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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 
ВРСКИ 

1171. 
Врз основа на член 173 став 2 и член 181, а во врска 

со член 178 и член 180 од Законот за воздухопловство 
(“Службен весник на Република Македонија” бр.14/06, 
24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 
152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), а во врска со член 3 од 
Мултилатералната спогодба меѓу Европската заедница 
и нејзините земји членки, Република Албанија, Босна и 
Херцеговина, Република Бугарија, Република Хрват-
ска, Република Македонија, Република Исланд, Репуб-
лика Црна Гора, Кралството Норвешка, Романија, Ре-
публика Србија и Мисијата на Обединетите нации за 
привремена администрација на Косово за основање на 
Европска заедничка воздухопловна област ратификува-
на со Законот за ратификација на Мултилатералната 
спогодба („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.27/07 и 98/09), министерот за транспорт и врски до-
несе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ, ПРАВИЛАТА И ПОСЕБНИТЕ УС-
ЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА НАДЗОР КАКО И ПОСЕБ-
НИТЕ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА 
ЛИЦЕ ЗА ДА ВРШИ НАДЗОР  НА  ДАВАЊЕТО НА  

УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА 
 

1.Општи одредби 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат начинот, прави-

лата и посебните услови за вршење на надзор, како и 
посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да 
врши надзор на давањето на услуги на воздухопловна 
навигација. 

 
Член 2 

Согласно овој правилник се врши надзор на услуги-
те на воздухопловна навигација, управувањето со про-
токот на воздушниот сообраќај (Air Traffic Flow 
Management – ATFM), управувањето со воздушниот 
простор (Airspace Management - ASM) и на работата на 
Координативниот центар за спасување. 

 
Член 3 

(1) Одделни поими употребени во дел 2 на овој пра-
вилник го имаат значењето утврдено во Регулативата 
(ЕУ) бр. 1034/2011 на Комисијата од 17 октомври 2011 
година за надзор врз безбедноста во управувањето со 
воздушниот сообраќај и на услугите на воздухопловна-
та навигација со која се изменува и дополнува Регула-
тивата (ЕУ) бр.691/2010 (во понатамошниот текст: Ре-
гулатива (ЕУ) бр.1034/2011) која е дадена во Прилог 1 
кој е составен дел од овој правилник. 

(2) Одделни поими употребени во дел 4 на овој пра-
вилник го имаат значењето утврдено во Регулативата 
(ЕУ) бр.390/2013 на Комисијата од 3 мај 2013 година, 
за утврдување на план на ефикасноста за услугите на 
воздухопловната навигација и мрежните функции (во 
понатамошниот текст: Регулатива (ЕУ) бр.390/2013), да-
дена во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник. 

(2) Поимите “Заедница”, “Право на Заедница”, “До-
говор за ЕЗ”, “Службен весник на Европската унија” и 
“земја,-и членка-и” употребени во Регулативата (ЕУ) 

бр.1034/2011 и Регулативата (ЕУ) бр. 390/2013, ќе се 
толкуваат во согласност со точките 2 и 3 од Анексот II 
од Мултилатералната спогодба меѓу Европската заед-
ница и нејзините земји членки, Република Албанија, 
Босна и Херцеговина, Република Бугарија, Република 
Хрватска, Република Македонија, Република Исланд, 
Република Црна Гора, Кралството Норвешка, Рома-
нија, Република Србија и Мисијата на Обединетите на-
ции за привремена администрација на Косово за осно-
вање на Европската заедничка воздухопловна област 
ратификувана со Законот за ратификација на Мултила-
тералната спогодба. 

(3) „Безбедносен надзор” е инспекција, надзор, 
преглед и друга формална активност која се врши од 
страна на Агенцијата за цивилно воздухопловство (во 
понатамошниот текст: Агенцијата) како национална 
надзорна власт со цел да се врши надзор и/или утврди 
исполнетоста на безбедносните регулаторни услови. 

 
2. Безбедносен надзор на услугите на воздухопловна 

навигација 
 

Член 4 
Безбедносниот надзор на услугите на воздухоплов-

на навигација, управувањето со протокот на воздушни-
от сообраќај и управувањето со воздушниот простор се 
врши согласно начинот, правилата и посебните услови 
утврдени со Регулативата (ЕУ) бр.1034/2011. 

