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ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА АПЕЛАЦИОНИОТ
СУД ШТИП
1. За судија на Апелациониот суд Штип е избран:
- Весна Димитриевска-Накова - судија на Основниот суд Штип.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 07-2057/1
2 декември 2013 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.
_________

4249.
Судскиот совет на Република Македонија врз основа на член 47 став 1 точка 2 и член 49 од Законот за
Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006 и 150/2010), во врска со член 73
став 1 точка 2 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006 и 150/2010), на седницата одржана на ден 02.12.2013 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
СЕ УТВРДУВА престанок на судиската функција
на Зоран Лозаноски – судија на Основниот суд Велес,
поради трајно загубена способност за вршење на судиската функција, по сопствено барање.
Со денот на престанокот на судиската функција на
судијата му престанува правото на плата како судија,
заклучно со 02.12.2013 година.
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 07-2059/1
2 декември 2013 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.
_________

4250.
Судскиот совет на Република Македонија врз основа на член 39 од Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006), објавува
ОГЛАС
- За избор на 3 (тројца) судии на Основен суд Скопје 1 Скопје.
Кандидатите за избор на судија треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 58/2006), како и посебниот
услов од член 17 став 1 алинеја 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на
РМ“ бр.150/2010), да имаат завршено почетна обука во
Академијата за судии и јавни обвинители.
Заинтересираните кандидати пријавите заедно со
потребната документација, во оригинал или заверена
фотокопија на нотар, (лекарското уверение да не е постаро од една година од денот на издавање и уверение
дека не е изречена мерка на безбедност за забрана на
вршење на професија, дејност или должност, да не е
постаро од шест месеци од денот на издавањето), да ги
достават до Судскиот совет на Република Македонија,

ул„Вељко Влаховиќ“ б.б., во рок од 15 дена од денот
на објавувањето во „Службен весник на РМ“. Образецот за пријава може да се подигне во електронска форма на WEB страната на Судскиот совет на Република
Mакедонија на следната адреса:
http://www.ssrm.mk/docs/formulari/prijava.doc.
Некомплетните документи нема да се разгледуваат.
Бр. 07-2100/2
6 декември 2013 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.
_________

