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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ОБЛИГАЦИОНИТЕ И СТВАРНОПРАВНИТЕ ОДНОСИ ВО
ВОЗДУШНИОТ СООБРАЌАЈ
Сл. Весник на Р. Македонија, бр.148 од 21.10.2011 година

Член 1
Во Законот за облигационите и стварноправните односи во воздушниот сообраќај
(„Службен весник на Република Македонија“ број 85/2008), во членот 1 став (2)
алинеја 6 зборовите: „Регулативата (ЕЗ )2409/92“ се заменуваат со зборовите:
„Глава 4 од Регулативата (ЕЗ) бр.1008/2008 на Европскиот парламент и на
Советот од 24 септември 2008 година за заедничките правила за вршење на
воздухопловните услуги во заедницата (во натамошниот текст: Регулативата
1008/2008)“.
Член 2
Во членот 25 зборовите: „Регулативата (ЕЗ)2409/92“ се заменуваат со зборовите:
„Глава 4 од Регулативата 1008/2008“.
Член 3
Во членот 94 став (2) зборовите: „органот на државната управа надлежен за
вршење на работите од областа на воздухопловството (Агенција за цивилно
воздухопловство)“ се заменуваат со зборовите: „Агенцијата за цивилно
воздухопловство“.
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) По исклучок од ставот (2) на овој член договорот за закуп на воздухоплов со
екипаж не е предмет на одобрување од страна на Агенцијата за цивилно
воздухопловство, доколку истиот е запишан во Регистарот на воздухоплови на
Република Македонија и се дава на користење на странски превозник.“
Член 4
Во членот 141 став (2) зборовите : „органот на државната управа кој е надлежен“
се заменуваат со зборовите: „Агенцијата за цивилно воздухoпловство која е
надлежна“.
Член 5
Во членот 162 точка 2 точката и запирката се заменуваат со сврзникот „и“.
Во точката 3 сврзникот „и“ се заменува со точка.
Точката 4 се брише.
Член 6
Во членот 165 ставови (1), (2) и (3) зборовите: „став (1)“ се бришат.
Член 7
Во членот 166 став (1) зборовите: „став (1)“ се бришат.
Член 8
Насловот на членот 191 и членот 191 се менуваат и гласат:
„Порамнување
Член 191
За прекршоците од членот 190 на овој закон, Агенцијата за цивилно
воздухопловство, пред поднесување на барање за поведување на прекршочна
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постапка пред надлежен суд ќе спроведе постапка за порамнување согласно со
Законот за прекршоците.“
Член 9
Во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон
Секретаријатот за европски прашања при Владата на Република Македонија ќе ја
преведе и објави во „Службен весник на Република Македонија“ Регулативата
1008/2008.
Член 10
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
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