 
Член 5 

 (1) Агенцијата ги врши работите и задачите на без-
бедносен надзор кои и се доверени со Регулативата (ЕУ) 
бр.1034/2011 во својство на национална надзорна власт 
согласно член 7-б од Законот за воздухопловство.  

(2) Агенцијата врши безбедносни регулаторни над-
зори и безбедносни прегледи во согласност со барања-
та од членовите 6, 7, 8, 9 и 10 од Регулативата (ЕУ) 
бр.1034/2011.  

 
Член 6 

(1) Давателот на услуги на воздухопловната навига-
ција заради вршење на надзор треба да ја извести 
Агенцијата за промените кои ги планира во функцио-
налниот систем. 

(2) Заради вршење на надзор, давателот на услуги 
на воздухопловна навигација доставува до Агенцијата 
безбедносна аргументација за планираните промени во 
функционалниот систем секогаш кога ќе се утврди по-
стоење на опасности од прв или втор степен, односно 
класа по спроведена проценка на степенот на сериоз-
носта на воочената опасност, која се врши во соглас-
ност со степените, односно класите утврдени со точка-
та  3.2.4 (оддел 4) на Анекс II од Регулативата (ЕУ) 
бр.1035/2011 дадена во Прилог 2 на Уредбата за начи-
нот на давање на услугите на воздухопловна навигаци-
ја како и посебните услови во однос на потребниот 
персонал, опремата и другите посебни услови неопход-
ни за безбедно и уредно работење (во понатамошниот 
текст: Регулатива (ЕУ) бр.1035/2011). 

(3) Во случај кога планираните промени во функци-
оналниот систем не се оценети како опасност од прв 
или втор степен, односно класа, Агенцијата може да 
побара од давателот на услуги на воздухопловната на-
вигација најдоцна во рок од 30 дена да достави безбед-
носна аргументација или веднаш да го извести давате-
лот на услуги на воздухопловната навигација дека ја 
одобрува планираната промена. 
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(4) Предложената промена во функционалниот сис-
тем од ставовите (1) и (2) на овој член, се пријавува во 
Агенцијата на образец даден во Прилог 3 кој е составен 
дел на овој правилник. 

(5) При одлучување за тоа дали да се воведе проме-
на во функционалниот систем која ќе има влијание на 
безбедноста, давателот на услуги на воздухопловната 
навигација треба да користи процедури одобрени од 
страна на Агенцијата. 

Член 7 
(1) Со известувањето за планирани промени во 

функционалниот систем,  давателот на услуги на воз-
духопловната навигација треба да достави до Агенци-
јата почетна безбедносна аргументација за промените 
што се планираат.  

(2) Почетната безбедносна аргументација  за проме-
ните што се планираат содржат опис на промените, 
причини за негово планирање (зголемување на ефикас-
носта и капацитетите, намалување на оперативните 
трошоци, усогласување со надворешните барања/ус-
лови, модернизација на системот за давање на услуги и 
слично), квалификација на промената во согласност со 
точката 3.2.4 (оддел 4) на Анекс II од Регулативата 
(ЕУ) бр. 1035/2011 и образложение на предложените 
квалификации за промена. 

(3)  Известувањето за планирани промени во фун-
кционалниот систем во зависност од видот на промена-
та содржи: 

1. Почетна безбедносна аргументација за планира-
ните промени и безбедносна проценка за промените 
кои се класифицирани во степени, односно класи на се-
риозност 1 и 2 утврдени во точката 3.2.4 (оддел 4) на 
Анекс II од Регулативата (ЕУ) бр.1035/2011 и 

2. Безбедносна проценка спроведена во согласност 
со процедури одбрени од страна на Агенцијата за пла-
нираните промени кои се класифицирани во степени, 
односно класи на сериозност 3, 4 или 5 утврдени во 
точката 3.2.4 (оддел 4) на Анекс II од  Регулативата 
(ЕУ) бр.1035/2011. 

 
Член 8 

(1) Известувањето за планираните промени со соод-
ветната безбедносна аргументација од член 7 став (3) 
од овој правилник , давателот на услуги на воздухоп-
ловната навигација треба да ги достави до Агенцијата 
според следната динамика:  

1. Најдоцна 30 дена пред планираното воведување 
на промени класифицирани во степен, односно класа 
на сериозност 1 и 2 утврдени во точката 3.2.4 (оддел 4) 
на Анекс II од Регулативата (ЕУ) бр.1035/2011 и 

2. Најдоцна 15 дена пред планираното воведување 
на промени класифицирани во степен, односно класа 
на сериозност 3, 4 или 5 утврдени во точката 3.2.4 (од-
дел 4) на Анекс II од Регулативата (ЕУ) бр.1035/2011. 

