УСЛОВИ И ПОСТАПКА ЗА ОДОБРЕНИЈА ЗА ЛЕТАЊЕ
ГЕН 1.2 Влез, транзит и заминување на воздухоплови
1.2.1 Општо
Сите летови во, од или над територијата на Република Македонија се вршат
согласно важечкиот закон за воздухопловство и прописите за цивилно
воздухопловство на Република Македонија.
Воздухопловите кои слетуваат во, односно заминуваат од Република Македонија,
или кои го прелетуваат македонскиот воздушен простор, имаат право да летаат
само по должината на АТС линиите кои се определени за меѓународна употреба и
нивното првично слетување односно конечно заминување мора да биде од
меѓународните аеродроми во Скопје или Охрид освен со посебно одобрение на
Агенцијата за цивилно воздухопловство.
Барањата за добивање одобренија за странски државни воздухоплови, за слетување
во, односно заминување од Република Македонија, како и за прелетување на
територијата на Република Македонија се доставуваат до:

Министерство за надворешни работи
Конзуларно Одделение
Даме Груев бр. 4
1000 Скопје
Република Македонија
Работно време:
Зима:
Лето:

ПОН; ВТОР; СРЕД; ЧЕТ; ПЕТ
0730 - 1530 UTC
0630 - 1430 UTC

Тел.:
Факс:

+ 389 2 3128 229
+ 389 2 3118 219

Дежурни служби вон горе-наведеното работно време, викенди и празници:
Зима:
Лето:

1530 - 2100 UTC
1430 - 2000 UTC

Тел.:
Факс:

+ 389 2 3110 333
+ 389 2 3115 790

Барањата за издавање одобренија за меѓународен редовен и нередовен јавен
воздушен превоз како и за генерална авијација, во Република Македонија се
доставуваат до:

Агенција за цивилно воздухопловство
Одделение за меѓународни договори и одобренија за летање
Даме Груев бр. 1
1000 Скопје
Република Македонија
Тел.: + 389 2 311 93 81
Факс: + 389 2 311 57 08
Contact information of the CAA Flight Officers:
Тел.: + 389 76 490-995
Тел.: + 389 70 231-041
email: agramatikov@caa.mk
eandonova@caa.mk
Работно време:
Зима:
Лето:

ПОН; ВТОР; СРЕД; ЧЕТ; ПЕТ
0730 - 1530 UTC
0630 - 1430 UTC

Барањата за издавање дозволи за летање, т.е. потврда на плановите за летање
односно редовите на летање на странски цивилни воздухоплови кои ја прелетуваат
територијата на Република Македонија, или пак коишто вршат техничко слетување
односно слетување во непревознички цели на нејзината територија или медицински
летови, се доставуваат до:

Давателот на услуги на воздухопловна навигација М-НАВ
Центар за одобрување на летови
1207 Петровец
Поштенски фах 9
1000 Скопје
Република Македонија
Тел.: + 389 2 314 81 57
Факс: + 389 2 311 20 26
AFTN: LWSKYEYX
SITA: SKPOCYF
email: col@mnavigation.mk

Работно време: 24 часа
1.2.2 Редовни летови
1.2.2.1 Документи коишто се неопходни за вршење редовен јавен воздушен превоз
од страна на авиопревозниците
Следните документи се поднесуваат од страна на сите авиопревозници до
Агенцијата за цивилно воздухопловство на Република Македонија, пред
отпочнување на редовен јавен воздушен превоз до/од места во Република
Македонија:
1.

Дезигнација или овластување

а)

Писмено известување издадено од воздухопловни власти на земјата на
којашто авиопревозникот и припаѓа, со коешто истиот е определен за
вршење редовен јавен воздушен превоз, согласно склучената билатерална
спогодба (доколку воздушниот сообраќај се регулира со билатерална
спогодба склучена од страна на Република Македонија).

б)

Писмено известување издадено од воздухопловните власти на земјата на
којашто авиопревозникот и припаѓа во коешто се наведува дека истиот е
овластен да врши јавен воздушен превоз, со изјава дека односната земја се
обврзува да обезбеди реципрочен третман на македонските авиопревозници
(доколку воздушниот сообраќај не се регулира со билатерална спогодба
склучена од страна на Република Македонија).

2.

Зависно од соодветната билатерална спогодба, АЦВ има право да бара и
други документи.

3.

Доставеното барање треба да ги содржи следните податоци:

а)

име и адреса на превозникот;

б)

типот на воздухопловот, регистерски ознаки и број на летот и

в)

аеродром на полетување и слетување, време на полетување и слетување, со
назнака UTC или Local, односно ред на летање.

4.

Со доставеното барање треба да се приложат следниве документи:

а)

Важечко Уверение за работа (Operating Licence), доколку превозникот е од
земја членка на Европската Унија;

б)

Важечко Уверение за исполнување на безбедносните услови за вршење на
јавен воздушен превоз (AOC - Air Operator Certificate);

в)

Важечко Уверение за регистрација на воздухопловите со кои се планира
сообраќајот до/од Република Македонија;

г)

Важечка Дозвола за радио станица;

д)

Важечко Уверение за бучава;

ѓ)

Важечко осигурување на воздухоплов, патници, багаж и стока, како и за
трети лица на земја;

е)

Важечко реосигурување на воздухоплов, патници, багаж и стока, како и за
трети лица на земја, од реномирана реосигурителна куќа, доколку
превозникот не е од земја членка на Европската Унија, и

ж)

Важечко Уверение за пловидбеност, односно Уверение за ревизија на
пловидбеноста.

