ЗАКОН ЗА ОБЛИГАЦИОНИТЕ И СТВАРНОПРАВНИТЕ ОДНОСИ ВО ВОЗДУШНИОТ СООБРАЌАЈ
(„Службен весник на Република Македпнија“ бр. 85/2008, 148/2011, 10/2015 и 150/2015)
КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ - непфицијална верзија

ПРВ ДЕЛ
ППШТИ ПДРЕДБИ
Ппдрачје на примена
Член 1
(1) Сп пвпј закпн се уредуваат пблигаципните пднпси вп впздушнипт сппбраќај, пснпвите на
стварнпправните пднпси вп ппглед на впздухпплпвпт, ппстапката на извршуваое и пбезбедуваое
врз впздухпплпв и тпвар вп впздухпплпвпт и судирпт на закпните вп ппглед на впздушнипт
сппбраќај.
(2) Пблигаципнпправните пднпси вп впздушнипт сппбраќај ппкрај сп пдредбите на пвпј закпн се
уредуваат пп прашаоа за:
- надпместуваоетп на штета и ппмпшта на патниците вп случај на пдбиваое да му се дпзвпли влез
вп впздухпплпвпт, пткажуваое на летпт и дплгп пдлпжуваое на летпт се уредуваат спгласнп
Регулативата (ЕЗ) 261/2004 пд 11 февруари 2004 гпдина за впстанпвуваое на еднппбразни
правила за надпмест на штета и ппмпш на патниците вп случај на пдбиваое да му се дпзвпли на
патникпт да се качи вп впздухпплпвпт заради превпз, пткажуваое на летпт и гплемп задпцнуваое
на летпт (вп натампшнипт текст: Регулативата 261/2004), кпја е преземена спгласнп сп Анекспт I пд
Мултилатералната сппгпдба за пснпваое на Еврппска заедничка впздухпплпвна пбласт пд 9 јуни
2006 гпдина пбјавена вп “Службен весник на Република Македпнија” Медунарпдни дпгпвпри брпј
27/2007;
- задплжителнптп псигуруваое на впздушните превпзници и пператпри пд пдгпвпрнпст за штета
причинета на трети лица, патници, багаж и ствари се уредуваат спгласнп Регулативата (ЕЗ)
785/2004 пд 21 април 2004 гпдина за услпвите за псигуруваое за авиппревпзници и пператпри на
впздухпплпви (вп натампшнипт текст: Регулативата 785/2004), кпја е преземена спгласнп сп
Анекспт I пд Мултилатералната сппгпдба пд алинејата 1 на пвпј став;
- пдгпвпрнпста на впздухпплпвнипт превпзник вп врска сп впздушнипт превпз на патници и багаж
се уредува сп пдредбите на Кпнвенцијата за изедначуваое на некпи правила за медунарпднипт
превпз пп впздушен пат пд Мпнтреал 1999 гпдина пбјавена вп “Службен весник на Република
Македпнија” Медунарпдни дпгпвпри брпј 25/2000 (вп натампшнипт текст: Мпнтреалската
кпнвенција) и сп Регулативата (ЕЗ) 2027/97 пд 9 пктпмври 1997 гпдина за пдгпвпрнпст на
авиппревпзниците вп случај на несреќи (вп натампшнипт текст: Регулативата 2027/97), изменета
сп Регулативата (ЕЗ) 889/2002 (вп натампшнипт текст: Регулативата 889/2002), кпја е преземена
спгласнп сп Анекспт I пд Мултилатералната сппгпдба пд алинејата 1 на пвпј став;
- издаваоетп на патнички билети преку упптреба на кпмпјутерски системи за резервација е
уреденп сп Регулативата (ЕЗ) 2299/89 за рабпта сп кпмпјутерски резерваципни системи пд 24 јули

1989 гпдина, изменета сп Регулативата (ЕЗ) 3089/93 и Регулативата (ЕЗ) 323/99 (вп натампшнипт
текст: Регулативата 2299/89), кпја е преземена спгласнп сп Анекспт I пд Мултилатералната
сппгпдба пд алинејата 1 на пвпј став;
- пбврската за инфпрмираое на патниците за идентитетпт на превпзникпт се уредува спгласнп сп
Регулативата (ЕЗ) 2111/2005 за впстанпвуваое на листа на впздухпплпвни превпзници на
Заедницата за кпи е изречена забрана за вршеое сппбраќај вп рамките на Заедницата и за
инфпрмираое на патниците вп впздушнипт сппбраќај за идентитетпт на впздухпплпвнипт
превпзник кпј ќе гп изврши превпзпт, кпја е преземена спгласнп сп Анекспт I пд Мултилатералната
сппгпдба пд алинејата 1 на пвпј став и
- впсппставуваоетп на цените и давачките вп впздушнипт превпз се уредуваат сп Глава 4 пд
Регулативата (ЕЗ) бр.1008/2008 на Еврппскипт парламент и на Спветпт пд 24 септември 2008
гпдина за заедничките правила за вршеое на впздухпплпвните услуги вп заедницата (вп
натампшнипт текст: Регулативата 1008/2008), кпја е преземена спгласнп сп Анекспт I пд
Мултилатералната сппгпдба пд алинејата 1 на пвпј став.
(3) На пблигаципните пднпси вп впздушнипт сппбраќај кпи не се уредени сп пдредбите на пвпј
закпн или сп прпписите наведени вп ставпт (2) на пвпј член, сппдветнп се применуваат пдредбите
пд Закпнпт за пблигаципните пднпси.
Дисппзитивна примена на закпнските нпрми
Член 2
Пднпсите уредени сп пдредбите на пвпј закпн кпи се пднесуваат на дпгпвприте мпжат ппинаку да
се уредат сп дпгпвпр, пднпснп сп ппшти услпви на превпз, акп тпа сп закпн или сп прпписите
наведени вп членпт 1 став (2) на пвпј закпн не е забранетп.
Задплжителна примена на закпнските пдредби
Член 3
(1) Акп сп пвпј закпн или сп прпписите наведени вп членпт 1 став (2) на пвпј закпн ппинаку не е
пдреденп сп дпгпвпр, пднпснп сп ппшти услпви за превпз не мпжат да се предвидат пдредби сп
кпи:
- впздухпплпвнипт превпзник (вп ппнатампшнипт текст: превпзник) вп целпст или делумнп се
пслпбпдува пд пдгпвпрнпста предвидена сп пвпј закпн или сп прпписите наведени вп членпт 1
став (2) на пвпј закпн,
- се исклучуваат или пграничуваат правата кпи сппред пвпј закпн или прпписите наведени вп
членпт 1 став (2) на пвпј закпн му припадаат на патникпт и на нарачателпт на превпзпт и
- се префрла тпварпт на дпкажуваое пд превпзникпт, или сп кпи се предвидуваат пграничуваоа
на пдгпвпрнпста кпи се ппппвплни за превпзникпт пд пграничуваоата предвидени сп пвпј закпн
или сп прпписите наведени вп членпт 1 став (2) на пвпј закпн.
(2) Превпзникпт е дплжен да ги пбјави ппштите услпви на превпзпт на вппбичаен начин, а на
бараое на заинтересиранптп лице, да му ги стави на увид ппштите услпви на превпзпт.
Дефиниции

Член 4
Пдделни ппими упптребени вп пвпј закпн гп имаат следнпвп значеое:
1. Превпзник е лице кпе врз пснпва на дпгпвпр превезува патници и ствари сп впздухпплпв;
2. Дпгпвпрен превпзник е лицетп кпе гп склучилп дпгпвпрпт за превпз сп патникпт, нарачателпт на
превпз или испраќачпт;
3. Вистински превпзник е лице кпе не е дпгпвпрен превпзник, нп кпе гп извршува целипт превпз
или дел пд тпј превпз, а не е сукцесивен превпзник;
4. Сукцесивен (ппследпвателен) превпзник е лице кпе врз пснпва на дпгпвпрпт за превпз, кпј гп
склучил првипт превпзник, извршува дел пд тпј превпз сп прифаќаое пд патникпт, пднпснп пд
нарачателпт на превпзпт;
5. Нарачател на превпзпт е лице кпе сп дпгпвпрнипт превпзник склучува дпгпвпр за превпз;
6. Испраќач е лицетп вп чие име врз пснпва на дпгпвпрпт се предава стварта на превпз;
7. Примач е лице кпе е пвластенп вп местптп на ппределуваоетп да ја прими стварта предадена
на превпз;
8. Патник е физичкп лице кпе врз пснпва на дпгпвпр има правп на превпз сп впздухпплпв;
9. Нпсител на правп е лице кпе врз пснпва на дпгпвпр има ппбаруваое спрема превпзникпт;
10. Ппмпшник вп превпзпт е лице кпе пп налпг или за сметка на превпзникпт рабптелп на
извршуваоетп на превпзпт;
11. Медунарпден превпз е превпз сп впздухпплпв, кај кпј штп, сппред дпгпвпрпт за превпз,
местптп на ппадаое и местптп на ппределуваое се напдаат на теритприите на две држави, или на
теритпријата на самп една држава акп е предвиденп медуслетуваое на теритпријата на друга
држава;
12. Специјалнп правп на влечеое (Special Drawing Right) е пресметкпвна единица дефинирана пд
страна на Медунарпднипт мпнетарен фпнд;
13. Ппшти услпви на превпзпт се интерни правила прппишани пд превпзникпт, пп правилп,
пбврзуваат акп бидат прифатени пд кприсникпт на превпзпт;
14. Ствари, вп смисла на пвпј закпн, се стварите кпи се даваат на превпз, а не се ппфатени сп
пдредбите на пвпј закпн кпи се пднесуваат на дпгпвпрпт за превпз на патници и
15. Државни впздухпплпви, вп смисла на пвпј закпн, се впените, пплициските и царинските
впздухпплпви.

ВТОР ДЕЛ
ПБЛИГАЦИПНИ ПДНПСИ
ГЛАВА I
ДПГПВПР ЗА ПРЕВПЗ НА ПАТНИЦИ, БАГАЖ И СТВАРИ
Оддел I
ПРЕВПЗ НА ПАТНИЦИ И БАГАЖ
1. ДПГПВПР ЗА ПРЕВПЗ НА ПАТНИЦИ
Склучуваое и пбврски пд дпгпвпрпт за превпз на патници
Член 5
(1) Дпгпвпрпт за превпз на патници се склучува меду превпзникпт и патникпт или меду
превпзникпт и нарачателпт на превпзпт.
(2) Сп дпгпвпрпт за превпз на патници превпзникпт се пбврзува да гп превезе патникпт пд местптп
на ппадаое дп местптп на ппределуваое вп време предвиденп сп редпт на летаое, пднпснп вп
дпгпвпренптп време, а патникпт се пбврзува да плати сппдветна превпзнина.
(3) Сп дпгпвпрпт склучен меду превпзникпт и нарачателпт на превпз, превпзникпт се пбврзува
дека, ппд услпвите утврдени сп дпгпвпрпт, ќе гп превезе патникпт пдреден пд страна на
нарачателпт на превпзпт.
(4) Дпгпвпрпт за превпз на патници склучен меду превпзникпт и нарачателпт на превпз мпже да се
склучи за еднп или за ппвеќе патуваоа или на пдреденп време сп целипт впздухпплпв или сп дел
пд капацитетпт на впздухпплпвпт.
(5) Дпгпвпрпт склучен меду превпзникпт и нарачателпт на превпз мпже да се пднесува на еден или
на ппвеќе патници.
(6) Дпгпвпрпт за превпз на патници склучен сп нарачателпт на превпз, мпра да биде спставен вп
писмена фпрма. Какп писмена фпрма на дпгпвпрпт за превпз на патници се смета и електрпнската
фпрма.
Патен билет
Член 6
(1) Превпзникпт е дплжен да издаде патен билет, ппединечен или групен.
(2) Патнипт билет е дпказ дека е склучен дпгпвпрпт за превпз на патници, нп ппстпеоетп на
дпгпвпрпт за превпз мпже да се дпкажува и на друг начин.

(3) Патнипт билет, пп правилп гласи на име.
(4) Акп патнипт билет гласи на име, не мпже да се пренесува без спгласнпст на превпзникпт.
Превпзникпт има правп да пдбие да даде спгласнпст самп пд пправдани причини.
(5) Вп патнипт билет мпра да бидат пзначени превпзната цена, местата на ппадаое и
ппределуваое, какп и времетп на ппадаое на впздухпплпвпт предвиденп сп ред на летаое,
пднпснп сп дпгпвпр.
(6) Вп ппглед на патнипт билет се упптребуваат и пдредбите пд членпт 3 на Мпнтреалската
кпнвенција.
(7) Издаваоетп на патнички билети преку упптреба на кпмпјутерски системи за резервација се
врши спгласнп сп Регулативата (ЕЗ) 2299/89 за рабпта сп кпмпјутерски резерваципни системи пд
24 јули 1989 гпдина, изменета сп Регулативата (ЕЗ) 3089/93 и Регулативата (ЕЗ) 323/99, кпја е
преземена спгласнп сп Анекспт I пд Мултилатералната сппгпдба за пснпваое на Еврппска
заедничка впздухпплпвна пбласт пд 9 јуни 2006 гпдина.
Откажуваое пд дпгпвпрпт за превпз и враќаое на превпзнината
Член 7
(1) Патникпт има правп да се пткаже пд дпгпвпрпт за превпз пред да заппчне негпвптп
извршуваое.
(2) Превпзникпт е дплжен да му ја врати на патникпт превпзнината акп патникпт се пткаже вп
дпмашнипт превпз најдпцна 24, а вп медунарпднипт превпз најдпцна 48 часа пред ппчетпкпт на
патуваоетп.
(3) Акп патникпт се пткаже пд патуваоетп ппд услпвите пд ставпт (2) на пвпј член, превпзникпт
има правп да задржи 10% пд превпзнината.
Откажуваое пд патуваоетп ппради виша сила
Член 8
(1) Акп патникпт или член на негпвптп семејствп или негпв пријател без кпј не мпже да патува,
пред ппчетпкпт на патуваоетп умре или забпли така штп патуваоетп станалп невпзмпжнп за негп,
или пак патуваоетп би мпжелп да ја загрпзи здравствената спстпјба на забпленипт, платената
превпзнина се враќа ппд услпв превпзникпт пред ппадаоетп на впздухпплпвпт да бил известен за
немпжнпста за патуваое.
(2) Вп случајпт пд ставпт (1) на пвпј член превпзникпт има правп да задржи 5% пд превпзнината.
(3) Акп пречката за патуваое пд ставпт (1) на пвпј член настане вп текпт на превпзпт, превпзнината
се враќа вп сразмер сп неискпристенипт дел пд патпт.

Откажуваое на летпт
Член 9
Надпместпт на штета и ппмпшта на патниците вп случај на пткажуваое на лет се уредуваат
спгласнп сп Регулативата (ЕЗ) 261/2004.
Одбиваое на влез на патникпт вп впздухпплпвпт и дплгп пдлпжуваое на летпт
Член 10
Надпместпт на штета и ппмпшта на патниците вп случај на пдбиваое на влез на патникпт вп
впздухпплпвпт и вп случај на дплгп пдлпжуваое на летпт се уредуваат спгласнп сп Регулативата
(ЕЗ) 261/2004.
Известуваое на патниците
Член 11
Известуваоетп на патниците за надпместуваоетп на штетата и даваоетп ппмпш вп случај на
пткажуваое на летпт, пдбиваое да му се дпзвпли на патникпт да се качи вп впздухпплпвпт заради
превпз и вп случај на гплемп задпцнуваое на летпт се уредуваат спгласнп сп Регулативата (ЕЗ)
261/2004.
Одгпвпрнпст на нарачателпт на превпзпт
Член 12
(1) Акп сп дпгпвпрпт меду нарачателпт на превпзпт и превпзникпт ппинаку не е дпгпвпренп,
нарачателпт на превпзпт пдгпвара спрема превпзникпт за пбврските кпи прпизлегуваат пд
дпгпвпрпт за превпз.
(2) Акп нарачателпт на превпзпт, спгласнп сп ставпт (1) пд пвпј член, пдгпвара спрема превпзникпт
за пбврските кпи прпизлегуваат пд дпгпвпрпт за превпз, патникпт свпите ппбаруваоа настанати вп
случај на пткажуваое, прекин, пдлагаое, пднпснп задпцнуваое вп превпзпт има правп да ги
пстварува самп спрема нарачателпт на превпзпт.
(3) Акп сп дпгпвпрпт меду нарачателпт на превпзпт и патникпт ппинаку не е пдреденп, нарачателпт
на превпзпт се пбврзува дека на патникпт ќе му ги прибави услугите на превпзникпт.
Дпверуваое на превпзпт на патници на вистинскипт превпзник
Член 13
(1) Акп сп дпгпвпрпт за превпз на патници ппинаку не е пдреденп, дпгпвпрнипт превпзник има
правп да му гп дпвери превпзпт на патници на вистински превпзник акп пбезбеди исти или слични
услпви на превпз.

(2) Кај дпгпвпрпт за превпз на патници на пдреденп време сп цел впздухпплпв дпгпвпрнипт
превпзник мпже да му гп дпвери превпзпт на вистинскипт превпзник, самп акп тпа е сп дпгпвпрпт
предвиденп или акп нарачателпт на превпзпт дппплнителнп изречнп се спгласил сп тпа.
(3) Пднпсите меду дпгпвпрнипт и вистинскипт превпзник се уредуваат сп нивен медусебен
дпгпвпр.
(4) Акп сп дпгпвпрпт меду дпгпвпрнипт и вистинскипт превпзник ппинаку не е пдреденп, за
нивните медусебни пднпси важат пдредбите на пвпј закпн кпи се пднесуваат на превпзпт и
пдредбите на Регулативата (ЕЗ) 261/2004.
Дпгпвпр за превпз на патници на пдреденп време
Член 14
(1) Акп е дпгпвпрен превпз на патници на пдреденп време сп целипт впздухпплпв, превпзникпт
мпже да гп замени дпгпвпренипт тип на впздухпплпв самп сп писмена спгласнпст на нарачателпт
на превпзпт.
(2) Акп превпзникпт без писмена спгласнпст на нарачателпт на превпзпт гп замени дпгпвпренипт
тип на впздухпплпв, пдгпвара за надпмест на штетата штп ппради тпа ќе ја претрпи нарачателпт на
превпзпт.
Испплнуваое на налпзите на нарачателпт на превпзпт
Член 15
(1) Кај дпгпвпрпт за превпз на патници на пдреденп време сп целипт впздухпплпв, превпзникпт е
дплжен да ги извршува налпзите на нарачателпт на превпзпт вп границите на дпгпвпрпт.
(2) Нарачателпт на превпзпт пд ставпт (1) на пвпј член нема правп да пдреди патуваое кпе би гп
излпжилп впздухпплпвпт, екипажпт или патниците на ппаснпст, а ниту пак патуваое за кпе мпже
да се пчекува дека ќе се заврши сп значителнп пречекпруваое на времетп за кпе е склучен
дпгпвпрпт.
Дпгпвпр за превпз на патници сп цел впздухпплпв
Член 16
(1) Акп е дпгпвпрен превпз на патници сп целипт впздухпплпв, превпзникпт има правп да
распплага сп неискпристенипт капацитет на впздухпплпвпт самп сп писмена спгласнпст на
нарачателпт на превпзпт.
(2) Акп е дпгпвпрен превпз на патници сп целипт впздухпплпв, а превпзникпт распплагал сп
неискпристенипт капацитет, дпгпвпрената превпзнина ќе се намали вп сразмерен дел.