(2) По исклучок на став (1) на овој член, случаите 
кои бараат итно воведување на промени со цел зголе-
мување на безбедноста во давањето на услуги и проме-
ните кои се настанати вон системот за давање на услу-
ги на воздухопловна навигација, веднаш се пријаву-
ваат.  

(3) Во случаите од ставот (2) на овој член давателот 
на услуги на воздухопловната навигација до Агенција-
та треба да ја достави целокупната безбедносна доку-
ментација во рок од 30 дена од денот на воведувањето 
на промените во функционалниот систем.  

(4) Доколку се работи за промени од поголем обем, 
за кои е потребна подготовка на обемна безбедносна 
документација, давателот на услуги на воздухопловна-
та навигација може да поднесе барање до Агенцијата за 
продолжување на рокот од ставот (3) на овој член, но 
не подолго од 60 дена.   

 
Член 9 

(1) Безбедносната аргументација и проценка  доста-
вена од страна на давателот на услуги на воздухоплов-
ната навигација се анализира и проценува од страна на 
Агенцијата. 

(2) Анализата на безбедносната аргументација 
вклучува разгледување на безбедносните цели, барања 
и останати безбедносни елементи кои се поврзани со 
промената и се содржани во документацијата на дава-
телот на услуги на воздухопловната навигација  (која 
треба да биде усогласена со безбедносните регулатор-
ни барања), разгледување на усогласеноста со барања-
та за безбедно користење на техничката опрема и сис-
темот како и утврдување дали постојат дополнителни 
безбедносни елементи кои се поврзани со примена на 
промената.  

(3) Проценката на безбедносната аргументација на 
давателот на услуги на воздухопловната навигација 
вклучува оцена на идентификуваните опасности, до-
следности при квалификација на степенот на сериоз-
ност на идентификуваните опасности, усогласеноста на 
безбедносните цели и доказите со кои се потврдува де-
ка безбедносните цели ги исполнуваат безбедносните 
регулаторни барања.  

(4) Агенцијата, по завршената проценка на безбед-
носната аргументација треба да го извести давателот на 
услуги на воздухопловната навигација  во рок од 60 дена 
дали ја одобрува планираната промена, со дополнителни 
услови доколку истите се потребни или не ја одобрува 
планираната промена, со соодветно објаснување. 

 
Член 10 

(1) Давателот на услуги на воздухопловната навига-
ција може да ја воведе планираната промена класифи-
цирана во степен, односно класа на сериозност 1 и 2, 
или промена која бара воведување на нови стандарди 
на работа доколку се одобрени од Агенцијата.  

(2) Давателот на услуги на воздухопловната навига-
ција може да ги воведе планираните промени класифи-
цирани во степени, односно класи на сериозност 3, 4 
или 5 и промените без влијание на безбедноста во сог-
ласност со процедурата одобрена од Агенцијата.  

(3) Доколку, класификацијата на планираните про-
мени класифицирани во степени, односно класи на се-
риозност 3, 4 или 5 не е во согласност со точката 3.2.4 
(оддел 4) на Анекс II од Регулативата (ЕУ) 
бр.1035/2011, може од давателот на услуги на возду-
хопловна навигација да се побара доставување на без-
бедносна аргументација за планираната промена, со 
образложение за несогласување.  

(4) Проценката за ефективноста на постапката за 
спроведување на планираната промена, определувањето 
на класификацијата на промената и нејзиното влијание 
на безбедноста како и соодветните постапки се предмет 
на континуиран надзор од страна на Агенцијата.  

(5) За големи проекти за унапредување на системот 
за давање на услуги на воздухопловна навигација, про-
мените може да се одобруваат во фази, во согласност 
со фазите на одвивање на проектот.  
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(6) Одобрение за воведување на промена во фун-
кционалниот систем се издава во рок не подолг од 30 
дена по завршувањето на сите фази за воведување на 
промени во функционалниот систем.  

