
Републиха Северна Ма1<едонија 

Министерство за одбрана 

- СЕКТОР ЗА ЦИВИЛНО ВОЕНА СОРА АТКО СО РЦО - /И 
il - ,Ап/ 0 Одделение за одбрана за реги он · L)eaiu f/Ц�''-'С. 

03 јули 2019

Предмет: Соопштение 

06 јавен е Конкурсот за обука на воени пилоти 

Воената академија „Генерал Михаило Апостолски" во рамките на 
Министерството за одбрана,, .. де��.�;ка: .го објави · 1\_qнкурсот за запишување на 
слушатели на стручно осr,�особување и усовршување; на родот авијација за 
потребите на Армијата�· · ,, 

Упатуваме повик до сите : граѓани држ.авјани '„.на ·Репу_?лика Северна 
Македонија кои имаат желба да станат воени· 11илоти и кои. имаат ·завршено прв 

'циклус на студии (стекнати најмалку-180 кред!-'lтИ според ЕКЈС).и·+iе �е постари од 
28 години да ги достават· потребнитеi·докумен�и-најдоцна до.01 авсуtт2019 година 
во Воената академија, Касарна ,,Гоце Делчев" i. Скопје. 
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Потенцијалните кандидати во проц�сот:·на прием и селекција ќе. подле)1$ат на 
провер1<и на. психофизи,чката способност, �·ознавање' на англискиот ј� Зик • . проверка 
- селекција на земја, �роверка - селекција во воздух.�· 

. 

Повеќе и�формации во врск_а· со обја�
-
ениот Кокурс tv!OЖe да најдете на в'еб

страниците на Министерството : 'за одбрана, :.www.mod.gov.m0k и. на' Воен�та
академија, w.��.Пl�-ec!ч,,,m.k „ 
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. ,„ ,' 
Сите лица кои · ги исnолнуваат условите за аплицирање, од одделенијат9' за 

одбрана за сите региони.: во Република Северна · Мак�донија," да се јават ... во
одделениј�та за одбрана во' местото на. Ж�_веење за подетални и�фbрмаци,и околу 
учеството на п резентациите во:касарни�е� но и· за селосни Информации за огласот. 
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ДИНАМИЧКИ ПЛАН 

за организација и реализација на презентациите за можноста за стручно 

оспособување и усовршување на припадници на МО/АРСМ и државјани на 

Република Северна Македонија за родот авијација- за пилоти во Центарот за 

обука на пилоти. 

1.На ден 15.07.2019 година (понедлник}

-во 1<асарната „Алексо Демниевски - Бауман" во Велес во 09:00 часот; 

- во касарната „Јане Сандански" во Штип, во 09:00 часот. 

2.На ден 16.07.2019 година (вторник}

-во касарната „Страшо Пинџур11 во Петровец во 09:00 часот; 

- во f<асарната „Мирче Ацев 11 во Прилеп, во 13:00 часот. 

З.На ден 17.07.2019 година (среда) 

-во касарната Народен херој„Кузман Јосифовски Питу11 во Тетово во 09:00 часот; 

,_во касарната „ Чеде Филиповски-Даме" во Кичево, во 12:00 часот. 

4.На ден 18.07.2019 година (четврток)

-оо касарната „ИЛИНДЕН" во Скопје во 09:00 часот; 

- во касарната „Боро Менков" во Скопје, во 12:00 часот. 
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