничен електропре-
носен и/или електродистрибутивен капацитет во сог-
ласност со Законот за енергетика и прописите и прави-
лата донесени врз основа на Законот за енергетика, 

- да обезбеди доверливост на податоците и количи-
ните на испорачаната електрична енергија до потрошу-
вачите, 

- врз основа на мерењата за потрошената електрич-
на енергија извршени од операторот на соодветниот 
систем, на своите потрошувачи им фактурира за испо-
рачаната електрична енергија по договорената цена, 
при што во фактурата за потрошувачите директно 
приклучени на електропреносниот систем го вклучува 
и надоместокот на електрична енергија од обновливи 
извори на енергија произведена од повластени произ-
водители кои користат повластена тарифа. Ако носите-
лот на лиценцата има склучено договор со операторот 
на електродистрибутивниот систем во фактурата за ис-
порачаната електрична енергија го вклучува и надомес-
токот за користење на електродистрибутивниот систем, 

- обезбеди непречена и континуирана испорака на 
електрична енергија согласно договорите за купопро-
дажба на електрична енергија, 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за начинот и постапката за следење на  фун-
кционирањето на пазарите на енергија, 

- да води одвоено сметководство за секоја поеди-
нечна енергетска дејност што ја врши или други деј-
ности кои ги извршува, 

- доставува известувања за сите околности, настани 
и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-
јание врз вршењето на енергетската дејност 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, животот и здравјето на луѓето и заштита при ра-
бота, 

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-
торната комисија за енергетика, во целокупната доку-
ментација која што се однесува на вршењето на енер-
гетската дејност за која што е издадена лиценцата,  во 
согласност со Правилникот за лиценци. 

 
11. Обврска за доставување на годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за финансиско-
то и деловното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. набавена и продадена количина на електрична 

енергија во текот на годината, 
2. годишна завршна сметка со сите прилози, 
3. кадровска екипираност, обука и стручно усов-

ршување на вработените, 
4. обезбедување на услови за сигурно, континуира-

но и квалитетно вршење на дејноста. 
 
12. Менување, продолжување, пренос, престану-

вање, суспендирање и одземање на лиценцата 
Менување, продолжување, пренос, престанување, 

суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 
во согласност со одредбите од Законот за енергетика и 
Правилникот за лиценци. 

 
13. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Зако-
нот за енергетика и Правилникот за лиценци.  
 

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

878. 
Врз основа на член 35 став 5 од Законот за извршу-

вање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
72/16, 142/16, 233/18 и 14/20), Претседателот на Комо-
рата на извршители на РСМ, на ден 12.2.2020 година, 
го донесе следново 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се определува денот 20.2.2020 година за датум со 

почеток со работа на извршител Билјана Николовска 
именувана за подрачјето на Основен суд во Куманово, 
Основен суд во Кратово и Основен суд во Крива Па-
ланка. 

Решението влегува во сила на ден 20.2.2020 година. 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
На ден 30.12.2019 година лицето Билјана Николов-

ска е именувана за подрачјето на Основен суд во Кума-
ново, Основен суд во Кратово и Основен суд во Крива 
Паланка со Решение на министерот за правда бр. 09-
5589/1. На ден 27.1.2020 година до Комората на из-
вршители на РСМ е доставено Решение за исправка и 
техничка грешка бр. 09-304/2 од 22.1.2020 година, со 
кое во Решението за именување на извршител бр. 09-
5589/1 од 31.12.2019 година донесено од Министер-
ството за правда се врши исправка на името на лицето 
Билјана Николовска од Скопје, така што наместо „Би-
љана“ да стои „Билјана“, а кое Решение влегува во си-
ла на ден 22.1.2020 година и е составен дел на Решени-
ето за именување на извршител бр. 09-5589/1 од 
30.12.2019 година донесено од Министерството за 
правда. 

На ден 20.1.2020 година Билјана Николовска дос-
тави до Комората на извршители доказ за именува-
њето, повелба за именување и склучен договор за оси-
гурување од одговорност. 

На ден 12.2.2020 година изготвено е мислење од 
претседателот на Комората за утврдување на простор-
ни услови, дел бр. 03-114/4, врз основа на Записник за 
утврдување на просторни услови од ден 12.2.2020 го-
дина. 
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Согласно наведеното, претседателот на Комората 
на извршители на РСМ, врз основа на член 35 став 5 од 
Законот за извршување, одлучи како во изреката на ова 
решение. 

 
 Комора на извршители 
 на Република Северна  

Бр. 03-90/2 Македонија, 
12 февруари 2020 година Претседател, 

Скопје Зоран Димов, с.р. 
 

ЛЕКАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

879. 
Врз основа на член 14 и член 50 став 5 од Статутот 

на Лекарската Комора на Македонија, Собранието на 
Лекарската комора на Македонија,  на својата седница-
та одржана на ден 17.12.2019 година, ја донесе след-
ната 

 
С Т А Т У Т А Р Н А  О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ 
НА ЛЕКАРСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Статутот на Лекарска Комора на Македонија 

(„Сл. весник на РМ“ 24/95,30/95, 22/96, 36/2000 и 
28/17) во целиот текст, зборот Република Македонија 
се заменува со зборовите: „Република Северна Македо-
нија“. 

 
Член 2 

Во Статутот на Лекарска Комора на Република Се-
верна Македонија се додава уводен дел кој гласи:  

„Врз основа на член 250, 253 и 256 став (1) точка 1) 
од Законот за здравствената заштита („Службен весник 
на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 
164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 
154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ број 101/19 и 
153/19), и член 17 од Статутот на Лекарска комора на 
Република Северна Македонија, Собранието на Лекар-
ската Комора на Република Северна Македонија, на 
ден 17.12.2019 година, го донесе следниот “ 

 
Член 3 

Во Статутот на Лекарска Комора на Република Се-
верна Македонија во целиот текст, зборовите доктор 
по медицина, се заменуваат со зборовите: „доктор на 
медицина“. 

 
Член 4 

Во членот 1 став (1) зборовите: „кои вршат лекар-
ска дејност како професија“ се бришат.   

Ставот 2 се брише.   
 

Член 5 
Членот 1-а станува член 2, кој се менува и гласи:  
„(1) Со овој Статут се уредува:  
1) името и седиштето на Комората;  
2) целите и задачите на Комората;  
3) правата и обврските на членовите на Комората;  
4) органите на Комората, постапката, начинот на 

избор, состав и надлежности;  
5) финансирање на Комората;  
6) другите општи акти;  
7) други работи значајни за лекарската дејност и 

професија.“ 

Член 6 
Членот 1-б станува член 3. 
Во членот 3 став 1 се брише. 
Ставовите 2, 3, 4 и 5 стануваат став (1), (2), (3) и (4). 
 

Член 7 
После членот 3 се додава нов член 4 кој гласи:  
 

„Член 4 
(1) Во правниот промет со трети лица Комората ис-

тапува самостојно во свое име и за своја сметка со свои 
средства. 

(2) Комората ја претставува и застапува во правни-
от промет Претседателот на Комората.   

(3) Во случај на отсуство на Претседателот на Ко-
мората, во рамките на неговите овластувања, Комората 
во правниот промет ја застапува и претставува и заме-
ник на Претседателот на Комората.“ 

 
Член 8 

Во насловот на глава 2 зборот „(НАЗИВ)“ се брише, 
а после зборот СЕДИШТЕ се додаваат зборовите: „НА 
КОМОРАТА“ 

Членот 2 станува член 5. 
Во членот 5 во ставот (2) зборовите ЛКМ се заме-

нуваат со зборовите: „ЛКРСМ“. 
После ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:  
„(3) Името на Комората на албански јазик е: Oda e 

mjekëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, односно 
скратен назив: OMRMV.“ 

Ставот 3 станува став (4), а ставовите 4 и 5 станува-
ат став (5) и (6). 

