REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
CIVIL AVIATION AGENCY
Licensing Department

Организации на кои Агенцијата за цивилно воздухопловство
на Република Северна Македонија им има издадено Уверение за работа
List of organizations issued an Approval Certificate by the Civil Aviation Agency
of the Republic of North Macedonia

Школски центри за обука на персонал во воздухопловството
Training Centers for Aviation Personnel

Одобрени центри за обука на пилоти – Пилоти на авион
ATO - Approved training organizations – Pilots of airplane
Број на Уверение :
Certificate No.:

MKD.ATO.001

Име на организацијата :
Name of the organization :
“RIMIN AIR” –
Ltd Shtip
Ul.Vasil Glavinov 22,
Shtip
“РИМИН ЕР” –
Дооел Штип
ул.Васил Главинов22,
Штип
Тел.: + 389 78 589 531
E-mail:
riminair.ltd@gmail.com
info@riminair.mk

Овластувaње за обука за:
Authorized for training for:
-LAPL (A) & PPL(A) Courses
-CPL(A) Modular course
-FI(A) course
-Night rating course
-SEP(A) Class rating course
-Towing rating course (sailplane and
banner)

Важност на
Уверението
Certificate
validity

Стандард:
Standard :

25.05.2021

PART -FCL
PART -ORA
Commission
Regulation
(EU)
No1178/2011

-FSTD No EU – AT3A1084
(In agreement with Institute of Air
Transport, Sofia Flight Training,
Bulgaria)

This certificate is valid whilst the approved organization remains in compliance with Part-ORA, Part FCL and other applicable
regulations.
Ова уверение за работа е валидно се додека одобрената организација ги исполнува условите во согласност со Дел- ORA,
Дел -FCL и други применливи регулативи.

1

Пријавени организации за обука- Пилоти на авион
DTO – Declared training organizations – Pilots of airplane

MKD.DTO.001

AK SKOPJE – DOO
CHUCHER SANDEVO
Sportski Aerodrom Stenkovec
No.151a, Chucher Sandevo
Tel.02 529 7584,
078 303 600
E-mail:
aeroklubsk@gmail.com

Declaration
06.04.2021
-PPL(A)

CAA
Confirmation of
declaration
08.04.2021
Training
program
approval
25.05.2021
Declaration
02.04.2021

MKD.DTO.002

AK STIP – STIP
Ul.Josif Kovacev No.82
2000 Stip
Tel.032 382 782
www.aerostip.netfirms.com
aerostip@yahoo.com

PART-FCL
Commission
Regulation
(EU)
No1178/2011

-PPL(A)

CAA
Confirmation of
declaration
08.04.2021

PART-FCL
Commission
Regulation
(EU)
No1178/2011

Training
program
approval
28.05.2021

MKD.DTO.003

AK KUMANOVO –
KUMANOVO
Ul.Oktomvriska Revolucija
No.32/13
1300 Kumanovo
Tel.070211391
aerokumanovo@gmail.com

Declaration
05.07.2021
-PPL(A)

CAA
Confirmation of
declaration
05.07.2021

PART-FCL
Commission
Regulation
(EU)
No1178/2011

Training
program
approval
13.07.2021
Организацијата може да спроведува обуки се додека ги исполнува условите во согласност со Дел-DTO, Дел -FCL и
други применливи регулативи.
The organizations can conduct trainings whilst remains in compliance with Part-DTO, Part FCL and other applicable
regulations.
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Школски центри за обука на пилоти на едрилица
Training Centers for Glider Pilots

TC - 02

TC - 03

TC - 04

AERO CLUB SKOPJE –DOO
CHUCHER SANDEVO
Sportski Aerodrom Stenkovec
No.151a, Chucher Sandevo
Tel.02 529 7584, 078 303 600
www.aeroclubskopje.com.mk

AERO CLUB STIP – STIP
Ul.Josif Kovacev No.82
2000 Stip
Tel.032 382 782
www.aerostip.netfirms.com
aerostip@yahoo.com
AERO CLUB KUMANOVO –
KUMANOVO
Ul.Oktomvriska Revolucija
No.32/13
1300 Kumanovo
Tel.070211391
aerokumanovo@gmail.com

