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ОБЈАВЕНО ОД ISIS

ISIS програмата има намера да
им помогне при поврзувањето
помеѓу
националните
воздухопловни
навигациски
мрежни
инфраструктури
и
услуги и да ја потпомогне
имплементацијата на правилата и
стандардите
за
Единствено
европско небо во југоисточна
Европа.
Конечната проценка на степенот
на усвојување и имплементација
на легислативата за SES ќе се
спроведе во рамките на оваа
Програма.
ISIS Programme Secretariat
Rue des Pierres 48
1000 Brussels - Belgium
Tel: +3225020159
Email: jvg@integra.dk

Повеќе од 20 учесници од 6 држави и
2 организации присуствуваа на
ICAO/IPS
Работилницата
за
воздухопловна
безбедност
и
перформанси, која се одржа во
Скопје од 1-3 Март 2011.
Главните цели на оваа Работилница
беше да се одблизу да се истражат
одредбите
на
воздухопловната
безбедност и перформанси на ЕУ,без
разлика дали се од регулаторна или
советодавна природа. Јасната цел е
да се обезбеди усогласен кон
управувањето со безбедноста во
регионите на SEE.

Работилницата - организирана во
соработка со Агенцијата за цивилно
воздухопловство
на
Република
Македонија - во голема мерка беше
интерактивна
и учесниците ја
изразија
нивната
поддршка
за
воспоставување
на
Безбедносна
култура за корисниците на ISIS
За повеќе информации посетете ја:
www.isisprogramme.com

Охрабрувачки напредок во однос на
транспонирањето на легислативата
за SES
Последниве неколку месеци беа
обележани со охрабрувачки напредок
во однос на транспонирањето на
легислативата на ЕУ во однос на
Единствено
европско
небо
во
националните правни системи на
корисниците на ISIS.
На
билатералната
средба
телеконференциите
кои IPS
спроведува уште од почетокот на

и
ги

“Значителен успех е забележан во
однос на транспонирањето на SES “
2011г., сите демонстрираа позитивна
импулс во напорите за транспозиција
од страна на корисниците на ISIS.
Соодветно на тоа, се чини дека ISIS
корисници се на добар пат да ги
исполнат поставените цели од
акционите планови за транспозиција
на SES во првата половина на 2011
година.
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Значителен успех е забележан во
однос на транспонирањето на
SES кај сите кориснички на ISIS.
IPS ќе продолжи да ги поддржува
корисниците
на
ISIS
при
транспозицијата
на
легислативата за SES во текот на
следниве месеци, со цел да
поттикнат
донесувањето
на
понатамошните
мерки
на
транспозиција и да се обрне
внимание
на
какво
било
несовпаѓање со правото на ЕУ
кое
што
може
да
биде
идентификувано.
Извонредните резултати кои што
се
веќе
постигнати
со
корисниците на ISIS формираат
цврста основа за иден напредок.

Сите барања и функциите кои
произлегуваат од правото на ЕУ
треба
да
бидат
целосно
спроведени на национално ниво
и
треба
да
се
обезбеди
соодветна
распределба
на
надлежности
и
ресурси.
Програма
на
ISIS
силно
придонесува за остварување на
оваа цел преку своите проекти
за подигање на капацитетот на
NSA.
Сè на сè, IPS се радува на
продолжувањето
на
плодната
соработка
воспоставена
со
корисниците на ISIS во областа
на транспонирањето на SES. За
било какви предлози или желби
во
врска
со
Проектот
за
транспонирање
на
ISIS,
не
двоумете се да не контактирате.

За повеќе информации
во врска со Проектот за
транспозиција и идните
активности,
Ве молиме да се обратите
на:
Mr. Kristian SIPILÄINEN
(ks@integra.dk)

Сепак, голем предизвик останува
дури и по завршувањето на
транспонирањето
на
првите
пакет одредби за SES.

Проект за подигнување на капацитетот на NSA
Проектот
за
подигнување
на
капацитетот сега се фокусира на
обезбедување обуки на соодветниот
персонал на NSA од корисниците на
ISIS.

