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По точката 4, се додава нова точка 4.1 којашто гласи:
„4.1 Дали некогаш ви била изречена прекршочна
санкција, односно казна забрана за вршење професија,
дејност или должност? Ако ви била изречена ваква
санкција, односно забрана, наведете ги сите детали.“

Член 2
Формата и содржината на уверението за регистрација на воздухоплови (во натамошниот текст: уверение
за регистрација) е дадена во прилог кој е составен дел
на овој правилник.

22. Во образецот 4, точката 8 се менува и гласи:
„8. Дали на правното лице му е изречена споредна
казна: забрана за добивање дозвола за основање и работа на банка, одземање дозвола за основање и работа на
банка, забрана за основање нови правни лица и привремена или трајна забрана за вршење банкарски активности? Ако му е изречена, наведете ги сите детали.“
По точката 8, се додава нова точка 8.1 којашто гласи:
„8.1 Дали правното лице е контролирано од лице на
кое му е изречена споредна казна: забрана за добивање
дозвола за основање и работа на банка, одземање дозвола за основање и работа на банка, забрана за основање нови правни лица и привремена или трајна забрана
за вршење банкарски активности? Ако е, наведете ги
сите детали.“

Член 3
(1) Барањето за упис на воздухоплов во регистарот
на воздухоплови и за издавање односно промена на
уверение за регистрација, операторот на воздухопловот
го поднесува писмено до Агенцијата за цивилно воздухопловството (во натамошниот текст: Агенција).
(2) Операторот на воздухопловот, секоја промена
на податоците внесени во регистарот на воздухоплови
ја пријавува во рок од 15 дена од денот на настанатата
промена со писмено барање до Агенцијата за запишување на промената во регистарот.
(3) Промените внесени во регистарот на воздухоплови се внесуваат и во уверението за регистрација, ако
тие промени се однесуваат на податоците кои се внесуваат во уверението.

23. Во образецот 4, по точката 9 се додава нова точка 9.1 којашто гласи:
„9.1 Дали ваква санкција, односно забрана е му
изречена на лице коешто остварува контрола во правното лице? Ако била изречена ваква санкција, односно
забрана, наведете ги сите детали.
II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
За постапките за издавање согласности започнати
пред денот на стапувањето во сила на оваа одлука ќе се
применуваат прописите коишто важеле на денот на
нивното поведување.
О.бр.02-15/II-1/2011
23 февруари 2011
Скопје

Гувернер и претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија,
м-р Петар Гошев, с.р.
__________

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО
625.
Врз основа на член 98, став (3) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08 и 67/10), директорот на
Агенцијата за цивилно воздухопловство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, ЕВИДЕНЦИЈАТА И
НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ И ПРОМЕНА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗДУХОПЛОВИ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање и промена
на уверението за регистрација на воздухоплови.