Во ставот (4) после зборот: of, се додаваат зборо-
вите: „the Republic of North“. 

 
Член 9 

Членовите 2-а, 2-б, 3-а, 4, 8-а, 16, 23-б, 26, 31, 32, 
34, 39, 43-б, 43-в, 50, 50-а, 54-б, 54-в, 56-а, 56-б, 56-в, 
56-г, 56-д, 61-а, 61-б и 71 се бришат. 

 
Член 10 

Членот 3 станува член 6. 
Во членот 6 во ставот (2) бројот „4 см“ се заменува 

со бројот „ 5 см“, а зборовите “ЛЕКАРСКА КОМОРА 
НА МАКЕДОНИЈА Скопје" се заменуваат со зборо-
вите: “ЛЕКАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА СЕ-
ВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ Скопје “ODA E MJEKËVE 
TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT 
Shkup“. 

Во ставот (3) после зборот: „името“ се додаваат 
зборовите: „на Комората на македонски и албански ја-
зик.“ 

Во ставот (5) зборовите: “ЛЕКАРСКА КОМОРА 
НА МАКЕДОНИЈА – Скопје” се заменуваат со зборо-
вите: “ЛЕКАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА СЕ-
ВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ Скопје“. 

После ставот (5) се додаваат нови ставови (6), (7), 
(8) и (9), кои гласат:  

(6) „Во Одборите во кои членуваат најмалку 20% 
доктори на медицина, кои зборуваат службен јазик раз-
личен од македонскиот јазик, печатот на одборот е ис-
пишан на македонски јазик и неговото кирилско 
писмо, како и на јазикот кој го зборуваат најмалку 20% 
од членовите и неговото писмо. 

(7) Комората има знак (лого) чијашто форма, изглед 
и дизајн ја утврдува Собранието со посебна одлука. 

(8) Службената интернет страна на Комората гласи: 
www.lkm.org.mk. 

(9) Гласило на Комората излегува под називот: 
„VOX MEDICI“, чија форма и содржина се уредува со 
подзаконски акт. 
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Член 11 
Членот 7 се менува и гласи:  
„(1) Целите на Комората се: 
1) заштита и унапредување на стручноста и етички-

те должности и правата на доктори на медицина;  
2) подобрување на квалитетот на здравствената 

заштита и заштитата на интересите на лекарската про-
фесија; 

3) следење на односот на доктори на медицина кон 
општеството и граѓаните; 

4) штитење на правата и професионалните интереси 
на доктори на медицина кои се нејзини членови и гри-
жа за достоинството, угледот, интегритетот и унапре-
дувањето на севкупната лекарска струка и професија и 
нејзиното правилно и чесно вршење; 

5) обезбедување на организиран настап на доктори-
те на медицина пред државните органи, Фондот за 
здравствено осигурување на Република Северна Маке-
донија и здравствените установи; 

6) унапредувањето на севкупната лекарска струка и 
професија за нејзино правилно и чесно вршење;  

7) давање предлози и сугестии за организирање на  
здравствена заштита на сите нивоа и пред институции-
те на системот, а сé во интерес на граѓаните и на докто-
рите на медицина на територијата на Република Север-
на Македонија.“ 

 
Член 12 

Членот 7-а станува член 8, кој се менува и гласи:  
„(1) Комората ги врши следните задачи: 
1) се грижи, го следи и надгледува спроведувањето 

на правилата на медицинската етика и деонтологија и 
презема  мерки  во случај на нивно прекршување;  

2) се грижи за одбрана на честа и независноста на 
лекарската професија; 

3) издава, продолжува, одзема и обновува лиценци 
на доктори на медицина и води регистар на издадени, 
продолжени, одземени и обновени лиценци за работа; 

4) ја утврдува висината на трошоците за издавање, 
продолжување и обновување на лиценцата за работа; 

5) врши надзор над стручната работа на здравстве-
ните установи и другите установи кои вршат здрав-
ствена дејност и на здравствените работници и сора-
ботници; 

6) донесува Кодекс на медицинска етика и деонто-
логија; 

7) донесува општи акти за кои е овластена со Зако-
нот за здравствена заштита и други закони; 

8) го организира и спроведува стручниот испит на 
докторите на медицина, ја  утврдува програмата за до-
полнителна обука и ги организира и спроведува про-
верките на стручните знаења и способности на докто-
рите на медицина; 

9) го координира и акредитира континуираното 
стручно усовршување и унапредување на стручноста 
на своите членови поради нивен континуиран професи-
онален развој; 

10) покренува и дава иницијативи за донесување и 
изградување на мислења и дава предлози по однос на 
закони, прописи, стратегии и други мерки од областа 
на  здравствената заштита; 

11) учествува во процесот на договарање со Фондот 
за здравствено осигурување за утврдување на вреднос-
та на трудот на докторите на медицина;  

12) соработува со надлежни органи и институции 
при утврдувањето на стручни ставови во вршењето на 
докторската дејност; 

13) иницира и презема постапки во случај на неов-
ластено и противзаконско вршење на докторска деј-
ност; 

14) соработува со другите комори, институции, ре-
левантни лекарски друштва и здруженија и други здру-
женија и асоцијации за работи од заеднички интерес, 
на територијата на Република Северна Македонија и 
надвор од неа; 

15) врз основа на актуелната состојба на регистри-
рани доктори на медицина, нивното работно место и 
години стаж, врши проектирање (мапирање) за бројот 
на активните доктори на медицина во сите области од 
здравствена дејност по региони; 

16) дава мислење и предлог до Министерството за 
образование и до медицинските факултети за бројот на 
запишани студенти по медицина и по однос на уписна-
та политика; 

17) предлага и дава мислења по однос на бројот и 
видовите на специјализациите на доктори на медицина; 

18) дава предлози и мислење до Министерството за 
здравство за мрежата на  здравствени  установи каде се 
врши докторска дејност; 

19) издава периодично информативно-стручно спи-
сание; 

20) соработува со државните органи поради оства-
рување на целите и задачите на Комората; 

21) врши и други задачи согласно законите, пропи-
сите, Кодексот на медицинската етика и деонтологија и 
овој Статут.“ 

 
Член 13 

Во насловот на глава 3 зборот: „ОДГОВОРНОСТИ“ 
се брише. 

Членот 8 станува член 9. 
Во членот 9 пред ставот 1 се додаваат два нови ста-

ва (1) и (2) кои гласат:  
„(1) Членувањето во Комората е обврска и чест за 

сите лекари на Република Северна Македонија.  
(2) Членувањето во Комората е право и должност 

на сите доктори на медицина кои вршат лекарска деј-
ност, вклучително и странски државјани.“ 

Ставовите 1 и 2 стануваат став (3) и (4). 
 

Член 14 
Членот 8-б станува член 10.  
Во членот 10 ставот 1 се брише.  
Во ставот 2 кој станува став (1) зборовите „Добро-

волно“ и „доктор на медицина пријавен во Агенција за 
вработување“ се бришат, после зборот „невработен“ се 
додава сврзникот „и“, а зборот „докторска“ се заменува 
со зборот „здравствена“.  