•

•

По
двете
општи
обуки
за
“Прирачникот за NSA” (октомври
2010) и “Проценка на промените на
ATM системите” (ноември 2010) IPS
одлучи да обезбеди билатерални
обуки за следниве прашања:

Прилагодување на локално ниво
на Прирачникот за NSA, каде
поддршката е насочена кон
промените
на
соодветната
документација и процедури на
NSA;
Локална поддршка за проценка
на промените на ATM системите,
каде што поддршката се состои
од реална проценка на доказите
обезбедени од страна на ANSP.

Билатералните обуки се специјално
дизајнирани за секој корисник на
ISIS, со цел да одговори на прашања
кои се најпогодни за нив и да ја
поддржи NSA онаму каде поддршката
им е најпотребна.
IPS веќе спроведува извесен број на
билатерални
обуки
и
го
идентификува напредокот кој е
постигнат од страна на корисниците
на ISIS. IPS ќе продолжи да ја
поддржува оваа активност врз основа

на областите идентификувани заедно
со корисниците на ISIS.
Делото е во тек во врска со
финализирањето на водство во однос
на NSA процедурите, кои ќе бидат
доставени до ISIS корисници за
прилагодување на локално ниво.
Каде напредокот е забележан и
поздравен, значајни чекори сепак
треба да бидат преземени со цел
целосно спроведување на првиот
пакет на SES.
Затоа, корисниците на ISIS се
поттикнуваат да обезбедат идеи,
барања и повратни одговори за
проектот како и за можните
проблеми со кои се сретнале со цел
во иднина да се подобри квалитетот
на дадената поддршка.
Ве молиме да ги погледнете
упатувањата кон обуките во “План на
состаноци и настани 2011“.

Истражување на квалитетот и исполнување на барањата
Во 2010, IPS разви проценка на
комуникацијата и квалитетот како
дел од комуникациската стратегија
на ISIS програмата, поконкретно
во врска со евалуацијата на
каналите за комуникација кои се
користат за обезбедување на
информации
на
нивните
корисници, како и за важноста на
настаните
(обуки,
работил ници)
орга ни зирани
од стра на на некол ку п роекти
со
мног у
поз итивни
резултати.

До крајот на април 2011, IPS има
намера до корисниците на ISIS да
дистрибуира
електронски
истражување за квалитетот и
исполнување на барањата со цел
оценување на вкупното мислење за
ISIS програмата во смисла на
поддршката
обезбедена
од
отпочнувањето на втората фаза на
Програмата.

Добиените информации исто така
ќе имаат голем придонес кон:

• ISIS
консултациите
со
корисниците, кои треба да се
одвиваат на крајот на јуни
2011, и има цел отворено да се
расправа со сите членови на
ISIS за постигнувањата на
Програмата.
• Управното тело на ISIS, кое
што треба да се состане на 7
септември 2011.

План на состаноци и настани 2011
Април

Јуни

Билатерална посета на NSA
во Р. Македонија
11-15 април
Скопје, Р. Македонија

Билатерална посета на NSA
во Босна и Херцеговина
30 мај - 3 јуни
Сараево, Босна и Херцеговина

Состанок за транспозиција
со Р. Македонија
12-13 април
Скопје, Р. Македонија

Работилница за
интероперабилност
7-8 јуни
Брисел, Белгија

Ноември
Основен курс за ATCO
запознавање
14-25 ноември
Wangen bei Dubendorf, Швајцарија

За повеќе информации
контактирајте не:

Септември

ISIS Programme Secretariat Rue
des Pierres 48

Билатерална посета на NSA во
Црна Гора

Состанок на Управното
тело

1000 Brussels - Belgium
Tel: +3225020159

09-13 Мај
Подгорица, Црна Гора

7 септември
Хрватска

Мај

Email: jvg@integra.dk

Благодарност:
Секретаријатот на програмата
ISIS би сакала да им се
заблагодари на Агенцијата за
цивилно воздухопловство на Р.
Македонија за подготвувањето

на
Работилницата
за
воздухопловна
безбедност
и
перформанси; исто така им се
заблагодарува и на вредниот
придонес на ICAO инструкторите:

За ажурирани податоци посетете ја: www.isisprogramme.com

г. Elkhan Nahmadov, г. Nicolas
Rallo и г.Leyla Suleymanova (од
Регионалната канцеларија во
Парис).
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