-Основна обука за стекнување на
дозвола за пилоти на едрилица
Basic training for glider pilot licence
-Напредна обука за стекнување
овластување за инструктор за обука на
пилоти на едрилица
Advance training for glider pilot
instructor rating

ICAO
Annex 1

01.10.2020
01.10.2023

-Основна обука за стекнување на
дозвола за пилоти на едрилица
Basic training for glider pilot licence
-Напредна обука за овластување
инструктор за пилоти на едрилица
Advance training for glider pilot
instructor rating

01.10.2020
01.10.2023

ICAO
Annex 1

-Основна обука за стекнување на
дозвола за пилот на едрилица
Basic training for glider pilot licence
-Напредна обука за стекнување на
овластување за инструктор за обука на
пилоти на едрилица
Advance training for glider pilot training
instructor rating
-Обука за обнова на знаење за обнова
на дозвола за пилоти на едрилица
Refresher training for glider pilot licence
renewal

04.12.2020
04.12.2023

ICAO
Annex 1

3

Школски центри за обука на пилоти на балон
Training Centers for balloon pilots

TC-BL-01

DTU MIMAKS BALON dooel
Skopje
Ul. Kiro Fetak br.1/17 b
1000 Skopje

-основна обука за стекнување дозвола
на пилоти на балон и/или овластување
Basic training for balloon pilot licence
and/or ratings
- континуирана обука за обнова на
стекнатото знаење
- Continuous training in rebuilding
acquired knowledge
- напредна обука за стекнување
овластување за инструктор по летање
на балон
- Advanced balloon training for
instructor rating

ICAO

21.10.2021 21.10.2023
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Школски центри за обука на падобранци
Training Centers for Parachutists

TC - 08

AK SKOPJE –DOO
CHUCHER SANDEVO
Sportski Aerodrom Stenkovec
No.151a, Chucher Sandevo
Tel.02 529 7584, 078 303 600
www.aeroclubskopje.com.mk

-Основна обука на класичен начин за
стекнување дозвола на падобранец со
овластување А категорија
Basic training for parachutist licence
with A category rating
-Напредна обука за овластување Б,Ц и
Д категорија
Advance training for rating B,C,D
category

National

22.04.2021
22.04.2023
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Школски центри за обука на пилоти на ултралесни летала
Training Center for Ultralight Pilots
- обука за стекнување на дозвола за
пилот на ултралесен авион
- обука за стекнување на овластување
за инструктор за обука на пилоти на
ултралесни авиони
- Ultralight aeroplane pilot licence
training course
- Ultralight aeroplane pilots instructor
rating training course

28.06.2017unlimited

National

Zdruzhenie za vozduhoplovstvo
PFC Skopje
Ul.Pariska br.22/11
Skopje
www.pfc.mk

- обука за стекнување на дозвола за
пилот на ултралесен авион
- обука за стекнување на овластување
за инструктор за обука на пилоти на
ултралесни авиони
- Ultralight aeroplane pilot licence
training course
- Ultralight aeroplane pilots instructor
rating training course

28.11.2016unlimited

National

AEROCLUB
MIRKO TODOROVSKI –
BITOLA

Обука за стекнување на дозвола за
пилот на ултралесен авион
-Ultralight aeroplane pilot licence
training course
Обука за стекнување на овластување
за инструктор за обука на пилоти за
ултралесни летала
-Ultralight aeroplane flight instructor
training course

15.09.2020unlimited

National

Aero Club WING AIR TEAM –
SKOPJE

TC/UL-03

ul.Draga Stojanovska
No.4-8
Skopje
wingairteam@yahoo.com

TC/UL-04

TC/UL -05

Ul. Ivo Ribar Lola No.4
7000 Bitola
Tel. 047 202 500
www.aeroclubbitola.mk

Овие уверенија, освен ако не бидат суспендирани или повлечени, ќе останат во сила неограничено.
This certificate, unless suspended or revoked, shall continue in unlimited duration.
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Школски центри за обука на пилоти на параглајдер и змај
Training Centers for Paraglider and Hangglider Pilots
пилоти на параглајдер и змај
Paraglider and Hangglider pilots

PG - 01

PG – 03

PG – 05

Citizen᾽s Association of
Paraglider Club
VERTIGO
Skopje
Ul. Mihail Cakov br.7/1-11
Skopje
075 281090
www.info@vertigo.org.mk