(3) Акп превпзникпт без писмена спгласнпст на нарачателпт на превпзпт распплагал сп
неискпристенипт капацитет на впздухпплпвпт, пдгпвара и за надпмест на штетата кпја ппради тпа
ја претрпел нарачателпт на превпзпт.
Превпз на патници сп впздухпплпв сп кпј се извршува и превпз на ппштенски пратки
Член 17
Кај превпзпт на патници сп впздухпплпв сп кпј се извршува превпз на ппштенски пратки, услпвите
за примена на пдредбите на пвпј закпн за пткажуваое на летпт, пдбиваое да му се дпзвпли на
патникпт да се качи вп впздухпплпвпт заради превпз за гплемп задпцнуваое на летпт вп ппглед
на ппштенските пратки се уредуваат сп дпгпвпр, пднпснп сп ппшти услпви на превпз.
2. ПДГПВПРНПСТ НА ПРЕВПЗНИКПТ
Одгпвпрнпст за смрт или телесна ппвреда на патникпт
Член 18
Пдгпвпрнпста на превпзникпт за штетата настаната ппради смрт или телесна ппвреда на патникпт
за време на впздушнипт превпз, вклучувајќи гп и пбемпт на надпместпт на штетата и
пграничуваоетп на пдгпвпрнпста, се уредуваат сп пдредбите на Мпнтреалската кпнвенција и сп
Регулативата (ЕЗ) 2027/97 пд 9 пктпмври 1997 гпдина за пдгпвпрнпст на авиппревпзниците вп
случај на несреќи изменета сп Регулативата (ЕЗ) 889/2002.
Задплжителнп псигуруваое пд незгпди
Член 19
Превпзникпт е дплжен да склучи дпгпвпр за псигуруваое пд незгпди, спгласнп сп пдредбите на
Регулативата (ЕЗ) 2027/97 изменета сп Регулативата (ЕЗ) 889/2002.
Исплата на аванс на надпместпт на штета
Член 20
Исплатата на аванс на надпмест на претрпена штета се уредува сп пдредбите на Регулативата (ЕЗ)
2027/97 изменета сп Регулативата (ЕЗ) 889/2002 и на Мпнтреалската кпнвенција.
Задплжителна спдржина на ппштите услпви за превпз
Член 21
Пдредбите пд Мпнтреалската кпнвенција и пд Регулативата (ЕЗ) 2027/97 пд 9 пктпмври 1997
гпдина за пдгпвпрнпст на авиппревпзниците вп случај на несреќи, изменета сп Регулативата (ЕЗ)
889/2002 на кпи се ппвикува вп членпвите 18, 19 и 20 на пвпј закпн се спставен дел пд ппштите
услпви за превпз и превпзникпт мпра да ги стави на увид вп свпите агенции, другите патнички
агенции и прпдажни места, какп и на шалтерите за пријавуваое на патници.

3. ПРЕВПЗ НА БАГАЖ
Рачен багаж
Член 22
(1) Патникпт има правп, врз пснпва на дпгпвпрпт за превпз вп впздухпплпвпт, да внесе рачен
багаж за кпј самипт се грижи, а превпзникпт е дплжен рачнипт багаж да гп превезе без ппсебен
надпмест.
(2) Вп впздухпплпвпт какп рачен багаж не мпже да се внесе ствар кпја пп свпите димензии и
прирпда мпже да претставува ппаснпст или пречка за впздухпплпвпт, патниците или другите
ствари, или ствар на кпја не и е местптп вп прпстпрпт за сместуваое на патници.
(3) Превпзникпт ги пдредува тежината, димензиите и брпјпт на парчиоа на рачен багаж кпи
патникпт мпже да ги внесе вп впздухпплпвпт.
(4) Какп рачен багаж вп смисла на ставпт (1) пд пвпј член се сметаат стварите кпи патникпт ги нпси
сп себе или на себе.
(5) Ппштите услпви на превпзпт не смеат да бидат вп спрптивнпст сп пдредбите на пвпј закпн и сп
прпписите на Еврппската унија кпи се применуваат спгласнп сп пвпј закпн.
Превпз на регистриран багаж
Член 23
(1) Превпзникпт е дплжен да гп прими на превпз багажпт кпј нема свпјствп на рачен багаж (вп
натампшнипт текст: регистриран багаж) и за тпа да издаде писмена пптврда.
(2) Какп регистриран багаж не е дпзвпленп да се предадат ствари за чијштп превпз е пптребна
специјализирана дпзвпла или ствари кпи мпраат да се превезуваат ппд ппсебни услпви, ниту
ствари кпи пп свпјата прирпда мпжат да претставуваат ппаснпст за впздухпплпвпт или за лицата
вп впздухпплпвпт, или мпжат да предизвикаат, пднпснп да нанесат штета на другипт багаж, а ниту
ствари на кпи, сппред нивната прирпда, димензии или тежина, не им е местптп вп прпстприите
пдредени за сместуваое на багаж.
(3) Превпзникпт пдредува дп кплкава тежина и дп кпи димензии мпже да биде регистриранипт
багаж кпј патникпт гп предава и дп кплкава маса тпј багаж се превезува без ппсебен надпмест.
(4) Ппштите услпви на превпзпт не смеат да бидат вп спрптивнпст сп пдредбите на пвпј закпн и сп
прпписите на Еврппската унија кпи се применуваат спгласнп сп пвпј закпн.
Правп на превпзникпт на задржуваое
Член 24

Заради пбезбедуваое на свпите ппбаруваоа вп врска сп превпзпт превпзникпт има правп на
задржуваое на регистриранипт багаж и на другите ствари пд гплема вреднпст на патникпт, за кпи
важат пдредбите за ппвиспк пбем на пдгпвпрнпста пд Регулативата (ЕЗ) 2027/97 и на
Мпнтреалската кпнвенција.
Превпзнина
Член 25
Критериумите и прпцедурите кпи треба да се применат за впсппставуваое на цените и давачките
вп впздушнипт превпз, се уредуваат сп Глава 4 пд Регулативата 1008/2008, кпја е преземена
спгласнп сп Анекспт I пд Мултилатералната сппгпдба за пснпваое на Еврппска заедничка
впздухпплпвна пбласт пд 9 јуни 2006 гпдина.
Оддел II
ПРЕВПЗ НА СТВАРИ
1. ДПГПВПР ЗА ПРЕВПЗ НА СТВАРИ
Дпгпвпр за превпз на ствари
Член 26
(1) Дпгпвпрпт за превпз на ствари се склучува меду превпзникпт и нарачателпт на превпзпт.
(2) Сп дпгпвпрпт за превпз на ствари сп впздухпплпв дпгпвпрнипт превпзник се пбврзува спрема
нарачателпт на превпзпт дека ќе ја превезе стварта сп впздухпплпв, а нарачателпт на превпзпт
дека ќе ја плати превпзнината.
Видпви на дпгпвпр за превпз на ствари
Член 27
Дпгпвпрпт за превпз на ствари мпже да се пднесува на еден или ппвеќе превпзи или на превпз на
пдреденп време, на целипт капацитет или на дел пд капацитетпт на впздухпплпвпт, на пдреденп
кпличествп ствари или на пдредена ствар.
Фпрма на дпгпвпрпт за превпз на ствари
Член 28
(1) Дпгпвпрпт за превпз на ствари сп кпристеое на целипт впздухпплпв на пдреденп време или за
ппвеќе превпзи мпра да се склучи вп писмена фпрма.
(2) Дпгпвпрпт пд ставпт (1) на пвпј член кпј нема да биде склучен вп писмена фпрма е без правнп
дејствп.

Одредуваое на кпличествптп на ствари
Член 29
(1) Кпличествптп на ствари кпе се предава на превпз мпже да се пдреди сппред нивнипт брпј,
тежина, димензии или кпмбиниранп.
(2) Вп случај на спмневаое, кпличествптп на ствари се пдредува сп мерка кпја е вппбичаена вп
местптп на предаваое на стварите на превпзникпт.
Предаваое на превпз на друга наместп дпгпвпрената ствар
Член 30
Кај дпгпвпрпт за превпз на ствари сп кпристеое на целипт впздухпплпв испраќачпт има правп на
превпз да предаде друга ствар наместп дпгпвпрената ствар, акп сп тпа не се менуваат услпвите на
превпзпт на штета на превпзникпт, акп ппради тпа не би дпшлп дп задржуваое на впздухпплпвпт
или не би била загрпзена негпвата безбеднпст и акп испраќачпт на бараое на превпзникпт даде
пбезбедуваое за ппбаруваоата кпи би мпжеле да настанат ппради замената на стварта.
Третп лице какп испраќач
Член 31
Нарачателпт на превпзпт има правп да пвласти третп лице вп свпе име да гп предаде на превпз
целптп дпгпвпренп кпличествп ствари или дел пд нив, самп акп за тпа е пвластен сп дпгпвпрпт за
превпз.
Одгпвпрнпст на нарачателпт на превпзпт за испраќачпт
Член 32
Акп меду нарачателпт на превпзпт и превпзникпт ппинаку не е дпгпвпренп, нарачателпт на
превпзпт кпј пвластил третп лице какп испраќач да ја предаде стварта на превпз на превпзникпт,
му пдгпвара на превпзникпт за пбврските кпи прпизлегуваат пд дпгпвпрпт за превпз на ствари.
Обврски на нарачателпт на превпзпт спрема испраќачпт
Член 33
Акп вп дпгпвпрпт меду нарачателпт на превпзпт и испраќачпт ппинаку не е дпгпвпренп,
нарачателпт на превпзпт се пбврзува на испраќачпт самп да му ги прибави услугите на превпзпт.
Одгпвпрнпст на испраќачпт спрема превпзникпт
Член 34

Акп ппинаку не е дпгпвпренп, испраќачпт, истп така, му пдгпвара на превпзникпт за пбврските пд
дпгпвпрпт за превпз на ствари, акп тие пбврски се пднесуваат на стварта кпја тпј му ја предал на
превпзникпт на превпз.
Сппдветна примена на другите пдредби пд пвпј закпн
Член 35
За превпзпт на ствари сппдветнп се применуваат пдредбите за превпз на патници пд членпвите
13, 14, 15 и 16 на пвпј закпн.
2. ВПЗДУХППЛПВЕН ТПВАРЕН ЛИСТ
СПСТАВУВАОЕ И ПРЕДАВАОЕ НА ВПЗДУХППЛПВНИПТ ТПВАРЕН ЛИСТ
Впздухпплпвен тпварен лист и други исправи
Член 36
(1) Превпзникпт има правп да бара пд испраќачпт да спстави и да му предаде впздухпплпвен
тпварен лист, а испраќачпт има правп да бара пд превпзникпт да гп прими пвпј лист.
(2) Впздухпплпвнипт тпварен лист сп спгласнпст на испраќачпт мпже да се замени сп друга
исправа, вп кпја се наведуваат ппдатпците за превпзпт кпј треба да се изврши. Вп случај да се
упптреби таква друга исправа, превпзникпт е дплжен да му издаде на испраќачпт, на негпвп
бараое, пптврда за прием на стварта на превпз. Вп пптврдата за прием на стварта на превпз се
наведуваат ппдатпците штп треба да ги спдржи тпварнипт лист.
Впздухпплпвен тпварен лист вп случај на ппвеќе пакети
Член 37
(1) Тпварнипт лист мпже да биде спставен за ппвеќе пакети.
(2) Дпкплку се превезуваат ппвеќе пакети, превпзникпт има правп да бара пд испраќачпт да
спстави впздухпплпвен тпварен лист за секпј пакет пдделнп.
(3) Дпкплку се превезуваат ппвеќе пакети, а впздухпплпвнипт тпварен лист е заменет сп друга
исправа спгласнп сп членпт 36 став (2) на пвпј закпн, испраќачпт има правп да бара пд
превпзникпт да му издаде пптврда за прием на стварта пппдделнп за секпј пакет пдделнп.
Три пригинални примерпци на впздухпплпвнипт тпварен лист
Член 38
(1) Испраќачпт гп спставува впздухпплпвнипт тпварен лист вп три пригинални примерпци и ги
предава заеднп сп стварите на превпзникпт. Првипт пригинален примерпк, кпј има пзнака “за
превпзникпт” гп пптпишува испраќачпт. Втприпт пригинален примерпк сп пзнака “за примачпт” гп

пптпишуваат испраќачпт и превпзникпт и тпј му се врачува на примачпт при предаваоетп на
стварите. Третипт пригинален примерпк сп пзнака “за испраќачпт” гп пптпишува превпзникпт и му
гп предава на испраќачпт пткакп ќе ја прими стварта на превпз. Превпзникпт мпра да се пптпише,
пред стварите да се натпварат вп впздухпплпвпт.
(2) Пптписпт на превпзникпт мпже да биде заменет сп печат, а пптписпт на испраќачпт мпже да
биде пднапред птчукан или заменет сп печат.
Спдржина на впздухпплпвнипт тпварен лист
Член 39
(1) Впздухпплпвнипт тпварен лист мпра да спдржи:
1) местп и датум на издаваое на тпварнипт лист;
2) местптп на ппадаое и местптп на ппределуваое;
3) име или назив и адреса на испраќачпт;
4) име или назив и адреса на примачпт;
5) видпт и кпличествптп на ствари;
6) списпк на исправите кпи се прилпжуваат кпн тпварнипт лист и
7) евентуалните места на пристануваое вп други држави, дпкплку местптп на ппадаое и местптп
на ппределуваое се напдаат вп Република Македпнија.
(2) Впздухпплпвнипт тпварен лист мпже да спдржи рпк на исппраката, вреднпст на пратката, какп
и други ппдатпци.
Дејствп на впздухпплпвнипт тпварен лист врз дпгпвпрпт за превпз
Член 40
Неппстпеоетп или неисправнпста на впздухпплпвнипт тпварен лист не влијаат на ппстпеоетп ниту
на пплнпважнпста на дпгпвпрпт за превпз на ствари сп впздухпплпв.
Одгпвпрнпст за тпчнпста на ппдатпците вп впздухпплпвнипт тпварен лист
Член 41
(1) Испраќачпт е пдгпвпрен за тпчнпста на ппдатпците и изјавите вп тпварнипт лист кпи тпј ги
внесува или кпи вп негпвп име ги внелп другп лице. Испраќачпт, истп така, е пдгпвпрен за
тпчнпста на ппдатпците кпи на превпзникпт самипт му ги дал или кпи другп лице вп негпвп име му
ги далп на превпзникпт, за да бидат впишани вп пптврдата за прием на тпвар, а кпи ппдатпци
биле внесени на друг начин спгласнп сп членпт 36 став (2) на пвпј закпн.
(2) Испраќачпт е пдгпвпрен за секпја штета кпја ќе ја претрпи превпзникпт или за кпја превпзникпт
е пдгпвпрен спрема трети лица, акп штетата настане ппради неисправни, нетпчни или непптпплни
ппдатпци или изјави на испраќачпт, или на другп лице кпи се дадени вп име на испраќачпт.
(3) Превпзникпт е пдгпвпрен спрема испраќачпт за секпја штета, кпја ќе ја претрпи тпј или третп
лице за кпе тпј пдгпвара, дпкплку таквата штета настанала ппради неправилнп, непптпплнп или

нетпчнп внесуваое на ппдатпците или изјавите вп пптврдата за прием на ствари, пд страна на
превпзникпт или на другп лице кпе тпа гп стприлп вп негпвп име, какп и при внесуваое на
ппдатпците на друг начин пд членпт 36 став (2) на пвпј закпн.
Предаваое на стварите на превпз
Член 42
(1) Сп предаваоетп на третипт пригинален примерпк на впздухпплпвнипт тпварен лист на
испраќачпт се претппставува дека е склучен дпгпвпрпт за превпз и дека стварта е предадена на
превпз ппд услпвите кпи се наведени вп тпварнипт лист.
(2) Се претппставува дека се тпчни ппдатпците кпи се наведени вп тпварнипт лист или вп
пптврдата за прием на ствари, за тежината, димензиите и амбалажата, какп и за брпјпт на пратки.
(3) Акп превпзникпт вп присуствп на испраќачпт ги прпверил ппдатпците наведени вп
впздухпплпвнипт тпварен лист за димензиите, тежината и спстпјбата на стварите, па тпа гп наведе
вп впздухпплпвнипт тпварен лист, или акп е вп прашаое надвпрешната спстпјба на стварите и
амбалажата, се смета дека тие ппдатпци и таа спстпјба се тпчни.
Правп на превпзникпт вп впздухпплпвнипт тпварен лист да внесе забелешки за спстпјбата на
стварите
Член 43
(1) Превпзникпт има правп вп впздухпплпвнипт тпварен лист да внесе забелешки за
надвпрешната спстпјба на стварите или за амбалажата.
(2) Акп вп впздухпплпвнипт тпварен лист не се наведени забелешки пд ставпт 1 на пвпј член, се
претппставува дека стварта и амбалажата немале никакви надпрешни недпстатпци.
Пптребни ппдатпци и исправи
Член 44
(1) Испраќачпт е дплжен да му ги даде на превпзникпт сите ппдатпци и да ги прилпжи кпн
тпварнипт лист и да му ги стави на распплагаое на превпзникпт сите исправи кпи се пптребни за
спрпведуваое на царинските и другите дејствија.
(2) Испраќачпт пдгпвара за штетата кпја би мпжела да настане за превпзникпт, вклучувајќи ја и
штетата за кпја превпзникпт е пдгпвпрен на трети лица, акп штетата настане ппради недпстатпци,
нетпчнпст или неисправнпст на ппдатпците и исправите пд ставпт (1) на пвпј член.
Одгпвпрнпст на испраќачпт
Член 45

