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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ВОЗДУХОПЛОВСТВО 
Сл. Весник на Р. Македонија, бр.27 од 15.02.2016 година 

 

Член 1 
Во Законот за воздухопловство (“Службен весник на Република Македонија” брoj 

14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15 и 152/15) членот 56 
се менува и гласи: 
 

„Член 56 
(1) За користење на услуги на воздухопловна навигација во македонскиот воздушен 

простор, операторот на воздухопловот плаќа надоместок, кој се состои од надоместок 
со кој се финансираат трошоците за услуги за прелети (En Route Charges) и 
надоместок со кој се финансираат трошоците за терминални услуги (Terminal 

Charges). 
(2) Надоместокот со кој се финансираат трошоците за услуги за прелети (En Route 

Charges) од ставот (1) на овој член го наплатува EUROCONTROL и го пренесува на 
Агенцијата и на давателот на услуги на воздухопловна навигација врз основа на 
претходно склучен договор. 

(3) Надоместокот со кој се финансираат трошоците за терминални услуги (Terminal 
Charges) од ставот (1) на овој член, го наплатува давателот на услуги на 

воздухопловна навигација или EUROCONTROL. Доколку надоместокот го наплатува 
EUROCONTROL истиот го пренесува на давателот на услуги на воздухопловна 
навигација врз основа на претходно склучен договор. 

(4) Давателот на услуги на воздухопловна навигација може да примени мерки на 
присила согласно прописот од став (5) на овој член во случај кога заостанатиот долг 

нема да биде платен од страна на корисникот на услугите од став (1) на овој член. 
(5) Начинот на определување на висината на надоместокот од ставот (1) на овој член, 
начинот на наплатата и ослободувањето од плаќање на надоместокот ги пропишува 

Владата на Република Македонија во согласност со меѓународните договори 
ратификувани од Република Македонија. 

(6) Од плаќање на надоместокот од ставот (1) на овој член покрај летовите 
определени со прописот од став (5) на овој член, ослободени од плаќање се летовите 
на државните воздухоплови на Република Македонија, како и други летови кои можат 

да бидат ослободени согласно прописот од став (5) на овој член по претходно 
донесена одлука на Владата на Република Македонија.” 

 
Член 2 

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република 

Македонија да утврди пречистен текст на Законот за воздухопловство. 
 

Член 3 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на 

Република Македонија”. 
 