 
Член 11 

(1) Доколку Агенцијата утврди постоење на небез-
бедна состојба во функционалниот систем која бара ит-
на акција, Агенцијата издава безбедносна директива во 
согласност со член 13 од Регулативата (ЕУ) 
бр.1034/2011. 

(2) Агенцијата изготвува и на секои две години ја 
ажурира проценката на човечките ресурси потребни за 
вршење на безбедносен надзор, во согласност со член 
12 став 2 од Регулативата (ЕУ) бр. 1034/2011 и истата 
претставува дел од извештајот за реализација на го-
дишната програма и развој на Агенцијата.  

 
Член 12 

(1) Агенцијата согласно член 15 став (1) од Регула-
тивата (ЕУ) бр.1034/2011 изготвува годишен извештај 
за мерките превземени врз основа на овој правилник. 

(2) Извештајот од став (1) од овој член се поднесува 
до Министерството за транспорт и врски и се користи 
од страна на Агенцијата за изготвување на годишниот 
извештај за имплементацијата на Единствено европско 
небо, кој се доставува до Европската комисија соглас-
но Регулативата (ЕУ) бр.549/2004 дадена во Прилог на 
Уредбата за начинот на давањето на услугите на возду-
хопловна навигација, како и посебните услови во однос 
на потребниот персонал, опремата и другите посебни 
услови неопходни за безбедно и уредно работење.  

 
3. Надзор на обезбедувањето од дејствија на незаконско 
постапување при давањето на услуги на воздухопловна 

навигација 
 

Член 13 
Надзорот на обезбедувањето од дејствија на неза-

конско постапување при давањето на услуги на возду-
хопловна навигација се врши согласно начинот, прави-
лата и посебните услови утврдени со Националната 
програма за контрола на квалитетот во обезбедувањето 
во цивилното воздухопловство.  

 
4. Надзор на ефикасноста на услугите на  

воздухопловната навигација 
 

Член 14 
(1) Ефикасноста на услугите на воздухопловната 

навигација се регулира и поттикнува од страна на 
Агенцијата преку поставување на цели на ефикасноста 
што се однесува на „клучните показатели на ефикас-
носта“ и „показателите“ дефинирани во Оддел 2 од 
Анекс I на Регулативата (ЕУ) бр.390/2013. 

 (2) Надзорот на ефикасноста на услугите на возду-
хопловната навигација кој се состои од следење и по-
ставување на целите на ефикасноста, изготвување, до-
несување, процена и следење на плановите на ефикас-
носта, се врши од страна на Агенцијата. 

(3) Агенцијата го следи придржувањето на давате-
лите на услуги на воздухопловната навигација кон ус-
ловите од Регулативата (ЕУ) бр.390/2013, одредбите од 
оваа глава, како и кон одредбите за обезбедување на 
податоци наведени во Анекс V на истата и ја мери и 
следи актуелната ефикасност постигната од нивна 

страна што се однесува на „клучните показатели на 
ефикасноста“ и „показателите“ дефинирани во Оддел 2 
од Анекс I кон Регулативата (ЕУ) бр.390/2013 и може 
да бара од давателите на услуги на воздухопловна на-
вигација, доколку е тоа потребно од нив, да спроведат 
корективни мерки со цел да се отстранат отстапувања-
та од целите на ефикасноста. 

(3) По исклучок од ставовите (1) и (2) на овој член, 
поставувањето, мерењето и следењето на целите на 
ефикасноста во однос на показателот Исплатливост 
(Cost-efficiency) се врши врз основа на  принципот на 
целосен поврат на трошоци (Full cost recovery) утврден 
во Одлуката за начинот нa определување нa висината 
нa надоместокот за користење нa услуги нa воздухоп-
ловна навигација и начинот нa наплата како и висината 
и начинот нa определување на делот од надоместокот 
за користење нa услугите на воздухопловна навигација.  

(4) Агенцијата изготвува годишен извештај за сле-
дењето на првичниот план и целите на ефикасноста и 
истиот го доставува до Европската Комисија. 

 
5. Економски надзор на работењето на давателите 

на услуги на воздухопловна навигација 
 

Член 15 
Економскиот надзор на работењето на давателите 

на услуги на воздухопловна навигација се врши врз ос-
нова на принципите и правилата утврдени во ICAO 
Doc. 9161 - Manual on Air Navigation Services 
Economics и ICAO Doc. 9082 -Policies on Charges for 
Airports and Air Navigation Services.  