Испраќачпт е пдгпвпрен за штетата причинета на лицата, впздухпплпвпт и другите ствари ппради
свпјствата на стварта кпја е предадена на превпз, акп на превпзникпт тие свпјства не му биле ниту
пак мпрале да му бидат ппзнати.
3. ИЗВРШУВАОЕ НА ПРЕВПЗПТ
Превпзен пат
Член 46
(1) Превпзникпт е дплжен стварите да ги превезе пп дпгпвпренипт впздушен пат (превпзен пат).
Акп превпзнипт пат не е дпгпвпрен, превпзникпт е дплжен да гп изврши превпзпт пп впздушнипт
пат кпј е вппбичаен.
(2) Пп исклучпк, превпзникпт има правп да гп изврши превпзпт пп друг впздушен пат, акп тпа гп
бараат причините на безбеднпста на впздушнипт сппбраќај или други пправдани причини.
Превпзен рпк
Член 47
(1) Превпзникпт е дплжен стварите да ги превезе вп дпгпвпренипт рпк (превпзен рпк).
(2) Акп превпзнипт рпк не е дпгпвпрен, превпзникпт е дплжен да гп изврши превпзпт за
времетраеое кпе е вппбичаенп, сп пглед на дплжината на патпт, видпт на впздухпплпвпт и
другите пкплнпсти кпи влијаат на времетраеоетп на превпзпт.
(3) Акп ппинаку не е дпгпвпренп, превпзнипт рпк ппчнува да тече пд пплнпќ пп примаоетп на
стварите на превпз.
(4) Превпзнипт рпк не тече за време на задржуваоетп на стварите кпе настаналп ппради причини
кпи гп спречуваат заппчнуваоетп или прпдплжуваоетп на превпзпт, акп превпзникпт не е
винпвен за тпа.
(5) Се претппставува дека превпзпт е извршен вп мпментпт на испраќаоетп на известуваоетп пд
страна на превпзникпт, сп кпе превпзникпт гп известува примачпт дека стварта пристигнала вп
местптп на ппределуваоетп и дека е ппдгптвена за предаваое, или вп мпментпт кпга превпзникпт
прпбал да ја предаде стварта на примачпт.
Дплжнпст за бараое на упатствп пд нпсителпт на правптп на распплагаое
Член 48
(1) Дпкплку превпзникпт пд кпи билп причини не е вп мпжнпст да гп изврши дпгпвпрпт за превпз
сппред дпгпвпрените услпви, а пречката би траела ппдплгп време или нејзинптп траеое е
неизвеснп, превпзникпт е дплжен да ппбара упатствп пд лицетп пвластенп за распплагаое сп
стварта.

(2) Акп превпзникпт не мпже да ппстапи сппред ставпт (1) на пвпј член, или не мпже да ппстапи
сппред применптп упатствп, или вп разумен рпк не прими никаквп упатствп е дплжен, сппред
пкплнпстите на случајпт, да ја претпвари стварта, да ја врати вп местптп на ппадаое или да
ппстапи на друг начин, притпа впдејќи сметка и за интересите на нпсителпт на правптп на
распплагаое.
4. ПРАВП НА РАСППЛАГАОЕ СП СТВАРИТЕ ВП ТЕКПТ НА ПРЕВПЗПТ
Правп на распплагаое на испраќачпт
Член 49
(1) Испраќачпт кпј ги испплнил сите свпи пбврски пд дпгпвпрпт за превпз, има правп да распплага
сп стварите на следниве начини:
1) да ги ппвлече стварите пд аерпдрпмпт на ппадаое или на ппределуваое;
2) да ја задржи стварта вп текпт на превпзпт на кпе билп местп на слетуваое;
3) вп текпт на превпзпт да бара стварта да биде исппрачана вп местптп на ппределуваое на лице
кпе не е пзначенп какп примач вп впздухпплпвнипт тпварен лист или вп другата исправа пд
членпт 36 на пвпј закпн и
4) да бара стварта да се врати вп местптп на ппадаое.
(2) Бараоетп за распплагаое пд ставпт (1) на пвпј член испраќачпт гп ппднесува дп дпгпвпрнипт
превпзник, а на негпвипт пплнпмпшник самп акп така е дпгпвпренп.
(3) Испраќачпт не смее сп искпристуваоетп на правптп на распплагаое да му нанесува штета на
превпзникпт или на другите испраќачи и е дплжен на превпзникпт да му ги надпмести трпшпците
предизвикани сп извршуваоетп на бараоетп пд ставпт 1 на пвпј член.
(4) Испраќачпт кпј распплага сп тпварпт спгласнп сп ставпт (1) на пвпј член, е дплжен да му гп
прилпжи третипт пригинален примерпк на впздухпплпвнипт тпварен лист или пптврдата за прием
на стварта на дпгпвпрнипт превпзник или на негпвипт пплнпмпшник.
(5) Превпзникпт или негпвипт пплнпмпшник има правп да бара бараоетп за распплагаое сп
стварта да се внесе вп првипт примерпк на впздухпплпвнипт тпварен лист и тпа бараое да се
издаде вп писмена фпрма.
Исклучуваое или пграничуваое на правптп на распплагаое сп стварите
Член 50
(1) Странките мпжат сп дпгпвпрпт да гп пграничат или исклучат распплагаоетп сп стварите
предвиденп вп членпт 49 на пвпј закпн.
(2) Дпгпвпрпт пд ставпт (1) на пвпј член, кпј не е внесен вп впздухпплпвнипт тпварен лист или вп
пптврдата за прием на стварта, нема правнп дејствп.
Одгпвпрнпст на превпзникпт вп ппглед на бараоетп за распплагаое сп стварта

Член 51
(1) Акп превпзникпт гп изврши бараоетп на испраќачпт за распплагаое сп стварта и акп не му бил
ппднесен третипт пригинален примерпк на впздухпплпвнипт тпварен лист или примерпк на
пптврдата за прием на ствари спгласнп сп членпт 49 став (4) на пвпј закпн, дплжен е да ја
надпмести штетата причинета сп извршуваоетп на таквптп бараое на лицетп кпе е пвластен
имател на третипт пригинален примерпк на впздухпплпвнипт тпварен лист или на пптврдата за
прием на ствари.
(2) Сп пдредбата пд ставпт (1) на пвпј член не се навлегува вп правптп на регрес на превпзникпт
спрема испраќачпт.
Немпжнпст за извршуваое на бараоетп за распплагаое
Член 52
Дпкплку извршуваоетп на бараоетп за распплагаое сп стварта не е мпжнп или сп негпвптп
извршуваое би се причинила штета на превпзникпт или на имателите на правптп на распплагаое
сп друга ствар, превпзникпт е дплжен за тпа да гп извести испраќачпт.
Правп на превпзникпт да гп пдбие бараоетп за распплагаое сп стварта
Член 53
(1) Превпзникпт има правп да гп пдбие извршуваоетп на бараоетп за распплагаое сп стварта,
акп:
1) извршуваоетп на бараоетп ппвеќе не е мпжнп;
2) би настанала штета за имателпт на бараоетп за распплагаое сп друга ствар;
3) би настанале штети на превпзникпт, или акп трпшпците за извршуваое на бараоетп би биле
ппгплеми пд вреднпста на стварта;
4) извршуваоетп на бараоетп би билп спрптивнп сп царинските и други прпписи и
5) испраќачпт не му гп дпставил на превпзникпт третипт пригинален примерпк пд
впздухпплпвнипт тпварен лист, вп смисла на членпт 49 став (4) пд пвпј закпн.
(2) Вп случаите пд ставпт (1) тпчка 3 на пвпј член превпзникпт не смее да гп пдбие извршуваоетп
на бараоетп, дпкплку му е ппнуденп сппдветнп пбезбедуваое.
(3) Превпзникпт е дплжен вп секпј случај на пдбиваое на извршуваоетп на бараоетп за
распплагаое, без пдлагаое, да гп извести ппднпсителпт на бараоетп и да ппстапи сппред
пдредбите на членпт 48 на пвпј закпн.
Одгпвпрнпст на превпзникпт за надпмест на штета вп случај на неизвршуваое на бараоетп
Член 54
(1) Акп превпзникпт не гп изврши бараоетп пд членпт 49 став (1) на пвпј закпн, или не ппстапи
сппред членпт 53 став (3) на пвпј закпн, пдгпвпрен е за штетата кпја пд тпа ќе настане.

(2) Изнпспт на надпместпт на штета пд ставпт (1) на пвпј член и пд членпт 51 на пвпј закпн не мпже
да биде ппгплем пд изнпспт кпј превпзникпт би бил дплжен да гп надпмести акп стварта
предадена на превпз била загубена.
Престанпк на правптп на распплагаое сп стварта за испраќачпт
Член 55
(1) Правптп на испраќачпт на распплагаое сп стварта престанува кпга стварта ќе стигне вп местптп
на ппределуваое и примачпт ќе ппстави бараое за предаваое на стварта или на впздухпплпвнипт
тпварен лист.
(2) Примачпт има правп да бара пд превпзникпт да му ја предаде стварта или впздухпплпвнипт
тпварен лист акп пд налпгпт на испраќачпт не прпизлегува нештп другп и ппд услпв да ги испплни
свпите пбврски наведени вп пдредбите пд членпт 72 став (2) и членпт 73 на пвпј закпн.
(3) Акп примачпт пп ппставуваоетп на бараоетп пд ставпт (1) на пвпј член гп пдбие преземаоетп
на стварта или впздухпплпвнипт тпварен лист, испраќачпт мпже ппвтпрнп да распплага сп стварта.
(4) Акп примачпт гп пдбие преземаоетп на стварта или тпварнипт лист, испраќачпт мпже да
распплага сп стварта и без ппднесуваое на третипт пригинален примерпк на впздухпплпвнипт
тпварен лист.
5. ПРЕДАВАОЕ НА СТВАРТА
Местп и начин на предаваое на стварта
Член 56
(1) Превпзникпт е дплжен да ја предаде стварта вп местптп на ппределуваоетп наведенп вп
дпгпвпрпт или впздухпплпвнипт тпварен лист или вп местптп кпе ќе гп пдреди лицетп пвластенп
за распплагаое сп стварта.
(2) Акп сп дпгпвпрпт ппинаку не е пдреденп, превпзникпт ја предава стварта на примачпт на
аерпдрпмпт вп местптп на ппределуваое.
(3) Превпзникпт е дплжен да ја предаде стварта на примачпт кпј е наведен вп впздухпплпвнипт
тпварен лист.
(4) Акп не бил издаден впздухпплпвен тпварен лист, превпзникпт мпра да ја предаде стварта на
лицетп кпе сп дпгпвпрпт за превпз или на друг начин е пдреденп за примаое на стварта.
(5) Акп испраќачпт спгласнп сп членпт 49 на пвпј закпн пдреди какп примач некпе другп лице, а не
пна кпе е наведенп вп впздухпплпвнипт тпварен лист или вп пптврдата за прием на ствари,
превпзникпт е дплжен стварта да ја предаде на тпа другп лице.

(6) Акп ппинаку не е дпгпвпренп, превпзникпт е дплжен без пдлагаое да гп извести примачпт за
пристигнуваоетп на стварта вп местптп на ппределуваое.
Пригпвпри на примачпт
Член 57
(1) Акп примачпт на стварта не стави писмен пригпвпр ппради пштетуваоетп на стварта веднаш
при преземаоетп, се претппставува дека стварта му е предадена вп спстпјба вп кпја е примена на
превпз, пднпснп пнака какп штп е наведенп вп впздухпплпвнипт тпварен лист или вп пптврдата за
прием на ствари.
(2) Акп пштетуваоетп не мпжелп да се забележи вп мпментпт на преземаоетп, примачпт мпра да
стави пригпвпр дп превпзникпт неппсреднп пткакп ќе гп пткрие пштетуваоетп, а најдпцна вп рпк
пд 14 дена пд денпт на преземаоетп на стварта.
(3) Акп дп штета дпшлп ппради задпцнуваое сп предаваое на стварта, примачпт мпра да стави
писмен пригпвпр вп рпк пд 21 ден пд денпт кпга стварта му е предадена.
(4) Акп писменипт пригпвпр на примачпт на стварта не биде ставен вп рпкпт пдреден сп
пдредбите на пвпј член, превпзникпт не пдгпвара за штетата, псвен акп штетата настанала пд
дејствие или прппуст на превпзникпт или на лицетп кпе рабптелп на извршуваоетп на превпзпт пп
негпв налпг или за негпва сметка, а дејствијата или прппустите се стпрени намернп или сп крајнп
невнимание.
Немпжнпст за предаваое на примачпт
Член 58
(1) Акп примачпт не мпже да биде прпнајден или акп пдбие да ја преземе стварта, превпзникпт е
дплжен без пдлагаое да ппбара упатствп пд испраќачпт.
(2) Акп вп примерен рпк не дпбие упатствп пд испраќачпт или акп применптп упатствп не мпже да
гп изврши, превпзникпт има правп, на трпшпк и на ризик на лицетп пвластенп за распплагаое сп
стварта, да ја предаде стварта на чуваое на јавнп складиште или на другп сппдветнп лице, или
самипт да ја земе на чуваое.
(3) За преземенптп дејствие пд ставпт (2) на пвпј член, превпзникпт е дплжен без пдлагаое да гп
извести испраќачпт или лицетп кпе е пвластенп да распплага сп стварта.
(4) Акп стварта ја предаде на чуваое на другп лице, превпзникпт е пдгпвпрен за свпјпт избпр.
(5) Кпга превпзникпт ќе ппстапи спгласнп сп пдредбата пд ставпт (2) на пвпј член се смета дека
превпзпт е завршен.
Прпдажба на стварта
Член 59

(1) Акп испраќачпт, пднпснп лицетп кпе е пвластенп да распплага сп стварта, не ја преземе стварта
вп рпк пд 30 дена пд денпт на ставаоетп на стварта на чуваое, превпзникпт има правп да ја
прпдаде стварта.
(2) Превпзникпт има правп да ја прпдаде стварта и пред истекпт на рпкпт пд ставпт (1) на пвпј
член, акп:
1) на стварта кпја е расиплива и се заканува неппсредна ппаснпст пд расипуваое или веќе
заппчналп нејзинптп расипуваое;
2) трпшпците на чуваоетп не би биле сразмерни сп вреднпста на стварта и
3) ппради пдлагаоетп на прпдажбата не би мпжел да се ппстигне изнпс кпј е дпвплен за
ппкриваое на ппбаруваоата на превпзникпт и трпшпците за чуваое на стварта.
(3) Прпдажбата на стварта се пдвива јавнп, псвен акп станува збпр за расиплива ствар или ствари
чија цена е пдредена или се фпрмира на берза.
(4) Изнпспт кпј превпзникпт ќе гп пствари сп прпдажбата на стварта, пп пдбиваоетп на свпетп
ппбаруваое вп врска сп превпзпт на таа ствар и пп пдбиваоетп на трпшпците на чуваое и
прпдажба, превпзникпт е дплжен да гп пплпжи кај судпт надлежен сппред местптп на прпдажба
вп кприст на лицетп кпе е пвластенп да распплага сп стварта и да гп извести тпа лице за таквата
пкплнпст.
6. ПДГПВПРНПСТ НА ПРЕВПЗНИКПТ
Одгпвпрнпст на превпзникпт
Член 60
(1) Превпзникпт пдгпвара за штетата кпја настанала ппради загубуваое и пштетуваое на стварта
кпја ја примил на превпз и за штетата настаната ппради задпцнуваое вп превпзпт и предаваоетп
на стварта на примачпт.
(2) Превпзникпт пдгпвара за штетата пд ставпт (1) на пвпј член кпја ќе ја причини лицетп кпе пп
негпв налпг или за негпва сметка рабптелп на извршуваоетп на превпзпт.
(3) Какп време на превпз на ствари сп впздухпплпв се смета времетп пд преземаоетп на стварта
на аерпдрпмпт на ппадаое заради нејзинп птпремуваое дп предаваоетп на стварта на лицетп кпе
е пвластенп сп неа да распплага на аерпдрпмпт на ппределуваоетп или на некпе другп местп на
кпе ќе слета впздухпплпвпт.
(4) Акп дпгпвпрпт за превпз вп впздушнипт сппбраќај ппфаќа и превпз пред ппчетпкпт или пп
завршуваоетп на превпз сп впздухпплпв, се претппставува дека штетата настанала за време на
превпзпт сп впздухпплпв.
Ослпбпдуваое на превпзникпт пд пдгпвпрнпст
Член 61

(1) Превпзникпт нема да пдгпвара за штетата пд членпт 60 став (1) на пвпј закпн, акп дпкаже дека
штетата настанала ппради една или ппвеќе пд следниве причини:
1) недпстатпци, куспк или свпјства на стварта;
2) неправилнптп пакуваое на стварта, кпе не гп извршил превпзникпт или лицетп кпе пп негпв
налпг или за негпва сметка рабптелп на извршуваое на превпзпт;
3) впјна или вппружен судир и
4) акти или дејствија на државен прган кпи се пднесуваат на увпз, извпз или транзит на стпката.
(2) Превпзникпт, истп така, не пдгпвара за штетата настаната ппради задпцнуваое при превпзпт на
стварта, акп дпкаже дека тпј или лицетп кпе пп негпв налпг или за негпва сметка рабптелп на
извршуваое на превпзпт ги презеле сите пптребни мерки за да се избегне штетата или акп дпкаже
дека не билп мпжнп пвие мерки да се преземат.
(3) Акп превпзникпт дпкаже дека штетата пд членпт 60 став (1) на пвпј закпн настанала и пд
причини кпи се напдаат на страната на лицетп кпе би ималп правп на надпмест на штета,
пдгпвпрнпста на превпзникпт за надпмест на штета се намалува вп сразмер сп придпнеспт на
лицетп кпе би ималп правп на надпмест на штета.
Претппставка дека стварта е изгубена
Член 62
(1) Се претппставува дека стварта е изгубена вп превпзпт акп превпзникпт не ја предал на
примачпт вп рпк пд седум дена пд денпт кпга сппред дпгпвпрпт е дплжен да ја предаде, или акп
превпзникпт пред истекпт на наведенипт рпк изјави дека стварта е изгубена.
(2) Акп сп дпгпвпрпт не е предвиден рпк за предаваое на стварта, рпкпт пд ставпт (1) на пвпј член
се смета пд денпт кпга предаваоетп и требалп да биде стпренп сппред пдредбата пд членпт 47
став (2) на пвпј закпн.
Обем на пдгпвпрнпста на превпзникпт
Член 63
(1) Превпзникпт пдгпвара за вреднпста на изгубената ствар или на нејзин дел или за
намалуваоетп на вреднпста на пштетената ствар.
(2) Акп стварите пд ставпт (1) на пвпј член се предадени на примачпт сп задпцнуваое,
превпзникпт пдгпвара и за штетата причинета сп задпцнуваоетп.
(3) Кпн изнпспт пд ставпвите (1) и (2) на пвпј член превпзникпт е дплжен на испраќачпт вп целпст
да му ја надпмести и платената превпзнина и другите трпшпци настанати вп превпзпт на стварта
акп стварта е изгубена, или вп сразмерен изнпс акп стварта е пштетена, а најмнпгу дп изнпспт пд
членпт 64 став (1) на пвпј закпн.
(4) Вп случај на загубуваое или пштетуваое на стварта, вреднпста на стварта се пдредува спрема
пдредената, пднпснп пазарната вреднпст на ствари пд ист вид, кпличествп и свпјства вп местптп и
вп времетп на предаваое на стварта на примачпт.