 
Член 15 

Поднасловот: „А) Права и должности на членовите 
на Комората“ се бришат. Членот 9 станува член 11, кој 
се менува и гласи:  

„(1) Членовите на Комората ги имаат следните пра-
ва и обврски: 

1) правото да ги бираат органите и телата на Комо-
рата и правото да бидат избрани; 

2) правото на советодавно-правна помош за праша-
ња од струковна и професионална природа; 

3) право на стручно-медицински совети и под-
дршка; 

4) правото да ги користат бенефициите што ги до-
говорила Комората со други правни и физички лица; 

5) право на парична помош на член на Комората во 
согласност со актите на Комората; 

6) право на бесплатен примерок на гласилото на 
Комората; 

7) обврска за почитување и придржување кон сите 
прописи донесени од органите на Комората, особено 
кон Кодексот за медицинска етика и деонтологија и 
овој Статут; 
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8) обврска за почитување на актите донесени од ор-
ганите на Комората; 

9) обврска да ја известат Комората за сите промени 
во вработувањето, образованието, професионалниот, 
научниот и образовниот напредок, како и промените на 
личните податоци во согласност со актите на Комо-
рата; 

10) обврска за обезбедување на информации пот-
ребни за правилно спроведување на активностите на 
Комората; 

11) обврска да соработуваат и учествуваат во стру-
чен надзор во согласност со актите на Комората; 

12) обврска редовно да ја плаќаат членарини и сите 
други финансиски обврски што произлегуваат од член-
ството во Комората; 

13) други обврски што произлегуваат од овој статут 
и актите на Комората.“ 

 
Член 16 

Насловот на глава 4 се брише.  
Членот 11 станува член 12.  
Во членот 12 во ставот (1) во точката 2 зборовите: 

„за време на траењето на оваа мерка“и во точката 3 
зборовите: „почесниот или привремениот“ се бришат. 

Ставовите 3 и 4 се бришат.  
 

Член 17 
Во насловот на глава 5 после зборот: „КОМО-

РАТА“ се става запирка и се додаваат зборовите: „ПО-
СТАПКА, ИЗБОР, СОСТАВ И НАДЛЕЖНОСТИ“ 

Членот 12 станува член 13. 
Во членот 13 ставот (1) се менува и гласи: 
„(1) Органи на Комората се:  
1) Собрание;  
2) Извршен одбор;  
3) Надзорен одбор; 
4) Претседател на Комората;  
5) Заменик Претседател на Комората; 
6) Потпретседателите на Комората;  
7) Судот на честа;  
8) Обвинител на Комората и  
9) Замениците на Обвинителот на Комората.“  
 

Член 18 
Членот 12-а станува член 14. 
Во членот 14 во ставот (1) зборот „односно“ пред 

зборот „именување“ се брише.  
Ставот 3 се менува и гласи:  
„(3) Доколку член на Комората биде избран во ор-

ганите на Комората, кој истовремено е претседател на 
организирана форма на здружување од областа на 
здравството, функцијата претседател во тоа здружение 
му престанува со изборот во органите на Комората.“    

 
Член 19 

Членот 12-б станува член 15, кој се менува и гласи:  
„(1) Мандатот на делегатите на Собранието трае 4 

(четири) години, со можност за повторен избор и поч-
нува да тече од конститутивната седница на Собрани-
ето,  

(2) Мандатот на органите на Комората трае 4 (че-
тири) години, со можност за повторен избор, освен за 
членовите на Извршниот и Надзорниот одбор кои се 
избираат за период од најмногу 4 (четири) години и 
кои може да бидат повторно избрани најмногу уште 
еднаш, и почнува да тече од конститутивната седница 
на Собранието. 

3) Мандатот на членовите во органите на Комората 
престанува:  

1) со истекот на мандатот; 
2) со поднесување на оставка;  

3) со престанување на членството во општинскиот 
Одбор од кое е делегиран; 

4) со отповикување од страна на општинскиот Од-
бор од каде е делегиран; 

5) ако биде отповикан според условите утврдени во 
член 12 од овој Статут; 

6) ако со правосилна судска одлука е осуден на каз-
на затвор во траење подолго од 6 (шест) месеци при 
вршење на професионалната дејност; 

7) ако од Судот на честа му биде изречена мерка 
согласно член 34 став (2) точка 4 од овој Статут и  

8) во други случаи предвидени со закон и овој Ста-
тут.“  

 
Член 20 

Поднасловот на глава 5, „1. Собрание на Комо-
рата“, се нумерира како потточка „5.1. Собрание на Ко-
мората“. 

Членот 13 станува член 16. 
Во членот 16, ставовите 3, 6 и 8 се бришат, а ставо-

вите 4, 5, 7, 9 и 10, станувааат став (3), (4), (5), (6) и (7).  
Ставот 3 се менува и гласи:  
„(3) Собранието го сочинуваат делегати (претстав-

ници) на членовите на Комората по принцип од секој 
Одбор на Комората се избира по еден член во Собрани-
ето, кој е претседател на општинскиот Одбор. Во Од-
борите во кои има над 150 (стоипедесет) членови, се 
избира втор делегат, а во Одбори во кои има над 250 
(двестаипедесет) членови, се избира трет делегат во 
Собранието на Комората, при што се води сметка за со-
одветна и правична застапеност на припадниците на за-
едниците кои бројат 20% од вкупниот број на населе-
нието на Република Северна Македонија.“ 

Во ставот (4) бројот „69“ се заменува со бројот 
„79“, а точката се заменува со запирка и се додаваат 
зборовите: „со право на глас“. 

Во ставот (5) зборот: „лекари“ се заменува со збо-
рот: „Комората“ а зборовите: „од единствениот изби-
рачки список“ се бришат.     

Во ставот (7) зборовите: „кој ја избира Собранието 
на Комората“ се бришат.  

 
Член 21 

Членот 14 станува член 17, кој се менува и гласи:  
„(1) Собранието  ги врши следните работи:  
1) донесува Статут на Комората и врши измени и 

дополнувања на истиот; 
2) донесува и усвојува годишна програма за работа 

на Комората, финансиски план и извештаи за нивно 
спроведување; 

3) одлучува за висината на членарината; 
4) одлучува за именување и разрешување на орга-

ните на Комората; 
5) избира и разрешува претседател на Собранието и 

Потпретседатели на Собранието; 
6) избира и разрешува бранители; 
7) формира постојани комисии и избира и ги разре-

шува нивни претседатели и членови на предлог на 
Претседателот на Комората; 

8) донесува Деловник за работа на Собранието; 
9) донесува Кодекс на медицинска етика и деонто-

логија; 
10) донесува Правилник за избори и отповикување 

на членови на органите на Комората; 
11) ја усвојува завршната сметка со финансиски из-

вештај; 
12) разгледува и донесува одлуки, заклучоци, дек-

ларации, препораки, утврдува ставови и дава мислење 
во врска со прашањата значајни за работата на Комо-
рата; 
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13) одобрува правни акти и правни дела на Претсе-
дателот на Комората и правни акти на Извршниот од-
бор, чија вредност надминува 10.001,00 евра (десет ил-
јади и едно евра) во денарска противвредност; 

14) одлучува за предвремено распуштање на Собра-
нието; 

15) одлучува за продолжување на мандатот на чле-
новите на органите на Комората за уште 6 (шест) месе-
ци во случај на вонредна состојба и 

16) врши други работи утврдени со закони и со дру-
ги акти на Комората.“ 

 
Член 22 

Во членот 18 ставот 4 се брише, а ставот 5 станува 
став (4). 

