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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Врз основа на член 173 став (2) и член 181, а во врска со член 178 и 179 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), министерот за 
транспорт и врски донесе

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ, ПРАВИЛАТА И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА 
ВРШЕЊЕ НА НАДЗОР НА ЗДРАВСТВЕНАТА СПОСОБНОСТ НА ПЕРСОНАЛОТ 

ВО ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО, МЕДИЦИНСКИТЕ СЛУЖБИ НА АЕРОДРОМ, 
ОВЛАСТЕНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ И ОВЛАСТЕНИТЕ ЛЕКАРИ 

ПОЕДИНЦИ-АМЕ, КАКО И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ 
ИСПОЛНУВА ЛИЦЕ ЗА ДА ВРШИ РАБОТИ НА ИНСПЕКТОР ЗА 

ВОЗДУХОПЛОВНА МЕДИЦИНА

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат начинот, правилата и посебните услови за вршење 

на надзор на здравствената способност на персоналот во воздухопловството, 
медицинските служби на аеродром, овластените здравствени установи и овластените 
лекари поединци-АМЕ, како и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да 
врши работи на инспектор за воздухопловна медицина.

Член 2
Oдделни изрази кои се користат во овој правилник го имаат следното значење: 
1. „Надзор“ е инспекција, преглед и друга формална активност која се врши од страна 

на надлежен орган, со цел да се провери и следи постојаната исполнетост на пропишаните 
услови за безбедно работење на персоналот во воздухопловството, медицинските служби 
на аеродром, овластените здравствени установи и овластените лекари поединци-АМЕ.

2. „Надлежен орган“ е Агенцијата за цивилно воздухопловство (во понатамошниот 
текст: Агенција) која ги извршува должностите и задачите како независно регулаторно 
тело согласно Законот за воздухопловство.

Член 3
(1) Заради вршење на надзорот, Агенцијата воспоставува и одржува систем за 

управување, согласно прифатените меѓународни воздухопловни стандарди и правила. 
(2) Системот од став (1) на овој член опфаќа:
 - Вработени кои треба да бидат квалификувани за вршење на надзорот; 
- Простории и опрема за работа,
- Упатства со процедури за работа,
- Програми за надзор;
- Прашалници и/или листи за проверка (check lists) и други средства за вршење на 

надзорот.

Член 4
(1) Надзорот се спроведува согласно Програма за надзор која се изготвува од страна на 

надлежните инспектори за воздухопловна медицина за областите кои се предмет на 
надзор.
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(2) Програмата за надзор содржи планирани надзорни активности (најавени и 
ненајавени) кои треба да се преземат во определен временски циклус.

(3) При изготвувањето на Програмата за надзор и утврдувањето на обемот на 
надзорните активности се земаат во предвид специфичностите и комплексноста на 
предметот на надзор, резултатите од претходните надзори и безбедносните препораки.

Член 5
(1) Надзорот го спроведуваат еден или повеќе инспектори за воздухопловна медицина и 

истиот има за цел утврдување на реалната фактичка состојба преку:
- проверка на соодветни податоци, документи, процедури и слично,
- спроведување на усни интервјуа и барање на објаснувања или изјави, 
- проверка на кадар, соодветни простории, опрема и средства за работа,
- проверка на здравствената способност на лицата кои се предмет на надзор со 

користење на средства за вршење на надзор, а доколку има потреба и нивно испраќање на 
преглед до соодветна здравствена установа или лекар поединец.

(2) По исклучок од став (1) на овој член, надзорот на здравствената и психофизичката 
состојба на персоналот во воздухопловството во смисла на член 142 од Законот за 
воздухопловство го вршат и другите воздухопловни инспектори при извршувањето на 
надзорните функции за конкретната област во воздухопловството согласно членовите 176, 
177, 179 и 180 од Законот за воздухопловство и за истото го известуваат инспекторот за 
воздухопловна медицина.