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО
ВОЗДУХОПЛОВСТВО

4251.
Врз основа на член 136 ставови (7) и (8), член 138
став (6), член 139 став (2) и член 144 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 СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ, ПРОВЕРКИ,
ДОЗВОЛИ И ОВЛАСТУВАЊА НА ПАДОБРАНСКИ
ПЕРСОНАЛ
ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат начинот на
вршење на обуката за стекнување на стручна оспособеност како и посебните услови во однос на потребниот
кадар за обука, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење на организациите и центрите за обука, формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверенијата за вршење на обука
на организациите и центрите за обука, начинот на
спроведување на редовната и вонредната проверка, условите за стекнување на дозволи, начинот на издавање,
продолжување, промена и суспендирање, формата,
содржината и рокот на важење, како и критериумите,
начинот и постапката за признавање на завршена
обука, програми за обука, положени испити, стекнати
дозволи и овластувања во странство на падобрански
персонал (во натамошниот текст: падобранци).
Член 2
(1) Одделни изрази употребени во овој правилник
го имаат следното значење:
1) Падобран е направа без моторен погон, изработена од ткаенина, која се користи за успорување на слободниот пад или пребрзото возење;
2) Падобранец е лице кое изведува скокови од воздухоплов користејќи падобран, а поседува важечка
дозвола за падобранец со овластување А категорија
или повисока категорија;
3) Ученик падобранец е лице кое се оспособува за
стекнување на дозвола за падобранец со овластување А
категорија;
4) Вонаеродромски скок е скок со падобран кој се
изведува на површина надвор од аеродромот;
5) Кандидат (applicant) е лице кое поднесува барање
за полагање на испит (теоретски и/или практичен) за
стекнување на дозвола за падобранец и/или соодветно
овластување;
6) Книшка за падобрански скокови е лична евиденција за скоковите изведени од падобранец или ученик падобранец;
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7) Овластување (rating) е одобрение впишано во
дозволата, кое претставува составен дел на истата и со
кое се наведуваат условите, правата или ограничувањата кои се однесуваат на дозволата;
8) Посебно овластување е овластување впишано во
дозволата, кое претставува составен дел на истата и со
кое се утврдени посебните спицифични услови, права
или ограничувања кои се однесуваат на дозволата
и/или соодветното овластување;
9) Ноќен скок е скок со падобран изведен во период
од половина час по заоѓање на сонцето до половина час
пред изгревање на сонцето;
10) Пакер на падобран (rigger) e лице кое во дозволата за падобранец има впишано посебно овластување
пакер на падобран;
11) Постар пакер (senior rigger) e лице кое во дозволата за падобранец има впишано посебно овластување
пакување, одржување, технички преглед и поправање
на падобран;
12) Скок на слободно е скок при кој активирањето
на падобранот го врши падобранецот и
13) Тандем падобран е падобран посебно конструиран за истовремен скок на две лица (тандем пилот и
тандем патник).
Член 3
(2) Одделни кратенки употребени во овој правилник го имаат следното значење:
1) AC (Accuracy) е скок со падобран на целта;
2) AFF (Accelerated Free Fall) е начин на оспособување кога ученик падобранец ги изведува скоковите со
падобран на слободно од големи височини со еден или
двајца инструктори;
3) AFF инструктор е падобранец кој во дозволата
има впишано посебно овластување AFF инструктор;
4) FF скокови (Free Fly) или слободен стил е падобранска дисциплина која се одвива во слободен пад во
текот на кој падобранецот со различни положби на телото изведува одредени фигури и движења во сите три
димензии и во која се опфатени и индивидуалните скокови со слободен стил (Free Style);
5) FS скокови (Formation Skydiving) или групни фигури во слободен пад е падобранска дисциплина која се
одвива во слободен пад во текот на која група падобранци со своите тела формираат одредени фигури;
6) IS скокови (Individual Style) или фигури е индивидуална падобранска дисциплина која се одвива во
слободен пад во кој што падобранецот во што пократко
време треба да изведе збир на зададени елементи (фигура) и
7) WS скокови (Wing Suit) е падобранска дисциплина на која што во текот на слободниот пад се користи
посебна облека која значително ги менува аеродинамичките карактеристики на телото и овозможува значително намалување на вертикалната и зголемување на
хоризонталната брзина на падобранецот.
СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИИ И
ЦЕНТРИ ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ
1. Услови за вршење на обука
Член 4
Стручна оспособеност на падобранскиот персонал
се стекнува во овластени организации или центри за
обука кои треба да ги исполнуваат посебните услови
пропишани со овој правилник.
Член 5
(1) За да вршат обука на падобранци, организациите или центрите за обука со седиште во Република Македонија, треба да имаат уверение за вршење на обука,
издадено од страна на Агенцијата за цивилно воздухопловство (во понатамошниот текст: Агенцијата).
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(2) Уверението од став (1) на овој член им се издава
на организации или центри за обука кои имаат:
а) решение за упис во Централен регистар на Република Македонија;
б) соодветна организација и структура на управување со организацијата или центарот за обука;
в) договор за ангажирање на лицата кои ќе ја вршат
обуката во организацијата или центарот за обука;
г) програма за обука на падобранци во согласност
со одредбите на овој правилник, одобрена од страна на
Агенцијата;
д) доказ за сопственост, односно договор за користење на просториите или опремата неопходна за спроведување на обуката;
ѓ) евиденција на обуката и тоа: регистар на ученици
– кандидати, дневник за теоретската и практичната
обука;
е) стручна литература согласно одобрената програма за обука, школска документација – архива и библиотека;
ж) простории за изведување на теоретска обука на
најмалку три кандидати со потребна опрема и наставни
помагала;
з) соодветен падобран во зависност од видот на
обуката која ќе ја спроведува, воздухопловна радиостаница, телефонски и радио средства за комуникација и
опрема и прибор за давање на прва помош;
ѕ) стручен кадар согласно одобрената програма за
обука кој ќе ја спроведува обуката и кој поседува дозвола за падобранец и инструкторско овластување за падобранство, при што еден инструктор може да обучува
најмногу пет кандидати и
и) прирачник за обука за потребите на стручниот
персонал на организацијата и/или центарот за обука со
методологија за утврдување на деталите во врска со
содржината, организацијата и траењето на обуката како и за изведување на испитите и оценувањата.
2. Форма, содржина, евиденција и начин на издавање,
продолжување, обновување и промена на уверението
за вршење на обука на падобранци
Член 6
(1) За издавање, продолжување, обновување или
промена на уверението за вршење на обука на падобранци, организациите или центрите за обука со седиште во Република Македонија поднесуваат барање до
Агенцијата, со кое се приложуваат докази дека се исполнети условите за добивање на уверение за вршење
на обука согласно член 5 на овој правилник.
(2) Барањето за продолжување на уверението се
поднесува најмалку 30 дена пред истекот на важноста
на уверението, за обновување најдоцна 30 дена по истекот на важноста, а за промена најдоцна десет дена по
настанатата промена.
(3) Доколку организацијата или центарот за обука
не поднесе барање за продолжување или обновување
во роковите утврдени во став (2) на овој член, уверението се смета за повлечено.
Член 7
(1) Агенцијата по приемот на барањето, врши проверка дали е уплатена административната такса, проверка на приложената документација, како и оперативна проверка со цел да се утврди дали организацијата
или центарот за обука ги исполнува условите и техничките можности за вршење на обука на падобранци.
(2) Проверките од став (1) на овој член се вршат и
при продолжување, обновување или промена на уверението.
(3) При извршување на проверките од став (1) на
овој член Агенцијата користи листи за проверки претходно изготвени согласно документацијата и податоците кои се проверуваат.
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(4) Доколку со проверките од став (1) на овој член
се утврди дека одредена организација или центар за
обука ги исполнува условите за вршење обука на падобранци во рок од 30 дена од денот на поднесување
на уредно и комплетно барање им се издава решение за
издавање, продолжување, обновување или промена на
уверението кое заедно со уверението за вршење на обука му се доставуваат на барателот откако ќе поднесе
доказ дека го платил надоместокот за континуиран
надзор пропишан со тарифникот на Агенцијата.
(5) Доколку се утврди дека одредена организација
или центар за обука не ги исполнува условите за вршење на обука на падобранци Агенцијата ќе го одбие барањето за издавање, продолжување, обновување или
промена на уверение за вршење на обука со решение
кое ги содржи причините за одбивањето.
Член 8
(1) На организации или центри за обука, уверението
за вршење обука на падобранци, им се издава на образец даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.
(2) Уверението за вршење на обука на падобранци
се издава со рок на важење од две години.
(3) За издадените уверенија за вршење на обука на
падобранци се води евиденција од страна на Агенцијата.
(4) Евиденцијата од став (3) на овој член содржи
податоци за работата на организацијата или центарот
за обука кој врши обука на падобранци, како и контакт
телефони и адреси на одговорните лица.
3. Посебни услови и начин на вршење на обука
Член 9
(1) Стручното оспособување на падобранци има за
цел стручно да ги оспособи лицата кандидати за падобранци со неопходното знаење, рутина и вештина за
стекнување на дозвола и/или соодветно овластување.
(2) Стручното оспособување од став (1) на овој
член се состои од основна обука за стекнување на дозвола на падобранец со овластување А категорија (во
понатамошниот текст: основна обука) и напредна обука за стекнување на соодветно овластување (во понатамошниот текст: напредна обука).
(3) Обуките од став (2) на овој член се состојат од
теоретски и практичен дел.
(4) Практичниот дел од обуките треба да биде завршен во рок од 12 месеци од завршување на теоретскиот дел од соодветната обука, во спротивно кандидатот
треба повторно да го заврши теоретскиот дел од обуката пропишан со овој правилник.
(5) Во текот на практичниот дел од обуките од став
(2) на овој член, кандидатот за стекнување на дозвола
на падобранец или кандидатот кој се оспособува за
стекнување на соодветно овластување може да изведува скокови со падобран под надзор на инструктор за
падобранство.
(6) Во текот на практичниот дел од основната обука
кандидатот за стекнување на дозвола на падобранец
може да изведува:
- дневни скокови на аеродром или леталиште во услови кога најголемата брзина на ветер во земја е помала од 3 m/s,
- скокови од воздухоплов,
- најмногу еден скок во текот на 24 часа за ученици
- падобранци при изведувањето на првиот скок, најмногу три скока за ученици - падобранци до стекнување на дозволата, најмногу осум скокови за падобранци
и најмногу 12 скокови за падобранци за време на организирани подготовки,
- AC и IS скокови, односно фигури,
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- FS групни фигури, при кои останатите членови на
групата треба да имаат дозвола на падобранец со овластување категорија С или повеќе и
- FF скокови.
(7) Скоковите со падобран од ставовите (5) и (6) на
овој член, инструкторот за падобранство ги заверува/парафира во книшката на падобрански скокови на
ученикот падобранец.
(8) Обуките од став (2) на овој член се сметаат за
успешно завршени ако кандидатот покажал успех од
минимум 80% за секој предмет поединечно.
Член 10
За да биде примен на основна обука, кандидатот за
падобранец треба да ги исполнува следните услови:
1. да има наполнето најмалку 16 години возраст;
2. да има лекарско уверение за здравствена способност класа 4 и
3. доколку кандидатот не е полнолетен, да има
писмена согласност од родител/старател за започнување на обуката.
3.1 Основна обука
Член 11
(1) Основната обука има за цел лицето кандидат за
падобранец да се стекне со основни знаења и вештини
неопходни за стекнување на дозвола на падобранец со
овластување А категорија.
(2) Основната обука може да врши на класичен начин, AFF начин или со комбинација на двата начина
согласно одобрената програма за обука.
3.1.1. Основната обука на класичен начин
Член 12
(1) Теоретскиот дел од основната обука на класичен
начин за стекнување на дозвола на падобранец со овластување А категорија ги опфаќа следните предмети:
1. Принудни постапки во вонредни ситуации;
2. Техника на изведување на скокови со падобран
со теорија;
3. Познавање на падобранот, падобранската опрема
и воздухпловот;
4. Воздухопловни правила и прописи;
5. Воздухопловна метеорологија и
6. Проверка на знаење.
(2) Практичниот дел од основната обука на класичен начин за стекнување на дозвола на падобранец со
овластување А категорија ги опфаќа следните предмети:
1. Познавање на падобранот, падобранската опрема
и воздухопловот;
2. Принудни постапки во вонредни ситуации;
3. Техника на изведување на скокови со падобран;
4. Скокови со принудно активирање на отварање на
падобран – три скокови;
5. Скокови на слободно – седум скокови и
6. Скокови на слободно со самостојни вежби во
слободен пад и под куполата на падобранот – 15 скокови.
3.1.2. Основната обука на АFF начин
Член 13
(1) Теоретскиот дел од основната обука на АFF начин за стекнување на дозвола на падобранец со овластување А категорија ги опфаќа следните предмети:
1. Принудни постапки во вонредни ситуации;
2. Техника на изведување на скокови со падобран
со теорија;
3. Познавање на падобранот, падобранската опрема
и воздухоплов;
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4. Воздухопловни правила и прописи;
5. Воздухопловна метеорологија и
6. Проверка на знаење.
(2) Практичниот дел од основната обука на АFF начин за стекнување на дозвола на падобранец со овластување А категорија ги опфаќа следните предмети:
1. Познавање на падобранот, падобранската опрема
и воздухопловот;
2. Принудни постапки во вонредни ситуации;
3. Техника на изведување на скокови со падобран;
4. Скокови со падобран придружени со инструктор
на АFF начин – десет скокови и
5. Скокови на слободно – самостојни вежби во слободен пад и под куполата на падобранот – 15 скокови.