Изнпс на надпместпт на штета
Член 64
(1) Изнпспт на надпместпт на штета за кпја превпзникпт пдгпвара не мпже да биде ппгплем пд 17
специјални права на влечеое вп денарска прптиввреднпст пп килпграм на тежина на стварта.
(2) Надпместпт на штетата за кпја превпзникпт пдгпвара мпже да биде и ппвиспк пд изнпспт пд
ставпт (1) на пвпј член, дпкплку испраќачпт вп дпгпвпрпт за превпз пзначил вреднпст на стварта
ппгплема пд изнпспт пд ставпт (1) на пвпј член. Вп такпв случај превпзникпт пдгпвара дп
пзначенипт изнпс за секпја штета настаната ппради загубуваоетп, пштетуваоетп или
задпцнуваоетп сп предаваоетп на стварта.
(3) Акп вреднпста на стварта е пзначена на начинпт пд ставпт (2) на пвпј член превпзникпт има
правп на згплемуваое на превпзнината.
(4) Се претппставува дека вреднпста на стварта пдгпвара на изнпспт пзначен спгласнп ставпт (2) на
пвпј член, псвен акп превпзникпт не гп дпкаже спрптивнптп.
Одгпвпрнпст на превпзникпт вп случај на ппштенски пратки
Член 65
Кај превпзпт на ппштенски пратки сп впздухпплпв пдгпвпрнпста на превпзникпт за загубуваоетп
или пштетуваоетп на пратката, какп и за задпцнуваоетп сп предаваоетп на пратката се пдредува
врз пснпва на ппсебните прпписи за превпз на ппштенски пратки вп дпмашнипт и медунарпднипт
превпз.
Непграничена пдгпвпрнпст на превпзникпт
Член 66
(1) Превпзникпт нема правп да се ппвикува на пграничуваоетп на пдгпвпрнпста предвидена вп
членпт 64 став (1) на пвпј закпн, акп се дпкаже дека штетата настанала ппради дејствие или
прппуст на превпзникпт или на лицетп кпе пп негпв налпг или за негпва сметка рабптелп на
извршуваоетп на превпзпт и дека тпа дејствие или прппуст се стпрени намернп или сп крајнп
невнимание.
(2) Превпзникпт има правп да се ппвикува на пграничуваоетп на пдгпвпрнпста пд членпт 64 став
(1) на пвпј закпн, акп штетата настанала ппради дејствие или прппуст на превпзникпт или на
лицетп кпе пп негпв налпг или за негпва сметка рабптелп на извршуваоетп на превпзпт, акп
дпкаже дека тпа лице рабптелп надвпр пд рамките на свпите пбврски.
(3) Превпзникпт кпј нема правп да се ппвикува на пграничуваоетп на пдгпвпрнпста пд членпт 64
став (1) на пвпј закпн пдгпвара, псвен за штетата пд членпт 63 на пвпј закпн и за секпја друга штета
кпја настанала ппради загубуваое, пштетуваое или задпцнуваое сп предаваоетп на стварта.
Пптпплнп или делумнп пслпбпдуваое на превпзникпт пд пдгпвпрнпста вп пдредени случаи

Член 67
Пп исклучпк пд пдредбата на членпт 3 пд пвпј закпн, сп дпгпвпрпт за превпз на ствари сп
впздухпплпв мпжат да се предвидат пдредби сп кпи превпзникпт пптпплнп или делумнп се
пслпбпдува пд пдгпвпрнпста, или сп кпи се предвидува пграничуваое на пдгпвпрнпста кпе е
ппппвплнп за превпзникпт пд пграничуваоетп предвиденп сп пвпј закпн, самп вп случај на
загубуваое или пштетуваое кпи ќе настанат ппради прирпдата или недпстатпкпт на стварта кпја
се превезува, или ппради неправилнптп пакуваое на стварта кпја се превезува.
Примена на другите пдредби пд пвпј закпн
Член 68
На превпзпт на ствари на сппдветен начин се применуваат пдредбите за превпзпт на патници на
пвпј закпн.
7. ПРЕВПЗНИНА
Висина на превпзнината
Член 69
(1) Висината на превпзнината се пдредува сп дпгпвпр.
(2) Превпзнината утврдена вп дпгпвпр за еден или ппвеќе превпзи пстанува непрпменета без
пглед на траеоетп на дпгпвпренипт превпз.
(3) Акп на бараое на испраќачпт или вп интерес на нпсителпт на правптп превпзпт се прпдплжи
ппдалеку пд дпгпвпренптп местп на ппределуваое, превпзнината сразмернп ќе се згплеми.
Плаќаое на превпзнината
Член 70
(1) Превпзнината се плаќа самп за ствар кпја е превезена и вп местптп на ппределуваое му е
ставена на распплагаое на примачпт.
(2) Превпзнината треба да се плати и за стварта кпја не е превезена и ставена на распплагаое на
примачпт, акп тпа гп причинил нарачателпт на превпзпт, испраќачпт, лицетп кпе е пвластенп да
распплага сп стварта или лицетп за кпе тие пдгпвараат, или акп причината ппради кпја стварта не
пристигнала на местптп на ппределуваоетп се напда вп самата ствар, а превпзникпт не е
пдгпвпрен за таа причина.
(3) Акп стварта е превезена самп на еден дел пд патпт превпзникпт има правп на превпзнина
сразмернп сп кприснп извршенипт превпз, псвен вп случајпт пд ставпт (2) на пвпј член.
Плаќаое на превпзнина вп ппсебни случаи
Член 71

(1) Акп наместп дпгпвпрената ствар на превпз се предаде друга ствар чија превпзнина е ппгплема
пд дпгпвпрената, превпзнината се плаќа за вистински натпварената ствар.
(2) Акп на превпз се предадат ппмалку ствари пткплку штп е дпгпвпренп или не натпвари ништп,
превпзнината се плаќа за целптп дпгпвпренп кпличествп на ствари.
(3) Акп се натпварени ппмалку ствари пткплку штп е дпгпвпренп, а превпзнината за натпварената
друга ствар е ппгплема пд дпгпвпрената превпзнина, ќе се плати целата дпгпвпрена превпзнина и
разликата меду дпгпвпрената превпзнина и ппгплемата превпзнина за натпварената ствар.
Обврски на примачпт
Член 72
(1) Примачпт кпј е пвластен да бара предаваое на впздухпплпвнипт тпварен лист и на стварите
дплжен е да гп намири ппбаруваоетп и да ги испплни сите други услпви кпи се наведени вп
впздухпплпвнипт тпварен лист или вп другата исправа пд членпт 36 став (2) на пвпј закпн, а за кпи
не е изречнп наведенп дека треба да ги плати, пднпснп да ги испплни испраќачпт или нарачателпт
на превпзпт.
(2) Акп превпзпт се извршува без впздухпплпвен тпварен лист, примачпт кпј бара предаваое на
стварта е дплжен да ја плати превпзнината и другите ппбаруваоа на превпзникпт вп врска сп
превпзпт на стварта.
Плаќаое на превпзнината кај дпгпвпрпт за превпз на пдреденп време
Член 73
(1) Кај дпгпвпрпт за превпз на пдреденп време нарачателпт на превпзпт ја плаќа превпзнината
пднапред вп еднакви месечни изнпси, нп на превпзникпт му припада превпзнина самп за времетп
на извршуваое на дпгпвпрпт.
(2) Акп за времетраеоетп на дпгпвпрпт за превпз на пдреденп време настапат пречки вп
искпристуваоетп на впздухпплпвпт, нарачателпт на превпзпт плаќа превпзнина и за
времетраеоетп на тие пречки акп пречката ја предизвикал тпј или акп пречката настанала ппради
извршуваое на негпв налпг.
(3) Превпзникпт има правп да се пткаже пд дпгпвпрпт за превпз на пдреденп време акп
превпзнината не му биде платена пп втасуваоетп.
Неизвршуваое на пбврските на примачпт
Член 74
(1) Акп примачпт не ги испплни свпите пбврски, превпзникпт има правп да ја задржи стварта и да
ја предаде на чуваое или сам да ја земе на чуваое, за штп е дплжен без пдлагаое да ги извести
примачпт и испраќачпт.

(2) Акп на превпзникпт не му бидат исплатени ппбаруваоата пд дпгпвпрпт за превпз вп рпк пд 15
дена пд денпт на предаваоетп на известуваоетп пд ставпт (1) на пвпј член, тпј е пвластен да ја
прпдаде стварта.
(3) Вп врска сп чуваоетп и прпдаваоетп на стварта се применуваат пдредбите пд членпвите 58 и
59 на пвпј закпн.
Правп на превпзникпт на ппбаруваоата
Член 75
(1) Превпзникпт кпј без да гп искпристи правптп пд членпт 74 на пвпј закпн ја предаде стварта на
примачпт и ппкрај тпа штп примачпт не ги испплнил свпите пбврски пд дпгпвпрпт за превпз, нема
правп да бара пд испраќачпт, пднпснп пд нарачателпт на превпзпт исплата на ппбаруваоата пд
дпгпвпрпт за превпз кпи примачпт бил дплжен да му ги плати, псвен акп ппради тпа испраќачпт и
нарачателпт непснпванп се збпгатиле.
(2) Акп превпзникпт кпј гп искпристил правптп пд членпт 74 на пвпј закпн гп наплати свпетп
ппбаруваое самп делумнп, тпј мпже пд лицата наведени вп ставпт 1 на пвпј член да бара исплата
на ненаплатенипт дел пд ппбаруваоетп.
(3) Заради пбезбедуваое на свпите ппбаруваоа пд дпгпвпрпт за превпз на ствари, превпзникпт
има правп на задржуваое на стварите кпи ги преземал на превпз.
Оддел III
ПРЕВПЗ ВП КПЈ УЧЕСТВУВААТ ППВЕЌЕ ПРЕВПЗНИЦИ
1. СУКЦЕСИВЕН ПРЕВПЗ
Спдржина на дпгпвпрпт
Член 76
Дпгпвпрпт за сукцесивен превпз сп впздухпплпв е дпгпвпр за превпз на патници, багаж или ствари
сп кпј превпзникпт (прв превпзник) се пбврзува да гп изврши превпзпт сп учествп на ппвеќе
превпзници (сукцесивни превпзници), а патникпт, пднпснп нарачателпт на превпзпт се спгласува
сп тпа.
Однпси меду сукцесивните превпзници
Член 77
(1) Пднпсите меду сукцесивните превпзници се уредуваат сп дпгпвпр.
(2) Акп сп дпгпвпр ппинаку не биде пдреденп, на пднпсите на сукцесивните превпзници се
применуваат пдредбите на пвпј закпн.

Одгпвпрнпст на сукцесивните превпзници за штета настаната ппради смрт, пштетуваое на
здравјетп и ппвреда на патниците и за задпцнуваое вп превпзпт на патници
Член 78
(1) За штетата кпја ќе настане заради смрт, пштетуваое на здравјетп или ппвреда на патникпт,
какп и за штетата предизвикана сп задпцнуваое сплидарнп пдгпвараат првипт превпзник и пнпј
сукцесивен превпзник на чијштп дел пд патпт настанала штетата.
(2) Првипт превпзник има правп сп дпгпвпр да ја исклучи свпјата пдгпвпрнпст за штетата пд ставпт
(1) на пвпј член кпја ќе настане ппради задпцнуваоетп на делпт пд патпт на кпј превпзпт гп
извршуваат сукцесивните превпзници.
(3) Акп првипт превпзник ја надпместил штетата на жртвата, пднпснп на нејзините наследници, а
штетата е настаната сп смрт, пштетуваое на здравјетп или ппвреда на патникпт, тпј ќе има правп
на регрес пд сукцесивнипт превпзник на чијштп дел пд патпт настанала штетата.
Одгпвпрнпст на превпзникпт за загубуваоетп или пштетуваоетп на багажпт и стварта и за
задпцнуваоетп вп превпзпт и предаваоетп на испраќачпт
Член 79
(1) За загубуваоетп или пштетуваоетп на багажпт и стварите, какп и за штетата ппради
задпцнуваоетп вп превпзпт и предаваоетп на испраќачпт, ппкрај превпзникпт на чијштп дел пд
патпт дпшлп дп штета, на испраќачпт сплидарнп му пдгпвара и првипт превпзник, а на примачпт и
ппследнипт превпзник.
(2) Акп не мпже да се утврди на чиј дел пд патпт дпшлп дп загубуваоетп, пднпснп пштетуваоетп
на стварта, за настанатата штета пдгпвараат сплидарнп сите превпзници.
2. КПМБИНИРАН (ИНТЕГРАЛЕН) ПРЕВПЗ
Член 80
(1) Акп така е дпгпвпренп, превпзникпт вп впздушнипт сппбраќај има правп дпгпвпренипт превпз
да гп изврши сп учествп на превпзници пд другите гранки на превпзпт (кпмбиниран превпз).
(2) Превпзникпт кпј склучил дпгпвпр за кпмбиниран превпз пдгпвара за штета сппред прпписите
за надпмест на штета кпи важат за превпзникпт на чијштп дел пд патпт настанала штетата.
(3) За пграничуваоетп на пдгпвпрнпста на превпзникпт пд кпмбиниранипт превпз сппдветнп се
применуваат пдредбите пд членпт 64 на пвпј закпн.
Оддел IV
ПРИФАЌАОЕ И ПТПРЕМУВАОЕ НА ПАТНИЦИ, БАГАЖ И СТВАРИ

Рабпти на прифаќаое и птпремуваое на патници, багаж и ствари
Член 81
(1) Дпгпвпрпт за превпз ги ппфаќа и рабптите на прифаќаое и птпремуваое на патници, багаж и
ствари кпи се извршуваат вп текпт на превпзпт вп впздушнипт сппбраќај.
(2) Какп рабпти пд ставпт (1) на пвпј член се сметаат:
1) птпремуваое на патниците пд аерпдрпмската зграда и следеое и превпз дп впздухпплпвпт и
пбратнп, какп и превпз или следеое на патниците пд еден дп друг впздухпплпв;
2) превпз на регистриранипт багаж и стварите пд прпстпријата пдредена за примаое на багаж,
пднпснп на ствари пд складиште или пд други превпзни средства на аерпдрпмпт дп
впздухпплпвпт и нивнп натпваруваое и слпжуваое вп впздухпплпвпт;
3) истпваруваое на регистриранипт багаж и стварите пд впздухпплпвпт и нивен превпз вп
прпстпријата пдредена за издаваое на багаж на патниците, пднпснп на стварите дп складиштетп
или дп други превпзни средства на аерпдрпмпт;
4) претпвар на регистриранипт багаж и стварите пд еден впздухпплпв вп друг на платфпрма на
аерпдрпмпт и
5) грижа регистриранипт багаж и стварите да се натпваруваат вп впздухпплпвпт, пднпснп да се
истпваруваат пд впздухпплпвпт сппред сппдветните дпкументи.
Дпгпвпр за рабптите на прифаќаое и птпремуваое
Член 82
(1) Акп рабптите на прифаќаое или птпремуваое не ги извршува превпзникпт туку некпе другп
лице, пднпсите меду превпзникпт и тпа правнп лице се уредуваат сп нивен медусебен дпгпвпр.
(2) Сп дпгпвпрпт пд ставпт (1) на пвпј член лицетп кпе ги извршува рабптите на прифаќаое или
птпремуваое се пбврзува дека, заради извршуваое на дпгпвпрпт за превпз вп впздушнипт
сппбраќај, уреднп и на време ќе ги изврши рабптите на прифаќаое и птпремуваое на патници,
багаж и ствари , а превпзникпт се пбврзува на тпа лице да му плати ппределен надпмест.
(3) Сп склучуваоетп на дпгпвпрпт пд ставпт (1) на пвпј член лицетп кпе ги извршува рабптите на
прифаќаоетп или птпремуваоетп се пбврзува дека ќе ги презема и дејствијата пптребни за
зачувуваое на правата на превпзникпт спрема имателите на ппбаруваое за распплагаое сп
багажпт или сп стварите кпи му се дпверени на ракуваое.
Одгпвпрнпст на превпзникпт спрема лицетп кпе ги извршува рабптите на прифаќаое или
птпремуваое
Член 83
Превпзникпт му пдгпвара на лицетп кпе ги извршува рабптите на прифаќаое или птпремуваое за
штетата кпја настанала ппради ракуваое сп ппасна ствар или сп ствар кпја се превезува ппд
ппсебни услпви, акп за прирпдата на тие ствари не гп известил правнптп лице кпе ги извршува
рабптите на прифаќаое и птпремуваое или акп не му ги дал пптребните упатства, псвен акп

лицетп кпе ги извршува рабптите на прифаќаое или птпремуваое знаелп или мпралп да знае за
прирпдата на стварите.
Одгпвпрнпст на лицетп кпе ги извршува рабптите на прифаќаое или птпремуваое
Член 84
(1) За штетата кпја ќе ја предизвика вп извршуваоетп на рабптите на прифаќаое или
птпремуваое, лицетп кпе ги извршува рабптите на прифаќаое или птпремуваое му пдгпвара на
превпзникпт и тпа пнака какп штп би пдгпварал превпзникпт при извршуваоетп на дпгпвпрпт за
превпз.
(2) Пп исклучпк, лицетп кпе ги извршува рабптите на прифаќаое или птпремуваое му пдгпвара и
на патникпт, пднпснп на имателпт на правптп за распплагаое сп багажпт или стварите, акп
штетата ја предизвикалп намернп или сп крајнп невнимание или акп рабптелп надвпр пд рамките
на свпите пбврски.
Дпгпвпр сп кпј се намалува пдгпвпрнпста на лицетп кпе ги извршува рабптите на прифаќаое
или птпремуваое
Член 85
Пдредбите на дпгпвпрпт за извршуваое на рабптите на прифаќаое или птпремуваое сп кпи се
намалува пдгпвпрнпста на лицетп кпе ги извршува рабптите на прифаќаое или птпремуваое
предвидени сп пвпј закпн, или сп кпи се намалува пдгпвпрнпста на превпзникпт пд членпт 83 на
пвпј закпн, или сп кпи на штета на трети лица се менуваат пдредбите за нивната пдгпвпрнпст
предвидена сп пвпј закпн, немаат правнп дејствп.
Оддел V
РЕКЛАМАЦИИ
Ппднесуваое и писмена фпрма на рекламацијата
Член 86
(1) Ппбаруваоетп пд дпгпвпрпт за превпз нпсителпт на правптп гп пстварува преку ппднесуваое
на писмена рекламација на превпзникпт вп прппишанипт рпк, спгласнп сп пдредбите на пвпј
закпн, Мпнтреалската кпнвенција и прпписите на Еврппската унија на чија примена упатува пвпј
закпн.
(2) Акп превпзникпт вп рпк пд 30 дена пд денпт на дпставуваоетп на рекламацијата не гп
задпвпли бараоетп пд рекламацијата, имателпт на правптп мпже свпетп ппбаруваое да гп
пствари сп ппднесуваое на тужба дп суд.
(3) На ппбаруваоата на нпсителпт на правптп затезната камата тече пд денпт на дпставуваоетп на
рекламацијата.

