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Годишен План за работа за 2022 

Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти е независно 

истражно тело за спроведување на техничко истражување на воздухопловни несреќи и 

сериозни инциденти, согласно член 5 од Законот за воздухопловство,  формиран е од 

Владата на Република Северна Македонија, со Одлука бр. 41-806/1 од 03.04. 2012 година. 

За непречено извршување на задачите, Комитетот треба да биде организациски, 

функционално и финансиски независен од Министерството за транспорт и врски, 

Агенцијата за цивилно воздухопловство и од субјектите на воздухопловната индустрија чии 

интереси можат да бидат во конфликт со неговите задачи и овластувања. 

Годишниот план за работа на Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни 

инциденти содржи програмски активности со јасно дефинирани цели за зајакнување на 

кадровските, техничките и материјалните капацитети на комитетот. Годишниот план за 

работа за 2022 е поделен на два дела. Првиот дел содржи стручни активности кој се 

наменети за конкретни дејства во полето на истраги на воздухопловни несреќи и сериозни 

инциденти. Вториот дел е наменет за административни дејства.  

 

Ред. Бр. Стручни Активности Период на реализација 

1. 

 

Соработка со светски истражни центри со цел 

да се дефинира нивниот ангажман и 

организација во случај на големи 

воздухопловни несреќи 

Јан - Дек  

2. Изработка на меморандуми за соработка со 

домашни и странски субјекти и нивна 

реализација 

 

Јан- Дек 

3. Проактивно дејствување со субјекти во 

воздухопловство 

Мај- Окт  

4. Обуки на терен со цел на теренско запознавање 

и мапирање на теренот 

 

Јан-Дек 

5. Изработка и одврзување на ДАТА БАЗА на 

несреќи и инциденти во Република Северна 

Македонија 

Јан-Дек  

6. Воспоставување на функционален систем за 

пријавување на сериозни инциденти и несреќи  

Феб-Мај  

7. Обезбедување на хангар за остатоци од паднати 

воздухоплови и делови  

Зависност од основачот на 

комитетот  
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8. Обука Aviation Singapore Феб  

9. Набавка на софтверски апликација за 

симулација на летови на воздухоплови 

Феб  

10. Организирање на обуки за надворешни 

истражители од листата на експерти 

Мар-Окт 

11. Доопремување на лична и заштитна облека и 

опрема за надворешни истражители од листата 

на експерти 

Јан-Дек 

12. Тим билдинг со сите внатрешни и надворешни 

истражители  

Мај  

13. Организирање на работилница од доменот на 

безбедност (safety)   

Сеп – Окт  

14. Организирање на работилници од доменот на 

човечки грешки  

Мај 

15. Активно учество во изработка и дополнување 

на домашна регулатива 

Јан-Дек 

16. Годишна анализа на безбедноста со 

воздухопловните субјекти  

Декември 

17. Следење и посети на обуки од ECAC и ICAO и 

реномирани европски и светски надлежни тела 

за истраги на воздухопловни несреќи и 

инциденти 

Јан-Дек (Согласно на 

нивната годинашна 

програма) 

Ред.  

Бр. 
Општи Активности Период на реализација 

1. Превод на прирачник за работа на КИНСИВ на 

англиски јазик 

Феб-Мар 

2. Дополна и измена на постојниот деловник за 

работа 

Јан-Мар 

3. Дополна и измена на постоечка систематизацијата 

на Комитетот 

Јан-Мар 

4. Изработка на годишен извештај Декември 

5. Изработка на годишен план за работа Декември 

6. Набавка на канцелариски материјали Јан, Мај, Сеп 

7. Набавка на софтвери за тековна работа на 

комитетот 

Јан-Мар 
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Во случај на приоритети се врши измена на активностите (изработка на 

извештаи на воздухопловни несреќи или сериозни инциденти). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изработил:  

 

Зоран Илиевски  

Зоранчо Михајлов 

Љупчо Аврамовски 

 

8. Тековно одржување на возен парк Јан-Мар 

9. Тековно одржување на канцелариски простор. Јан-Дек 

10. Регистрација на возила Јан-Дек 

11. Обновување на дел од хардверска опрема Апр 

Комитет за истрага на воздухопловни несреќи и 

сериозни инциденти 

Претседател 

Зоран А. Илиевски 