Член 14
(1) Напредната обука има за цел падобранецот да се
стекне со одредено ниво на знаења, вештини и компетентност неопходни за полагање на испит за стекнување на овластување Б, Ц или Д категорија и/или за стекнување на посебното овластување од членовите 17, 18,
19, 20, 21 и 22 на овој правилник.
(2) За да биде примен на напредна обука, кандидатот треба да има дозвола на падобранец со овластување
А категорија или повисока категорија.

7. Методика на обука;
8. Организација на падобрански скокови;
9. Давање на прва помош;
10. Основна конструкција на падобран;
11. Документација на падобран;
12. Пакување на падобран – основни начела, алати
и безбедносни услови;
13. Проверување на работењето на безбедносните
уреди (ADL и RSL) и
14. Прикажување на пакување на резервен падобран и падобран за спасување.
(2) Практичниот дел од напредната обука за стекнување на посебно овластување инструктор за падобранство ги опфаќа следните предмети:
1. Методски час од теоретските предмети за обука
на ученик падобранец;
2. Подготовка и работа со кандидатите за полагање
за стекнување на дозвола за падобранец со овластување А категорија;
3. Организација и спроведување на падобрански
скокови;
4. Симулација на постапки во случај на незгода или
несреќа и
5. Пакување на главниот, резервниот и падобранот
за спасување (пакување на најмалку три различни типа
на резервни падобрани и два типа падобрани за спасување).

3.2.1 Напредна обука за стекнување на овластување
Б категорија

3.2.4 Напредна обука за стекнување на посебно
овластување тандем пилот

Член 15
(1) Теоретскиот дел од напредната обука за стекнување на овластување Б категорија ги опфаќа следните
предмети:
1. Принудни постапки во вонредни ситуации;
2. Техника на изведување на скокови со падобран
со теорија;
3. Познавање на падобранот, падобранската опрема
и воздухоплов;
4. Воздухопловни правила и прописи и
5. Воздухопловна метеорологија.
(2) Практичниот дел од напредната обука за стекнување на овластување Б категорија опфаќа изведување
на 25 скокови на слободно – самостојни вежби во слободен пад и под купола на падобранот.

Член 18
(1) Теоретскиот дел од напредната обука за стекнување на посебно овластување тандем пилот ги опфаќа
следните предмети:
1. Принудни постапки во вонредни ситуации при
изведување на скокови со тандем падобран;
2. Техника на изведување на скокови со тандем падобрани и
3. Познавање на тандем падобрани.
(2) Практичниот дел од напредната обука за стекнување на посебно овластување тандем пилот опфаќа изведување на четири скокови со тандем падобран со
инструктор за тандем пилот во улога на тандем патник.

3.2 Напредна обука

3.2.2 Напредна обука за стекнување на овластување
Ц или Д категорија
Член 16
Напредната обука за стекнување на овластување Ц
или Д категорија опфаќа усовршување преку изведување на скокови со падобран се до исполнување на условите за стекнување на овластување Ц или Д категорија
утврдени во членовите 51 и 52 на овој правилник.
3.2.3 Напредна обука за стекнување на посебно
овластување инструктор за падобранство
Член 17
(1) Теоретскиот дел од напредната обука за стекнување на посебно овластување инструктор на падобранство ги опфаќа следните предмети:
1. Принудни постапки во вонредни ситуации;
2. Техника на изведување на скокови со падобран
со теорија;
3. Познавање на падобранот, падобранската опрема
и воздухплов;
4. Воздухопловни правила и прописи;
5. Воздухопловна метеорологија;
6. Основи на воздухопловната медицина;