5.

Барањето односно редот на летање се поднесува на одобрување до АЦВ во
период кој е определен во билатералните спогодби за редовен воздушен
сообраќај или најдоцна во рок од 30 дена пред планираниот датум на
отпочнување на летовите.

6.

Редот на летање се одобрува посебно за летната и посебно за зимската
сезона на летање.

7.

Измени на редот за летање се одобруваат по постапка која е предвидена за
неговото донесување.

8.

Во случај на дополнителни летови, авиопревозникот е должен барањето
заедно со горе-наведената документација, да ги достави до АЦВ најдоцна
еден ден пред датумот за којшто е планирано извршување на истите.

9.

Барањето за одобрување промена на веќе одобрен тип на воздухоплов,
врзување на летови или промена на денот или линијата за вршење на
редовниот јавен воздушен превоз, авиопревозникот е должен да го достави
до АЦВ најдоцна три часа пред планираниот лет.

10.

Деновите за викенд и празничните деновине се сметаат во временските
рокови утврдено во точките 8 и 9.

11.

Врзување на летови може да се бара само во случај на виша сила. Врзување
на редовни со нередовни летови не се одобрува.

12.

За процесуирање на барањата поврзани со одобренија за летање се
наплатува надоместок согласно тарифникот на АЦВ.

Напомена: Превозниците се должни времињата на пристигнување и
заминување да ги координираат со операторот на аеродромите, односно со
Слот координацијата.

1.2.5

Нередовни летови

1.2.5.1 Барањето за вршење нередовен јавен воздушен превоз треба да ги содржи
следниве податоци:
а)

име и адреса на превозникот;

б)

типот на воздухопловот, регистарските ознаки и број на летот;

в)

аеродрoм на полетување и слетување, времето на полетување и слетување,
со назнака UTC или Local;

г)

цел на летот;

д)

природа и количина на товарот, земја на потекло и одредиште;

ѓ)

име и адреса на испраќачот и на примачот на стоката.

1.2.5.2 Со барањето, превозникот е должен да ги достави до АЦВ и следниве
документи:
а)

Важечко Уверение за работа (Operating Licence), доколку превозникот е од
земја членка на Европската Унија;

б)

Важечко Уверение за исполнување на безбедносни услови за вршење на
јавен воздушен превоз (AOC - Air Operator Certificate);

в)

Важечко Уверение за регистрација на воздухопловите со кои се планира
сообраќајот до/од Република Македонија;

г)

Важечка Дозвола за радио станица;

д)

Важечко Уверение за бучава;

ѓ)

Важечко осигурување на воздухоплов, патници, багаж и стока, како и за
трети лица на земја;

е)

Важечко реосигурување на воздухоплов, патници, багаж и стока, како и за
трети лица на земја, од реномирана реосигурителна куќа, доколку
превозникот не е од земја членка на Европската Унија, и

ж)

Важечко Уверение за пловидбеност, односно Уверение за ревизија на
пловидбеноста.

1.2.5.3 Барањето за вршење нередовен јавен воздушен превоз се поднесува до АЦВ:
а)

за индивидуални летови (до 4 летови) - најмалку два работни дена пред
датумот за кога е планирано извршувањето на летовите;

б)

за серија од 5 до 10 летови - најмалку пет работни дена пред датумот за кога
е планирано извршувањето на летовите;

в)

за серија од над 10 летови - најмалку седум работни дена пред датумот за
кога е планирано извршувањето на летовите;

г)

во случај на виша сила или други вонредни околности, АЦВ може да
прифати барања поднесени во рок пократок од роковите во точките а), б) и
в);

д)

за промена на веќе одобрен тип на воздухоплов, врзување на летови како и
во случај на промена на датумот на вршење на сообраќај односно на
линијата - најмалку три часа пред планираниот лет;

ѓ)

Врзувањето на летови може да се бара само во случај на виша сила.
Врзување на нередовни со редовни летови не се одобрува.

е)

За процесуирање на барањата поврзани со одобренија за летање се
наплатува надоместок согласно тарифникот на АЦВ.

Напомена: Превозниците се должни времињата на пристигнување и
заминување да ги координираат со операторот на аеродромите, односно со
Слот координацијата.
1.2.6

Mеѓународни летови од генерална авијација

1.2.6.1 За летови од генерална авијација со цел слетување, операторот треба да
достави барање до АЦВ со следниве документи:

а)

важечко уверение за регистрација на воздухопловот со кој планира да врши
сообраќај, издадено од националната воздухопловна власт на земјата од која
доаѓа;

б)

важечко уверение за пловидбеност на воздухопловот;

в)

важечко осигурување за штети предизивкани на трети лица;

г)

посебно одобрение кое е издадено согласно член 29, став (2) од Законот за
воздухопловство, доколку се врши активно снимање од воздухоплов и

д)

други документи, зависно од видот на активноста на воздухопловите кои се
користат за генерална авијација.

1.2.6.2 Барањата за одобрување на летови од генерална авијација се поднесуваат
најмалку еден работен ден пред предвиденото време за полетување и/или
пред предвиденото време за влез во воздушниот простор на Република
Македонија.
1.2.6.3 За процесуирање на барањата поврзани со одобренија за летање се
наплатува надоместок согласно тарифникот на АЦВ.
Напомена: Операторите на воздухоплови се должни времињата на
пристигнување и заминување да ги координираат со операторот на
аеродромите, односно со Слот координацијата.