(3) Субјектите кои се предмет на надзорот не треба да ги попречуваат воздухопловните 
инспектори во вршењето на надзорните активности и без одлагање треба да им ги 
достават потребните информации, податоци, материјали кои се потребни за извршување 
на надзорот, како и да ги извршат активностите наложени од воздухопловните инспектори 
(алкотестови, лекарски прегледи и друго) кои се неопходни за утврдување на 
здравствената способност на лицето кое е предмет на надзорот.

(4) Доколку субјектот кој е предмет на надзор не постапи согласно став (3) на овој член, 
се донесува решение согласно член 9 став (3) на овој правилник.

Член 6
(1) При вршењето на надзорот инспекторот за воздухопловна медицина може да 

користи прашалник и/или листи за проверка (check lists) и други средства за вршење на 
надзорот.

(2) Прашалникот и/или листите за проверка (check lists) од ставот (1) на овој член 
овозможуваат детална проверка на пропишаните услови за предметот на надзор. Тие треба 
да бидат ажурирани согласно важечките прописи од страна на инспекторот за 
воздухопловна медицина и потпишани од страна на директорот на Агенцијата.  

(3) Инспекторот за воздухопловна медицина ги доставува прашалникот и/или листата 
за проверка (check lists) од ставот (1) на овој член со пропратно писмо или по електронска 
пошта до субјектот на надзор и го определува рокoт за нивно одговарање и доставување 
на увид на инспекторот за воздухопловна медицина.

(4) По извршениот увид во прашалникот и/или листата на проверка (check lists)  од 
ставот (1) на овој член, инспекторот за воздухопловна медицина врши надзор на лице 
место со цел потврдување на веродостојноста на податоците во присуство на одговорно 
или овластено лице на субјектот кој е предмет на надзор, доколку такво лице постои. 

(5) По исклучок од ставовите (3) и (4) на овој член, во случај на вонреден, ненајавен 
надзор инспекторот за воздухопловна медицина ги пополнува прашалникот и/или листата 
на проверка (check lists) од ставот (1) на овој член во текот на самиот надзор.
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Член 7
Доколку инспекторот за воздухопловна медицина по извршениот надзор утврди дека 

нема повреда на законите и другите прописи од областа на воздухопловството од страна 
на предметот на надзор, истото го констатира во записник кој го доставува до субјектот на 
надзор. 

Член  8
(1) Доколку инспекторот за воздухопловна медицина утврди за време на извршување на 

надзорот дека е повреден Законот за воздухопловство или другите прописи од областа на 
воздухопловството над чие спроведување се врши надзор, подготвува записник во кој се 
опишуваат констатираната состојба, детален опис на забелешките, барање за доставување 
на корективен план за затварање на забелешките во определен рок и други информации 
кои се однесуваат на предметот на надзор.

(2) Записникот се составува во рок од пет работни дена од денот на извршувањето на 
надзорот во три примероци од кои еден за субјектот кој е предмет на надзор, еден за 
инспекторот за воздухопловна медицина и еден за Агенцијата. Записникот се доставува до 
субјектот на надзорот.

(3) Доколку субјектот на надзор е физичко лице кое работи во субјект на воздухопловна 
индустрија, записникот му се доставува лично од страна на инспекторот за воздухопловна 
медицина, а на одговорното лице на субјектот на воздухопловна индустрија му се 
доставува известување во врска со записникот кое не треба да содржи лични доверливи 
податоци за физичкото лице кое е предмет на надзор.

(4) Субјектот на надзор има право да даде забелешка и/или коментари при 
изготвувањето на записникот со образложение за причините за тоа.

(5) Во Упатствата со процедури за работа од член 3 на овој правилник, се утврдува 
формата и начинот за изготвување на записникот и се утврдува системот за 
категоризацијата на утврдените забелешки.

Член 9
(1) Врз основа на записникот од член 8 став (1) на овој правилник, субјектот на надзор 

во определен рок доставува план со предлог корективни мерки и рокови за нивно 
реализирање со цел отстранување на утврдените забелешки. 

(2) Предлог корективните мерки и роковите за нивно реализирање од став (1) на овој 
член треба да се прифатат/одобрат од страна на Агенцијата.