3.2.5 Напредна обука за стекнување на посебно
овластување инструктор за тандем пилот
Член 19
Напредната обука за стекнување на овластување
инструктор за тандем пилот опфаќа усовршување на
тандем пилотот преку изведување на скокови со падобран се до исполнување на условите за стекнување на
овластување инструктор за тандем пилот утврдени во
член 55 на овој правилник.
3.2.6 Напредна обука за стекнување на посебно
овластување помошен или главен AFF инструктор
Член 20
(1) Теоретскиот дел од напредната обука за стекнување на посебно овластување АFF инструктор ги опфаќа следните предмети:
1. Принудни постапки во вонредни ситуации кај
АFF скокови;
2. Техника на изведување на АFF скокови и
3. Познавање на падобран и падобранска опрема за
изведување на АFF скокови.
(2) Практичниот дел од напредната обука за стекнување на посебно овластување AFF инструктор опфаќа
изведување на десет скокови со АFF инструктор во
улога на ученик падобранец.
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3.2.7 Напредна обука за стекнување на посебно
овластување пакер на падобран
Член 21
(1) Теоретскиот дел од напредната обука за стекнување на посебно овластување пакер на падобран ги опфаќа следните предмети:
1. Основна конструкција на падобран;
2. Документација на падобран;
3. Пакување на падобран – основни начела, алати и
безбедносни услови;
4. Проверување на работењето на безбедносните
уреди (ADL и RSL) и
5. Прикажување на пакување на резервен падобран
и падобран за спасување.
(2) Практичниот дел од напредната обука за стекнување на овластување пакер на падобран опфаќа обука
за пакување на главниот, резервниот и падобранот за
спасување (пакување на најмалку три различни типа на
резервни падобрани и два типа падобрани за спасување).
3.2.8 Напредна обука за стекнување на посебно
овластување постар пакер на падобран
Член 22
(1) Теоретскиот дел од напредната обука за стекнување на посебно овластување постар пакер на падобран ги опфаќа следните предмети:
1. Основи на конструкција на падобран со познавање на материјали;
2. Документација на падобран;
3. Комплетирање и пакување на падобран – основни начела, алати и безбедносни услови;
4. Поправка на падобран, ранец и системот за поврзување и алати и опрема за вршење на поправка и
5. Проверување на работа на безбедносни уреди (
ADL и RSL).
(2) Практичниот дел од напредната обука за стекнување на посебно овластување постар пакер на падобран ги опфаќа следните предмети:
1. Пакување на главниот падобран, резервниот и
падобранот за спасување (пакување на најмалку три
различни типа на резервни падобрани и два типа на падобрани за спасување) и
2. Практична обука во изведување на поправка на
падобран, ранец и систем на поврзување и користење
на алати и опрема наменети за тоа.
3.3 Евиденција и издавање на потврди за завршена
обука
Член 23
(1) Организациите или центрите за обука на падобранци водат посебно досие за секој кандидат кој посетувал обука во кое се наведуваат личните податоци на
кандидатот и податоци за траење на обуката, податоци
за инструкторите кои ја вршеле обуката, за положените
испити, степенот на оспособување и видот на работите
за кои кандидатот се обучувал заедно со потврдите за
завршените обуки, лекарското уверение, фотокопија од
дозволата.
(2) Организациите или центрите за обука на падобранци водат и:
- регистар на ученици (заверен во Агенцијата);
- дневник за теоретскиот дел од обуките;
- дневник за практичниот дел од обуките;
- индивидуални планови за практична обука (Log
book);
- евиденција за спроведени обуки и
- евиденција за издадени потврди за завршени
обуки.
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Член 24
(1) Организациите или центрите за обука издаваат
потврда за секоја завршена обука која има завршено
кандидатот.
(2) Потврдата од став (1) на овој член содржи: име
на организацијата или центарот за обука, лични податоци за кандидатот, податоци за обуката која што ја
завршил кандидатот, датум на почеток и завршување
на обуката, оценки по предметите и општиот успех на
кандидатот.
4. Начин на спроведување на редовна и вонредна проверка и услови за стекнување на дозвола/овластување
4.1 Редовни проверки
Член 25
(1) Кандидатот за стекнување на дозвола за падобранец и/или соодветно овластување поднесува писмено
барање до Агенцијата за полагање на испитот за стекнување на таа дозвола и/или овластување.
(2) По исклучок од став (1) на овој член за стекнување на овластување Ц или Д категорија и за стекнување на посебно овластување инструктор за тандем пилот, кандидатот не полага испит пред Агенцијата.
Член 26
Кон барањето од член 25 став (1) на овој правилник
со цел стекнување на дозвола на падобранец со овластување А категорија кандидатот поднесува докази дека
има:
- најмалку 16 години возраст и согласност од родител/старател доколку е малолетен;
- потврда за завршена основна обука издадена од
страна на овластена организација или центар за обука,
не постара од 12 месеци;
- лекарско уверение за здравствена способност класа 4;
- платено надоместок за издавање на дозвола и/или
овластување утврден со тарифникот на Агенцијата;
- 25 скокови со падобран на слободно и
- најмалку десет скокови со приземјување во простор ограничен со кружен дијаметар од 100 метри.
Член 27
Кон барањето од член 25 став (1) на овој правилник
со цел стекнување на овластување Б категорија кандидатот поднесува докази дека има:
- дозвола на падобранец со овластување А категорија;
- 50 скокови со падобран на слободно;
- десет скокови со падобран со приземјување во
простор ограничен со кружен дијаметар од 50 метри;
- десет FS скокови во група од четири или повеќе
падобранци или има изведено комплет фигури за најмногу 20 секунди или ги демонстрира основните елементи на FF скок и
-потврда за завршена напредна обука од член 15 на
овој правилник согласно одобрена програма за обука за
обука на падобранци.
Член 28
Кон барањето од член 25 став (1) на овој правилник
со цел стекнување на посебно овластување инструктор
за падобранство кандидатот поднесува докази дека
има:
- средна стручна подготовка;
- 21 година возраст;
- дозвола на падобранец со овластување категорија
Д во траење од најмалку 12 месеци;
- 20 скокови со слободен пад подолг од 30 секунди;
- 15 скокови со слободен пад подолг од 45 секунди;
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- пет скокови со слободен пад подолг од 60 секунди;
- 20 вонаеродромски скокови;
- два ноќни скокови;
- два скока на вода и
-потврда за завршена напредна обука од член 17 на
овој правилник согласно одобрена програма за обука
на падобранци.
Член 29
Кон барањето од член 25 став (1) на овој правилник
со цел стекнување на посебно овластување тандем пилот кандидатот поднесува докази дека има најмалку:
- 18 години возраст;
-дозвола на падобранец со овластување категорија
Д во траење од најмалку 12 месеци;
-пет часа слободен пад и
-потврда за завршена напредна обука од член 18 на
овој правилник согласно одобрена програма за обука
на падобранци.
Член 30
(1) Кон барањето од член 25 став (1) на овој правилник со цел стекнување на посебно овластување помошен AFF инструктор кандидатот поднесува докази дека има:
- дозвола на падобранец со посебно овластување
инструктор за падобранство во траење од најмалку две
години;
- шест часа слободен пад;
- постигнат резултат од најмалку седум фигури во
еден FS четворка скок или пет фигури во еден FS осмица скок кои може да ги потврди/документира со билтен
од натпревар или видео запис и
- потврда за завршена напредна обука од член 20 на
овој правилник согласно одобрена програма за обука
на падобранци.
(2) Кон барањето од член 25 на овој правилник со
цел стекнување на посебно овластување главен AFF
инструктор кандидатот поднесува докази дека има најмалку:
- дозвола на падобранец со овластување помошен
AFF инструктор за падобранство во траење од најмалку четири години;
- десет часа слободен пад;
- 50 скокови во својство на помошен AFF инструктор;
- постигнат резултат од најмалку десет фигури во
еден FS четворка скок или осум фигури во еден FS осмица скок кои може да ги потврди/документира со билтен од натпревар или видео запис и
- потврда за завршена напредна обука од член 20 на
овој правилник согласно одобрена програма за обука
на падобранци.
Член 31
Кон барањето од член 25 став (1) на овој правилник
со цел стекнување на посебно овластување пакер на
падобран кандидатот поднесува докази дека има дозвола на падобранец со овластување А категорија и потврда за завршена напредна обука од член 21 на овој
правилник согласно одобрена програма за обука на падобранци.
Член 32
Кон барањето од член 25 став (1) на овој правилник со
цел стекнување на посебно овластување постар пакер на
падобран кандидатот поднесува докази дека има:
- посебно овластување пакер на падобран во траење
од најмалку една година и
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- потврда за завршена напредна обука од член 22 на
овој правилник согласно одобрена програма за обука
на падобранци.
Член 33
(1) Агенцијата по прием на барањето за полагање
на испит, врши проверка дали кандидатот ги исполнува
условите пропишани со овој правилник.
(2) Ако се утврди дека кандидатот ги исполнува
пропишаните услови, Агенцијата во рок од 30 дена од
денот на приемот на барањето донесува решение за
одобрување на полагање на испитот во кое се одредува
терминот и местото на полагање на испитот.
(3) Полагањето на испитот не може да биде одредено во рок пократок од 15 дена од денот кога решението
од став (2) на овој член му било доставено на кандидатот.
(4) Ако Агенцијата утврди дека кандидатот не ги
исполнува пропишаните услови за полагање на испитот, донесува решение за одбивање на барањето за полагање испит кое ги содржи причините за одбивањето.
Член 34
(1) Испитот го спроведуваат испитувачи кои со решение ги определува Агенцијата од утврдената листата
на воздухопловни стручњаци.
(2) За испитувач не може да се назначи лице кое ја
вршело обуката во организацијата или центарот за обука на тој кандидат.
(3) Бројот на испитувачи се утврдува во зависност
од бројот на предметите, односно од обемот на практичниот дел на испитот, при што еден испитувач може
да биде испитувач за најмногу три предмети.
(4) Испитувачите во рок од седум дена од денот на
завршувањето на испитот доставуваат извештај до
Агенцијата.
Член 35
Секој испитувач за спроведување на испитот го испитува кандидатот од областа за која е определен со
решението од член 34 став (1) од овој правилник, и по
завршување на испитот го оценува успехот на кандидатот по предметите со “положил“ или “не положил“.
Член 36
Испитот за стекнување на дозвола и/или овластување на пилот падобранец се состои од теоретски и/или
практичен дел.
Член 37
(1) Теоретскиот дел од испитот се полага писмено
со користење на тестови со повеќекратен избор на одговори, при што ќе се смета дека кандидатот го положил теоретскиот дел од испитот доколку покаже успех
од најмалку 75 % од секој предмет поединечно и 90 %
за предметот Постапка во вонредни ситуации.
(2) Кандидатот кој нема да положи најмногу два
предмети од теоретскиот дел од испитот има право на
поправен испит по тие два предмети во рок кој не може
да биде пократок од 30 дена ниту подолг од 60 дена, од
денот на доставување на извештајот за одржаниот испит до Агенцијата.
(3) Доколку кандидатот не го положи поправниот
испит од став (2) на овој член, се смета дека испитот не
е положен во целост.
(4) Во случај кога кандидатот нема да го положи
испитот во целост може повторно да го полага теоретскиот дел од испитот по истекот на три месеци од денот на доставување на извештајот за одржаниот испит
до Агенцијата.
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(5) Положениот теоретски дел од испитот важи
шест месеци од денот на доставување на извештајот за
одржаниот испит до Агенцијата.
(6) Доколку во текот на периодот од став (5) на овој
член кандидатот не се пријави за полагање на практичниот дел од испитот, се смета дека испитот не е положен во целост.
Член 38
(1) Кандидатот го полага практичниот дел од испитот по успешно положен теоретски дел од испитот, доколку таков дел е пропишан со одредбите на овој правилник.
(2) На практичниот дел од испитот се користи ист
тип на падобран како падобранот на кој кандидатот се
оспособувал.
(3) Практичниот дел од испитот се смета дека е положен доколку кандидатот ги положи сите вежби.
(4) Кандидатот кој нема да го положи практичниот
дел од испитот има право на поправен испит во рок не
пократок од 30 дена од денот на доставување на извештајот за одржаниот испит до Агенцијата, но не подолго
од рокот на важење на положениот теоретски дел од
испитот.
(5) Доколку кандидатот не го положи поправниот
испит од став (4) на овој член, се смета дека не го положил испитот во целост.
Член 39
Полагањето на испитот кандидатот може да го повтори најмногу два пати во рок не пократок од три месеци и не подолг од девет месеци, од денот на доставување на извештајот од член 34 на овој правилник до
Агенцијата.
Член 40
(1) Теоретскиот дел од испитот за стекнување на
дозвола на падобранец со овластување А категорија, ги
опфаќа следните премети:
1. Принудни постапки во вонредни ситуации;
2. Техника на изведување на скокови со падобран
со теорија;
3. Познавање на падобран, падобранска опрема и
воздухоплови;
4. Воздухопловни правила и прописи и
5. Воздухопловна метеорологија.
(2) Практичниот дел од испитот за стекнување на
дозвола на падобранец со овластување А категорија, се
состои од следните вежби:
1. Пакување на падобран и подготовка на опрема за
скок;
2. Начин на изведување на скок со падобран и
3. Скок со падобран (најмала висина на скокот е
2000 метри над теренот).
(3) Потребното ниво на знаење и способност, кандидатот за стекнување на дозвола на падобранец со овластување А категорија наместо со изведување на скокот од став (2) точка 3 на овој член, може да го докаже
и со приложување на видео снимка на скокот во кој се
прикажани сите елементи на пробниот скок.
Член 41
(1) Испитот за стекнување на овластување Б категорија се состои само од практичен дел кој ги опфаќа
следните вежби:
1. Пакување на падобран и подготовка на опрема за
скок;
2. Начин на изведување на скок со падобран и
3. Скок со падобран (најмала висина на скокот е
2200 метри над теренот).
(2) Потребното ниво на знаење и способност кандидатот за стекнување на овластување Б категорија наместо со изведување на скокот од став (1) точка 3 на

