ЗБИРКА НА ВОЗДУХОПЛОВНИ ПРОПИСИ
ДЕЛ 1 ЗАКОНИ ОД ОБЛАСТА НА ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО
1.1.

Закон за воздухопловство
-СВ РМ 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, (118/10-Пречистен текст); 24/12, 80/12,
155/12, (68/13-Пречистен текст); 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16, 64/18 -СВ
РСМ 220/19, (48/20-Пречистен текст);

1.1а

Решение за оценување на уставноста на одредбите од член 3 на
Законот за воздухопловство

1.1б

Решение за оценување на уставноста на одредбите од член
алинеја 3 на Законот за воздухопловство

1.1в

Решение за оценување на уставноста на одредбите од член 117 став 1
на Законот за воздухопловство

1.1г

Решение за оценување на уставноста на одредбите од член 46 став 2, член
53 став 6 и член 137 став 6 од Законот за воздухопловство

1.1д

Решение за оценување на уставноста на одредбите од член 19 став 3,
член 20, член 42 став 1 и 6, член 43 став 1 и 6, член 44 став 1 и 6 и
член 122 став 7 од Законот за воздухопловство.

1.2.

Закон за облигационите и стварно-правните односи во воздушниот сообраќај
-СВ РМ 85/08, 148/11, 10/15, 150/15, 173/15
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Последно ажурирање 05.10.2020
Сектор за меѓународно правни работи
Раководител
Вети Ѓорѓиеска

Одделение за меѓународни
стандарди и регулатива
Раководител
Зоран Ангеловски
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ЗБИРКА НА ВОЗДУХОПЛОВНИ ПРОПИСИ
ДЕЛ 2 ПОДЗАКОНСКИ ПРОПИСИ ЗА ЛЕТAЧКИ ОПЕРАЦИИ (OPS)
2.1.

Уредба за субјектите, условите и начинот на лансирање на ракети против
градоносни облаци
-СВ.РМ 39/12

2.2.

Правилник за правила и постапки на летање на воздухопловите
-СВ.РМ 26/18, -СВ РСМ 94/19, 203/19, 301/21

2.3.

Правилник за начинот и правилата на летање со едрилици
-СВ.РМ 162/12

2.4.

Правилник за начинот и правилата за скокање со падобрани
-СВ РСМ 143/22

2.5.
2.6.

Правилник за правилата за утврдување на листата на превозници кои
се предмет на оперативна забрана
-СВ РМ 2/19 -СВ РСМ 113/19, 171/20

2.7.
2.8
2.9.

Уредба за условите под кои воздухоплов без екипаж може да лета во
македонскиот воздушен простор
-СВ РМ 187/17, 152/18

2.10.
2.11. Уредба за посебните услови, начинот и постапката за добивање одобрение
за летање на цивилни и државни воздухоплови
-СВ РСМ 264/21
2.12.
2.13

Правилник за начинот и правилата на летање со крила за слободно
летање
-СВ РМ 217/16, -СВ.РСМ 122/19

2.14. Правилник за начинот и правилата на летање со балони
-СВ.РМ 134/08
2.15.

Правилник за услови и начин на организирање на воздухопловни
манифестации
-СВ.РМ 87/12, 169/16

2.16.

Правилник за начинот и правилата на моделарство
-СВ.РМ 134/08
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2.17. Правилник за посебните услови, начинот и правилата за организирање на
натпревари како воздухопловно-спортска дејност
-СВ.РСМ 291/21
2.18.
2.19.
2.20.
2.21. Правилник за организација на работното време, времето на летање и
времетраењето на одморот на членовите на екипажот на воздухоплов
-СВ РСМ 291/21
2.22. Правилник за начинот, правилата и посебните услови за вршење на
надзор на заштитата на патничките права во воздушен сообраќај, како и
посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши работи на
инспектор
-СВ РМ 215/16, СВ РСМ 119/19
2.23.
2.24. Правилник за летачки операции
-СВ РСМ 283/20
2.25.
2.26. Правилник за начинот и правилата на летање со ултралесните летала
(микролесните) и моторизираните крила
-СВ РМ 106/07, 170/16, СВ РСМ 126/19
2.27