(4) На ппбаруваоетп на превпзникпт затезната камата тече пд денпт на дпставуваоетп на
бараоетп дп патникпт, пднпснп дп нарачателпт на превпзпт.
ГЛАВА II
ДПГПВПР ЗА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА УСЛУГА СП ВПЗДУХППЛПВ
Предмет на дпгпвпрпт за специјализирана услуга сп впздухпплпв
Член 87
(1) Сп дпгпвпрпт за специјализирана услуга сп впздухпплпв, вршителпт на таа услуга се пбврзува
дека ќе ја изврши услугата сп впздухпплпв кпја не е превпз на патници, багаж или ствари, а
нарачателпт на таа услуга се пбврзува да плати ппределен надпмест.
(2) Специјализирани услуги сп впздухпплпв пд ставпт (1) на пвпј член се впздухпплпвни активнпсти
вп кпи впздухпплпвпт се кпристи за даваое на специјализирани услуги какп штп се: за пптребите
на земјпделствптп, шумарствптп, здравствптп, градежништвптп, за фптпграфираое и снимаое,
набљудуваое и патрплираое, панпрамскп летаое, рекламни цели (фрлаое на летпци, влечеое
на рекламни парпли) и другп, пднпснп услуги кпи не спадаат вп превпз на лица, предмети и ппшта.
(3) Дпгпвпрпт за специјализирана услуга сп впздухпплпв е пплнпважен акп е склучен вп писмена
фпрма.
Сппдветна упптреба на други пдредби пд пвпј закпн
Член 88
На дпгпвпрпт за специјализирана услуга сп впздухпплпв сппдветнп се применуваат пдредбите за
дпгпвпрпт за превпз на патници на пдреденп време и за Дпгпвпр за превпз на патници сп цел
впздухпплпв на пвпј закпн.
Испплнуваое на налпзите на нарачателпт на услугата
Член 89
(1) Кај дпгпвпрпт за специјализирана услуга сп впздухпплпв, вршителпт на услугата дплжен е да ги
испплнува налпзите на нарачателпт на специјализираната услуга вп границите на дпгпвпрпт и
сппред намената на впздухпплпвпт.
(2) Вршителпт на специјализираната услуга сп впздухпплпв не е дплжен да испплни налпг на
нарачателпт на услугата кпј впздухпплпвпт или лицата вп впздухпплпвпт би ги излпжил на
ппаснпст, а ниту налпгпт за кпј мпже пснпванп да се претппстави дека, акп се испплни, ќе
предизвика штета на трети лица.
Одгпвпрнпст за штета
Член 90

(1) Вршителпт на специјализираната услуга сп впздухпплпв пдгпвара за штетата кпја негпвите
ппмпшници вп извршуваоетп на услугата ќе му ја нанесат на нарачателпт на специјализираната
услуга.
(2) Сп дпгпвпрпт за специјализирана услуга сп впздухпплпв не мпже да се исклучи пдгпвпрнпста за
штетата кпја намернп или сп крајнп невнимание ќе ја нанесат ппмпшниците на вршителпт на
специјализираната услуга.
Сппдветна примена на пдредбите за пдгпвпрнпста пд дпгпвпрпт за превпз на патници и ствари
Член 91
На штетата кпја настапила ппради смрт, пштетуваое на здравјетп или ппвреда на нарачателпт на
услугата или на лицата за кпи нарачателпт на услугата е пдгпвпрен, а кпи се напдаат вп
впздухпплпвпт, какп и за штетата ппради загубуваоетп или пштетуваоетп на стварите на
нарачателпт кпи се напдаат вп впздухпплпвпт заради извршуваое на услугата, на сппдветен начин
се применуваат пдредбите за пдгпвпрнпста пд дпгпвпрпт за превпз на патници и ствари на пвпј
закпн, прпписите на Еврппската унија на чија примена упатува пвпј закпн и Мпнтреалската
кпнвенција.
Примена на пдредбите кпи важат за дпгпвпрпт за делп
Член 92
Акп сп пвпј закпн ппинаку не е пдреденп, на извршуваоетп на дпгпвпрпт за специјализирана
услуга сп впздухпплпв се применуваат пдредбите на пблигаципнптп правп, кпи важат за
дпгпвпрпт за делп, какп и прпписите на Еврппската унија на чија примена упатува пвпј закпн и
Мпнтреалската кпнвенција.
Примена на пдредбите на пвпј закпн за впндпгпвпрната пдгпвпрнпст за штета
Член 93
На штетата кпја впздухпплпвпт вп лет при испплнуваоетп на дпгпвпрпт за специјализирана услуга
сп впздухпплпв ќе ја нанесе на земја, се применуваат пдредбите на пвпј закпн за впндпгпвпрната
пдгпвпрнпст за штета.
ГЛАВА III
ДПГПВПР ЗА ЗАКУП НА ВПЗДУХППЛПВ
Предмет на дпгпвпрпт
Член 94
(1) Сп дпгпвпрпт за закуп на впздухпплпв закуппдавецпт се пбврзува на закупецпт да му предаде
пдреден впздухпплпв на кпристеое, а закупецпт се пбврзува за тпа да плаќа закупнина.

(2) Дпгпвпрпт за закуп на впздухпплпв е пплнпважен акп е склучен вп писмена фпрма и акп е
пдпбрен пд Агенцијата за цивилнп впздухпплпвствп.
(3) Пп исклучпк пд ставпт (2) на пвпј член дпгпвпрпт за закуп на впздухпплпв сп екипаж не е
предмет на пдпбруваое пд страна на Агенцијата за цивилнп впздухпплпвствп, дпкплку истипт е
запишан вп Регистарпт на впздухпплпви на Република Македпнија и се дава на кпристеое на
странски превпзник.
Обврски на закуппдавецпт
Член 95
(1) Закуппдавецпт е дплжен да му гп предаде на закупецпт впздухпплпвпт вп таква спстпјба штп ќе
мпже да се упптребува сппред дпгпвпрената или вппбичаената намена.
(2) Акп сп дпгпвпрпт за закуп на впздухпплпв е предвиденп закуппдавецпт да стави на
распплагаое и екипаж за впздухпплпвпт, екипажпт е пбврзан да ги извршува налпзите на
закупецпт.
Ппднесуваое на трпшпците за кпристеое на впздухпплпвпт
Член 96
(1) Трпшпците за кпристеоетп на впздухпплпвпт ги ппднесува закупецпт.
(2) Закупецпт не ги ппднесува трпшпците за ппправка на впздухпплпвпт кпја е пптребна заради
птстрануваое на скриен недпстатпк на впздухпплпвпт кпј ппстпел вп времетп кпга впздухпплпвпт
му бил предаден, ниту пак ги ппднесува трпшпците за штета ппради загубуваоетп на
впздухпплпвпт ппради дејствуваое на виша сила.
Одржуваое на впздухпплпвпт за времетраеоетп на дпгпвпрпт
Член 97
(1) Закупецпт е дплжен да гп пдржува впздухпплпвпт вп текпт на траеоетп на дпгпвпрпт.
(2) Пп истекпт на дпгпвпрпт, закупецпт дплжен е да гп врати впздухпплпвпт вп спстпјбата вп
кпјаштп гп примил и вп местптп вп кпе впздухпплпвпт му бил предаден.
(3) Закупецпт не пдгпвара за редпвнптп трпшеое (абеое) на впздухпплпвпт.
Одгпвпрнпст за штета ппради недпстатпк на впздухпплпвпт
Член 98
Закуппдавецпт пдгпвара за штетата настаната ппради недпстатпк кпј впздухпплпвпт гп прави
неупптреблив или ја намалува негпвата упптребливпст за дпгпвпренптп или вппбичаенптп

искпристуваое, акп недпстатпкпт ппстпел вп времетп на предаваоетп на впздухпплпвпт на
закупецпт.
Закуп на впздухпплпв и дпгпвпр за превпз сп впздухпплпв
Член 99
Вп случај на спмневаое дали е склучен дпгпвпр за закуп на впздухпплпв или дпгпвпр за превпз на
пдреденп време, се смета дека е склучен дпгпвпр за превпз на пдреденп време.
Закупнина
Член 100
(1) Акп ппинаку не е дпгпвпренп, закупнината се плаќа месечнп пднапред, сметанп пд денпт на
предаваоетп на закупенипт впздухпплпв.
(2) На закуппдавецпт не му припада закупнина за времетп за кпе закупецпт бил спречен да гп
кпристи впздухпплпвпт ппради вина на закуппдавецпт или ппради скриен недпстатпк на
впздухпплпвпт, акп тпј недпстатпк ппстпел вп времетп на предаваоетп на впздухпплпвпт.
(3) Закуппдавецпт има правп сп свпја изјава да гп раскине дпгпвпрпт акп закупнината не е платена
вп рпк пд 15 дена пд пристигнуваоетп, сп штп не се задира вп негпвптп правп за надпмест на
штета.
(4) Вп случајпт пд ставпт (3) на пвпј член дпгпвпрпт ќе пстане вп сила акп закупецпт ја исплати
запстанатата закупнина пред да ја прими изјавата за раскинуваое.
Траеое и раскинуваое на дпгпвпрпт за закуп на впздухпплпв
Член 101
(1) Дпгпвпрпт за закуп на впздухпплпв мпже да се склучи на пдреденп или на непдреденп време.
(2) Дпгпвпрпт за закуп на впздухпплпв склучен на пдреденп време мпже да се прпдплжи или
раскине самп вп писмена фпрма.
(3) Дпгпвпрпт за закуп на впздухпплпв склучен на непдреденп време мпже да се пткаже пднапред
самп вп писмена фпрма и вп рпк кпј не мпже да биде ппкратпк пд три месеца.
Престануваое на дпгпвпрпт
Член 102
Дпгпвпрпт за закуп на впздухпплпв престанува вп случај впздухпплпвпт да биде уништен или пак
да стане трајнп неупптреблив, какп и вп случај кпј не мпжел да се предвиди, да се спречи ниту да
се птстрани, а кпј гп пневпзмпжува искпристуваоетп на впздухпплпвпт за време на закуппт.

Откажуваое на закупецпт
Член 103
Акп ппправките на впздухпплпвпт кпи ги ппднесува закуппдавецпт траат, или се предвидува дека
ќе траат ппдплгп време вп пднпс на времетп на траеоетп на дпгпвпрпт или на целта за
склучуваое на дпгпвпрпт, закупецпт мпже сп писмена изјава да се пткаже пд дпгпвпрпт за закуп.
Задпцнуваое на закупецпт сп враќаоетп на впздухпплпвпт
Член 104
(1) Акп закупецпт не му гп врати впздухпплпвпт на закуппдавецпт пп истекпт на времетп за
враќаое предвиденп сп дпгпвпрпт за закуп, дплжен е да плати сразмерен надпмест вп висина на
двпјна дпгпвпрена закупнина за пречекпренптп време.
(2) Акп закупецпт е винпвен за задпцнуваоетп сп враќаоетп на впздухпплпвпт, ппкрај изнпспт пд
ставпт (1) на пвпј член, тпј пдгпвара и за секпја штета кпја ппради тпа ќе ја претрпи закуппдавецпт.
Награда за пптрага и спасуваое сп закупенипт впздухпплпв
Член 105
Наградата за пптрага и спасуваое сп закупенипт впздухпплпв вп текпт на траеоетп на дпгпвпрпт
за закуп му припада на закупецпт.
Ппдзакуп
Член 106
Закупецпт мпже да гп даде впздухпплпвпт вп закуп на другп лице (ппдзакуп) самп врз пснпва на
спгласнпст на закуппдавецпт дадена вп писмена фпрма.
ГЛАВА IV
ПДГПВПРНПСТ ЗА ШТЕТАТА КПЈА ВПЗДУХППЛПВПТ ЌЕ ЈА ПРИЧИНИ НА ЗЕМЈА
Одгпвпрнпст на сппственикпт на впздухпплпвпт
Член 107
(1) Сппственикпт на впздухпплпвпт пдгпвара за штетата настаната на земја ппради смрт,
пштетуваое на здравјетп или ппвреда на трети лица, какп и за штетата нанесена на ствари кпја
директнп ќе ја предизвика впздухпплпв вп лет, или лица или ствари кпи испаднале, или се
исфрлени пд впздухпплпв вп лет.

(2) Сппственикпт на впздухпплпвпт пдгпвара за штетата пд ставпт (1) на пвпј член кпја ќе ја
предизвика лицетп кпе пп негпв налпг, пднпснп за негпва сметка рабптелп на извршуваоетп на
превпзпт.
(3) Пдредбата пд ставпт (1) на пвпј член се пднесува и на штетата кпја е предизвикана сп самптп
ппминуваое на впздухпплпвпт низ впздушнипт прпстпр акп дп штетата дпшлп ппради
непридржуваое кпн сппдветните прпписи за безбеднпста на впздушнипт сппбраќај (на пример,
штета предизвикана сп звук и сличнп).
(4) Се смета дека впздухпплпвпт е придвижуван сп мптпр вп лет, сппред ставпт (1) на пвпј член, пд
мпментпт на ппкренуваоетп на мптприте сп цел за пплетуваое, па сé дп мпментпт на запираое
на впздухпплпвпт и престанпкпт на рабптата на мптприте заради слетуваое.
Одгпвпрнпст за штета на закупецпт на впздухпплпв, на дпгпвпрнипт и вистинскипт превпзник
Член 108
(1) За штетата пд членпт 107 на пвпј закпн кпја ќе ја нанесе впздухпплпв кпј е предмет на дпгпвпр
за закуп на впздухпплпв, пдгпвара закупецпт на впздухпплпвпт.
(2) За штетата пд ставпт (1) на пвпј член сплидарнп пдгпвараат дпгпвпрнипт и вистинскипт
превпзник.
Одгпвпрнпст на нарачателпт на превпзпт сп цел впздухпплпв на пдреденп време и нарачателпт
на специјализирана услуга сп впздухпплпв
Член 109
За штетата пд членпт 107 на пвпј закпн, ппкрај сппственикпт на впздухпплпвпт, сплидарнп
пдгпвара и нарачателпт на превпзпт сп цел впздухпплпв на пдреденп време, какп и нарачателпт
на специјализирана услуга сп впздухпплпв.
Ослпбпдуваое пд пдгпвпрнпст
Член 110
Лицетп пдгпвпрнп за штета сппред пдредбите пд членпвите 107, 108 и 109 на пвпј закпн
(пдгпвпрнп лице) нема да пдгпвара акп дпкаже дека:
1) штетата настанала сп дејствие на пштетенптп лице или на лицетп кпе рабптелп пп налпг и за
сметка на пштетенптп лице и
2) впздухпплпвпт сп кпј штетата е причинета бил прптивправнп искпристуван пд другп лице, а
дека пдгпвпрнптп лице ги презелп пптребните мерки за да гп спречи прптивправнптп
искпристуваое на впздухпплпвпт.
Ппделена пдгпвпрнпст
Член 111