(3) Доколку субјектот кој е предмет на надзор, не постапи по записникот или не ги 
преземе корективните мерки во утврдените рокови, се донесува решение согласно член 
182 од Законот за воздухопловство со кое може да се нареди или забрани определени 
активности и/или да ги суспендира, ограничи и/или повлече важечките исправи, да упати 
на вонредна проверка и/или да поведе прекршочна постапка согласно важечките прописи.

 
Член 10

(1) Кога инспекторот за воздухопловна медицина ќе утврди повреда на прописите и 
постоење на небезбедна состојба која бара итно отстранување, може да изрече усна 
наредба. 

(2) Во случајот од став (1) на овој член инспекторот за воздухопловна медицина треба 
наредбата да ја достави на писмено со решение на директорот на Агенцијата, до субјектот 
на надзор во рок од три дена од денот на нивното изрекување.

(3) Доколку субјектот кој е предмет на надзор, не постапи по усната наредба на 
инспекторот за воздухопловна медицина, се постапува согласно  член 9 став (3) на овој 
правилник.
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Член 11
Доколку инспекторот за воздухопловна медицина за време на извршување на надзорот 

утврди постоење на непосредна опасност по животот и здравјето на луѓето, имотот од 
поголема вредност или кога е во прашање заштита на друг вид на јавен интерес, 
директорот на Агенцијата издава оперативна директива или наредба за безбедност во 
согласност со член 9-д став (1) алинеја 11 од Законот за воздухопловство.

Член 12
Покрај во одредбите од членовите 7, 8, 9, 10 и 11 на овој правилник, начинот, правилата 

и посебните услови за вршење на надзор на здравствената способност на персоналот во 
воздухопловството кој поседува лекарско уверение за здравствена способност Класа 1, 2 и 
3, овластени здравствени установи или овластени лекари поединци-АМЕ, се утврдени во 
ЕУ Регулативите 1178/2011 и 2015/340 дадени во Прилозите 1 и 2 на Уредбата 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 и овластен лекар-
поединец за вршење на здравствени прегледи на персоналот во воздухопловството. 

Член 13
Личните и медицинските податоци и документи кои ќе произлезат од вршењето на 

надзорот утврден согласно овој правилник треба да се чуваат во тајност во согласност со 
прописите за заштита на личните податоци.

Член 14
Медицинскиот надзор го вршат инспектори за воздухопловна медицина кои покрај 

општиот услов од член 181 од Законот за воздухопловство треба да ги исполнуваат и 
следните посебни услови:

а) има успешно завршена обука за инспектор за воздухопловна медицина согласно 
Програмата за обука на Агенцијата која како минимум треба да вклучува: 

- обука за прописите на Република Северна Македонија кои се однесуваат на условите 
за здравствена способност на персоналот во воздухопловството и другиот стручен 
персонал и за давање на медицинска заштита од страна на медицинските служби на 
аеродром и овластените здравствени установи или овластени лекари поединци-АМЕ, 
постапката за сертификација на здравствени установи или овластени лекари поединци-
АМЕ, управна постапка, континуиран надзор и преземање на казнени и прекршочни 
мерки,

- обука за меѓународните стандарди за воздухопловна медицина кои се прифатени и 
транспонирани во прописите на Република Северна Македонија;

б) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен 
образование од областа на медицинските науки;  

в) има обука за воздухопловна медицина согласно ЕУ Регулативите од член 12 од овој 
правилник и овластување за лекар по воздухопловна медицина-АМЕ; 

г) има работно искуство согласно член 181 од Законот за воздухопловство;
д) има активно познавање на англиски јазик (најмалку ниво B1 согласно Common 

European Framework of Reference for Languages) и 
ѓ) ги исполнува другите услови утврдени со Правилникот за систематизација на 

работните места на Агенцијата.
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Член 15
Одредбите од овој правилник соодветно се применуваат и на друг стручен персонал 

само во однос на надзор над примената на член 142 од Законот за воздухопловство.

Член 16
Одредбата на членот 15 од овој правилник ќе отпочне да се применува од 1 декември 

2019 година.

Член 17
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-8529/1 Министер
9 октомври 2019 година за транспорт и врски,

Скопје Горан Сугарески, с.р.