11 декември 2013

овој член може да го докаже и со приложување на видео снимка на скокот во кој се прикажани сите елементи на пробниот скок.
Член 42
(1) Теоретскиот дел од испитот за стекнување на
посебно овластување инструктор за падобранство, ги
опфаќа следните предмети:
1. Принудни постапки во вонредни ситуации;
2. Техника на изведување на скокови со падобран
со теорија;
3. Познавање на падобраните, падобранската опрема и воздухопловите за скокање со падобран;
4. Воздухопловни правила и прописи;
5. Воздухопловна метеорологија;
6. Теорија на скок со падобран;
7. Основи на воздухопловна медицина;
8. Методика на наставата;
9. Организација на скокови со падобран и
10. Давање на прва помош.
(2) Практичниот дел од испитот за стекнување на
посебно овластување инструктор за падобранство, се
состои од следните вежби:
1. Пакување на падобран и подготовка на опрема за
скок;
2. Начин на изведување на скок со падобран и
3. Скок со падобран (најмала висина на скокот е
2500 метри над теренот).
(3) Потребното ниво на знаење и способност кандидатот за стекнување на посебно овластување инструктор за падобранство наместо со изведување на скокот
од став (2) точка 3 на овој член може да го докаже и со
резултати постигнати на натпревари, што се утврдува
со увид на службен билтен на натпревари или приложување на видео снимка на скокот во кој се прикажани
сите елементи на пробниот скок.
Член 43
(1) Теоретскиот дел од испитот за стекнување на
овластување тандем пилот, ги опфаќа следните предмети:
1. Принудни постапки во вонредни ситуации при
изведување на скокови со тандем падобран;
2. Техника на изведување на скокови со тандем падобран и
3. Познавање на тандем падобран.
(2) Практичниот дел од испитот за стекнување на
овластување тандем пилот, се состои од следните
вежби:
1. Пакување на падобран и подготовка на опрема за
скок;
2. Начин на изведување на скок со тандем падобран и
3. Скок со тандем падобран (најмала висина на скокот е 2500 метри над теренот).
(3) Во скокот од став (2) точка 3 на овој член, овластениот испитувач учествува во улога на тандем патник.
Член 44
(1) Теоретскиот дел од испитот за стекнување на
посебно овластување помошен AFF инструктор, ги опфаќа следните предмети:
1. Принудни постапки во вонредни ситуации при
изведување на AFF скокови;
2. Техника на изведување на AFF скокови и
3. Познавање на тандем падобран.
(2) Практичниот дел од испитот за стекнување на
овластување помошен AFF инструктор, се состои од
следните вежби:
1. Начин на изведување на AFF скокови и