Акп пдгпвпрнптп лице дпкаже дека за настануваоетп на штетата делумнп придпнелп пштетенптп
лице или лицетп кпе рабптелп пп налпг или за сметка на пштетенптп лице, пдгпвпрнпста на
пдгпвпрнптп лице за надпмест на штета се намалува вп сразмер сп придпнеспт на наведените
лица вп настануваоетп на штетата.
Прптивправнп искпристуваое на впздухпплпвпт
Член 112
Акп пдгпвпрнптп лице не дпкаже дека ги презелп пптребните мерки за да гп спречи
прптивправнптп искпристуваое на впздухпплпвпт сп кпј е причинета штетата, тпа за штетата
пдгпвара сплидарнп сп лицетп кпе прптивправнп гп искпристувалп впздухпплпвпт.
Причинуваое на штета пд страна на лице кпе рабптелп пп налпг или за сметка на пштетенипт
Член 113
Пдгпвпрнптп лице не мпже да се пслпбпди пд пдгпвпрнпст сппред пдредбите на членпт 110 став
(1) тпчка 1 и членпт 120 на пвпј закпн, акп штетата ја предизвикале лица кпи рабптеле пп налпг
или за сметка на пштетенипт, а пштетенипт дпкаже дека тие лица рабптеле надвпр пд рамките на
свпите дплжнпсти.
Сплидарна пдгпвпрнпст за штета какп ппследица на судир или медусебнп пппречуваое на
впздухпплпви
Член 114
За штетата пд членпт 107 на пвпј закпн кпја ќе настане какп ппследица на судир или медусебнп
пппречуваое на два или ппвеќе впздухпплпви, какп и за штетата кпја заеднички ќе ја нанесат два
или ппвеќе впздухпплпви, сплидарнп пдгпвараат сите пдгпвпрни лица.
Ограничуваое на пдгпвпрнпста
Член 115
За штетата пд членпт 107 на пвпј закпн пдгпвпрнптп лице пдгпвара најмнпгу дп изнпсите
предвидени вп членпт 7 пд Регулативата (ЕЗ) 785/2004.
Непграничена пдгпвпрнпст
Член 116
(1) Пдгпвпрнптп лице нема правп да се ппвикува на пграничуваоата на пдгпвпрнпста пд членпт
115 на пвпј закпн, акп се дпкаже дека штетата била предизвикана намернп или сп крајнп
невнимание.
(2) Пдгпвпрнптп лице има правп да се ппвикува на пграничуваоата на пдгпвпрнпста пд членпт 115
на пвпј закпн, акп дпкаже дека лицетп кпе рабптелп пп негпв налпг или за негпва сметка на

извршуваоетп на превпзпт ја нанелп штетата намернп или сп крајнп невнимание, рабптејќи
надвпр пд рамките на свпите пбврски.
(3) Лицетп кпе прптивправнп гп кпристелп впздухпплпвпт сп кпј е предизвикана штета, нема правп
да се ппвикува на пграничуваоата на пдгпвпрнпста пд членпт 115 на пвпј закпн.
Ограничуваое на пдгпвпрнпста пп настан
Член 117
Вкупнипт изнпс на надпместпт кпј мпже да се бара пд ппвеќе пдгпвпрни лица за штета кпја ќе ја
причини впздухпплпв пд еден настан, не мпже да гп надмине изнпспт пдреден вп членпт 115 на
пвпј закпн, псвен акп штетата била причинета намернп или сп крајнп невнимание.
Распределба на надпместпт
Член 118
(1) Дпкплу штетата причинета на трети лица и ствари на земјата ги надминува изнпсите
предвидени вп членпт 115 на пвпј закпн, пплпвината пд изнпспт првенственп ќе се упптреби за
надпмест на штетата настаната ппради смрт, пштетуваое на здравјетп или ппвреда на лицата, а
втпрата пплпвина за надпмест на пстанатите штети, сразмернп сп нивната висина.
(2) Акп изнпспт пд ставпт (1) на пвпј член пдреден за надпмест на штетата настаната ппради смрт,
пштетуваое на здравјетп или ппвреда на лицата не е дпвплен за тпа, ненамиренипт дел ќе се
намири пд втпрата пплпвина на изнпспт вп сразмер сп пстанатите штети.
Задплжителнп псигуруваое пд пдгпвпрнпст за штета причинета на трети лица
Член 119
Задплжителнптп псигуруваое пд пдгпвпрнпст за штета причинета на трети лица, се уредува сп
закпнпт сп кпј се уредува задплжителнптп псигуруваое вп сппбраќајпт и сп Регулативата (ЕЗ)
785/2004.
Упптребата на пдредбите за пграничена пдгпвпрнпст и на странски впздухпплпви
Член 120
Пдредбите за пграничуваое на пдгпвпрнпста пд пвпј дел на закпнпт ќе се применуваат и на
странски впздухпплпв, ппд услпв на заемнпст.
Впздухпплпви вп сппственпст на Република Македпнија и впздухпплпви вп сппственпст на
странски држави
Член 121

(1) Пдредбите пд пваа глава на закпнпт се пднесуваат и на впздухпплпви кпи се вп сппственпст на
Република Македпнија.
(2) На впздухпплпв вп сппственпст на странска држава пдредбите на пвпј закпн се применуваат
ппд услпв на заемнпст.
ГЛАВА V
ДПГПВПР ЗА ПСИГУРУВАОЕ ВП ВПЗДУШНИПТ СППБРАЌАЈ
Предмет на псигуруваоетп
Член 122
(1) Сп дпгпвпрпт за псигуруваое вп впздушнипт сппбраќај сппред пдредбите на пвпј закпн мпжат
да се псигураат:
1) впздухпплпвпт и негпвата ппрема, какп и стварите кпи се превезуваат сп впздухпплпвпт или се
напдаат на впздухпплпвпт;
2) превпзнината, трпшпците на псигуруваоетп, пчекуваната дпбивка, залпжните и другите права и
материјалните кпристи кпи ппстпјат или пправданп мпжат да се пчекуваат вп врска сп впздушнипт
сппбраќај, а мпжат да се прпценат вп пари и
3) пдгпвпрнпста за штета нанесена на трети лица вп врска сп искпристуваоетп на впздухпплпвпт и
другите ствари наведени вп тпчката 1 на пвпј став.
(2) Ппд изразпт “трети лица” сппред пвпј член се ппдразбираат лицата кпи не се субјекти на
дпгпвпрпт за псигуруваое.
(3) Акп ппинаку не е дпгпвпренп, се смета дека псигуруваоетп на впздухпплпвпт ја ппфаќа и
негпвата ппрема.
Осигуреник
Член 123
(1) Ппд псигуреник, вп смисла на пвпј закпн, се ппдразбира самп лице кпе вп мпментпт на
настануваоетп на штетата ималп материјален интерес да не настане псигуренипт случај.
(2) Пд пдредбата на ставпт (1) пд пвпј член не мпже да се птстапи ниту сп изречна пдредба на
дпгпвпрпт за псигуруваое.
Примена на пдредбите на пвпј закпн на репсигуруваоетп
Член 124
Пдредбите на пвпј закпн кпи се пднесуваат на псигуруваоетп се применуваат и на
репсигуруваоетп на предметите на псигуруваое пд членпт 122 на пвпј закпн, акп
репсигуруваоетп е склученп сппред пплиси или услпви кпи се вппбичаени за псигуруваое вп
впздушнипт сппбраќај.

Означуваое на предметпт на псигуруваоетп
Член 125
(1) Предметпт на псигуруваоетп мпра да биде пзначен вп дпгпвпрпт за псигуруваое или вп
пплисата за псигуруваое на такпв начин, штп ќе биде мпжнп да се утврди негпвата истпветнпст.
(2) Акп псигуренипт предмет бил пзначен непптпплнп или ппгрешнп, така штп не е мпжнп ниту
ппсреднп да се утврди дали бил излпжен на псигуренипт ризик и пштетен, псигурувачпт не е
дплжен да плати надпмест за настанатата штета.
Дпгпвпрена вреднпст
Член 126
(1) Вреднпста на псигуренипт предмет, кпја била сппгпдбенп утврдена вп дпгпвпрпт за
псигуруваое или вп пплисата за псигуруваое (дпгпвпрена вреднпст), е задплжителна за
псигурувачпт и за псигуренптп лице.
(2) Псигурувачпт мпже да ја ппбива дпгпвпрената вреднпст, акп е таа вп пчигледен несразмер сп
пазарната вреднпст на псигуренипт предмет на ппчетпкпт на псигуруваоетп или пак утврдена сп
измама.
Вистинска вреднпст
Член 127
(1) Акп ппинаку не е дпгпвпренп, какп вреднпст на псигуренипт предмет се смета негпвата
вреднпст на ппчетпкпт на псигуруваоетп (вистинска вреднпст).
(2) Какп вистинска вреднпст на псигуренипт предмет се смета негпвата пазарна вреднпст на
ппчетпкпт на псигуруваоетп.
Препуштаое на псигуренипт предмет на пштетенипт
Член 128
Псигуреникпт нема правп да бара да му гп препушти пштетенипт псигурен предмет на
псигурувачпт, а пд псигурувачпт да гп дпбие надпместпт на штета кпја би му припадала вп случај
на пптпплнп загубуваое на тпј пштетен псигурен предмет.
Кпга заппчнува псигуруваоетп на впздухпплпвпт на пдреденп патуваое
Член 129
Псигуруваоетп на впздухпплпвпт на пдреденп патуваое ппчнува пд мпментпт кпга впздухпплпвпт
ќе се стави вп движеое заради извршуваое на псигуренптп патуваое вп местптп на ппадаое

наведенп вп дпгпвпрпт за псигуруваое и трае дпдека впздухпплпвпт не заврши сп движеоетп пп
слетуваоетп вп местптп на ппределуваое наведенп вп дпгпвпрпт за псигуруваое.
Исклучуваое на пдредени штети пд псигуруваоетп на впздухпплпвпт
Член 130
(1) Пд псигуруваоетп на впздухпплпвпт исклучени се штетите кпи настанале ппсреднп или
неппсреднп ппради недпстатпци или несппспбнпст на впздухпплпвпт за сигурна впздушна
плпвидба акп псигуреникпт знаел или мпрал да знае за нив.
(2) Пдредбата пд ставпт (1) на пвпј член не се пднесува на штетите настанати ппради недпстатпци
или несппспбнпст на впздухпплпвпт за сигурна впздушна плпвидба за кпи псигурителпт
(псигурувачпт) бил известен или за кпи дпзнал на друг начин при склучуваоетп на дпгпвпрпт за
псигуруваое.
(3) Ппд несппспбнпст на впздухпплпвпт за сигурна впздушна плпвидба, вп смисла на пвпј член, се
ппдразбира какп неппспбнпста ппради технички недпстатпци или недпвплна ппременпст на
впздухпплпвпт, така и несппспбнпста ппради несппдветен екипаж или непрпписнп пптпваруваое
на впздухпплпвпт.
Пречекпруваое на границите на впздушната плпвидба
Член 131
При псигуруваоетп на впздухпплпв на пдреденп време, ппкрај штетите пд членпт 130 на пвпј
закпн, пд псигуруваоетп исклучени се и штетите настанати ппсреднп или неппсреднп ппради
ризици надвпр пд ппдрачјетп на впздушна плпвидба предвиденп вп дпгпвпрпт за псигуруваое,
псвен акп дп пречекпруваоетп на границите на впздушната плпвидба дпшлп ппради виша сила,
грешка вп управуваоетп сп впздухпплпвпт или спасуваое на имптпт и живптите или даваое на
здравствена ппмпш, какп и вп случај кпга се вп прашаое ппмали пречекпруваоа, кпи не влијаеле
ппзначајнп на настанпкпт или гплемината на штетата.
Прпдплжуваое на псигуруваоетп на впздухпплпвпт на пдреденп време ппради непдлпжни
ппправки
Член 132
(1) При псигуруваоетп на впздухплпв на пдреденп време, псигуруваоетп се прпдплжува за
времетп на траеоетп на непдлпжните ппправки на пштетуваоата ппкриени сп псигуруваоетп, кпи
се заппчнати вп текпт на траеоетп на псигуруваоетп или пп истекпт на псигуруваоетп и се
изведуваат без непправданп задржуваое, дпкплку за тпа време впздухпплпвпт не мпже да се
кпристи за безбедна впздушна плпвидба.
(2) Псигуреникпт е дплжен навременп да гп извести псигурувачпт за случајпт пд ставпт 1 на пвпј
член.

(3) Дпкплку се прпдплжува псигуруваоетп ппради причините пд ставпт (1) на пвпј член,
псигурувачпт има правп на дпплата на премијата, сразмернп сп времетп кплку штп псигуруваоетп
билп прпдплженп.
Надпмест на штета вп висина на стварните трпшпци
Член 133
(1) Кпга пштетенипт впздухпплпв ќе се ппправи или изгубените или уништените делпви пд
ппремата на впздухпплпвпт ќе се заменат, пд псигуруваоетп се надпместува самп штетата вп
висината на стварните трпшпци кпи се неппхпдни за ппправка на впздухпплпвпт и за замената на
делпвите, нп не и штетата настаната ппради загубуваоетп на вреднпста на впздухпплпвпт дп кпе
дпшлп и ппкрај извршената ппправка и замената на делпвите.
(2) Штетата пд ставпт (1) на пвпј член ќе се надпмести, без да биде земенп предвид дали сп
ппправката на впздухпплпвпт и сп замената на делпвите дпшлп дп згплемуваое на вреднпста на
впздухпплпвпт.
Исчезнуваое на впздухпплпвпт
Член 134
Кај дпгпвпрпт за псигуруваое се претппставува дека впздухпплпвпт исчезнал пнпј ден кпга е
прекината секпја врска меду впздухпплпвпт и надлежната кпнтрпла на летаое, пднпснп пнпј ден
на кпј се пднесуваат ппследните сигурни вести за впздухпплпвпт.
Осигуруваое пд пдгпвпрнпст
Член 135
(1) Кај псигуруваоетп пд пдгпвпрнпст на псигуреникпт за штетата причинета на трети лица, пд
псигуруваоетп се ппкриваат изнпсите кпи псигуреникпт е дплжен да им ги надпмести на тие лица
ппради свпјата пдгпвпрнпст, акп тие се ппкриени сп псигуруваоетп, какп и трпшпците кпи се
пптребни за утврдуваое на пваа пбврска на псигуреникпт.
(2) Вп случај на задплжителнп псигуруваое пд пдгпвпрнпст, пштетенптп лице мпже да бара
неппсреднп пд псигурувачпт надпмест на штетата за кпја пдгпвара псигуреникпт, нп најмнпгу дп
изнпспт сп кпј е пбврзан псигурувачпт.
(3) Пд псигуруваоетп ќе бидат надпместени и трпшпците за мерките, преземени на бараое на
псигурувачпт или негпвите претставици или вп дпгпвпр сп нив, за да се пдбранат пд
незаснпваните или претераните бараоа на третите лица, какп и трпшпците за разумните мерки
кпи псигуреникпт ги направил сп истата намена без спгласнпст на псигурувачпт или негпвите
претставници, акп не билп мпжнп таквата спгласнпст да се дпбие навременп.
(4) Псигурувачпт ќе ја надпмести штетата ппради пдгпвпрнпст на псигуреникпт и трпшпците за
утврдуваое на негпвата пбврска, најмнпгу дп висината на псигурената сума пдредена вп
дпгпвпрпт за псигуруваое.

ГЛАВА VI
ЗАСТАРУВАОЕ НА ППБАРУВАОАТА
Застаренпст и заппчнуваое на застаренпста
Член 136
(1) Ппбаруваоетп пд дпгпвпрпт за превпз, какп и регресните ппбаруваоа вп врска сп тпј дпгпвпр,
застаруваат за две гпдини.
(2) Ппбаруваоата пд дпгпвпрпт за специјализирана услуга сп впздухпплпв, ппбаруваоата пд
дпгпвпрпт за закуп на впздухпплпв и ппбаруваоата за надпмест на штета кај пдгпвпрнпста пд
членпт 107 на пвпј закпн, какп и регресните ппбаруваоа вп врска сп наведените ппбаруваоа
застаруваат за една гпдина.
(3) Ппбаруваоата пд дпгпвпрпт за псигуруваое застаруваат за пет гпдини.
(4) Рпкпт за застаруваое ппчнува да тече кај:
1) дпгпвпрпт за превпз на патници:
- вп случај на смрт, пштетуваое на здравјетп, ппвреда на патниците или задпцнуваое вп превпзпт
- пд денпт кпга впздухпплпвпт пристигнал или требалп да пристигне вп местптп на ппределуваое
и
- вп случај на смрт кпја настапила пп истпваруваоетп на патниците пд впздухпплпвпт какп
ппследица на ппвреда настаната вп текпт на превпзпт - пд денпт на смртта, сп тпа штп тужбата
мпра да биде ппднесена најдпцна вп рпк пд три гпдини пд денпт кпга впздухпплпвпт стигнал или
требалп да стигне вп местптп на ппределуваоетп;
2) превпзпт на рачен багаж - пд денпт кпга впздухпплпвпт стигнал или требалп да стигне вп
местптп на ппределуваоетп;
3) превпзпт на регистриран багаж и ствари:
- вп случај на загубуваое или пштетуваое - пд денпт кпга регистриранипт багаж или стварта биле
предадени, пднпснп требалп да бидат предадени вп местптп на ппределуваоетп,
- вп случај на задпцнуваоетп вп превпзпт - пд денпт кпга регистриранипт багаж или стварта биле
предадени вп местптп на ппределуваоетп и
- вп случај на други ппбаруваоа - пд денпт кпга ппбаруваоетп требалп да биде испплнетп;
4) дпгпвпрпт за прифаќаое и птпремуваое на патници, багаж и ствари - пд денпт пдреден вп
тпчките 1, 2 и 3 на пвпј став;
5) дпгпвпрпт за специјализирана услуга сп впздухпплпв и кај дпгпвпрпт за закуп на впздухпплпв пд денпт на пристигнуваоетп на ппбаруваоетп;
6) пдгпвпрнпста пд членпт 107 на пвпј закпн - пд денпт кпга пштетенптп лице дпзналп за штетата и
за лицетп кпе штетата ја причинилп, а најдпцна вп рпк пд три гпдини пд денпт кпга штетата
настанала;
7) регресните ппбаруваоа - пд денпт кпга настанала пбврската за исплата на ппбаруваоетп врз
пснпва на судска пдлука или врз пснпва на секпј друг акт сп кпј се заснпвува правптп на регрес и
8) дпгпвпрпт за псигуруваое за:
- ппбаруваоата за надпмест на штета нанесена на трети лица - пд денпт кпга псигуреникпт ќе гп
дпбие бараоетп на третптп лице за надпмест на штета и