Правилник за начинот, правилата и посебните услови за вршење на
надзор на летачки операции, како и посебните услови кои треба да ги
исполнува лице за да врши работи на инспектор на летачки операции
-СВ РСМ 64/21

2.28

Уредба за начинот и постапката за враќање и присилно слетување на
воздухоплов кој се приближува кон подрачје на забранета, условно
забранета или опасна зона или лета низ неа
-СВ РМ 8/12

2.29

Правилник за начинот и условите за лансирање на ракети и други
летачки објекти за научни, спортски и други цели што можат да ја
загрозат безбедноста на воздушниот сообраќај
-СВ.РМ 134/08

2.30

Програма за определување средства потребни за доделување
финансиска поддршка за потикнување и развој на воздушниот
сообраќај
во
Република
Македонија на
домашни
и
странски
превозници за период од 2019-2022 година
-СВ.РМ 205/18

2.31

Уредба за
финансиска

начинот и поблиските критериуми за доделување на
поддршка на домашни и странски авиопревозници и
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потребната документација која треба да се достави од корисниците на
финансиската поддршка
-СВ.РМ 205/18
Последно ажурирање 01.07.2022
Сектор за меѓународно правни работи
Раководител
Вети Ѓорѓиеска

Одделение за меѓународни
стандарди и регулатива
Раководител
Зоран Ангеловски
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ЗБИРКА НА ВОЗДУХОПЛОВНИ ПРОПИСИ
ДЕЛ 3 ПОДЗАКОНСКИ ПРОПИСИ ЗА ПЕРСОНАЛ ВО ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО И
ДРУГ СТРУЧЕН ПЕРСОНАЛ (PEL)
3.1

Правилник за екипаж на воздухоплов
-СВ РСМ 228/20

3.2

Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на
персоналот на контрола на летање
-СВ РМ 129/17, 89/18, 177/18, 158/19
3.2A Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на
персоналот на контролата на летање
-СВ РМ 86/10, 60/13, 27/15, 65/15, 54/17 (Важи само за Помошник контролор)
3.3

Правилник
за
стручно
оспособување,
проверки,
дозволи
овластувања на воздухопловно-техничкиот персонал за одржување на
воздухоплови
-СВ РМ 199/18 -СВ РСМ 197/19

и

3.4

Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на
персоналот за поставување, одржување, контрола и мониторирање на
техничките средства, уредите и опремата за давање на услуги на
воздухопловна навигација
-СВ РМ 73/09, 139/18, -СВ РСМ 111/19, 245/20

3.5.
3.6.

Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на
инженери-летачи
-СВ РМ 99/10

3.7.

Уредба за посебните услови, начин и постапка на утврдување на
здравствената способност на персоналот во воздухопловството, роковите на
важење на лекарските уверенија и посебните услови што треба да ги
исполнуваат здравствените установи, овластен лекар поединец, лекар
специјалист по општа медицина или лекар специјалист по медицина на
трудот, за вршење на здравствени прегледи на персоналот во
воздухопловството
-СВ РМ 157/21

3.8

Правилник за формата, содржината, евиденцијата и постапката за издавање,
продолжување и промена на уверението за исполнување на условите за
вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството
-СВ РСМ 291/21

3.9.

Правилник за формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавањето
и одземањето на службената легитимација на воздухопловниот инспектор
-СВ РМ 153/13, СВ РСМ 103/19

3.10.
3.11.
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3.12.

Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на
персоналот кој врши работи во врска со утврдување на условите на летот и
со постапките за подготвување на летот (Flight Dispatcher)
СВ РМ 161/11, 108/12, 9/2016

3.13.

Правилник за формата, содржината и начинот на водење
регистарот на персоналот во воздухопловството и другиот стручен
персонал
-СВ РМ 179/11, 90/16

3.14.

Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на
пилоти на балони
-СВ РМ 38/12

3.15.

Правилник за стручно оспособување на друг стручен персонал
-СВ РМ 60/13, 123/15, 155/16

3.16.