PK DELTA – PRILEP
Ul.11 October No.36ª
7500 Prilep
Tel.075 272 242, 075 410 393
www.deltaparaglajding.com.mk

Extreme Sports Club “SKY
RIDERS” Prilep
Ul.Dimo Narednikot bb Prilep
075 272242
spirkozam@yahoo.com

-Основна обука за стекнување на
дозвола за пилот на крила за слободно
летање за класа параглајдер;
-Напредна обука за стекнување на
овластување за инструктор за летање
со крила за класа параглајдер;
-Напредна обука за стекнување на
овластување за тандем пилот на крила
за класа параглајдер.
- Basic training for free flying wings
pilot licence – class paraglider;
- Advanced training for free flying wings
instructor rating- class paraglider;
- Advanced training for free flying wings
tandem pilot rating-class paraglider.
пилоти на параглајдер и змај
Paraglider and Hangglider pilots
-основна обука за стекнување на
дозвола за пилот на крила за класа
параглајдер и класа змеј;
-Напредна обука за стекнување на
овластување за инструктор за летање
со крила на класа параглајдер и класа
змеј;
-Напредна обука за стекнување на
овластување за тандем пилот на криа
за класа параглајдер и класа змеј.
-Basic training for free flying wings pilot
licence – class paraglider/hang glider;
-Advanced training for free flying wings
instructor rating – class paraglider/
hang glider;
- Advanced training for free flying wings
tandem pilot rating – class paraglider/
hang glider;
пилоти на параглајдер и змај
Paraglider and Hangglider pilots

04.06.2018 unlimited

National

National
28.01.2020
- unlimited

25.12.2019
- unlimited

National

-Oсновна обука за стекнување на
дозвола за пилот на крила за класа
параглајдер и класа змеј;
-Напредна обука за стекнување на
овластување за инструктор за летање
со крила на класа параглајдер и класа
змеј;
-Напредна обука за стекнување на
овластување за тандем пилот на криа
за класа параглајдер и класа змеј.
-Basic training for free flying wings pilot
licence – class paraglider/hang glider;
-Advanced training for free flying wings
instructor rating – class paraglider/
hang glider;
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- Advanced training for free flying wings
tandem pilot rating – class paraglider/
hang glider;
Овие одобренија, освен ако не бидат суспендирани или повлечени, ќе останат во сила неограничено.
This certificate, unless suspended or revoked, shall continue in unlimited duration.

8

Школски центри за обука на персоналот на контрола на летање
Training Centers for Air Traffic Control Personnel
MK/TCMNAV 01/2014

M-NAV AD Skopje – Training
Centar – ATCO&FD
Airport Alexander the Great
1043 Petrovec
P.F. 9

Персонал на КЛ и ПКЛ
ATCO and FD

02.03.2020
01.02.2023

ICAO
Annex 1
EU
Directive
2006/23

Школски центри за обука на персонал за поставување, одржување, контрола и мониторирање
на техничките средства, уредите и опремата за давање на услуги на воздухопловна навигација
(АТСЕП персонал)
Training Centers for Air Traffic Safety Electronics Personnel (ATSEP)
MK-ATSEP - M-NAV AD Skopje – Training
Centar –
001
Airport Alexander the Great
1043 Petrovec
P.F. 9

ATSEP персонал
ATSEP

ESARR 5
ICAO
Doc.7192

28.02.2021
28.02.2023

Школски центри за обука на персоналот за метеоролошко обезбедување на воздушниот
сообраќај (МЕТ персонал)
Training Centers for MET Personnel
MK-MET001

M-NAV AD Skopje – Training
Centar –
Airport Alexander the Great
1043 Petrovec
P.F. 9

МЕТ персонал
MET Personnel

27.05.2021
27.05.2023

ICAO
Annex 1
WMO
No.258

Школски центри за обука на персонал кој врши подготовка и издавање на воздухопловни
информации,публикации и процедури на летање (AИС персонал)
Training Centers for Aeronautical Information Services Personnel (AIS Personnel)
MK-AIS-001

M-NAV AD Skopje – Training
Centar –
Airport Alexander the Great
1043 Petrovec
P.F. 9

AИС персонал
AIS Personnel

02.06.2021
02.06.2024

ICAO
Doc.7192
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