11 декември 2013

2. AFF скок (најмала висина на скокот е 3000 метри
над теренот).
(3) На скокот од став (2) точка 2 на овој член, овластените испитувачи учествуваат во улога на ученик
падобранец и главен AFF инструктор.
Член 45
(1) Испитот за стекнување на посебно овластување
главен AFF инструктор се состои само од практичен
дел кој ги опфаќа следните вежби:
1. Начин на изведување на AFF скокови и
2. AFF скок (најмала висина на скокот е 3000 метри
над теренот).
(2) На скокот од став (2) точка 2 на овој член, овластените испитувачи учествуваат во улога на ученик
падобранец и помошен AFF инструктор.
Член 46
(1) Теоретскиот дел од испитот за стекнување на
посебно овластување пакер на падобран, ги опфаќа
следните предмети:
1. Основи на конструкција на падобран;
2. Документација на падобран;
3. Пакување на падобран – основни начела, алати и
безбедносни услови и
4. Проверка на работата на безбедносните уреди
(AАD и RSL).
(2) Практичниот дел од испитот за стекнување на
посебно овластување пакер на падобран се состои од
вежби кои имаат за цел утврдување на стекнатото ниво
на знаење и вештина за паковање на најмалку два различни типови на резервни падобрани и еден тип на падобран за спасување по избор на овластениот испитувач.
Член 47
(1) Теоретскиот дел од испитот за стекнување на
посебно овластување постар пакер на падобран, ги опфаќа следните предмети:
1. Основи на конструкција на падобранот со познавање на материјали;
2. Комплетирање и пакување на падобран – основни начела, алати и безбедносни услови;
3. Поправки на падобран, ранец и системот за поврзување и алатите и опремата за вршење на поправка и
4. Проверка на работа на безбедносните уреди
(AAD и RSL).
(2) Практичниот дел од испитот за стекнување на
посебно овластување постар пакер на падобран, се состои од следните вежби:
1. Пакување на падобран и
2. Поправка на падобран.
4.2 Вонредни проверки
Член 48
1) Вонредната проверка ја спроведува Агенцијата,
врз основа на предлог мерките од инспекциски записник и решение за суспензија на дозвола и/или овластување на падобранец.
(2) Агенцијата донесува решение за вонредна проверка со кое се определува начинот и времето на спроведување на вонредната проверка и се доставува на лицето за кое се однесува вонредната проверка.
(3) Вонредната проверка се спроведува преку полагање на одредени или сите предмети од теоретскиот
и/или практичниот дел на испитот за стекнување на
дозвола и/или овластување.
(4) Во случај на успешно завршена вонредна проверка, Агенцијата со решение го повлекува решението
за суспензија.
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(5) Во случај на неуспешно завршена вонредна проверка, или во случај да лицето не се јави на вонредната
проверка во определениот рок Агенцијата со решение
ја повлекува дозволата односно овластувањето.
5. Дозволи и/или овластувања и услови за нивно
стекнување
5.1 Дозвола на падобранец со овластување
А категорија
Член 49
Дозвола на падобранец со овластување А категорија, може да му се издаде на лице кое ги исполнува
условите од член 26 на овој правилник и има положено
испит за стекнување на дозвола на падобранец со овластување А категорија.
5.2 Овластување Б категорија
Член 50
Овластување Б категорија, може да му се издаде на
лице кое ги исполнува условите од член 27 на овој правилник и има положено испит за стекнување на овластување Б категорија.
5.3 Овластување Ц категорија
Член 51
Овластување Ц категорија, може да му се издаде на
лице кое има:
- дозвола на падобранец со овластување категорија
В во траење од најмалку 12 месеци;
- 200 скокови со падобран на слободно;
- 25 скокови со падобран со приземјување во простор ограничен со кружен дијаметар од 10 метри;
- 20 FS скокови во група од четири или повеќе падобранци или има изведено комплет фигури за најмногу 16 секунди или ги демонстрира напредните елементи на FF скок и
- потврда за завршена напредна обука од член 16 на
овој правилник согласно одобрена програма за обука
на падобранци.
5.4 Овластување Д категорија
Член 52
Овластување Д категорија, може да му се издаде на
лице кое има:
- дозвола на падобранец со овластување категорија
С во траење од најмалку 12 месеци;
- 500 слободни скокови со падобран и
- потврда за завршена напредна обука од член 16 на
овој правилник согласно одобрена програма за обука
на падобранци.
5.5 Посебно овластување инструктор
за падобранство
Член 53
Посебно овластување инструктор за падобранство,
може да му се издаде на лице кое ги исполнува условите од член 28 на овој правилник и има положено испит
за стекнување на посебно овластување инструктор за
падобранство.
.
5.6 Посебно овластување тандем пилот
Член 54
Посебно овластување тандем пилот, може да му се
издаде на лице кое ги исполнува условите од член 29
на овој правилник и има положено испит за стекнување на посебно овластување тандем пилот.
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5.7 Посебно овластување инструктор
за тандем пилот
Член 55
Посебно овластување инструктор за тандем пилот
може да му се издаде на лице кое има:
- дозвола на падобранец со посебно овластување
инструктор за падобранство во траење од најмалку две
години;
- посебно овластување тандем пилот во траење од
најмалку три години;
- 300 тандем скокови;
- лекарско уверение за здравствена способност класа 4 и
- потврда за завршена напредна обука од член 19 на
овој правилник согласно одобрена програма за обука
на падобранци.
5.8 Посебно овластување помошен, односно главен
АFF инструктор
Член 56
(1) Посебно овластување помошен АFF инструктор,
може да му се издаде на лице кое ги исполнува условите од член 30 став (1) на овој правилник и има положено испит за стекнување на посебно овластување помошен АFF инструктор.
(2) Посебно овластување главен АFF инструктор,
може да му се издаде на лице кое ги исполнува условите од член 30 став (2) на овој правилник и има положено испит за стекнување на овластување главен АFF
инструктор.
5.9 Посебно овластување пакер на падобран
Член 57
Посебно овластување пакер на падобран, може да
му се издаде на лице кое ги исполнува условите од
член 31 на овој правилник и има положено испит за
стекнување на посебно овластување пакер на падобран.
5.10 Посебно овластување постар пакер на падобран
Член 58
Посебно овластување постар пакер на падобран,
може да му се издаде на лице кое ги исполнува условите од член 32 на овој правилник и има положено испит
за стекнување на посебно овластување постар пакер на
падобран.
6. Форма, содржина, начин на издавање, продолжување/обновување, промена и суспендирање, рок на
важење и евиденција на дозволите и овластувањата
6.1 Форма, содржина и важење
Член 59
(1) Дозволите на падобранци и/или овластувања ги
издава, продолжува/обновува и променува Агенцијата.
(2) Формата и содржината на дозволата на падобранец е дадена во Прилог 2 кој е составен дел на овој
правилник.
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Член 60
(1) Овластувањата впишани во дозволата на падобранец се издаваат со рок на важност од четири години.
(2) Важноста на дозволата на падобранец се определува според важноста на впишаните овластувања.
(3) Дозволата за падобранец може да ја користи лице кое поседува важечко лекарско уверение за здравствена способност – класа 4.
6.2 Начин на издавање, продолжување/обновување
или промена на дозвола и/или овластувања на пилот
на падобран
Член 61
(1) За издавање, продолжување/обновување или
промена на дозвола на падобранец и/или соодветно овластување, кандидатот поднесува барање до Агенцијата кон кое се приложуваат докази дека се исполнети
условите пропишани со овој правилник.
(2) Агенцијата по приемот на барањето, врши проверка дали е уплатена административна такса и надоместокот утврден со тарифник на Агенцијата и проверка на приложената документација.
(3) При извршување на проверките од став (2) на
овој член Агенцијата користи листи за проверки претходно изготвени согласно документацијата и податоците кои се проверуват.
(4) Доколку од проверките наведени во ставот (2)
на овој член Агенцијата утврди дека кандидатот ги исполнува условите пропишани со овој правилник донесува решение за издавање, продолжување/обновување
или промена кое заедно со дозволата на падобранец
и/или овластувањето му се доставуваат на кандидатот.
(5) Доколку Агенцијата утврди дека кандидатот не