Правилник
за
стручно
оспособување,
овластувања на пилоти на едрилици
-СВ РМ 108/12, 118/13, 131/17

проверки,

дозволи

и

3.17.

Правилник
за
стручно
оспособување,
овластувања на падобрански персонал
-СВ РМ 172/13

проверки,

дозволи

и

3.18.

Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на
персоналот за метеоролошко обезбедување на воздушниот сообраќај
СВ РМ 14/11, 158/19

3.19.

Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на
пилоти на крила за слободно летање
-СВ РМ 93/17, 230/18

3.20

Правилник за критериумите за овластување на лица за испитувачи во
листата на воздухопловни стручњаци
СВ РСМ 203/19

3.21

Правилник за персоналот кој врши подготовка и издавање на
воздухопловни информации, карти, публикации и процедури на летање
СВ РСМ 294/21

3.22

Правилник
за
стручно
оспособување,
овластувањата на пилоти ултралесните
моторизираните крила
СВ РМ 106/07, 112/12; 170/16

3.23

Правилник за персоналот за регулирање на проток на сообраќај
СВ РСМ 127/20

3.24

Правилник за начинот, правилата и посебните услови за вршење на
надзор на стручното оспособување на персоналот во воздухопловството и
другиот стручен персонал, како и посебните услови кои треба да ги
исполнува лице за да врши работи на инспектор
СВ РМ 215/16, 10/19

проверки,
дозволите
летала (микролесните)

на

и
и
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3.25

Правилник за начинот, правилата и посебните услови за вршење на
надзор на здравствената способност и на вршењето на здравствените
прегледи на персоналот во воздухопловството
СВ РСМ 84/21

Последно ажурирање 01.09.2022
Сектор за меѓународно правни работи
Раководител
Вети Ѓорѓиеска

Одделение за меѓународни
стандарди и регулатива
Раководител
Зоран Ангеловски
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ЗБИРКА НА ВОЗДУХОПЛОВНИ ПРОПИСИ
ДЕЛ 4. ПОДЗАКОНСКИ ПРОПИСИ ЗА ПЛОВИДБЕНОСТ НА ВОЗДУХОПЛОВИ
(AIR)
4.1

Правилник за проектирање, градба и пловидбеност на воздухоплови
-СВ РСМ 301/21

4.2.

Правилник за начинот и местото на обележување на воздухоплови
регистрирани и евидентирани во Република Македонија со знаците за
државна припадност, регистарските ознаки и другите ознаки
-СВ РМ 13/15, 21/18, СВ РСМ 119/19

4.3.

Правилник за посебните услови за градба и одржување на падобрани
-СВ РМ 153/13, 110/18, СВ РСМ 119/19

4.4.

Правилник за максимално дозволена јачина на бучава односно максимално
дозволено количество емисија на гасови кои се создаваат
при полетување, во текот на летот и при слетување на воздухоплови
-СВ РМ 119/10

4.5

Правилник за градба, утврдување на пловидбеност и одржување на
крила за слободно летање
-СВ РМ 217/16, СВ РСМ 125/19

4.6.
4.7.

Правилник за формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на
воздухоплови, како и податоците што се доставуваат до Централниот
регистар на Република Северна Македонија
-СВ РМ 20/11, СВ РСМ 66/19

4.8.

Правилник за формата, содржината, евиденцијата и постапката за
издавање и промена на уверението за регистрација на воздухоплов и
уверението за привремена регистрација на воздухоплов
-СВ РСМ 294/21

4.9.

Правилник за начинот на водење на евиденција на воздухоплови кои не се по
ICAO стандарди како и за аматерски градени воздухоплови
-СВ РМ 47/12, 52/14, СВ РСМ 119/19

4.10

Правилник за одржување на воздухоплови
-СВ РСМ 291/21

4.11.