- другите ппбаруваоа - пд првипт ден пп истекпт на календарската гпдина вп кпја настаналп
ппбаруваоетп.
ТРЕТ ДЕЛ
СТВАРНИ ПРАВА НА ВПЗДУХППЛПВПТ
ГЛАВА I
ППШТИ ПДРЕДБИ
Свпјствп на впздухпплпвпт
Член 137
Впздухпплпвпт и впздухпплпвпт вп изградба се ппдвижни ствари сп правен статус на недвижна
ствар.
Стварни права
Член 138
(1) На впздухпплпв мпже да ппстпи правп на сппственпст и други стварни права.
(2) На сите стварнпправни пднпси вп врска сп впздухпплпвпт кпи не се уредени сп пвпј закпн, на
сппдветен начин се применуваат ппштите прпписи за стварните права.
Стекнуваое на државна припаднпст на Република Македпнија
Член 139
Впздухпплпвпт се здпбива сп државна припаднпст на Република Македпнија сп впишуваое вп
Регистарпт на впздухпплпви на Република Македпнија (вп натампшнипт текст: Регистарпт на
впздухпплпви).
Правила за впишуваое на правата
Член 140
Впишуваоетп на правата на впздухпплпвпт вп Регистарпт на впздухпплпви, спдржината и начинпт
на впдеоетп на Регистарпт и ппстапката за регистрација, се спрпведува врз пснпва на пдредбите
на закпнпт кпј ја уредува материјата на впздухпплпвствптп.
Ред на првенствп на впишуваоетп
Член 141

(1) Правнптп дејствп на впишуваоетп вп Регистарпт на впздухпплпви, псвен за закпнските
залпжни права зависи пд редпт на првенствптп на впишуваое.
(2) За редпт на првенствптп на впишуваоетп решавачки е мпментпт кпга бараоетп за упис стигнал
дп Агенцијата за цивилнп впздухoплпвствп кпја е надлежна за впдеое на Регистарпт на
впздухпплпви.
Начин на стекнуваое на стварни права на впздухпплпв
Член 142
(1) Правп на сппственпст и други стварни права на впздухпплпв кпи се стекнуваат врз пснпва на
правнп делп, лицетп гп стекнува сп впишуваое на тпа правп вп Регистарпт на впздухпплпви.
(2) Правата пд ставпт (1) на пвпј член дејствуваат спрема трети лица пд мпментпт на впишуваоетп
вп Регистарпт на впздухпплпви.
(3) Правнптп делп пд ставпт (1) на пвпј член мпра да биде склученп вп писмена фпрма, а вп
спрптивнп нема правнп дејствп.
(4) Закпнскптп залпжнп правп настанува на начин утврден спгласнп пвпј или друг прппис за
закпнскп залпжнп правп и се впишува вп Регистарпт на впздухпплпви самп кпга тпа е утврденп сп
закпн.
(5) Пдредбите пд ставпвите (1), (2), (3) и (4) на пвпј член се применуваат и на впздухпплпв вп
изградба.
Кпга писмена фпрма не е пптребна
Член 143
Пдредбите пд членпт 142 став (3) на пвпј закпн не се пднесуваат на:
1) права на впздухпплпв стекнати сп наследуваое или сп јавнп наддаваое и
2) пренпс на правптп на сппственпст на впздухпплпвпт на псигурувачпт врз пснпва на пдредбите за
псигуруваое вп впздушната плпвидба.
ГЛАВА II
ПРАВП НА СППСТВЕНПСТ НА ВПЗДУХППЛПВ
Обем на правптп на сппственпст врз впздухпплпв вп изградба
Член 144
(1) Правптп на сппственпст врз впздухпплпв вп изградба ги ппфаќа и стварите кпи се вградени вп
впздухпплпвпт вп изградба.

(2) Акп вп Регистарпт на впздухпплпви не е впишанп нештп другп, правптп на сппственпст на
впздухпплпвпт вп изградба ги ппфаќа и стварите кпи се напдаат вп фабриките и рабптилниците, а
не се вградени вп впздухпплпвпт, акп пп свпјата израбптка се наменети исклучивп за вградуваое
вп пдреден впздухпплпв или за негпв припадпк, или акп се на видлив начин пбележани или
издвпени за вградуваое вп тпј впздухпплпв.
Припадпк на впздухпплпвпт
Член 145
(1) Припадпк на впздухпплпвпт се сите ствари кпи се трајнп наменети за впздухпплпвпт, без пглед
на тпа дали се инкпрпприрани на впздухпплпвпт или се привременп пдвпени пд негп.
(2) Пренпспт на правптп на сппственпст на впздухпплпвпт гп ппфаќа и припадпкпт.
(3) Пренпспт на правптп на сппственпст на впздухпплпвпт не гп ппфаќа пнпј припадпк за кпј сп
спгласнпст на сппственикпт на впздухпплпвпт вп Регистарпт на впздухпплпви е впишанп дека му
припада на другп лице.
Впишуваое вп Регистарпт на впздухпплпви на дпгпвпр за закуп на впздухпплпв
Член 146
(1) Вп Регистарпт на впздухпплпви се впишува и правптп на привременп кпристеое на
впздухпплпв врз пснпва на дпгпвпр за закуп.
(2) Пп исклучпк пд ставпт (1) на пвпј член, вп Регистарпт на впздухпплпви не се впишува правптп
на привременп кпристеое на впздухпплпв врз пснпва на дпгпвпр за закуп на впздухпплпв сп
екипа.
(3) Акп сппственикпт гп пренесе сп правнп делп правптп на сппственпст на впздухпплпвпт на другп
лице, правптп на закуп на впздухпплпвпт не престанува, акп рпкпт на закуппт не истекпл и акп
правптп на закуп е впишанп вп Регистарпт на впздухпплпви.
Правп на првенствп на закупецпт
Член 147
Закупецпт чие правп на закуп е впишанп вп Регистарпт на впздухпплпви, за времетп дпдека трае
закуппт има правп на првенственп купуваое.
Спсппственпст
Член 148
(1) Впздухпплпв и впздухпплпв вп изградба мпже да биде вп спсппственпст, така штп
спсппствеништвптп да е ппделенп на делпви.

(2) Акп меду спсппствениците ппинаку не е дпгпвпренп, спсппствеништвптп се дели на еднакви
идеални делпви.
(3) Секпј спсппственик мпже, спгласнп сп пдредбите на пвпј закпн, да гп птуди или да гп пптпвари
свпјпт дел пд впздухпплпвпт.
(4) Акп еден пд спсппствениците гп птудува свпјпт дел на впздухпплпвпт, пстанатите
спсппственици имаат правп на првенственп купуваое, акп тпа правп е впишанп вп Регистарпт на
впздухпплпви.
ГЛАВА III
ДПГПВПРНП ЗАЛПЖНП ПРАВП (ХИППТЕКА) НА ВПЗДУХППЛПВ
Ппим на дпгпвпрнп залпжнп правп (хипптека) на впздухпплпв
Член 149
(1) Дпгпвпрнп залпжнп правп (хипптека) на впздухплпв е правп врз пснпва на кпе хипптекарнипт
дпверител е пвластен да се намири пд прпдажната цена на впздухпплпвпт пстварена сп прпдажба
пд надлежен прган, акп ппбаруваоетп пбезбеденп сп хипптека не му биде намиренп при
пристигнуваоетп.
(2) Вп дпгпвпрпт за хипптека мпже да биде спдржанп и правптп на хипптекарнипт дпверител вп
случај дплгпт да не биде исплатен, да гп намири свпетп пристигнатп ненамиренп ппбаруваое сп
искпристуваое на впздухпплпвпт и пвластуваоетп на хипптекарнипт дпверител пва правп да гп
впише вп Регистарпт на впздухпплпви какп тпвар на впздухпплпвпт на дплжникпт , акп тпа е
предвиденп сп дпгпвпр.
(3) Дпгпвпрпт за хипптека мпра да биде склучен вп писмена фпрма, вп спрптивнп не прпизведува
правнп дејствп.
(4) Закпнскптп залпжнп правп на впздухпплпв има предимствп вп намируваоетп пред хипптеката
на впздухпплпвпт.
(5) Хипптеката на впздухпплпв не се гасне вп случај на прпмена на сппственикпт над
впздухпплпвпт, псвен акп сп пвпј закпн не е ппинаку пдреденп.
(6) Хипптека на впздухпплпв се стекнува врз пснпва на дпгпвпр или на судска пдлука дпнесена вп
ппстапка за присилнп пбезбедуваое на ппбаруваое. Пдредбите на ппсебнипт закпн кпи ја
уредуваат судската ппстапка за пбезбедуваое на паричните ппбаруваоа ги пдредуваат
претппставките ппд кпи судпт мпже да дпнесе пдлука за заснпваое на хипптека врз впздухпплпв.
Дејствп на хипптеката на впздухпплпв
Член 150

(1) Хипптеката на впздухпплпв се пднесува и на припадпкпт на тпј впздухпплпв, псвен акп вп
Регистарпт на впздухпплпви за припадпкпт е впишанп правп на сппственпст на другп лице кпе не е
сппственик на впздухпплпвпт.
(2) Хипптеката на впздухпплпв вп кприст на главнината на дплгпт, ппстпи и за тригпдишните
дпгпвпрени или закпнски камати пристигнати дп ппкренуваоетп на ппстапка за присилнп
извршуваое, каматите пристигнати вп текпт на таа ппстапка, какп и за трпшпците за впишуваое на
хипптеката, на парничната ппстапка и на ппстапката за присилнп извршуваое.
(3) Хипптеката на впздухплпв не се пднесува на превпзнината, надпместпт за ппсебни услуги сп
впздухпплпв и закупнината, какп и на наградата за извршенптп трагаое пп впздухпплпв или
негпвп спасуваое, псвен акп сп дпгпвпрпт за хипптека ппинаку не е предвиденп.
Хипптека на надпместпт пд псигуруваое на впздухпплпвпт
Член 151
(1) Акп ппинаку не е дпгпвпренп, хипптеката на впздухпплпв се пднесува и на надпместпт кпј пд
псигуруваоетп на впздухпплпвпт му припада на сппственикпт на впздухпплпвпт.
(2) Хипптеката на надпместпт пд псигуруваоетп престанува, акп псигурувачпт му гп исплатил
надпместпт на псигуреникпт пред да биде известен пд хипптекарнипт дпверител за заснпваоетп
на хипптеката.
(3) Акп псигурувачпт бил известен за дпгпвпрпт за хипптека на впздухпплпвпт, тпј не смее
надпместпт пд псигуруваоетп да му гп исплати на псигуреникпт без спгласнпст на хипптекарнипт
дпверител.
Намируваое на ппбаруваоетп на хипптекарнипт дпверител пред пристигнуваоетп на
ппбаруваоетп
Член 152
Пп исклучпк пд членпт 149 став (1) на пвпј закпн, кпга впздухпплпвпт ќе претрпи такви пштетуваоа
или негпвата спстпјба е таква штп хипптеката не дава дпвплна гаранција за намируваое на
ппбаруваоетп, секпј хипптекарен дпверител мпже да бара намируваое на свпетп ппбаруваое и
пред тпа да пристигне, акп дплжникпт за настанатата разлика не му ппнуди пбезбедуваое на друг
начин.
Дпзвпла за ппвлекуваое на впздухпплпвпт пд впздушнипт сппбраќај
Член 153
(1) Впздухпплпвпт кпј е пптпварен сп хипптека, не мпже да биде трајнп ппвлечен пд впздушнипт
сппбраќај без претхпдна писмена спгласнпст на сите хипптекарни дпверители чии права се
впишани вп Регистарпт на впздухпплпви.

(2) Акп сите хипптекарни дпверители не ја дале спгласнпста пд ставпт (1) на пвпј член,
хипптекарнипт дплжник има правп да бара пд судпт впздухпплпвпт да биде прпдаден на јавна
лицитација.
Надхипптека
Член 154
(1) На хипптеката на впздухпплпв мпже сп дпгпвпр да се заснпва надхипптека вп кприст на третп
лице.
(2) Вп случајпт пд ставпт (1) на пвпј член хипптекарнипт дплжник смее да му гп исплати свпјпт дплг
на хипптекарнипт дпверител, самп акп надхипптекарнипт дпверител даде писмена спгласнпст за
тпа или акп изнпспт кпј хипптекарнипт дплжник гп дплгува гп пплпжи кај судпт.
(3) Акп хипптекарнипт дплжник не ппстапи на начинпт предвиден сп ставпт (2) на пвпј член,
хипптеката ќе пстане вп сила вп кприст на ппбаруваоетп на надхипптекарнипт дпверител.
Хипптека на идеалнипт дел на спсппственикпт на впздухпплпвпт
Член 155
За заснпвуваое на хипптека на идеалнипт дел на спсппственикпт на впздухпплпвпт, пптребна е
спгласнпст пд спсппствениците кпи имаат мнпзинствп на делпви на впздухпплпвпт.
Правп на дпверителпт врз делпт на спсппственикпт
Член 156
(1) Акп сп хипптека се пптпварени ппвеќе пд пплпвината пд спсппственичките делпви на
впздухпплпвпт, хипптекарнипт дпверител мпже да бара прпдажба на целипт впздухпплпв, нп
намируваоетп на негпвптп ппбаруваое мпже да се врши самп пд делпт на прпдажната цена кпј
птпада на делпвите пптпварени сп таа хипптека.
(2) Пдредбата пд ставпт (1) на пвпј член се пднесува и на трпшпците на пдржуваоетп.
Хипптека на впздухпплпв вп изградба
Член 157
Пдредбите на пвпј закпн за хипптека на впздухпплпв сппдветнп се применуваат и за впздухпплпв
вп изградба.
Престанпк на хипптека
Член 158

Хипптеката на впздухпплпвпт престанува сп:
1) бришеое на хипптеката пд Регистарпт на впздухпплпви и
2) прпдажба на впздухпплпвпт вп стечајна ппстапка или ппстапка за присилнп извршуваое.
Кпга хипптеката не престанува да важи
Член 159
Хипптеката на впздухпплпв и нејзинипт ред на првенствп стекнат сп впишуваоетп вп Регистарпт
на впздухпплпви, не престанува сп бришеоетп на впздухпплпвпт пд Регистарпт, акп бришеоетп е
извршенп затпа штп впздухпплпвпт станал трајнп неупптреблив, исчезнал или пд други причини е
ппвлечен пд упптреба за впздушен сппбраќај.
Заедничка хипптека
Член 160
(1) За истптп ппбаруваое хипптеката мпже да се впише неразделенп на два или ппвеќе
впздухпплпви или впздухпплпви вп изградба, или на две или ппвеќе хипптеки (заедничка
хипптека).
(2) Вп случајпт пд ставпт (1) на пвпј член хипптекарнипт дпверител е пвластен да бара намируваое
на целптп ппбаруваое пд секпј ппединечен впздухпплпв пптпварен сп хипптеката.
Предбелешка на хипптека на впздухпплпв
Член 161
(1) Хипптеката кпја е впишана вп странски регистар на впздухпплпви на впздухпплпв кпј
дппплнителнп ќе се стекне сп државна припаднпст на Република Македпнија и кпја е наведена вп
исправата за бришеое на впздухпплпвпт пд странскипт регистар, ќе се впише вп македпнскипт
регистар на впздухпплпви какп предбелешка на хипптека, сп тпа ќе и се признае ред на првенствп
сппред часпт кпј бил решавачки за утврдуваое на нејзинипт ред на првенствп вп странскипт
регистар.
(2) Хипптекарнипт дпверител пд ставпт (1) на пвпј член дплжен е да ја пправда предбелешката вп
рпк пд 60 дена пд приемпт на известуваоетп за впишуваое на предбелешката вп Регистарпт на
впздухпплпви.
ГЛАВА IV
ЗАКПНСКП ЗАЛПЖНП ПРАВП НА ВПЗДУХППЛПВ
Ппбаруваоа за кпи ппстпи закпнскп залпжнп правп на впздухпплпв
Член 162

Закпнскп залпжнп правп на впздухпплпв ппстпи за:
1) данпци и сппредни данпчни давачки;
2) судските трпшпци и трпшпците на извршителите стпрени вп заеднички интерес на сите
дпверители вп текпт на ппстапката за извршуваое или пбезбедуваое заради чуваое на
впздухпплпвпт или заради спрпведуваое на присилна прпдажба;
3) ппбаруваоата кпи се пднесуваат на плаќаоетп на трпшпците кпи се дплжат за трагаое пп
впздухпплпвпт или негпвп спасуваое;
4) ппбаруваоа кпи се пднесуваат на впнредни трпшпци кпи се нужни за зачувуваое на
впздухпплпвпт и
5) други случаи ппределени сп закпн.
Дејствп на закпнскптп залпжнп правп
Член 163
(1) Закпнскптп залпжнп правп на впздухпплпвпт се пднесува и на припадпкпт на впздухпплпвпт,
превпзнината и на надпместпт за специјализираната услуга кпја ја дплгува патникпт, нарачателпт
на превпзпт или нарачателпт на специјализираната услуга.
(2) Закпнскптп залпжнп правп на впздухпплпвпт се пднесува и на надпместпт кпј пд
псигуруваоетп на впздухпплпвпт му припада на сппственикпт на впздухпплпвпт.
(3) Закпнскптп залпжнп правп на впздухпплпвпт вп кприст на главнината на дплгпт, се пднесува и
на каматите пристигнати три гпдини пред ппчетпкпт на ппстапката за присилнп извршуваое и на
каматите кпи пристигнале вп текпт на таа ппстапка.
Правп на првенствп
Член 164
Ппбаруваоата пбезбедени сп закпнскп залпжнп правп имаат првенствп вп намируваоетп вп
пднпс на сите други права, псвен акп сп друг закпн не е ппинаку ппределенп.
Првенствп вп намируваоетп на ппбаруваоата кпи се пбезбедени сп закпнскп залпжнп правп
Член 165
(1) Ппбаруваоата кпи се пбезбедени сп закпнскп залпжнп правп се намируваат пп редпследпт пп
кпј се наведени вп членпт 162 на пвпј закпн, псвен акп сп друг закпн не е нештп другп ппределенп.
(2) Кај ппбаруваоата кпи вп членпт 162 пд пвпј закпн се наведени вп иста тпчка, ппдпцна
настанатптп ппбаруваое има предимствп пред ппранп настанатптп, а вп случај на спмневаое се
смета дека ппбаруваоата настанале истпвременп, дпдека не се дпкаже спрптивнптп.
(3) Акп ппбаруваоата пд членпт 162 на пвпј закпн кпи се наведени вп иста тпчка настанале
истпвременп, а не мпжат да се намират вп пптпплнпст, ќе се намират сразмернп.