ги исполнува условите за издавање, продолжување/обновување или промена на дозвола за падобранец и/или
соодветно овластување пропишани со овој правилник
донесува решение за одбивање на барањето кое ги содржи причините за одбивањето.
Член 62
Барање за продолжување на важноста на дозволата
на падобранец и/или соодветно овластување се поднесува најмалку 15 дена, но не повеќе од 30 дена пред истекот на рокот на важноста на дозволата, односно овластувањето.
Член 63
Лицето кое поднесува барање за продолжување на
важноста на дозволата на падобранец со овластување
А категорија треба да ги обезбеди следните докази:
1. важечка дозвола на падобранец;
2. потврда заверена од страна на инструктор за извршени најмалку 25 скокови и
3. потврда заверена од страна на инструктор дека
извршил скок за проверка во последните 90 дена пред
поднесување на барањето.
Член 64
Лицето кое поднесува барање за продолжување на
важноста на овластувањето Б категорија треба да ги
обезбеди следните докази:
1. важечка дозвола на падобранец;
2. потврда заверена од страна на инструктор за извршени 30 скокови и
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3. потврда заверена од страна на инструктор дека
извршил скок за проверка во последните 90 дена пред
поднесување на барањето.
Член 65
Лицето кое поднесува барање за продолжување на
важноста на овластувањето Ц категорија треба да ги
обезбеди следните докази:
1. важечка дозвола на падобранец;
2. потврда заверена од страна на инструктор за извршени 30 скокови и
3. доказ дека извршил скок за проверка во последните 90 дена пред поднесување на барањето.
Член 66
Лицето кое поднесува барање за продолжување на
важноста на овластувањето Д категорија треба да ги
обезбеди следните докази:
1. важечка дозвола на падобранец;
2. потврда заверена од страна на инструктор за извршени 30 скокови и
3. доказ дека извршил скок за проверка во последните 90 дена пред поднесување на барањето.
Член 67
Лицето кое поднесува барање за продолжување на
важноста на посебното овластување тандем пилот, кон
барањето приложува:
- доказ дека во периодот на важноста на посебното
овластување извршил најмалку 20 тандем скокови, од
кои најмалку пет тандем скокови во последните 12 месеци пред поднесување на барањето и
- важечко лекарско уверение за здравствена способност класа 4.
Член 68
Лицето кое поднесува барање за продолжување на
важноста на посебното овластување инструктор за падобранство, кон барањето приложува:
- потврда од организација или центар за обука на
падобранци дека во текот на периодот на важноста на
посебното овластување учествувал и оспособувал најмалку пет ученици падобранци или потврда за завршен
семинар за тоа овластување организиран од страна на
Воздухопловната федерација на Македонија и одобрен
од страна на Агенцијата;
- доказ дека во текот на важноста на овластувањето
има изведено најмалку 50 скокови, од кои најмалку десет скокови во последните 12 месеци и
- важечко лекарско уверение за здравствена способност класа 4.
Член 69
Лицето кое поднесува барање за продолжување на
важноста на посебното овластување инструктор за тандем пилот, кон барањето приложува:
- доказ дека во текот на важноста на посебното овластување има изведено најмалку 40 тандем скокови,
од кои најмалку десет скокови во последните 12 месеци и
- важечко лекарско уверение за здравствена способност класа 4.
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Член 70
Лицето кое поднесува барање за продолжување на
важноста на овластувањето за помошен или главен
АFF инструктор, кон барањето приложува:
- потврда од одобрена организација или центар за
обука на падобранци дека во текот на важноста на посебното овластување оспособувал најмалку тројца ученици падобранци на AFF начин;
- доказ дека во текот на важноста на посебното овластување има изведено најмалку 20 AFF скокови, од
кои најмалку пет скокови во последните 12 месеци и
- важечко лекарско уверение за здравствена способност класа 4.
Член 71
Лицето кое поднесува барање за продолжување на
важноста на посебното овластување пакер на падобран
или постар пакер на падобран кон барањето приложува
доказ дека во текот на важноста на посебното овластувањето извршил најмалку 50 пакувања на резервни падобрани или падобрани за спасување.
Член 72
(1) Лицето што нема да ја продолжи важноста на
соодветните овластувања во пропишаниот рок, а од истекот на важноста не поминале повеќе од 36 месеци, за
да го обнови овластувањето лицето треба да го полага
испитот за стекнување на тоа овластување или да донесе потврда за завршен семинар за соодветното овластување организиран од страна на Воздухопловната федерација на Македонија и одобрен од страна на Агенцијата.
(2) Лицето што нема да ја продолжи важноста на
соодветните овластувања во пропишаниот рок, а од истекот на важноста поминале повеќе од 36 месеци, за да
го обнови овластувањето лицето треба успешно да ја
заврши обуката и да го полага испитот за стекнување
на овластувањето.
Член 73
(1) Промена на дозволата на падобранец се врши во
случај кога:
а) дозволата е пополнета, оштетена или загубена
и/или
б) ќе се променат некои од личните податоци на
имателот на дозволата (име, презиме, адреса или
слично).
(2) Во случај на промена на дозволата од став (1) на
овој член, Агенцијата ги впишува во новата дозвола важечките овластувања на имателот на дозволата.
Член 74
Дозволата на падобранец и/или соодветното овластување се суспендираат во случаите утврдени во член
143 од Законот за воздухопловство.
Член 75
(1) Имателот на дозвола за падобранец кој не остварил најмалку десет скокови со падобран во последните
24 месеци, може повторно да ги остварува правата од
дозволата и соодветните овластувања под услов ако изврши проверка која се состои од изведување на најмалку два скокови под надзор на инструктор.
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(2) Проверката од став (1) на овој член се впишува
во книшката за падобрански скокови од страна на
инструкторот.
6.3 Евиденција
Член 76
За издадените дозволи и соодветните овластувања
впишани во дозволата на падобранец се води евиденција од страна на Агенцијата.
7. Критериуми, начин и постапка за признавање на
завршена обука, положени испити, стекнати дозволи
и овластувања за пилоти на падобрани во странство
Член 77
Завршена обука, програми за обука, положени испити и стекнати дозволи и овластувања во странство се
признаваат од страна на Агенцијата доколку во постапка се утврди дека се спроведени согласно програма
која како минимум ги задоволува барањата пропишани
со одредбите на овој правилник.
Член 78
(1) Лицето кандидат за признавање на завршена
обука и програми за обука, положени испити, стекната
дозвола и овластувања во странство поднесува барање
до Агенцијата.
(2) Со барањето за признавање на завршена обука
во странство се доставуваат следните документи:
- доказ дека центарот или организацијата за обука е
овластен од националната воздухопловна власт за
спроведување на обука на падобранци;
- програма по која е завршена обуката и
- доказ за уплатен надоместок за признавање на завршена обука согласно Тарифникот на Агенцијата.
(3) Со барањето за признавање-валидација на дозвола на падобранец и/или соодветно овластување стекнати во странство се доставуваат следните документи:
- важечки документ за идентификација (пасош);
- важечка дозвола на падобранец и/или соодветно
овластување во оригинал;
- доказ дека обуката е завршена во организација
или центар за обука на падобранци овластена од националната воздухопловна власт за спроведување на обука на падобранци;
- лекарско уверение за здравствена способност класа 4 и
- доказ за уплатен надоместок за признавање
сoгласно Тарифникот на Агенцијата.
(4) Кандидатот за признавање-валидација на дозвола на падобранци и/или овластување стекнати во
странство полага испит по предметот Воздухопловни
правила и прописи и треба да изврши скок под надзор
на овластен испитувач.
(5) Државјанин на Република Македонија или лице
со постојан престој во Република Македонија со барањето за признавање-конверзија на дозвола на падобранец и/или овластување издадено во странство, за издавање на соодветна македонска дозвола на падобранец
и/или овластување се доставуваат следните документи:
- важечки документ за идентификација (пасош);
- државјанство на Рeпублика Македонија или дозвола за постојан престој;
- важечка дозвола за падобранец и/или овластување
во оригинал;

