Врз основа на член 135 став (2) од Законот за воздухопловство
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08 и
67/10), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА
РЕГИСТАРОТ НА ПЕРСОНАЛОТ ВО ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО И
ДРУГИОТ СТРУЧЕН ПЕРСОНАЛ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот
на водење на регистарот на персоналот во воздухопловството и другиот
стручен персонал (во натамошниот текст: регистар на персонал).
Член 2
Во регистарот на персонал се впишува персоналот во
воздухопловството и другиот стручен персонал за кој Агенцијата за
цивилно воздухопловство има издадено дозвола и/или уверение за
стручна оспособеност.
Член 3
Регистарот на персонал се состои од главна книга за евиденција,
помошни книги за евиденција за секој вид на персонал посебно (во
натамошниот текст: помошни книги за евиденција) и персонални
досиеја.
Член 4
(1) Главната книга за евиденција и помошните книги за евиденција
се состојат од една или повеќе книги кои се заверени и се означени со
редни броеви.
(2) Секоја од книгите од став (1) на овој член содржи листови кои се
означуваат со редни броеви.
(3) Секое лице кое спаѓа во персонал во воздухопловството и/или
друг стручен персонал се запишува на посебен лист во главната книга и
помошните книги за евиденција.
(4) Формата и содржината на главната книга за евиденција се
дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.
(5) Формата и содржината на помошните книги за евиденција се
дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.
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Член 5
(1) Упис на лице кое спаѓа во персонал во воздухопловството и/или
друг стручен персонал во главната книга и помошните книги за
евиденција се врши врз основа на решение за издавање на дозвола
и/или уверение за стручна оспособеност донесено од директорот на
Агенцијата за цивилно воздухопловство или лице овластено од
директорот.
(2) Во главната книга за евиденција се впишуваат следните
податоци:
- број на досие;
- презиме (татково име) и име, датум и место на раѓање,
државјанство и адреса;
- датум на издавање на дозволата и/или уверението за стручна
оспособеност;
- вид и број на дозволата и/или уверението за стручна
оспособеност и овластувања и рејтинзи кои се впишени во
дозволата;
- датум на стекнување/продолжување/обновување или промена
на овластувањата и рејтинзите и
- забелешки.
(3) Во помошните книги за евиденција се впишуваат следните
податоци:
- број на дозвола и/или уверение за стручна оспособеност и број на
досие од главната книга за евиденција;
- презиме (татково име) и име, датум и место на раѓање и адреса;
- датум на издавање на дозволата и/или уверението за стручна
оспособеност;
- вид на дозвола и/или уверението за стручна оспособеност и
овластувања и/или рејтинзи кои се впишуваат во дозволата;
- датум на стекнување/продолжување/обновување или промена
на овластувањата и/или рејтинзите и
- посебни забелешки.
Член 6
(1) За секое лице кое е впишано во главнaта книга и помошните
книги за евиденција Агенцијата за цивилно воздухопловство води
персонално досие кое содржи лист за евиденција и документи за лицето.
(2) Листот за евиденција од став (1) на овој член се означува со
редниот број од главната книга за евиденција и ги содржи следните
податоци:
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- број на досие;
- фотографија;
- лични податоци;
- податоци за дозволата и/или уверението за стручна
оспособеност (вид, број и датум на издавање, орган на прво
издавање на дозволата и/или уверението, овластувања и
рејтинзи впишани во дозволата и датум на нивно стекнување,
датум на /продожување /обновување или промена на
дозволата и/или уверението);
- познавање на англиски јазик според ICAO скалата;
- несреќи – повреди;
- казни;
- ограничувања и
- забелешки.
(3) Формата и содржината на листот за евиденција од став (1) на
овој член е дадена во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.
(4) Во персоналното досие од став (1) на овој член се чуваат
документите
и
исправите
врз
основа
на
кои
е
издадена/продолжена/обновена/променета или признаена дозволата,
овластувањето и/или уверението за стручна оспособеност.
(5) За лицата кои поседуваат повеќе видови на дозволи и/или
уверенија за стручна оспособеност, Агенцијата за цивилно
воздухопловство води едно персонално досие.
Член 7
(1) Регистарот на персонал се води во пишана форма и по
електронски пат.
(2) Податоците од Регистарот на персонал имаат доверлив
карактер и пристап до истите имаат само овластените лица од
Агенцијата.
Член 8
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“, а ќе
отпочне да се применува од 1 јануари 2013 година.
Бр. 02-2213/3
19.12.2011

Директор,
д-р Дејан Мојсоски

3

ПРИЛОГ 1

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Агенција за цивилно воздухопловство
_______________________________________________________________________________________

РЕГИСТАР НА ПЕРСОНАЛ ВО ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО И
ДРУГ СТРУЧЕН ПЕРСОНАЛ

ГЛАВНА КНИГА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА

Книга број__________________
Страници број ________________

м.п.

4

Број на
досие

Презиме (татково име)
и име, датум и место на
раѓање, државјанство и
адреса

Датум на
издавање
на дозвола/
уверение

Вид и број на
дозвола/уверение и
овластувања и
рејтинзи

Датум

Забелешки
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Број на
досие

Презиме (татково име)
и име, датум и место на
раѓање, државјанство и
адреса

Датум на
издавање
на дозвола/
уверение

Вид и број на
дозвола/уверение и
овластувања и
рејтинзи

Датум

Забелешки
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ПРИЛОГ 2

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Агенција за цивилно воздухопловство
_______________________________________________________________________________________

РЕГИСТАР НА ПЕРСОНАЛ ВО ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО И
ДРУГ СТРУЧЕН ПЕРСОНАЛ

ПОМОШНА КНИГА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА

Вид на персонал______________________________________________________
Вид на дозвола или уверение за стручна оспособеност__________________
________________________________________________________________________
Книга број__________________
Страници број ________________

м.п.
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Број на
дозвола/
уверение
Број на
досие

Презиме (татково име)
и име
Датум и место на
раѓање
Адреса

Датум на
издавање
на дозвола/
уверение

Вид на
дозвола/уверение и
овластувања и
рејтинзи

Датум

Забелешки
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Број на
дозвола/
уверение
Број на
досие

Презиме (татково име)
и име
Датум и место на
раѓање
Адреса

Датум на
издавање
на дозвола/
уверение

Вид на
дозвола/уверение и
овластувања и
рејтинзи

Датум

Забелешки
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ПРИЛОГ 3
Лист за евиденција
Фотографија

Број на
досие

Лични податоци
Презиме (татково име) и
име
Датум и место на раѓање
Државјанство
Единствен матичен број
или број на пасош
Адреса
Телефон
E-mail
Податоци за дозвола и/или уверение за стручна
оспособеност и овластувања

Датум на
издавање

Вид на дозвола/уверение
Број на дозвола/уверение
Орган на прво издавање на
дозволата/уверението

Овластувања и рејтинзи

Датум на
стекнување
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Датум на
продолжување/обновување или
промена на дозволата и/или
уверението

Датум на
продолжување/обновување или
промена на дозволата и/или
уверението
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Познавање на англиски јазик според ICAO скалата
Ниво
Тест
Важност
од
до

Несреќи – повреди

Казни

Ограничувања
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Забелешки
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