 
Член 23 

Членот 18-а станува член 19.  
Во членот 19 во ставот (2) зборот: „десет“ се заме-

нува со зборовите: „1/3 (една третина)“. 
Ставот (3) се менува и гласи:  
„(3) Претседателот на Собранието може да биде 

разрешен на предлог на најмалку 1/3 (една третина) де-
легати на Собранието, или најмалку 3 (три) Одбори на 
Комората, со јавно гласање.“ 

Ставот (4) се менува и гласи:  
„(4) Претседателот на Собранието може да биде от-

повикан со 2/3 (двотретинско) мнозинство гласови од 
вкупниот број делегати во Собранието, со јавно гла-
сање.“ 

Во ставот (6) зборот: „барање“ се заменува со збо-
рот: „предлог“, и зборот: „дваесет“ се заменува со збо-
ровите: „1/3 (една третина)“. 

Во ставот (7) точката се заменува со запирка и се 
додаваат зборовите: „во спротивно со седницата рако-
води најстариот делегат на Собранието.“ 

Во ставот (9) зборовите: „нивното работење“ се за-
менуваат со зборовите: „работењето на Собранието“.  

 
Член 24 

Членот 18-б станува член 20, кој се менува и гласи:  
„ (1) Претседателот на Собранието: 
1) ги свикува и раководи со седниците на Собрани-

ето;  
2) учествува во подготовката на материјалите за 

седницата;  
3) се грижи за спроведување на одлуките и заклучо-

ците од Собранието; 
4) учествува во работата на Извршниот одбор;  
5) соработува со претседателите на собраниските 

комисии и тела; 
6) врши други работи согласно со законот, Статутот 

и другите акти на Комората.“ 
 

Член 25 
Членот 19 станува член 21, кој се менува и гласи:  
„(1) На седниците на Собранието по покана од 

Претседателот на Собранието, може да учествуваат и 
други лица со право да учествуваат во дискусијата но 
без право на глас.“   

 
Член 26 

Членот 21 станува член 22, кој се менува и гласи: 
  

„(1) Собранието на Комората има Деловник за ра-
бота, со кој поблиску се уредуваат начинот на свикува-
ње на седниците на Собранието, работата, гласањето, 
одлучувањето, водење на записник на седниците на 
Собранието и други прашања од интерес на Собрани-
ето.“ 

Член 27 
Поднасловот на глава 5, „2. Извршен одбор“, се ну-

мерира како потточка „5.2. Извршен одбор“.   
Членот 22 станува член 23. 
Во членот 23 во ставот (1), во точката 3 зборовите: 

„за тоа го информира“ се заменуваат со зборовите: „и 
поднесува извештај за својата работа до“. 

Точките 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 21 и 22 се бришат. 
Во точката 9 која станува точка 5 зборот во загра-

дата: „одбори“ се брише, а после зборот „членови“, 
точката се заменува со запирка и се додаваат зборо-
вите: „расправа за нивните предлог-план активности и 
извештаи;“ 

Точките 10, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24 стануваат 
точки 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

Во точката 11 зборот: „редакциски“ се заменува со 
зборот: „уредувачки“.  

После точката 14 се додава нова точка 15 која 
гласи:  

„15) доставува предлог до Собранието за измени и 
дополнувања на Статутот;“.  

Точката 25 станува точка 16.  
 

Член 28 
Членот 23 станува член 24. 
Во членот 24 ставот (2) се менува и гласи:  
„(2) Извршниот Одбор брои 15 (петнаесет) члена од 

кои 9 (девет) члена ги избира Собранието од редот на 
делегатите на Собранието, на предлог на Претседате-
лот на Комората, со мнозинство гласови од вкупниот 
број делегати на Собранието.“  

Ставовите 3, 5 и 6 се бришат.  
Ставовите 4 и 7 стануваат став (3) и (4). 
Ставот (3) се менува и гласи:  
„(3) Претседателот на Комората, заменик Претседа-

телот на Комората, Претседателот на Собранието и 
тројцата потпретседатели на Комората, по функција се 
членови на Извршниот Одбор, со право на глас.“ 

Во ставот (4) зборовите 2/3 се бришат.    
 

Член 29 
Членот 23-а станува член 25. 
Во членот 25 ставовите 4, 5, 6, 7, 9 и 10 се бришат, а 

ставот 8 станува став (4).  
 

Член 30 
Поднасловот на глава 5, „5. Надзорен одбор“, се ну-

мерира како потточка „5.3. Надзорен одбор“ и се дода-
ва пред поднасловот 3. Претседател и заменик претсе-
дател на Комората.   

Членот36 станува член 26. 
Во членот 26 во ставот (1) после зборот: „Надзор-

ниот одбор“ се додаваат зборовите: „е независен орган 
на Комората кој“. 

Во ставот (1) после точката 5 се додава нова точка 6 
која гласи:  

„6) врши и други работи определени со овој Статут 
или што ќе му ги довери Собранието или Извршниот 
одбор на Комората.“ 

Ставот 2 се брише.  
 

Член 31 
Членот 37 станува член 27. 
Во членот 27 ставовите 2, 4 и 5 се бришат, а ставо-

вите 3, 6 и 7 стануваат став (2), (3) и (4).   
Во ставот (2) зборот: „барање“ се заменува со збо-

рот: „предлог“, и зборот: „дваесет“ се заменува со збо-
ровите: „1/3 (една третина)“. 



20 февруари 2020  Бр. 48 - Стр. 71 

 
 

Член 32 
Поднасловот на глава 5, 3. Претседател и заменик 

претседател на Комората, се менува и гласи: „5.4. 
Претседател, Заменик Претседател и Потпретседатели 
на Комората“ 

Членот 24 станува член 28. 
Во членот 28 во ставот (1) точката 4 се менува и 

гласи:  
„4) ги свикува и раководи со седниците на Из-

вршниот одбор и се грижи за спроведување и извршу-
вање на одлуките донесени од Извршниот одбор и од 
Собранието;“    

Точките 5, 6, 9, 11, 12, 17 и 19 се бришат. 
Точките 7, 8, 10, 13, стануваат точки 5, 6, 7, 8.  
Во точка 7 зборовите: „на крајот од годината“ се 

бришат. 
После точката 8 се додава точка 9 која гласи:  
„9) му предлага на Собранието избор и разрешува-

ње на Претседател на Судот на честа, членови на Су-
дот на честа, Обвинител на Комората, негови заменици 
и бранители на Комората;“  

Точките 14, 15, 16, 18, 20 и 21 стануваат точки 10, 
11, 12, 13, 14 и 15. 

Во точката 10 на крајот од реченицата се додаваат 
зборовите: „и членови на постојаните комисии;“ 

Во точка 11 зборовите: „кој може да биде и лекар“ 
се бришат.  

Точката 12 се менува и гласи:   
„12) му предлага на Собранието тројца Потпретсе-

датели на Комората, запазувајќи го принципот на при-
суство на трите сегменти за примарно, секундарно и 
терциерно ниво;“ 

Ставовите (2), (3), (4) и (5) се менуваат и гласат:  
„(2) Претседателот на Комората има право да за оп-

ределен акт за кој смета дека Собранието или Из-
вршниот Одбор го донеле спротивно на Уставот на 
Р.С.Македонија, законите или овој Статут, без разлика 
со какво мнозинство е донесен, истиот да го стопира од 
стапување на сила и да достави свое издвоено писмено 
мислење. 

(3) Доколку Извршниот Одбор на наредна седница 
повторно го донесе актот од став (2) на овој член, 
Претседателот на Комората има право да бара за исти-
от да се произнесе Собранието на Комората. 