 
Член 16 

(1) Економскиот надзор од член 15 од овој правил-
ник подразбира редовно следење на економските пока-
затели и проценка на нивото на економска стабилност 
на давателите на услуги на воздухопловна навигација 
како предуслов за стабилно остварување на деловниот 
план, годишните и финансиските планови на основа на 
утврдените задачи за одржување и развој на нивото на 
безбедност со предвидување, проценување и утврдува-
ње на рационални трошоци на системот и анализа на 
годишниот извештај за работа на давателите на услуги 
на воздухопловна навигација со презентираните факти 
во делот на финансиските показатели, рационалноста, 
економичноста, ефикасноста и тенденциите во економ-
ското работење.  

(2) Економскиот надзор на даватели на услуги на 
воздухопловна навигација се однесува на формирање 
на цените на услугите,  обезбедувајќи транспарентност 
на  пресметките, недискриминација,  примена  на до-
верливост на податоците и осигурување дека не е злоу-
потребена доминантната позиција на субјектите во воз-
душниот сообраќај, како и надзор врз  предвидените и 
остварените трошоци за дадените услуги и финансира-
њето преку надоместоците за дадени  услуги. 

   
Член 17 

(1) Економскиот надзор се врши со изготвени листи 
за проверка (чек листи) кои ги составува воздухоплов-
ниот инспектор на начин кој ќе овозможи детална про-
верка на економското работење на давателите на услу-
ги на воздухопловна навигација и/или ќе ја задоволи 
целта на инспекцискиот надзор. 
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(2) Воздухопловниот инспектор ги доставува чек 
листите од став (1) на овој член до давателите на услу-
ги на воздухопловна навигација со пропратно писмо во 
кое се определува рок од 15 дена од приемот на пис-
мото, во кој субјектите треба да ги одговорат и да ги 
достават назад до Агенцијата.  

(3) По добивањето на одговорените чек листи од 
став (1) на овој член, воздухопловниот инспектор врши 
надзор со цел потврдување на веродостојноста на пода-
тоците и информациите од чек листите. 

(4) Покрај начинот за вршење на економски надзор 
од став (1) на овој член, воздухопловниот инспектор 
врши прибирање на потребните документи, податоци и 
информации согласно динамиката утврдена во годиш-
ниот план за инспекција и/или одржување на состано-
ци со давателите на услуги на воздухопловна навига-
ција. 

 
Член 18 

Доколку инспекторот по извршениот економски 
надзор констатира дека нема повреда во економското 
работење на давателот на услуги на воздухопловна на-
вигација изготвува извештај за наодите за извршениот 
надзор. 

 
Член 19 

(1) Доколку инспекторот за време на извршениот 
економски надзор констатира  повреда во економското 
работење на давателот на услуги на воздухопловна на-
вигација, изготвува записник и решение согласно Зако-
нот за воздухопловство со кое се задолжува давателот 
на услуги на воздухопловна навигација  во рок oд 30 
дена да достави план со предлог корективни мерки и 
рокови за нивно реализирање.  

(2) Доколку давателот на услуги на воздухопловна 
навигација не достави план со предлог корективни 
мерки или не се придржува на роковите за нивна реа-
лизација, воздухопловниот инспектор изготвува реше-
ние за суспендирање на уверението за давање на услу-
ги на воздухопловна навигација, само во случај кога 
утврдената  повреда  може да предизвика сериозно заг-
розување на безбедноста на давањето на услуги во воз-
духопловна навигација. 

(3) Суспендирањето на уверението за давање на ус-
луги на воздухопловна навигација, може да биде нај-
долго за период од 30 дена од денот на доставувањето 
на решението, во кој период не може  да се даваат ус-
луги на воздухопловна навигација. 

(4) Доколку во периодот во кој е суспендирано уве-

рението за давање на услуги на воздухопловна навига-

ција, давателот на услуги на воздухопловна навигација 

не достави план со предлог корективни мерки или не 

се придржува на роковите за нивна реализација,  увере-

нието за давање на услуги на воздухопловна навигаци-

ја се повлекува. 

 

Член 20 

(1) Записникот се составува за време на економски-

от надзор кај субјектот чија дејност е предмет на над-

зор. 