Правилник за условите и надзор на градбата и начинот на утврдување
на
пловидбеност
на
ултралесните
летала
(микролесните)
моторизираните крила
-СВ РМ 159/07, 13/15, -СВ РСМ 119/19

4.12

и

Правилник за начинот, правилата и посебните услови за вршење на
надзор на воздухоплови, како и посебните услови кои треба да ги исполнува
лице за да врши работи на инспектор на воздухоплови
-СВ РСМ 49/22
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Последно ажурирање 10.03.2022
Сектор за меѓународно правни работи
Раководител
Вети Ѓорѓиеска

Одделение за меѓународни
стандарди и регулатива
Раководител
Зоран Ангеловски
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ЗБИРКА НА ВОЗДУХОПЛОВНИ ПРОПИСИ
ДЕЛ 5. ПОДЗАКОНСКИ ПРОПИСИ ЗА АЕРОДРОМИ (AGA)
5.1.
5.2

Правилник за посебните услови за планирање, проектирање, изградба
и реконструкција на аеродром
-СВ.РМ 143/09, 156/12

5.3.

Правилник за начинот на користење, одржување и контролирање на
површините за маневрирање, платформите, објектите, инсталациите,
уредите и опремата на аеродромот
-СВ РМ 191/15, 172/16, -СВ РСМ 128/20, 261/20

5.4.

Правилник за начинот на обележување на површините за маневрирање,
платформите и други површини на аеродром односно леталиште
-СВ РМ 151/07, 96/10, 148/12

5.5.

Правилникот за условите за поставување, градба и обележување на објекти,
инсталации и уреди во зоната на аеродром, објекти и уреди за контрола на
летањето, и објекти надвор од зоната на аеродромот кои што можат да
влијаат на безбедноста на воздушниот сообраќај и условите и начинот на
обработка на земјиштето во зоната на аеродромот и земјиштето во негова
непосредна близина
-СВ.РМ 130/07, 156/12, 149/15

5.6.

Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистар на
аеродроми, регистар на леталишта и евиденција на терени
-СВ РМ 151/07, 196/18, -СВ РСМ 136/19

5.7.

Правилник за услови и начин на давање на аеродромски услуги од страна на
службите за прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока
и пошта и снабдување на воздухопловите со гориво и мазиво
-СВ РМ 67/12, 148/12

5.8.

Правилник за услови и начин на организирање на противпожарноспасувачко обезбедување на аеродром и леталиште и давање на
аеродромски услуги од страна на противпожарно-спасувачка служба на
воздухопловно пристаниште
-СВ РМ 134/10

5.9.

Правилник за услови и начин на организирање на медицинско
обезбедување на аеродром или леталиште и давање на аеродромски
услуги од страна на службата за итна медицинска помош на
воздухопловно пристаниште
-СВ РМ 134/10

5.10.

Правилник за условите за безбедност на воздушниот сообраќај за
користење на терен и за начинот и условите за одржување на
леталиште
-СВ РМ 151/07, 196/18

5.11.

Национална програма за олеснување во воздухопловството
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-СВ РМ 163/18
5.12.
5.13.
5.14.

Одлука за висината и начинот на утврдување на делот од
надоместокот
за
обезбедување
од
дејствија
на
незаконско
постапување и на делот од надоместоците за користење на
аеродромска инфраструктура
-СВ РМ 154/09 (Со важност до 01.03.2010)

5.15.

Одлука за престанок и давање на времено користење на недвижни ствари леталишта од Агенцијата за цивилно воздухопловство на единиците на
локалната самоуправа
-СВ РМ 139/08

5.16.

Одлука за преобразба на Јавното претпријатие за аеродромски услуги
Македонија - Скопје во акционерско друштво во државна сопственост
-СВ.РМ 35/08

5.17
5.18.

Одлука за формирање на Национален комитет за олеснување
-СВ РМ 169/17

5.19.
5.20. Правилник за формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање,
продолжување, обновување, промена и пренос на уверението за
исполнување на условите за безбедно користење на аеродром односно
леталиште
-СВ РМ 127/2014, 157/19
5.21.
5.22.
5.23

Правилник за начинот, правилата и посебните услови за вршење на
надзор на аеродроми, леталишта, терени и на давањето на аеродромски
услуги и посебните услови кои треба да ги исполнува лицето за да врши
работи на инспектор
-СВ РМ 163/13, 215/16

5.24.