(4) Собранието на првата наредна седница повтор-
но го разгледува актот од став (2) и доколку го усвои 
со мнозинство гласови од вкупниот број делегати, 
Претседателот на Комората ќе го потпише актот но 
има право да превземе законски мерки за понатамошно 
преиспитување на актот. 

(5) Доколку Собранието не го потврди актот од 
став (3) на овој член, се смета како актот да не бил до-
несен.“ 

Ставовите 6, 7, 8, 9 и 10 се бришат.  
 

Член 33 
Членот 24-а станува член 29 кој се менува и гласи:  
 

„Член 29 
(1) Претседателот на Комората го избира Собрание-

то на Комората од редот на членовите на Комората. 
(2) За Претседател на Комората може да се избере 

само лице кое е здравствен работник вработен во 
здравствена установа.  

(3) Овластени предлагачи на кандидат за Претседа-
тел на Комората може да бидат: 

1) најмалку 3 (три) одбори и   
2) најмалку 1/3 (една третина) делегати на новиот 

собраниски состав после верификација на нивните ман-
дати.“ 

Член 34 
После членот 29 се додава нов член 30 кој гласи:  
 

„Член 30 
(1) Предложениот кандидат за Претседател предла-

га Заменик на Претседателот на Комората од редот на 
членовите на Комората.  

(2) При предлагање на Заменик на Претседателот 
на Комората се води сметка за соодветна и правична 
застапеност на припадниците на заедниците во Репуб-
лика Северна Македонија кои бројат 20% од население 
на Република Северна Македонија, освен во случај ко-
га Претседателот е припадник на заедниците кои бро-
јат 20% од населението на Република Северна Македо-
нија . 

(3) Претседателот и Заменик на Претседателот на 
Комората се избираат заедно со тајно гласање, освен во 
случај да Собранието одлучи гласањето да биде јавно, 
со мнозинство гласови од вкупниот број делегати во 
Собранието. 

 
Член 35 

Членовите 24-б, 24-в и 24-г стануваат член 31, 32 и 
33 кои се менуваат и гласат:  

 
„Член 31 

(1) Заменик на Претседателот на Комората го заме-
нува Претседателот на Комората за време на негово от-
суство.  

(2) Претседателот, одредени права, надлежности и 
одговорности пренесува на Заменикот на Претседате-
лот и бара одговорност за извршување на правата и об-
врските. 

(3) Заменикот на Претседателот ги потпишува сите 
одлуки и акти од материјално и финансиско работење 
на Комората заедно со Претседателот на Комората.  

(4) Во случај на спреченост или отсуство на Претсе-
дателот и на Заменикот на Претседателот, Претседате-
лот го заменува еден од тројцата Потпретседатели, ов-
ластен од Претседателот на Комората. 

 
Член 32 

(1) Предлог за разрешување на Претседателот и За-
меник на Претседателот на Комората, до Собранието, 
може да поднесат најмалку 1/3 (една третина) делегати 
на Собранието или најмалку 3 (три) Одбори на Комо-
рата. 

(2) Претседателот и Заменикот на Претседателот на 
Комората може да бидат отповикани со 2/3 (двотретин-
ско)мнозинство гласови од вкупниот број делегати во 
Собранието, со тајно гласање. 

(7) Постапката за избор и разрешување на Претсе-
дател и Заменик на Претседателот на Комората поде-
тално се разработува со посебен акт и со Деловникот за 
работа на Собранието. 

 
Член 33 

(1) Комората има тројца Потпретседатели. 
(2) Потпретседателите на Комората ги избира Соб-

ранието од редот на избраните делегати во Собранието 
на предлог на Претседателот на Комората, со јавно гла-
сање. 

(3) Потпретседателите на Комората можат да бидат 
разрешени на предлог на Претседателот на Комората, 
со мнозинство гласови од вкупниот број делегати во 
Собранието, со јавно гласање.“ 

 
Член 36 

Поднасловот на глава 5, „4. Суд на честа на Комо-
рата“, се нумерира како потточка „5.5. Суд на честа на 
Комората“.   

Членот 25 станува член 34. 
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Во членот 34 во ставот (1) после зборот: „Судот на 
честа е“ се додава зборот: „независен“, зборот: „ба-
рање“, се заменува со зборот: „предлог“, а зборовите: 
„доктор по медицина“ се заменуваат со зборовите: 
„членовите на Комората“. 

Ставот (2) се менува и гласи:   
„(2) За сторените повреди од став (1) на овој член, 

Судот на честа ги изрекува следните мерки кои се еви-
дентираат во досието на сторителот на повредата: 

1) опомена; 
2) јавна опомена; 
3) парична казна; 
4) забрана за учество во работата на органите на 

Комората; 
5) времено или трајно одземање на лиценца.“ 
После ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:  
„(3) Судот на честа води евиденција за изречените 

мерки за повредите на законот, Статутот и Кодексот на 
медицинската деонтологија.“ 

 
Член 37 

Членот 27 станува член 35. 
Во членот 35 во ставот (1) после зборот: „Претседа-

тел“ се додаваат зборовите: „на судот на честа“, а пред 
зборот: „петнаесет“ кој се заменува со зборот „шеснае-
сет“ се додава бројката „16“.  

Во ставот (2) зборовите: „ги избира“ се заменуваат 
со зборовите: „ги избира Собранието на предлог на 
Претседателот на Комората,“, а после зборот: „5 (пет) 
години“, се додаваат зборовите: „специјалистички 
стаж“. 

Во ставот (3) после зборот: „честа“ се додава запир-
ка и зборовите: „по предлог на Претседателот на судот 
на честа,“. 

Ставовите 4, 5 и 6 се бришат.  
 

Член 38 
Членот 28 станува член 36 кој се менува и гласи:  
 

„Член 36 
(1) Судот на честа суди во совети во прв и втор сте-

пен.  
(2) Првостепен совет е составен од 3 (три) члена и 

негови заменици, а Второстепен совет е составен од 5 
(пет) члена и негови заменици. 

(3) Претседателот на Судот на честа претседава со 
Првостепениот и Второстепениот совет, без право да 
одлучува. 

(4) Второстепениот совет одлучува по повод жалба 
на одлуката од Првостепениот совет и неговите одлуки 
се конечни. 

(5) Судот на честа е одговорен за својата работа 
пред Собранието и му поднесува годишен извештај за 
својата работа.“ 

 
Член 39 

Пред членот 30 кој станува член 37 се додава нов 
поднаслов кој гласи:  

„5.6. Обвинител и заменици обвинители на Комо-
рата“  

Членот 37 се менува и гласи:  
 

„Член 37 
(1) Комората има еден Обвинител и двајца замени-

ци обвинители на Комората.  
(2) Обвинителот на Комората и неговите заменици 

ги избира Собранието од редот на членовите на Комо-
рата кои имаат работно искуство од најмалку 5 (пет) 
години специјалистички стаж и кои имаат углед во сре-
дината во која работат и живеат.“ 

Член 40 
Членот 30-а кој станува член 38 се менува и гласи:  
 

„Член 38 
(1) Обвинителот на Комората и неговите заменици 

се органи на Комората кои имаат право и должност да 
поведуваат постапка против член на Комората, за кој 
постои основано сомневање дека го повредил Законот, 
Статутот или Кодексот на медицинската деонтологија. 

