Врз основа на член 94 став (4) 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 И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА
ВОЗДУХОПЛОВИ, КАКО И ПОДАТОЦИТЕ ШТО СЕ ДОСТАВУВААТ ДО ЦЕНТРАЛНИОТ
РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на
регистарот на воздухоплови, како и податоците што се доставуваат до Централниот
регистар на Република Македонија.
Член 2
Во регистарот на воздухоплови се впишуваат сите воздухоплови во согласност со
ICAO стандарди.
Член 3
Регистарот на воздухоплови се состои од главна книга, збирка на исправи и
помошни именици.
Член 4
(1) Главната книга се состои од една или повеќе книги со формат А4 кои се
означуваат со редни броеви.
(2) Секоја од книгите од став (1) на овој член содржи одреден број на влошки кои се
означуваат со редни броеви.
(3) Влошките на главната книга се состојат од уписен, сопственички и товарен лист.
(4) Секој воздухоплов се запишува во посебна влошка.
(5) Формата и содржината на главната книга е дадена во Прилог 1 кој е составен
дел на овој правилник.

Член 5
(1) Упис на воздухоплов во уписниот и сопственичкиот лист на регистарот на
воздухоплови се врши врз основа на решение за упис донесено од директорот на
Агенцијата за цивилно воздухопловство согласно Законот за воздухопловство.
(2) Во уписниот лист на влошката на главната книга се запишуваат податоци за
регистарската ознака, уверенијата за тип и други податоци за воздухопловот.
(3) Во сопственичкиот лист на влошката на главната книга се запишуваат податоци
за сопственикот и/или корисникот на воздухопловот, податоци за начинот на
стекнување на сопственоста односно правото на располагање на воздухопловот.
(4) Упис на права врз воздухоплов во товарниот лист на регистарот на
воздухоплови се врши врз основа на доказ за постоење на заложно право.
(5) Во товарниот лист на влошката на главната книга се запишуваат податоци за
видот на заложното право, заложниот должник и доверител, износот на залогот,

податоци за упис и бришење на залог и забелешки предвидени со Законот за
облигационите и стварноправните односи во воздушниот сообраќај.
Член 6
(1) Збирката на исправи ги содржи документите и исправите врз основа на кои е
извршен уписот на воздухопловот во уписниот, товарниот и сопственичкиот лист,
решенијата кои ги донесува директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство и
други документи кои се однесуваат на упис односно бришење на воздухопловот од
регистарот на воздухоплови.
(2) Формата и содржината на збирката за исправи е дадена во Прилог 2 кој е
составен дел на овој правилник.
Член 7
Покрај главната книга и збирката на исправи од член 3 на овој правилник, се водат
и следните помошни именици:
1.
именик на воздухоплови кои се впишани во регистарот на воздухоплови,
даден во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник;
2.
именик на воздухоплови кои се избришани од регистарот на
воздухоплови, даден во Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник и
3.
именик на сопственици/корисници на воздухоплови во кој се запишуваат
физичките и правните лица кои имаат право на располагање или
користење на воздухопловот, даден во Прилог 5 кој е составен дел на овој
правилник.
Член 8
Податоците од главната книга се доставуваат до Централниот регистар на
Република Македонија.
Член 9
За податоците од регистарот на воздухоплови Агенцијата за цивилно
воздухопловство води евиденција и по електронски пат и истите ги внесува во
електронската база на ICAO, на начин и во постапка утврдени со правилата на ICAO за
обезбедување на важечки податоци за воздухопловите регистрирани во земја
потписничка, врз основа на член 21 од Конвенцијата за меѓународно цивилно
воздухопловство.
Член 10
Со влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за
содржината на главната книга на регистарот на воздухоплови на Република Македонија
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 1/94).
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.

Директор,
д-р Дејан Мојсоски
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Број на досие
File Number

_______

Регистарска ознака _________
Registration Mark

УПИСЕН ЛИСТ
REGISTRATION FORM
Производител и земја на производство:
Manufacturer and country of origin:
Тип и модел на воздухопловот:
Aircraft Type and Model:
Категорија на воздухопловот:
Category:
Намена на воздухопловот:
Purpose of use :

Година на производство:
Production date:

Сериски број:
Serial Number:

Број на уверение за тип издаденo од производителот:
No. of Type Certificate of the State of Design:
Број на уверение за тип издаденo во Република Македонија:
No. of Type Certificate of the Republic of Macedonia:

Предходна регистарска ознака/држава:
Previous Registration Mark / State:

Тежина на празен воздухоплов:
Empty Weight:

Макс.тежина при полетување:
Maximum Take–Off Weight:

Ознака и сериски број на мотор (и):
Model and Engine Serial Number:
Ознака и сериски број на елиса (и):
Model and Propeller Serial Number:
Опрема:
Equipment:
Датум на упис во регистарот (Date of registration): __________________________________________
Датум на бришење од регистарот (Date of deregistration):_____________________________________
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СОПСТВЕНИЧКИ ЛИСТ
ОWNERSHIP SHEET
Број
No.

Сопственик и негова
адреса:
Name and Address of
Owner:

Корисник и негова
адреса
Name and Address of User:

Начин на
сопственост:
Ownership
type:

Упис во
регистарот

Бришење од
регистарот

Registration

Deregistration

ТОВАРЕН ЛИСТ
MORTGAGE SHEET
Реден
број
No

Вид на
заложн
о право

Име и адреса на
заложниот
должник

Mortgage
type

Name and Address
of Mortgagor

Заложен доверител,
негова адреса, број на
договор за залог
Name and Address of
Mortgagee, No. Mortgage
deed

Износ
на
залогот
Mortgage
Amount

Упис на
залог

Бришењe
на залог

Забелешки

Date of
entry of
mortgage

Deregistrati
on of
Mortgage

Remarks
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Број на досие
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ЗБИРКА НА ИСПРАВИ
DOCUMENTS LIST
Број
No.

Дата и
наш број
Date and
no.

Документ
Document

Испраќач/ дата
и број
Sender/date / no

Запишал
Entered by
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ИМЕНИК НА ВОЗДУХОПЛОВИ ВПИШАНИ ВО РЕГИСТАРОТ
LIST OF REGISTERED AIRCRAFT

Број на
досие
File
number

Дата на
упис
Date of
entry

Регистарска
ознака
Registration
mark

Тип

Сериски број

Корисник

Type

Serial number

User
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ИМЕНИК НА ВОЗДУХОПЛОВИ ИЗБРИШАНИ ОД РЕГИСТАРОТ
LIST OF DEREGISTERED AIRCRAFT

Број на
досие
File
number

Дата на
бришење
Date of
deregistration

Регистарска
ознака
Registration
Mark

Тип

Сериски број

Корисник

Type

Serial number

User
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СОПСТВЕНИК/КОРИСНИК
OWNER/USER

_____________________________________________
НЕГОВА АДРЕСА
ADDRESS

_____________________________________________
ИМЕНИК НА СОПСТВЕНИЦИ/КОРИСНИЦИ НА ВОЗДУХОПЛОВИ
LIST OF AIRCRAFT OWNER / USER
Број на
досие
File
number

Регистарска
ознака
Registration
mark

Тип

Сериски број

Type

Serial number

Дата на
упис
Date of entry

Дата на
бришење
Date of
deregistration