(2) Записникот го потпишуваат инспекторот и одго-

ворното лице на субјектот кое е предмет на економски-

от надзор и било присутно за време на вршење на над-

зорот. 

Член 21 
(1) Забелешките на записникот од страна на субјек-

тот на надзор се даваат при изготвувањето на записни-
кот или во рок од три дена од приемот на записникот 
доколку записникот е составен во службените просто-
рии на  Агенцијата. 

(2) Забелешките на записникот, односно изјавата на 
одговорното лице дека нема забелешки се внесуваат во 
записникот. 

(3) Доколку одговорното лице на субјектот кој е 
предмет на економски надзор не даде забелешки на за-
писникот во рокот од став (1) на овој член, се смета де-
ка нема забелешки на записникот. 

   
Член 22 

Економскиот надзор може да биде редовен, вонре-
ден и повторен. 

 
Член 23 

(1) Редовниот економски надзор се спроведува сог-
ласно одобрениот годишен и посебен план за надзор. 

(2) Посебниот план за надзор од став (1) на овој 
член, се изготвува за економски надзори кои се посло-
жени по обем, содржина и ангажираат повеќе инспек-
тори (тимска инспекција). 

 
Член  24 

Вонредниот економски надзор се спроведува врз 
основа на пријава поднесена од  физички или правни 
лица или по службена должност. 

 
Член 25 

(1) Повторен економски надзор се врши по извршен 
редовен или вонреден надзор со цел да се провери 
спроведувањето на корективнатите мерки.  

(2) Повторен економски надзор се врши откако ќе 
помине рокот утврден со решението за отстранување 
на утврдените недостатоци, а најдоцна во рок од три 
месеци по извршениот редовен односно вонреден еко-
номски надзор. 

 

6. Посебни услови кои треба да ги исполнува лице за да 

врши надзор на давањето на услуги на воздухопловна 

навигација 
 

Член 26 
(1) Согласно член 12 став (3) точка б) од Регулати-

вата (ЕУ) бр.1034/2011, Агенцијата донесува Програма 
за обука на вработените кои вршат безбедносен надзор 
на давањето на услуги на воздухопловна навигација. 
Програмата за обука ги утврдува принципите за вери-
фикација на компетентноста на инспекторите. 

(2) Согласно член 12  став (3) точка в) од Регулати-
вата (ЕУ) бр.1034/2011, безбедносен надзор на давање-
то на услуги на воздухопловна навигација го вршат ов-
ластени воздухопловни инспектори кои покрај општи-
от услов од член 181 од Законот за воздухопловство 
треба да ги исполнуваат следните посебни услови: 

1) Инспекторот за АТМ услуги (Air Traffic 
Management) треба да: 

а) има успешно завршена обука за инспектор сог-
ласно Програмата за обука на Агенцијата која како ми-
нимум треба да вклучува:  
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- обука за прописите на Република Северна Маке-

донија кои се однесуваат на условите за давање на 

АТМ услуги, управна постапка, надзор и преземање на 

казнени и прекршочни мерки и  

- обука за меѓународните стандарди за давање на 

АТМ услуги, кои се прифатени и транспонирани во 

прописите на Република Северна Македонија; 

б) има активна или истечена дозвола за контролор 

на летање или помошник контролор на летање;  

в) има активно познавање на англиски јазик ниво 

(најмалку ниво B1 согласно Common European 

Framework of Reference for Languages или ICAO ниво 4 

или повеќе) и  

г) ги исполнува другите услови утврдени со Пра-

вилникот за систематизација на работните места на 

Агенцијата. 

2) Инспекторот за услуги на воздухопловно инфор-

мирање (Aeronautical Information Services-AIS) треба 

да: 

а) има успешно завршена обука за инспектор сог-

ласно Програмата за обука на Агенцијата која како ми-

нимум треба да вклучува:  

- обука за прописите на Република Северна Маке-

донија кои се однесуваат на условите за давање на ус-

луги на воздухопловно информирање, управна поста-

пка, надзор и преземање на казнени и прекршочни мер-

ки и  

- обука за меѓународните стандарди за услуги на 

воздухопловно информирање, кои се прифатени и 

транспонирани во прописите на Република Северна 

Македонија; 

б) има уверение за стручна оспособеност за персо-

нал кој врши подготовка и издавање на воздухопловни 

информации, карти, публикации и процедури;   

в) има активно познавање на англиски јазик ниво 

(најмалку ниво B1 согласно Common European 

Framework of Reference for Languages) и  

г) ги исполнува другите услови утврдени со Пра-

вилникот за систематизација на работните места на 

Агенцијата. 