(2) Обвинителот на Комората и неговите заменици 
го поднесуваат и застапуваат обвинението и се самос-
тојни и независни во својата работа.“ 

 
Член 41 

Пред членот 33 кој станува член 39 се додава нов 
поднаслов кој гласи:  

 
„5.7. Бранители на Комората“  
 
Во членот 39 во ставот (1) после зборот: „Собрани-

ето“ се додаваат зборовите: „на предлог на Претседате-
лот на Комората“. 

Во ставот (3) после зборот: доктор“, се додаваат 
зборовите: „на медицина“. 

 
Член 42 

Членот 35 станува член 40 кој се менува и гласи:  
 

„Член 40 
(1) Предлог за разрешување на Претседател и член 

на Судот на честа, Обвинител на Комората и негови за-
меници и на бранител на Комората, до Собранието, мо-
же да поднесе Претседателот на Комората или најмал-
ку 1/3 (една третина) од вкупниот број делегати во 
Собранието. 

(2) Организацијата и другите прашања во врска со 
работата на Обвинителот на Комората, неговите заме-
ници и бранителите на Комората, се уредуваат со акт 
донесен од Собранието.“ 

 
Член 43 

Членот 38 кој станува член 41 се менува и гласи:  
 

„Член 41 
(1) Членовите на Комората се организирани во Од-

бори на Комората.  
(2) Одбори на Комората се формираат на подрачје-

то на општините во кои има најмалку 10 (десет) члено-
ви на Комората, а во општините во кои има повеќе од 
350 (тристаипедесет) члена се формира нов одбор. 

(3) Доколку бројот на членовите во општинскиот 
Одбор се намали под минимумот определен во став (2) 
на овој член, истиот се припојува кон територијално 
најблискиот општински Одбор.   

(4) Скопје се организира во 5 (пет) територијални 
единици и тоа: Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Цен-
тар и Чаир, кои формираат Одбори на Комората по 
принципот на секои 350 (тристаипедесет) члена нов од-
бор.  

(5) Со посебен акт донесен од Извршниот одбор на 
Комората, поблиску се утврдува организационата и 
структурна поставеност на Одборите на Комората.“   

 
Член 44 

Членот 40 станува член 42. 
Во членот 42 во ставот (1) точките 1, 5, 8 и 11, се 

бришат, а точките 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12 и 13 стануваат 
точка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9.  

Во точката 2 зборовите: „етичка Комисија на Комо-
рата“ се заменуваат со зборовите: „Комисија за етички 
и правни прашања“.  
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Точката 3 се менува и гласи:  
„3) поднесуваат пријава за поведување дисциплин-

ска постапка до Обвинителот на Комората;“  
Во точката 5 после зборот: „подрачје“, се додаваат 

зборовите: „и ја информираат Комората“.  
Во точката 6 зборот: „ги“ и зборовите: „и даваат 

мислење по барањата“, се бришат.   
Ставот 2 и 3 се бришат.  
 

Член 45 
Членот 41 кој станува член 43 се менува и гласи: 
 

„Член 43 
(1) Одборите на Комората имаат свое работно тело 

составено од:  
1) претседател и  
2) 4 (четири) члена. 
(2) Изборот на кандидатите за работното тело на 

Одборот се врши на Собир на лекари, на предлог на 
членовите од подрачјето на Одборот, со мнозинство 
гласови од присутните членови на Собирот на лека-
рите.  

(3) При изборот на членовите на Одборите на Ко-
мората задолжително се води сметка да се запази 
принципот на присуство на докторите од сите сегменти 
на здравствена заштита во Одборот.“ 

 
Член 46 

После членот 43 се додава нов член 44 кој гласи: 
 

„Член 44 
(1) На Собирот на лекари од подрачјето на Одборот 

се бираат делегати во Собранието на Комората.  
(2) Секој Одбор на Комората може да има најмалку 

1 (еден), а најмногу 3 (тројца) делегати (претставници) 
во Собранието на Комората.  

(3) Претседателот на работното тело на Одборот по 
функција е делегат во Собранието.    

(4) Во Одборите во кои има над 150 (стоипедесет) 
членови, се избира втор делегат, а во Одбори во кои 
има над 250 (двестаипедесет) членови, се избира трет 
делегат во Собранието на Комората, при што се води 
сметка за соодветна и правична застапеност на припад-
ниците на заедниците кои бројат 20% од вкупниот број 
на населението на Република Северна Македонија .“ 

 
Член 47 

Членот 42 станува член 45. 
 

Член 48 
Членот 43 кој станува член 46 се менува и гласи:  
 

„Член 46 
(1) Комората има постојани и повремени комисии, 

како помошни работни тела на Комората, составени од 
членови и Претседател на комисијата. 

(2) Членовите и Претседателот на постојаните ко-
мисии ги избира Собранието на предлог на Претседа-
телот на Комората од редот на членовите на Комората, 
со мандат од 4 (четири) години со можност за повторен 
избор за само уште еден мандат. 

(3) Постојаните комисии може да формираат свои 
работни групи. 

(4) Повремените комисии ги формира Извршниот 
одбор, заради извршување на одделни задачи на Комо-
рата, кои по исполнувањето на истите престануваат да 
постојат. 

(5) Комисиите за прашања од својата работа зазема-
ат ставови и мислења, даваат предлози и препораки и 
донесуваат заклучоци.“ 

Член 49 
Членот 43-а кој станува член 47 се менува и гласи:  
 

„Член 47 
(1) Кандидат за Претседател и член на комисија мо-

же да биде секој член на Комората. 
(2) Претседател и член на една комисија не може да 

биде претседател и член во друга комисија. 
(3) Составот, надлежностите и начинот на работата 

на постојаните комисии се регулираат со посебен Пра-
вилник кој го носи Извршниот одбор на Комората.   

(4) Комисиите за својата работа се одговорни пред 
Претседателот на Комората, заменикот на претседате-
лот на Комората, Извршниот одбор и Собранието.“ 

 
Член 50 

Членот 44 кој станува член 48 се менува и гласи:  
 

„Член 48 
(1) Комората ги има следните постојани Комисии: 
1) Комисија за стручно-медицински прашања;  
2) Комисија за етички и правни прашања; 
3) Комисија за економски и социјални прашања; 
4) Централна изборна комисија на Комората; 
5) Комисија за доделување награди за постигнува-

ње во областа на здравството "Св. Наум Охридски"; 
6) Комисија за следење на промените во здравстве-

ниот систем; 
7) Комисија за информативно-пропагандна и изда-

вачка дејност; 
8) Комисија за стручен надзор; 
9) Комисија за спортски активности; 
10) Комисија за прашања на специјализанти и мла-

ди доктори. 
11)Комисија за приватно здравство 
12) Комисија за рурален развој “ 
 

Член 51 
После членот 48 се додава нов член 49 кој гласи:  
 

„Член 49 
(1) Комисија за стручно-медицински прашања е 

составена од 5 (пет) члена, од кои еден е претседател, 
чија цел е да се грижа за унапредување на стручноста 
на членовите на Комората; предлага и планирање 
стручни предавања заради подобрување на квалитетот 
на здравствената заштита; поттикнува и следи конти-
нуирана едукација во соработка со надлежните држав-
ни институции, органи и здруженија во земјата и 
странство; за одредени стручни прашања утврдува 
стручни ставови и ги усогласува со надлежните инсти-
туции и органи; предлага и планира стручна работа на 
докторите на медицина со советување и предлагање 
мерки за констатираните отстапувања од вообичаените 
стандарди на квалитет на здравствените услуги; учес-
твува во подготвувањето на здравственото законодав-
ство и планирањето на здравствената дејност и лекар-
скиот кадар; врши и други работи во врска со медицин-
ско-стручните прашања во рамките на задачите на Ко-
мората.   