Член 4
Кон барањето за упис на воздухоплов во регистарот
на воздухоплови и за издавање односно промена на
уверението за регистрација, операторот на воздухопловот ги доставува следните документи:
1. записник од извршен основен преглед од страна
на овластено лице од Агенцијата, во кој е констатирано
дека воздухопловот ги исполнува пропишаните услови
за пловидбеност;
2. копија од уверение за државјанство и копија од
лична карта за домашно физичко лице односно дозвола
за престој за странско физичко лице, или решение за
упис во Централниот регистар на Република Македонија за правно лице;
3. потврда за бришење на воздухопловот од претходниот регистар на воздухоплови (Certificate of
Aircraft Deletion), или доказ дека истиот не е впишан во
друг регистар на воздухоплови;
4. уверение за пловидбеност на воздухопловот за извоз што го издал надлежниот орган на земјата во која бил
впишан воздухопловот, со кој што се потврдува дека
истиот е пловидбен (Export Certificate of Airworthiness);
5. уверение или друг документ дека воздухопловот
ги исполнува пропишаните стандарди за јачина на бучавата и за емисија на гасови;
6. доказ за сопственост (купопродажен договор со
платена сметка, договор за дар или друг доказ) или
одобрен договор за закуп односно лизинг на воздухопловот без екипаж и
7. доколку операторот не е сопственик на воздухопловот, потребно е да се достави изјава со која сопственикот на воздухопловот се согласува истиот да се запише во регистарот на воздухоплови на Република Македонија.
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Член 5
(1) Документите од член 4 на овој правилник треба
да бидат во оригинал или копија заверена кај нотар
согласно Законот за општа управна постапка.
(2) За документите од член 4 точка 6 на овој правилник кои се изготвени на јазик различен од македонскиот јазик, покрај оригиналот или копијата заверена
кај нотар се поднесува и превод на македонски јазик
изготвен од овластен судски преведувач.
(3) Со барањето за упис на воздухоплов во регистарот на воздухоплови се приложува и доказ за платена
административна такса утврдена со Законот за административните такси и платен надоместок утврден со тарифник на Агенцијата.
Член 6
По приемот на барањето се утврдува дали постојат
формални недостатоци и тоа:
- дали барањето ги содржи сите податоци неопходни да се постапува по него (име, презиме/назив, потпис
и адреса на барателот);
- дали е уплатена административна такса и надоместокот утврден со тарифник на Агенцијата и
- дали се поднесени сите документи и докази за бараните податоци кои се приложуваат со барањето.
Член 7
(1) Доколку барањето содржи некој формален недостаток, се известува барателот кој во рок од 15 дена
треба да ги отстрани констатираните недостатоци.
(2) Доколку барателот ги отстрани недостатоците
во рокот од став (1) на овој член се смета дека барањето било уредно од самото поднесување.
(3) Доколку барателот не ги отстрани недостатоците во рокот од став (1) на овој член Агенцијата со заклучок го отфрла барањето.
Член 8
Агенцијата по приемот на барањето и потребната
документација започнува со утврдување на сите факти
и докази/околности што се од значење за утврдување
на исполнетоста на условите за регистрација на воздухоплов, при што особено се проверува:
- дали воздухопловот ги исполнува пропишаните
услови за пловидбеност;
- дали домашното физичко лице има македонско
државјанство, односно дали странското физичко лице
има регулиран престој во Република Македонија или
дали правното лице е регистрирано и со седиште во Република Македонија;
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- дали потврдата за бришење на вoздухопловот од
претходниот регистар (Certificate of Aircraft Deletion),
ги има потребните податоци за воздухопловот како и
печат и потпис од овластеното лице од воздухопловната власт која го издава документот;
- дали уверението за пловидбеност на воздухопловот за извоз (Export Certificate of Airworthiness) ги содржи потребните податоци за воздухопловот како и печат и потпис од овластеното лице од воздухопловната
власт која го издава документот;
- дали доставениот купопродажен договор или доказ за друг вид на право на користење на истиот е валиден и потпишан од овластени лица на двете договорни
страни или одобрен од Агенцијата;
- дали во изјавата сопственикот на воздухопловот
се согласил истиот да се впише во регистарот на воздухоплови на Република Македонија, доколку операторот
не е сопственик на воздухопловот и
- дали воздухопловот ги исполнува пропишаните
услови за бучава и емисија на гасови согласно важечките прописи.
Член 9
(1) Доколку Агенцијата утврди дека се исполнети сите пропишани услови, во рок од 30 дена од денот на поднесување на барањето со комплетна документација и докази донесува решение за упис на воздухопловот во регистарот на воздухоплови или за издавање односно промена на уверението за регистрација кое заедно со уверението за регистрација му го доставува на барателот.
(2) Доколку Агенцијата утврди дека не се исполнети сите пропишани услови за упис на воздухопловот во
регистарот на воздухоплови или за издавање односно
промена на уверението за регистрација, во рок од 30
дена од денот на поднесување на барањето со комплетна документација и докази донесува решение за одбивање на барањето во кое се наведуваат причините за
одбивањето.
Член 10
За поднесените барања за упис на воздухоплов во
регистарот на воздухоплови и издавање или промена
на уверението за регистрација и за издадените уверенија за регистрација или промена, во Агенцијата се води
евиденција во регистарот на воздухоплови.
Член 11
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе се применува од 1 мај 2011 година.
Бр. 03-149/3
21 февруари 2011 година
Скопје

Директор,
д-р Дејан Мојсоски, с.р.
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