3) Инспекторот за метеоролошко обезбедување на 

воздушниот сообраќај треба да: 

а) има успешно завршена обука за инспектор сог-

ласно Програмата за обука на Агенцијата која како ми-

нимум треба да вклучува:  

- обука за прописите на Република Северна Маке-

донија кои се однесуваат на условите за метеоролошко 

обезбедување на воздушниот сообраќај, управна поста-

пка, надзор и преземање на казнени и прекршочни мер-

ки и  

- обука за меѓународните стандарди за метеоролош-

ко обезбедување на воздушниот сообраќај, кои се при-

фатени и транспонирани во прописите на Република 

Северна Македонија; 

б) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТЦ 

или завршен VII/1 степен образование од областа при-

родно-математички науки отсек применета географија 

или метеорологија; 

в) има активна или истечена дозвола на персонал за 

метеоролошко обезбедување на воздушниот сообраќај;  

г) има активно познавање на англиски јазик ниво 

(најмалку ниво B1 согласно Common European 

Framework of Reference for Languages) и  

д) ги исполнува другите услови утврдени со Пра-

вилникот за систематизација на работните места на 

Агенцијата. 

4) Инспекторот за техничките средства, уреди и оп-

рема за давање на услуги на воздухопловна навигација 

(CNS услуги) треба да има: 

а) успешно завршена обука за инспектор согласно 

Програмата за обука на Агенцијата која како минимум 

треба да вклучува:  

- обука за прописите на Република Северна Маке-

донија кои се однесуваат на условите за техничките 

средства, уреди и опрема за давање на услуги на возду-

хопловна навигација (CNS услуги), управна постапка, 

надзор и преземање на казнени и прекршочни мерки и  

- обука за меѓународните стандарди за техничките 

средства, уреди и опрема за давање на услуги на возду-

хопловна навигација (CNS услуги), кои се прифатени и 

транспонирани во прописите на Република Северна 

Македонија; 

б) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТЦ 

или завршен VII/1 степен образование  од областа на 

електротехничките науки; 

в) има активна или истечена дозвола на персонал за 

поставување, одржување, контрола и мониторирање на 

техничките средства, уредите и опремата, за давање на 

услуги на воздухопловна навигација (ATSEP персо-

нал);  

г) има активно познавање на англиски јазик ниво 

(најмалку ниво B1 согласно Common European 

Framework of Reference for Languages) и  

д) ги исполнува другите услови утврдени со Пра-

вилникот за систематизација на работните места на 

Агенцијата. 

 

Член 29 

(1) Вработените кои вршат надзор на обезбедување-

то од дејствија на незаконско постапување при давање-

то на услуги на воздухопловна навигација треба да се 

обучени според програма за обука донесена од страна 

на Агенцијата според која се утврдуваат принципите за 

верификација за комплетност на инспекторите. Програ-

мата за обука ги утврдува принципите за верификација 

на компетентноста на инспекторите. 

(2) Надзорот на обезбедувањето од дејствија на не-

законско постапување при давањето на услуги на воз-

духопловна навигација го вршат воздухопловните 

инспектори кои покрај општиот услов од член 181 од 

Законот за воздухопловство треба да ги исполнуваат 

следните посебни услови: 

а) има успешно завршена обука за инспектор сог-

ласно Програмата за обука на Агенцијата која како ми-

нимум треба да вклучува:  

- обука за прописите на Република Северна Маке-
донија кои се однесуваат на условите за обезбедување 
од дејствија на незаконско постапување при давањето 
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на услуги на воздухопловна навигација, управна поста-
пка, континуиран надзор и превземање казнени и прек-
ршочни мерки;  

- обука за меѓународните стандарди за обезбедува-
ње од дејствија на незаконско постапување при дава-
њето на услуги на воздухопловна навигација; 

- обука за персонал за обезбедување од дејствија на 

незаконско постапување; 

б) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТЦ 

или завршен VII/1 степен образование  од областа на 

правните науки или безбедноста; 

в) има извршени безбедносни проверки на минато-

то без недостатоци; 

г) има активно познавање на англиски јазик ниво 

(најмалку ниво B1 согласно  Common European 

Framework of Reference for Languages или најмалку 

ICAO ниво 4) и 

д) ги исполнува другите услови утврдени со Пра-

вилникот за систематизација на работните места на 

Агенцијата. 