(2) Комисија за етички и правни прашања е составе-
на од 7 (седум) члена, од кои еден е претседател, чија 
цел е да се грижа за етичките должности и правата на 
лекарите при вршењето на медицинската практика; 
расправа, зазема ставови и предлага мерки во врска со 
етичките прашања согласно Кодексот на медицинската 
деонтологија; се грижи за зачувување на угледот и дос-
тоинството на лекарската професија, придржување кон 
моралните принципи, чесноста и неопходната преда-
ност кон медицинската професија и дисциплина во из-
вршувањето на лекарската професија; се грижи за чу-
вање на лекарската тајна како и негување на колегијал-
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ните односи; покренува постапка за прекршување на 
одредбите на Кодексот на медицинската деонтологија; 
следи и дава предлози за усогласување на одредбите на 
Кодексот со етичките норми на Светската здравствена 
организација и други меѓународни организации; сора-
ботува при разгледувањето на споровите меѓу лекарите 
од етичка природа; го одобрува уписот на лекарите во 
регистарот на лекарите, предлага лиценца за работа на 
членовите на Комората по барање на докторот и ука-
жува правна помош во случај на прекршок на одредите 
на Законот, Статутот и Кодексот; донесува решение за 
бришење од регистарот на лекарите во случаите од 
член (12) од овој Статут; врши и други работи опреде-
лени со Статутот и другите акти на Комората.  

(3) Комисија за економски и социјални прашања е 
составена од 5 (пет) члена, од кои еден е претседател, 
чија цел е изготвување на нормативи за вреднувањето 
на трудот на лекарите и утврдување на цените на 
здравствените услуги; го води Солидарниот фонд; 
предлага износ на уписнина и на членарина и други из-
вори на финансирање на Комората; утврдува предлог-
одлуки за финансиско работење на Комората; го следи 
социјалниот статус на лекарите и предлага мерки за не-
гово подобрување; врши и други работи во врска со 
економско-социјални прашања.  

(4) Централната изборна комисија е составена од 5 
(пет) члена и тоа: претседател, секретар и три члена, 
чиј цел е да се грижи за спроведување на подготовките 
на изборот и отповикувањето на членови во одборите, 
Собранието и претседател на Комората, дава упатства 
на општинските комисии за прашања во врска со спро-
ведувањето на изборите и отповикувањето, пропишува 
обрасци за спроведување за изборот и отповикувањето, 
дава објаснувања за примена на одредбите на Правил-
никот за спроведување на изборите, го определува на-
чинот на ракувањето и чувањето на изборниот матери-
јал, ги сумира резултатите од изборите врз основа на 
извештаите на општинските изборни комисии и за ре-
зултатите на гласањето за избор на членови во одбори-
те и Собранието на Комората.  

(5) Комисија за доделување награди за постигнува-
ње во областа на здравството "Св. Наум Охридски" е 
составена од 5 (пет) члена, од кои еден е претседател, 
чија цел е распишување конкурс за доделување на наг-
радата „Св.Наум Охридски“; разгледување на прис-
тигнатите предлози од општинските Одбори на Комо-
рата; носи одлука за доделување на наградата како и за 
благодарници на физички лица кои соработуваат со 
Комората и придонесуваат за афирмирање и успешно 
остварување на функциите на Комората и слично.   

(6) Комисија за следење на промените во здравстве-
ниот систем е составена од 9 (девет) члена и тоа: по 
тројца членови од примарна, секундарна и терциерна 
здравствена заштита, од кои еден е претседател, чија 
цел е да ја следи и да учествува во креирањето на за-
конската регулатива во областа на здравството; се гри-
жи за унапредување на стручноста на докторите, за по-
добрување на квалитетот на здравствената заштита, за 
подобрување на статусот на докторите; врши и други 
работи определени со Статутот и другите акти на ко-
мората. По потреба  формира поткомисии и тоа од: 
примарна, секундарна и терциерна здравствена заш-
тита.    

(7) Комисија за информативно-пропагандна и изда-
вачка дејност е составена од 5 (пет) члена, од кои еден 
е претседател, чија цел е координација, следење и реа-
лизирање на издавањето на гласилото на Комората 
„VOX MEDICI“  и другите публикации, преку соработ-
ка со главниот уредник на информативното гласило; 
следење и грижа за навремено информирање на члено-
вите на Комората и јавноста за активностите на Комо-
рата, нејзините органи и тела.  

(8) Комисија за стручен надзор е составена од 5 
(пет) члена, од кои еден е претседател, чија цел е да го 
организира и спроведе надзорот над стручната работа 
на здравствените установи, другите установи кои вр-
шат здравствена дејност и на здравствените работници 
и соработници; врши контрола и оценка на стручната 
работа, спроведувањето на стручните упатства, како и 
проценка на условите и начинот на укажување на 
здравствената заштита; врши и други работи во соглас-
ност со Статутот и другите акти на Комората.  

(9) Комисија за спортски активности е составена од 
5 (пет) члена, од кои еден е претседател, чија цел е да 
го промовира спортот и рекреацијата и здравиот начин 
на живеење на членовите на Комората преку организи-
рање и дружење во спортски клуб во чии рамки се фор-
мираат секции за тенис, пинг-понг, фудбал, кошарка, 
стрелаштво, шах, скијање и други спортови, со цел 
поквалитетна физичка активност и интелектуална ра-
бота.  

10) Комисија за прашања на специјализанти и мла-
ди доктори е составена од 5 (пет) члена, од кои еден е 
претседател, чија цел е следење на актуелните сосо-
тојби, третирање на проблемите со кои се соочуваат 
младите доктори и специјализантите со цел подобрува-
ње на нивниот статус во средината во која ја извршува-
ат здравствената дејност. 

11) Комисија за приватно здравство е составенa од 
5(пет) члена , од кои еден е претседател, чија цел е да 
се грижи за еднаков третман на лекарите во приватното 
и јавното здравство, учествува во утврдувањето на це-
ните на здравствените услуги и во утврдувањето на ус-
ловите во договорите што се склучуваат меѓу Фондот 
за здравственото осигурување и лекарите, предлага ус-
лови за подобрување на квалитетот на здравствената 
заштита во приватниот сектор, врши и други работи во 
согласност со Статутот и другите акти на Комората.  

12) Комисија за рурален развој е составена од 5 
(пет) члена, од кои еден е претседател, чија цел е да се 
грижи за подобрување на условите и квалитетот на  

здравствената заштита во руралните места,  учес-
твува во утврдувањето на условите во договорите што 
се склучуваат меѓу Фондот за здравственото осигуру-
вање и лекарите, врши и други работи во согласност со 
Статутот и другите акти на Комората.  

