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20120521401
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА
Врз основа на член 102 став 2, член 104 и член 111 став 2 од Законот за
воздухопловство („Службен весник на Република Македонија”, бр.14/06, 24/07, 103/08,
67/10 и 24/12), министерот за одбрана, донесе
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
УСЛОВИТЕ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ВОЕНИ ВОЗДУХОПЛОВИ
ВО РЕГИСТАР НА ВОЕНИТЕ ВОЗДУХОПЛОВИ, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ
НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ВОЕНИТЕ ВОЗДУХОПЛОВИ, НАЧИНОТ И
УСЛОВИТЕ ЗА БРИШЕЊЕ НА ВОЕНИТЕ ВОЗДУХОПЛОВИ ОД РЕГИСТАРОТ
НА ВОЕНИТЕ ВОЗДУХОПЛОВИ, РАСПОРЕДУВАЊЕТО, БОЕЊЕТО И
ОЗНАЧУВАЊЕТО НА ВОЕНИТЕ ВОЗДУХОПЛОВИ
Член 1
Во Правилникот за условите и процедурите за впишување на воени воздухоплови во
регистар на воените воздухоплови, содржината и начинот на водење на регистарот на
воените воздухоплови, начинот и условите за бришење на воените воздухоплови од
регистарот на воените воздухоплови, распоредувањето, боењето и означувањето на
воените воздухоплови („Службен весник на Република Македонија“ бр.81/10), во член 4
став 1 алинејата 4 се менува и гласи:
„- записник за извршен квантитативен и квалитативен прием на воздухопловот од
страна на крајниот корисник,“.
По алинејата 4 се додава нова алинеја 5 која гласи:
„- потврда за извршен пробен лет по извршен прием на воздухопловот или по негово
доведување во исправна состојба,“.
Член 2
Во член 5 во став 3 алинеја 2 се менува и гласи:
„- записник за извршен квалитативен и квантитативен прием на воздухопловот од
страна на крајниот корисник и“
Во член 5 во став 3 алинеја 3 се менува и гласи:
„- потврда за извршен пробен лет по извршен прием на воздухопловот или по негово
доведување во исправна состојба.“
Член 3
По членот 5 се додава нов член 5-а, кој гласи:
„Член 5-а
По приемот на барањето и комплетната документација, се врши преглед на техничката
состојба на воздухопловот на земја, преглед на придружната документација и преглед на
експлоатационата документација на воздухопловот.
Прегледите од ставот 1 на овој член ги врши комисија.
По извршените прегледи комисијата од став 2 на овој член составува записник за
извршените прегледи во кој дава предлог-заклучок дали воздухопловот ги исполнува или
не ги исполнува условите за впишување во Регистарот.“
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Член 4
Во член 6 ставот 1 се брише.
Ставот 2, се менува и гласи:
„Воздухопловот кој ги исполнил условите за впишување, се впишува во Регистарот и се
издава Сертификат за користење или Сертификат за ограничено користење на
воздухопловот.“
Член 5
Во член 7 ставот 3 се менува и гласи:
„По истекот на рокот на работа на воздухопловот, извршениот генерален ремонт и
обнова на рокот за работа, извршениот прелет или транспорт до Република Македонија,
извршениот пробен лет од крајниот корисник, крајниот корисник доставува барање за
издавање на нов Сертификат за користење.“
По ставот 3 се додаваат два нови става 4 и 5, кои гласат:
„Со барањето од став 3 на овој член се доставуваат и документите и доказите од член 5
став 3 алинеји 2 и 3 на овој правилник.“
По извршениот преглед на техничката состојба на воздухопловот, преглед на
придружната и експлоатационата документација на воздухопловот, се издава нов
Сертификат за користење, односно Сертификат за ограничено користење на
воздухопловот.“
Член 6
По членот 7 се додаваат два нови члена 7-а и 7-б, кои гласат:
„Член 7-а
Воздухоплов кој не е впишан во Регистарот и не поседува важечки сертификат за
користење, не може да се користи за извршување на летачки задачи.
По исклучок од став 1 на овој член, со воздухоплов кој не е впишан во Регистарот или
нема важечки сертификат за користење, по извршената набавка, генерален ремонт или
поправка во странство, може да се изврши прелет до Република Македонија, како и сите
потребни пробни летови за преглед на техничката состојба на воздухопловот, заради
впишување во Регистарот.
Член 7-б
Министерството за одбрана најмалку еднаш годишно врши преглед на техничката
состојба на воздухопловот, одржувањето на воздухопловот и состојбата на
документацијата на воздухопловот кој поседува важечки сертификат за користење.
За извршените прегледи од став 1 на овој член се сочинува записник кој се приложува
во досието на воздухопловот во Регистарот.“
Член 7
Во член 38 во ставот 1 зборот „евиденциски“ се заменува со зборот „регистарски“.
Во ставот 4, зборот „евиденциски“ се заменува со зборот „регистарските“.
Член 8
Во членот 39, бројот „24“ се заменува со бројот „38“.
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Член 9
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр.01-1656/3
26 март 2012 година
Скопје

Министер за одбрана,
д-р Фатмир Бесими, с.р.
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