Одлука за престанок и давање на користење на недвижни ствари
-СВ РМ 23/08

5.25
5.26

Одлука за престанок и давање на користење на недвижна ствар -бетонска
подлога за хеликоптер на аеродромот Александар Велики Скопје од
Агенцијата за цивилно воздухопловство на Министерството
за одбрана
-СВ РМ 137/08
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5.27

Одлука за престанок и давање на користење на недвижна ствар - хангар во
општина Струмица од Агенцијата за цивилно воздухопловство на општина
Струмица
-СВ РМ 137/08

5.28

Уредба за правилата за доделување на слотови
-СВ РМ 121/10; 125/10

5.29

Уредба за мерките и процедурите за олеснување во цивилното
воздухопловство
-СВ РМ 50/2011, 36/2013, 26/16, 37/18, 236/21

Последно ажурирање 25.10.2021
Сектор за меѓународно правни работи
Раководител
Вети Ѓорѓиеска

Одделение за меѓународни
стандарди и регулатива
Раководител
Зоран Ангеловски
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ЗБИРКА НА ВОЗДУХОПЛОВНИ ПРОПИСИ
ДЕЛ 6. ПОДЗАКОНСКИ ПРОПИСИ ЗА ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА (ANS)
6.1

Правилник за начинот, правилата и посебните услови за вршење на
надзор како и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да
врши надзор на давањето на услугите на воздухопловна навигација
- СВ РСМ 91/19

6.2

Уредба за начинот на давање на услугите на воздухопловна навигација како
и посебните услови во однос на потребниот персонал, опремата и другите
посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење
-СВ РМ 8/2018
6.2А Уредба за начинот на давање на услугите на воздухопловна навигација како
и посебните услови во однос на потребниот персонал, опремата и другите
посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење
-СВ РСМ 281/2021 (Важи од 1 март 2024)
6.3

Одлука за отпочнување на постапка за основање на акционерско
друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на
услуги на воздухопловна навигација
-СВ РМ 133/08

6.4
6.5

6.5А

Одлука за висината и начинот на наплата и распределување на
надоместокот за користење на услуги на воздухопловна навигација и
висината и начинот на утврдување на делот од надоместокот за
користење на услуги на воздухопловна навигација
-СВ РСМ 194/19;
Одлука за ослободување од плаќање на надоместок за користење на
услугите на воздухопловна навигација
-СВ РСМ 121/21;

6.6

Правилник за траењето на непрекинатата работа, траењето на смените и
должините на дневниот одмор на контролорите на летање и на помошникот
на контролорот на летање
-СВ.РМ 23/09; 94/2014

6.7

Правилник за постапки, процедури и минимум услови за безбедно
полетување и слетување на цивилните воздухоплови
-СВ РСМ 294/21

6.8

Уредба за организацијата и користењето на воздушниот простор
- СВ РСМ 281/21

6.9

Уредба за правилата и условите за заемна оперативност на системите,
нивните составни делови и поврзаните процедури за давање на услугите на
воздухопловна навигација со европската АТМ
мрежа
-СВ.РМ 6/18

6.10

Решение за формирање Цивилно – воен комитет
Бр. 51-3557/1 од 30.07.2011, 41-6919/1 од 25.09.2012, 44-1408/1 од 25.04.2017
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6.11

Правилник за формата, содржината и начинот на издавање,
продолжување, обновување и промена на уверението за оспособеност
за давање на услуги на воздухопловна навигација
-СВ.РСМ 165/19

6.12

Одлука за дезигнација на давател на услуги на воздухопловна
навигација
-СВ.РСМ 177/2019

6.13

Правилник за начинот на поставување, одржување и заштита на техничките
средства, уреди и опрема за давање на услуги на воздухопловна навигација
-СВ.РМ 165/2012

Последно ажурирање 07.06.2022
Сектор за меѓународно правни работи
Раководител
Вети Ѓорѓиеска

Одделение за меѓународни
стандарди и регулатива
Раководител
Зоран Ангеловски
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ЗБИРКА НА ВОЗДУХОПЛОВНИ ПРОПИСИ
ДЕЛ 7 ЗАЕДНИЧКИ ПОДЗАКОНСКИ АКТИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ (SAFETY)
7.1