 

Член 30 

(1) Вработените кои вршат економски надзор на да-

вањето на услуги на воздухопловна навигација треба 

да се обучени според програма за обука донесена од 

страна на Агенцијата според која се утврдуваат 

принципите за верификација за комплетност на 

инспекторите. Програмата за обука ги утврдува 

принципите за верификација на компетентноста на 

инспекторите. 

 (2) Економскиот надзор на давањето на услуги на 

воздухопловна навигација го вршат овластени возду-

хопловни инспектори кои покрај општиот услов од 

член 181 од Законот за воздухопловство треба да ги ис-

полнуваат следните посебни услови: 

а) успешно завршена обука за инспектор согласно 

Програмата за обука на Агенцијата која како минимум 

треба да вклучува:  

- обука за прописите на Република Северна Маке-

донија кои се однесуваат на економските услови за да-

вање на услуги на воздухопловна навигација, управна 

постапка, надзор и преземање на казнени и прекршоч-

ни мерки и  

- обука за меѓународните стандарди за економските 

услови за давање на услуги на воздухопловна навига-

ција, кои се прифатени и транспонирани во прописите 

на Република Северна  Македонија; 

б) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТЦ 

или завршен VII/1 степен образование од областа на 

економските науки; 

г) има активно познавање на англиски јазик ниво 

(најмалку ниво B1 согласно Common European 

Framework of Reference for Languages) и  

д) ги исполнува другите услови утврдени со Пра-

вилникот за систематизација на работните места на 

Агенцијата. 

7. Преодни и завршни одредби 

 

Член 31 

(1) По исклучок од одредбите од дел 4 на овој пра-

вилник, при  првичното спроведување на планот на 

ефикасноста на услугите на воздухопловната навигаци-

ја на Единственото Европско Небо од страна на Репуб-

лика Северна Македонија ќе се применуваат одредбите 

од ставовите (2), (3) и (4) на овој член. 

(2) Првичниот план на ефикасност на услугите на 

воздухопловната навигација за вториот и третиот рефе-

рентен период се изготвува од страна на Агенцијата. 

(3) Во првичниот план на ефикасност од став (2) на 

овој член се пропишуваат целите на ефикасноста ва-

жечки на национално ниво, поставени според „клучни-

те показатели на ефикасноста“ дефинирани во Оддел 2 

од Анекс I на Регулативата (ЕУ) бр.390/2013 со исклу-

чок на „клучниот показател на ефикасноста“ Исплатли-

вост (Cost-efficiency) за кој целите се утврдуваат врз 

основа на  принципот на целосен поврат на трошоци 

(Full cost recovery). Годишните вредности се пропишу-

ваат со цел да се овозможи следење на ефикасноста на 

услугите на воздухопловната навигација. 

(4) Првичниот план на ефикасноста од став (2) на 

овој член се изготвува согласно образецот даден во 

Анекс II на Регулативата (ЕУ) бр.390/2013 со исклучок 

на „клучниот показател на ефикасноста“ Исплатливост 

(Cost-efficiency) за кој се применува принципот на це-

лосен поврат на трошоци (Full cost recovery). 

 

Член 32 

Членовите 5 и 12 од Регулативата (ЕУ) бр.390/2013 

нема да се применуваат до присоединувањето на Ре-

публика Северна Македонија во функционален возду-

шен блок на воздушниот простор или до пристапува-

њето на Република Северна Македонија во Европската 

унија.  

 

Член 33 

Со денот на отпочнувањето на примената на овој 

правилник престанува да важи Правилникот за начи-

нот, правилата и посебните услови за вршење на над-

зор како и посебните услови кои треба да ги исполнува 

лице за да врши надзор на давањето на услуги на воз-

духопловна навигација („Службен весник на Републи-

ка Македонија” бр. 82/12).  

 

Член 34 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија”, a ќе отпочне да се приме-

нува од 1 август 2019 година. 

 

Бр. 01-3953/1 Министер 

25 април 2019 година за транспорт и врски, 

Скопје Горан Сугарески, с.р. 
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