- доказ дека обуката е завршена во организација
или центар за обука на падобранци овластен од националната воздухопловна власт за спроведување на обука
на падобранци;
- важечко лекарско уверение за здравствена способност класа 4 и
- доказ за уплатен надоместок за признавање според Тарифникот на Агенцијата.
(6) Кандидатот за признавање-конверзија на дозвола за падобранец и/или овластување стекнати во странство полага теоретски и/или практичен дел од испитот
за диференцијалните предмети односно задачи.
(7) Кога е поднесено барање за признавање на дозвола за падобранец и/или овластување, Агенцијата може од воздухопловните власти кои ја издале дозволата
и/или овластувањето да побара потврда за веродостојност на дозволата и за стандардите според кои е издадена.
(8) Агенцијата врши увид во доставената документација за исполнетост за критериумите за признавање
на завршената обука, односно дозволи и овластувања
стекнати во странство.
(9) Доколку се утврди дека се исполнети критериумите за признавање, Агенцијата донесува решение со
кое се признава завршената обука, односно му се издава валидација на дозволата за падобранец и/или овластувањето или му се издава македонска дозвола за падобранец и/или овластување во зависност од тоа какво
барање е поднесено.
(10) Валидацијата од став (9) на овој член се издава
со рок на важење од шест месеци и истата може да се
продолжи најмногу за уште шест месеци.
(11) Доколку се утврди дека не се исполнети критериумите за признавање, Агенцијата донесува решение
со кое се одбива барањето за признавање.
8. Преодни и завршни одредби
Член 79
(1) Дозволите на падобранци и/или овластувања издадени до денот на влегувањето во сила на овој правилник, остануваат во сила до денот на нивно истекување.
(2) Обуките завршени до денот на влегувањето во
сила на овој правилник, се признаваат за започнување
на постапка за полагање на испити за стекнување на
соодветна дозвола и/или овластување предвидено со
овој правилник.
Член 80
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да се применува Правилникот за падобранство (“Службен лист на СФРЈ“ бр. 73/89 и 57/90) и
престануваат да важат одредбите кои се однесуваат на
падобранци од Правилникот за условите што мора да
ги исполнува школото или школскиот центар за обучување на воздухопловен персонал (“Службен лист на
СФРЈ“ бр. 72/91, 06/06, 129/08, 121/09, 38/12 и 108/12).
Член 81
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
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