Одлука за давање на согласност
безбедност
- Бр.40-5689/1 од 08.06.2021

7.2

Одлука за формирање на Национален комитет за управување со
безбедноста во воздухопловството
-СВ РСМ 13/20

7.3

Правилник за заедничките основни правила за дејностите во цивилното
воздухопловство
-СВ РСМ 214/20, 301/21

7.4

на

Националната

програма

за

Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог
-СВ РМ 218/16, СВ РСМ 225/19

Последно ажурирање 31.12.2021
Сектор за меѓународно правни работи
Раководител
Вети Ѓорѓиеска

Одделение за меѓународни
стандарди и регулатива
Раководител
Зоран Ангеловски
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ЗБИРКА НА ВОЗДУХОПЛОВНИ ПРОПИСИ
ДЕЛ 8 ПОДЗАКОНСКИ АКТИ ЗА НЕСРЕЌИ, ИНЦИДЕНТИ И НАСТАНИ (AIG)
8.1 Уредба за принципите по кои се води истражувањето на несреќи, сериозни
инциденти, инциденти и настани на цивилни и државни воздухоплови како и
начинот на нивно пријавување
- СВ РМ 137/10, СВ РСМ 81/19
8.2 Одлука за формирање на Комитет за истрага на воздухопловни несреќи и
сериозни инциденти
-СВ РМ 49/12, 73/18
8.3

Решение за именување на претседател-истражител и истражители на
Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти
-СВ РМ 19/18, СВ РСМ 217/19

8.4

Уредба за начинот, организацијата и субјектите на потрага и спасување на
воздухоплов
-СВ РМ 36/13

Последно ажурирање 05.10.2020
Сектор за меѓународно правни работи
Раководител
Вети Ѓорѓиеска

Одделение за меѓународни
стандарди и регулатива
Раководител
Зоран Ангеловски
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ЗБИРКА НА ВОЗДУХОПЛОВНИ ПРОПИСИ
ДЕЛ 9 – ПОДЗАКОНСКИ АКТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ (SECURITY)
9.1

Уредба за обезбедување од дејствија на незаконско постапување (Aviation
Security)
-СВ.РСМ 282/21

9.2

Национална програма за обезбедување на цивилното воздухопловство
Бр. 14/2 од 12.03.2019 година

9.3

Национална програма за контрола на квалитетот во обезбедувањето во
цивилното воздухопловство
-Бр.35/1 од 06.10.2020

9.4

Национална програма за
воздухопловство
-Дов.бр.139/1 од 28.12.2019

9.5

Одлука за формирање на Национален комитет за обезбедување на
цивилното воздухопловство
-СВ РМ 168/17

обука

за

обезбедување

во

цивилното

Последно ажурирање 17.12.2021
Сектор за меѓународно правни работи
Раководител
Вети Ѓорѓиеска

Одделение за меѓународни
стандарди и регулатива
Раководител
Зоран Ангеловски
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ЗБИРКА НА ВОЗДУХОПЛОВНИ ПРОПИСИ
ДЕЛ 10 - ОПЕРАТИВНИ ДИРЕКТИВИ

10.1

Оперативна директива за безбедност за транспонирање на документите на
ICAO со PANS статус (АЦВ бр. 10-888/1 од 30.09.2020)

10.1.2 Оперативна директива за безбедност за транспонирање на амандман 3 на
ICAO PANS ADR Doc.9981 (АЦВ бр. 10-1101/1 од 30.11.2020)
10.3

Оперативна директива за безбедност за транспонирање на амандманите од
76 до 79 на ICAO Анекс 3 (АЦВ бр. 10-1004/1 од 28.10.2020)

10.4

Оперативна директива за безбедност за транспонирање на амандманите од
86 до 92 на ICAO Анекс 10, Том I (АЦВ бр. 10-1005/1 од 28.10.2020)

Последно ажурирање 07.06.2022
Сектор за меѓународно правни работи
Раководител
Вети Ѓорѓиеска

Одделение за меѓународни
стандарди и регулатива
Раководител
Зоран Ангеловски
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