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ОБЈАВА

Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија
и Владата на Република Косово за културна соработка,
склучена во Приштина на 8 февруари 2013 година,
ратификувана од Собранието на Република Македонија
со Закон за ратификација на Спогодбата („Службен
весник на РМ“ број 92/2013), влегува во сила на 2
ноември 2013 година.
30 октомври 2013 година
Министер,
Скопје
Никола Попоски, с.р.
__________

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО
ВОЗДУХОПЛОВСТВО

3617.
Врз основа на член 186 став 2 од Законот за воздухопловство (“Службен весник на Република Македонија” бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12 и
155/12), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, ЕВИДЕНЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕТО И ОДЗЕМАЊЕТО НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА
ВОЗДУХОПЛОВНИОТ ИНСПЕКТОР
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавањето и одземањето на службената легитимација на воздухопловниот
инспектор.
Член 2
(1) Службената легитимација на воздухопловниот
инспектор се издава на образец во форма и содржина
согласно Додаток 8 на Анекс 9 – Олеснување, на Меѓународната конвенција за цивилно воздухопловство на
ICAO, кој е даден во Прилог 1 кој е составен дел на
овој правилник.
(2) Службената легитимација на воздухопловниот
инспектор оспособен за вршење на SAFA инспекција
на странски воздухоплов на платформа (во понатамошниот текст: SAFA легитимација) се издава на образец
во форма и содржина дадена во Прилог 2 кој е составен
дел на овој правилник.
(3) Деталните информации за машински читливи
легитимации се дадени во Документ 9303, Дел 3 на
ICAO.
(4) Образецот на легитимациите од ставовите (1) и
(2) на овој член содржат текст на македонски и англиски јазик.
(5) Образецот на легитимацијата од ставовите (1) и
(2) на овој член е изработен со заштитен печат на пластика со бела боја, со правоаголен облик со димензии
85×55 мм.
Член 3
(1) Образецот на службената легитимација на воздухопловниот инспектор е сместен во дводелен кожен
повез со темно сина боја. Големината на секој дел е со
димензии од 90×70 мм.
(2) На првиот дел од кожниот повез од надворешната страна е сместена значката на воздухопловниот
инспектор која е со елипсеста форма и димензии од
75×55 мм, изработена од тврда пластика со сребрена
боја и релјефна апликација на знакот на Агенцијата за
цивилно воздухопловство (во понатамошниот текст:
Агенција), која е дадена во Прилог 3 кој е составен дел
на овој правилник.

(3) Во првиот дел од кожниот повез од внатрешната
страна има изработено пластичен џеб за образецот на
легитимацијата.
(4) Вториот дел на кожниот повез од внатрешната
страна ги содржи овластувањата на инспекторот за
вршење на одреден вид на инспекциски надзор, кои се
дадени во Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник.
Член 4
(1) Службената легитимација на воздухопловниот
инспектор или SAFA легитимацијата му се издава на
лице вработено во Агенцијата и распоредено на работни задачи кои опфаќаат вршење на одреден вид
инспекциски надзор доколку тоа лице да ги исполнува
пропишаните услови за воздухопловен инспектор согласно Законот за воздухопловство и подзаконските акти за вршење на одреден вид инспекциски надзор и да
има овластување за воздухопловен инспектор за областа во воздухопловството за која е распореден, издадено
од страна на Агенцијата.
(2) Службената легитимација на воздухопловниот
инспектор или SAFA легитимацијата може да му се издаде на лице ангажирано од Агенцијата, доколку тоа
лице да ги исполнува пропишаните услови за воздухопловен инспектор согласно Законот за воздухопловство и подзаконските акти за вршење на одреден вид
инспекциски надзор и да има овластување за воздухопловен инспектор за областа во воздухопловството за
која е распореден, издадено од страна на Агенцијата.
(3) Службената легитимација од став (2) на овој
член се издава за вршење на одреден инспекциски надзор или за определен рок утврдени со договорот за ангажман на воздухопловниот инспектор.
Член 5
(1) Воздухопловниот инспектор кој ќе ја загуби
службената легитимација или SAFA легитимацијата
или на друг начин ќе остане без неа, најдоцна во рок од
24 часа ја известува за тоа Агенцијата и доставува изјава за времето, местото и околностите под кои истата е
изгубена, односно исчезната.
(2) Во случај од став (1) на овој член на воздухопловниот инспектор Агенцијата му издава нова службена легитимација или SAFA легитимацијата, а претходно издадената се огласува за неважечка.
Член 6
Службената легитимација или SAFA легитимацијата се заменува со нова кога поради дотраеност или оштетување стане неупотреблива и поради промена на
личните податоци на имателот на службената легитимација.
Член 7
На воздухопловниот инспектор му се одзема службената легитимација, односно SAFA легитимацијата со
решение на директорот на Агенцијата во случај кога:
1. му престанал работниот однос во Агенцијата,
или му престанал договорот за ангажман со Агенцијата;
2. е рапореден на друго работно место кое не опфаќа вршење на работни задачи поврзани со одреден вид
инспекциски надзор;
3. ја користел службената легитимација за други цели освен за вршење на службени дејствија како воздухопловен инспектор, односно ја злоупотребил службената легитимацијa или
4. престанал да ги исполнува пропишаните услови
за воздухопловен инспектор или SAFA инспектор.
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Член 8
Службената легитимација или SAFA легитимацијата што се одзема или заменува, се поништува.
Член 9
За секоја издадена, заменета или одземена службена легитимација или SAFA легитимацијата, Агенцијата
води евиденција.
Член 10
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавањето и одземањето на службената легитимација на воздухопловниот
инспектор (“Службен весник на Република Македонија” бр. 23/09).
Член 11
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 10-1272/3
24 октомври 2013 година
Скопје

Агенција за цивилно
воздухопловство
Директор,
д-р Дејан Мојсоски, с.р.