13) Делокругот на работа на комисиите се уредува 
со Деловникот за работа на Комисиите.“ 

 
Член 52 

Членот 49 станува член 50. 
Во членот 50 во ставот (1) во точката 3 зборот: „ле-

кари“, се заменува со зборот: „Комората“.  
Точката 7 се менува и гласи:  
„7) Правилник за работа на Судот на честа, Обви-

нител и Бранители на Комората;“ 
Точките 8, 9, 18, 20, 21, 24, 28 и 30 се бришат. 
Точките 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 и 22 стану-

ваат точки 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17.  
Во точката 17 зборот: „награди“, се заменува со 

зборовите: „награда Св.Наум Охридски;“ 
После точката 17 се додаваат две нови точки 18 и 

19 кои гласат: 
„18) Правилник за формата и содржината на гласи-

лото „VOX MEDICI; 
19) Деловник за работа на Комисијата за стручно-

медицински прашања;“ 
Точките 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33 и 34 стануваат 

точка 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28.   
Во точката 21 после зборот: „економски“ се додава-

ат зборовите: „и социјални“.  
Во точката 23 зборовите: „Лекарската комора на 

Македонија“, се заменуваат со зборот: „Комората.“ 
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Точката 25 се менува и гласи:  
„25) Деловник за работа на Комисијата за стручен 

надзор;“ 
 

Член 53 
После членот 50 се додава нов поднаслов кој гласи:  
 
„8.1. Измени и дополнувања на Статутот и актите 

на Комората“ 
 
Членот 50-б станува член 51.  
 

Член 54 
Членот 50-в кој станува член 52 се менува и гласи:  
 

„Член 52 
(1) Иницијатива за изменување или дополнување на 

Статутот може да даде Претседателот на Комората, 
најмалку 1/3 (една третина) делегати на Собранието на 
Комората или најмалку 3 (три) Одбори на Комората. 

(2) Измените и дополнувањата ги изготвува повре-
мена комисија и ги доставува до Извршниот одбор. 

(3) Работниот текст на Статутот и неговите измени 
и дополнувања се објавуваат на интернет страница на 
Комората.  

(4) Членовите на Комората во рок од 30 (триесет) 
дена од денот на објавувањето на работниот текст мо-
же да дадат свои предлози и забелешки кои ги доставу-
ваат до Комисијата. 

(5) По утврдувањето на предлог–текстот, Комисија-
та работниот материјал го доставува на разгледување 
до Извршниот одбор на Комората.“ 

 
Член 55 

Во членот 51 кој станува член 53 ставот (1) се мену-
ва и гласи:  

„(1) Комората има Стручната служба која за потре-
бите на Комората врши стручни, административно-тех-
нички, помошни и други работи во врска со:“ 

Ставот 2 станува точка 7.  
 

Член 56 
Членот 52 кој станува член 54 се менува и гласи:  
 

„Член 54 
(1) Бројот на вработените во Стручната служба, 

описот на работните места, нивните задачи и условите 
се утврдува со Правилник за организација и системати-
зација на работните места и опис на работните задачи 
вработените во Комората, при што се води сметка за 
соодветна и правична застапеност на припадниците на 
заедниците.“ 

 
Член 57 

После членот 54 се додава нов поднаслов и два но-
ви члена 55 и 56 кои гласат:  

 
„9.1. Секретар на Комората 
 

Член 55 
(1) Работата на Стручната служба ја организира и ја 

раководи Секретар на Стручната служба на Комората 
(во натамошниот текст: Секретар на Комората).  

(2) За Секретар на Комората може да биде избрано 
лице со завршено најмалку високо образование со 240 
кредити согласно ЕКТС.  

(3) Секретарот на Комората е во редовен работен 
однос во Комората и професионално ги врши работите 
од надлежност на Комората.  

Член 56 
(1) Секретарот на Комората ги врши следните ра-

боти:  
1) му помага на Претседателот на Комората во из-

вршувањето на работите и работните задачи;  
2) учествува во подготвувањето и организирањето 

на седниците на Собранието и органите на Комората  
3) се грижи за благовремено подготвување на мате-

ријалите што ќе се разгледуваат од Собранието и од 
неговите органи и одговорен е за нивното извршување;  

4) се грижи за благовремено и редовно информира-
ње на општинските одбори на лекари на Комората за 
одлуките на Комората; 

5) ги следи законските прописи од областа на 
здравството и другите прописи поврзани со работењето 
на Комората; 

6) врши и други работи во согласност со Статутот и 
другите акти на Комората. 

(2) Секретарот за својата работа е одговорен пред 
Извршниот одбор, Претседателот на Комората, заме-
ник Претседател на Комората и Потпретседателите на 
Комората.“ 

 
Член 58 

Насловот на точка 10. „СРЕДСТВА ЗА РАБОТА 
НА КОМОРАТА“, се менува и гласи: 

 
„10. ФИНАНСИРАЊЕ НА КОМОРАТА“ 
 
Членот 54 кој станува член 57 се менува и гласи:  
 

„Член 57 
(1) Комората се финансира од: 
1) членарини; 
2) средства по план/програма за вршење на надзор 

над стручната работа од буџетот на Министерството за 
здравство; 

3) уписнини, надоместок за издавање и обновување 
на лиценца и надоместок за услуги што ги врши Комо-
рата;  

4) приходи од акредитирани и организирани кон-
греси, семинари, симпозиуми, курсеви, предавања, со-
ветувања и сл.; 

5) приходи од издавачка дејност; 
6) прилози, подароци, донации и други извори.  
(2) Комората има свој имот и приходи со кои распо-

лага самостојно, во согласност со законите, другите 
прописи, Статутот и другите акти на Комората.“ 

 
Член 59 

Членот 54-а станува член 58.  
Во членот 58 ставот (2) се менува и гласи:  
„(2) Финансискиот извештај се подготвува во сог-

ласност со сметководствените стандарди. Годишниот 
финансиски извештај се усвојува во законски предви-
дениот рок.“ 

 
Член 60 

Глава 11.ВРШЕЊЕ НА ЈАВНИ ОВЛАСТУВАЊА 
се брише.  

Главата 12. Станува Глава 11.  
 

Член 61 
Членот 57 станува член 59. 
Во членот 59 точката се заменува со запирка и се 

додаваат зборовите: „ со лекарски комори на други 
држави и со други меѓудржавни организации и здруже-
нија од областа на здравството.“ 

  
Член 62 

Членот 58 станува член 60. 
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Во членот 60 ставот 1 се брише, а ставовите 2 и 3 
стануваат став (1) и (2). 

Во ставот 2 зборот: „од претходниот став“, се заме-
нува со зборовите: „од став (1) на овој член“. 

 
Член 63 

Глава 13 станува Глава 12.  
Членот 59 кој станува член 61 се менува и гласи:  
 

„Член 61 
(1) Комората обезбедува јавност во своето работе-

ње и навремено ги информира своите членови и јавнос-
та за своите одлуки и за својата работа.  

(2) Јавноста во работата ја обезбедува преку давање 
информации за својата работа, соработка со средствата 
за јавно информирање, со издавање на свое гласило, 
преку интернет страната и други форми.“ 

 
Член 64 

Членот 60 станува член 62. 
Во членот 62 ставот 2 се брише.  
 

Член 65 
Членот 61 станува член 63. 
Во членот 63 ставот 2 се брише.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 66 
Глава 14 станува Глава 13. 
Членовите 62, 70 и 72 стануваат член 64, 65 и 66. 
Во членот 65 се додава нов став (2) кој гласи:  
„(2) Претседателот на Комората, членовите на орга-

ните, телата, комисиите на Комората, продолжуваат да 
ја вршат својата функција се до истекот на нивниот 
мандат.“ 

 
Член 67 

Оваа Одлука стапува на сила со денот на нејзиното 
објавување во Службен весник на Република Северна 
Македонија. 

 
Член 68 

Се овластува Извршниот одбор да изготви пречис-
тен текст на Статутот на Лекарската Комора на Репуб-
лика Северна Македонија.   

 
Бр. 0201-4619/7 Претседател на Собрание 

17 декември 2019 година На ЛКРСМ, 
Скопје д-р Џабир Бајрами, с.р. 
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