(4) Ппбаруваоата пбезбедени сп закпнскп залпжнп правп пд ппследнптп патуваое имаат
предимствп пред таквите ппбаруваоа пд ппранешнптп патуваое.
Редпслед на намируваое на ппбаруваоата за надпмест на штета
Член 166
(1) Вп случај на присилна прпдажба на впздухпплпвпт, ппбаруваоата за надпмест на штета ппради
смрт, пштетуваое на здравјетп или ппвреда на лица на земјата се намируваат, пп правилп, пп
ппбаруваоата пд членпт 162 на пвпј закпн.
(2) Акп вп случајпт пд ставпт (1) на пвпј член впздухпплпвпт е пптпварен сп хипптека заради
пбезбедуваое на некпе ппбаруваое, бараоетп за надпмест на штета ќе се намири пред бараоата
на хипптекарните дпверители, нп најмнпгу дп 20% пд прпдажната цена.
(3) Пдредбите пд ставпвите (1) и (2) на пвпј член ќе се применуваат акп пдгпвпрнпста за тие штети
е псигурена на изнпс кпј е ппнизпк пд вреднпста на такпв нпв впздухпплпв.
Престанпк на закпнскптп залпжнп правп
Член 167
(1) Закпнскптп залпжнп правп на впздухпплпвпт престанува сп:
1) престанпк на ппбаруваоетп пбезбеденп сп закпнскп залпжнп правп;
2) присилна прпдажба на впздухпплпвпт вп данпчна, извршна или вп стечајна ппстапка и
3) дпбрпвплна прпдажба, ппд услпв:
- пренпспт на правптп на сппственпст на впздухпплпвпт да бил впишан вп Регистарпт на
впздухпплпви и тпа впишуваое да билп пбјавенп вп “Службен весник на Република Македпнија”
на начин на кпј се пбјавува впишуваоетп вп тргпвскипт регистар, а истп така да билп пбјавенп и на
пгласната табла нa првпстепенипт суд на чие ппдрачје се впди Регистарпт на впздухпплпви на
Република Македпнија вп кпј впздухпплпвпт е впишан и
- дпверителпт кпј има закпнскп залпжнп правп да не ппведе судска ппстапка за намируваое на
свпетп ппбаруваое и
4) вп други случаи ппределени сп ппсебен закпн.
Член 168
Избришан 2
Член 169
Избришан 3
Пренпс на ппбаруваоата
Член 170

(1) Сп престануваоетп на закпнскптп залпжнп правп не престанува ппбаруваоетп кпе билп
пбезбеденп сп тпа правп.
(2) Сп птстапуваоетп на ппбаруваоетп пбезбеденп сп закпнскп залпжнп правп се пренесува и
закпнскптп залпжнп правп.
Прптивправнп пдземаое на впздухпплпвпт
Член 171
Пдредбите на пвпј закпн за закпнскптп залпжнп правп на впздухпплпв се применуваат и кпга
впздухпплпвпт гп искпристува лице кпе не е сппственик на впздухпплпвпт, псвен акп
впздухпплпвпт на сппственикпт му бил пдземен сп прптивправнп дејствие, а залпжнипт дпверител
знаел или мпрал да знае дека впздухпплпвпт гп искпристува лице кпе впздухпплпвпт гп пдземалп
сп прптивправнп дејствие.
ЧЕТВРТИ ДЕЛ
ППСТАПКА ЗА ИЗВРШУВАОЕ И ПБЕЗБЕДУВАОЕ НА ВПЗДУХППЛПВ
Кпга мпже да се дпзвпли присилнп извршуваое и пбезбедуваое на впздухпплпв
Член 172
(1) Присилнп извршуваое на судска пдлука или на друга пдлука на кпја е изедначена сп судска
пдлука кпја гласи на испплнуваое на пбврска и пбезбедуваое на ппбаруваое на впздухпплпв
мпже да се спрпведува самп акп впздухпплпвпт се напда на теритпријата на Република
Македпнија.
(2) Присилнп извршуваое и пбезбедуваое мпжат да се дпзвплат и на впздухпплпв кпј не се напда
на теритпријата на Република Македпнија, акп е впишан вп Регистарпт на впздухпплпви на
Република Македпнија.
Изземаое пд присилнп извршуваое и пбезбедуваое
Член 173
(1) Предмет на присилнп извршуваое или пбезбедуваое не мпжат да бидат:
1) впените, царинските и пплициските впздухпплпви, какп и впздухпплпвите за здравствена
намена и прптивппжарни впздухпплпви на прганите на државната управа и
2) странски впздухпплпв кпј вп спгласнпст сп важечките прпписи прелетува преку теритпријата на
Република Македпнија или слетал на аерпдрпм на теритпријата на Република Македпнија ппради
виша сила или ппради причини на безбеднпста вп впздушнипт сппбраќај (впздухпплпв вп нужда)
дпдека трае вишата сила или причините на безбеднпста на сппбраќајпт, какп и кпга ќе слета пп
наредба на надлежнипт прган.
(2) Впздухпплпвпт пд ставпт (1) тпчка 2 на пвпј член мпже да биде предмет на присилнп
извршуваое или пбезбедуваое акп ппстапката се впди заради извршуваое или пбезбедуваое на

ппбаруваое кпе настаналп за време на прелетпт или задржуваоетп на впздухпплпвпт на
теритпријата на Република Македпнија.
Впздухпплпв кпј е нужен за вршеое на тргпвска дејнпст
Член 174
(1) Впздухпплпвпт штп е вп сппственпст на дплжникпт кпј извршува тргпвска дејнпст, не мпже да
биде предмет на присилнп извршуваое, акп е неппхпден за вршеоетп на впздухпплпвната
дејнпст на дплжникпт.
(2) Впздухпплпвпт пд ставпт (1) на пвпј член не е изземен пд присилнп извршуваое, акп
дплжникпт кпј е сппственик на впздухпплпвпт гп стекнал впздухпплпвпт пд дпверителпт или
негпвипт правен претхпдник, кпј сп ппкренуваоетп на присилнптп извршуваое бара наплата на
свпетп ппбаруваое вп врска сп тпа стекнуваое.
(3) Впздухпплпвпт пд ставпт (1) на пвпј член не е изземен пд присилнп извршуваое, кпга
присилнптп извршуваое се спрпведува заради пстваруваое на ппбаруваое кпе е пбезбеденп сп
хипптека или закпнскп залпжнп правп на впздухпплпвпт.
(4) Впздухпплпвпт пд ставпт (1) на пвпј член не е изземен пд присилнп извршуваое и тпгаш кпга
присилнптп извршуваое се спрпведува заради намируваое на еднп пд следниве ппбаруваоа:
1) заради штета настаната на земја ппради смрт, пштетуваое на здравјетп или ппвреда на лица, а
кпја впздухпплпвпт ја причинил вп лет на кпј се спрпведува присилнптп извршуваое или кпја ја
претрпеле лицата на впздухпплпвпт при искпристуваоетп на тпј впздухпплпв;
2) заради трагаое и спасуваое, даваое ппмпш или чуваое на впздухпплпвпт;
3) пд дпгпвпр за превпз или друг дпгпвпр за искпристуваое на впздухпплпвпт кпј е предмет на
присилнптп извршуваое и
4) пд снабдуваое, ппправка и ппремуваое на впздухпплпвпт кпј е предмет на извршуваоетп.
Привремена мерка на запираое и чуваое на впздухпплпв
Член 175
(1) Привремена мерка на запираое и чуваое на впздухпплпв не мпже да се дпзвпли вп текпт на
извршуваоетп на линиски впздушен сппбраќај, ниту вп текпт на извршуваоетп на превпз вп
ппвременипт впздушен сппбраќај, акп впздухпплпвпт е неппсреднп пред пплетуваое или гп
прпдплжува веќе заппчнатипт превпз.
(2) Пп исклучпк пд ставпт (1) на пвпј член, запираое и чуваое на впздухпплпв мпже да се дпзвпли
акп ппстапката се спрпведува заради пстваруваое на ппбаруваое настанатп вп врска сп
впздухпплпвпт.
(3) Пдредбите на пвпј член ќе се применат и на странски впздухпплпв ппд услпв на заемнпст.
Ослпбпдуваое пд запираое и чуваое на впздухпплпв
Член 176

(1) Акп привремената мерка се пдредува заради пбезбедуваое на паричнп ппбаруваое,
впздухпплпвпт ќе се пслпбпди пд запираое или чуваое акп биде даденп пбезбедуваое вп висина
на изнпспт на ппбаруваоетп за кпе се бара запираоетп, ппд услпв сп тпа пбезбедуваое да мпже
да се распплага и да е пренпсливп.
(2) Акп се рабпти за ппбаруваоа за кпи прптивникпт на пбезбедуваоетп мпже да ја пграничи
свпјата пдгпвпрнпст, висината на пбезбедуваоетп пд ставпт (1) на пвпј член не мпра да биде
ппгплема пд изнпспт на пграничената пдгпвпрнпст.
(3) Кпга еден пд судпвите вп Република Македпнија врз пснпва на пдредбата пд ставпт (1) на пвпј
член ќе гп пслпбпди впздухпплпвпт пд запираое, ниту еден друг дпмашен суд не мпже да
дпзвпли запираое на тпј или на кпј билп друг впздухпплпв за истптп ппбаруваое и за истипт
предлагач на пбезбедуваоетп, ппд услпв сп даденптп пбезбедуваое и ппнатаму да мпже да се
распплага и да е пренпсливп вп кприст на предлагачпт на пбезбедуваоетп.
Надлежнпст за извршуваое на впздухпплпв и на ствари вп впздухпплпвпт
Член 177
(1) Присилнптп извршуваое на впздухпплпв гп спрпведува лицетп кпе врши јавни пвластуваоа
пдреденп сп ппсебен закпн сп кпј се ппределуваат правилата сппред кпи се спрпведува
присилнптп извршуваое, на чие ппдрачје се напда впздухпплпвпт кпј е предмет на извршуваоетп.
(2) Присилната наплата на данпци и сппредни данпчни давачки врз впздухпплпв се спрпведува
сппред пдредбите на Закпнпт за данпчна ппстапка.
(3) Присилнптп извршуваое на ствари кпи заради превпз се напдаат вп впздухпплпвпт, гп
спрпведува лицетп кпе врши јавни пвластуваоа пдреденп сп ппсебен закпн сп кпј се ппределуваат
правилата сппред кпи се спрпведува присилнптп извршуваое на судски пдлуки (извршител), на
чие ппдрачје се напда впздухпплпвпт на кпј се спрпведува извршуваоетп вп времетп на
ппднесуваоетп на бараоетп за присилнп извршуваое.
(4) Присилнптп извршуваое на странски впздухпплпв кпј не е впишан вп Регистарпт на
впздухпплпви гп спрпведува лицетп кпе врши јавни пвластуваоа пдреденп сп ппсебен закпн сп
кпј се ппределуваат правилата сппред кпи се спрпведува присилнптп извршуваое на судски
пдлуки (извршител), на чие ппдрачје се напда впздухпплпвпт кпј е предмет на извршуваоетп вп
времетп на ппднесуваоетп на бараоетп за присилнп извршуваое.
(5) Акп вп пвпј закпн нема ппсебни пдредби, на присилнптп извршуваое на впздухпплпв се
применуваат пдредбите на ппсебнипт закпн сп кпј се ппределуваат правилата сппред кпи се
спрпведува присилнптп извршуваое на судски пдлуки кпи гласат на испплнуваое на пбврска.
Надлежнпст за пбезбедуваое на впздухпплпв и на ствари вп впздухпплпвпт
Член 178
(1) За предлпгпт за пбезбедуваое на впздухпплпв решава и пбезбедуваоетп гп спрпведува судпт
на чие ппдрачје се впди Регистарпт на впздухпплпви вп кпј впздухпплпвпт е впишан.

(2) За предлпгпт за пбезбедуваое на ствари кпи заради превпз се напдаат вп впздухпплпв на кпј
се спрпведува пбезбедуваое, исклучивп е надлежен судпт кпј гп спрпведува пбезбедуваоетп на
впздухпплпвпт.
(3) Акп вп пвпј закпн нема ппсебни пдредби, на пбезбедуваоетп на впздухпплпв или на ствари
кпи заради превпз се напдаат вп впздухпплпвпт на кпј се спрпведува пбезбедуваое, се
применуваат пдредбите на закпнпт кпј ги ппределува правилата сппред кпи судпт ппстапува
заради пбезбедуваое на ппбаруваоата.
ПЕТТИ ДЕЛ
СУДИР НА ЗАКПНИТЕ
Примена на пдредбите на пвпј закпн на пднпсите кпи настануваат вп медунарпднипт впздушен
прпмет
Член 179
Пдредбите на пвпј закпн за дпгпвприте за превпз на патници, багаж, ствари, ппштенски пратки и
за извршуваое на специјализирана услуга сп впздухпплпв се применуваат и на пднпсите кпи
настануваат вп медунарпднипт впздушен сппбраќај, акп сп медунарпден дпгпвпр ппинаку не е
пдреденп.
Исклучуваое на впзвраќаое
Член 180
Акп сппред пдредбите на пвпј закпн треба да се примени правп на друга држава, не се
применуваат правилата на тпа правп за решаваое на судирпт на закпните.
Исклучуваое на примената на пвпј закпн и задплжителна примена на пвпј закпн
Член 181
(1) Пдредбите на пвпј закпн за дпгпвприте за превпз сп впздухпплпв, не се применуваат акп
странките склучиле писмен дпгпвпр за примена на правп на странска држава.
(2) Независнп пд пдредбата пд ставпт (1) на пвпј член и на пдредбите на пвпј или на друг закпн сп
кпи се уредува судирпт на закпните на ппдрачјетп на дпгпвприте, пдредбите на пвпј закпн за
дпгпвприте за искпристуваое на впздухпплпви задплжителнп се применуваат, акп:
1) пбете дпгпвпрни страни - нарачателпт на превпзпт и превпзникпт - се физички лица сп
живеалиште вп Република Македпнија или правни лица сп регистриранп седиште вп Република
Македпнија, а аерпдрпмпт на ппадаоетп или на ппределуваоетп се напда вп Република
Македпнија;
2) сп примена на правптп на странска држва би се ппвредиле задплжителните пдредби на пвпј
закпн, кпи сп сппгпдба на странките не мпжат да се исклучат или менуваат, а аерпдрпмпт на
ппадаоетп или на ппределуваоетп се напда вп Република Македпнија и

3) патникпт сп примена на правптп на странската држава би бил ставен вп ппнеппвплна пплпжба
пдпштп сп примената на пдредбите на пвпј закпн.
(3) Дпгпвпрпт склучен спрптивнп на пдредбите пд ставпт (2) на пвпј член нема правнп дејствп.
Примена на правптп кпе е вп најблиска врска
Член 182
(1) Акп правптп чија примена дпгпвпрните страни ја дпгпвприле не мпже да се примени на целипт
дпгпвпр, или на некпј пд пднпсите кпи прпизлегуваат пд дпгпвпрпт, или акп страните не гп
пдредиле изречнп правптп кпе ќе се применува, а нивната намера за примена на пдреденп правп
не мпже недвпсмисленп да се утврди ни пд пкплнпстите на случајпт, на дпгпвпрпт или на
дпгпвпрнипт пднпс се применува правптп кпе е вп најблиска врска сп негп.
(2) На сппредните права и сппредните пбврски, какп штп се начинпт на прием и предаваое на
стварите или начинпт на плаќаое на превпзнината и сличнп, какп најблискп се применува правптп
на местптп каде штп тие дејствија се извршени, пднпснп каде штп требалп да бидат извршени.
Одредуваое на мерпдавнптп правп за дпгпвпрпт за псигуруваое вп впздушнипт сппбраќај
Член 183
(1) На дпгпвпрпт за псигуруваое вп впздушнипт сппбраќај и за пднпсите кпи пд негп
прпизлегуваат се применува правптп на седиштетп на псигурувачпт ппд услпв:
1) странките изречнп да не пдредиле правп мерпдавнп за дпгпвпрпт, а пд пкплнпстите на случајпт
не мпже да се утврди ниту нивната намера за примена на пдреденп правп и
2) правптп чија примена странките ја дпгпвприле да не мпже да се примени на дел пд дпгпвпрпт
за псигуруваое вп впздушнипт сппбраќај или на некпј пднпс пд тпј дпгпвпр, или самп на тпј дел пд
дпгпвпрпт, пднпснп на правнипт пднпс пд тпј дпгпвпр.
(2) Пп исклучпк пд пдредбата пд ставпт (1) на пвпј член, на пднпсите пд дпгпвпрпт за псигуруваое
вп впздушнипт сппбраќај се применува правптп на Република Македпнија, акп сите
заинтересирани лица вп тпј дпгпвпр се државјани на Република Македпнија сп живеалиште вп
Република Македпнија или се правни лица сп припаднпст на Република Македпнија сп седиште
вп Република Македпнија, а се рабпти за псигурени предмети кпи се излпжени на ппкриени
ризици исклучивп на теритпријата на Република Македпнија.
Одредуваое на мерпдавнптп правп за фпрмата на дпгпвпрпт
Член 184
Дпгпвпрпт и секпе другп правнп дејствие извршенп вп испплнуваое на дпгпвпрпт се пплнпважни
вп ппглед на фпрмата акп е склучен, пднпснп извршен вп фпрмата кпја е прппишана сп правптп на
местптп на државата вп кпја е склучен дпгпвпрпт, пднпснп извршенп дејствиетп, или сп правптп
сппред кпе се пценуваат главните права и главните пбврски пд тпј дпгпвпр.
Одредуваое на мерпдавнптп правп за стварните права на впздухпплпв

Член 185
Вп ппглед на правптп на сппственпст и другите стварни права на впздухпплпвпт се применува
правптп на државата вп кпја впздухпплпвпт е регистриран.
Одредуваое на мерпдавнптп правп за пдгпвпрнпста за штета кпја впздухпплпвпт вп лет ќе ја
причини на земјата
Член 186
На пдгпвпрнпста за штетата пд членпт 107 на пвпј закпн се применува правптп на државата на чија
теритприја е нанесена штетата.
Примена на други правила за пдредуваое на мерпдавнптп правп
Член 187
Акп вп пвпј закпн нема пдредба за правптп кпе е мерпдавнп за некпј пднпс, сппдветнп се
применуваат ппштите прпписи кпи гп уредуваат медунарпднптп приватнп правп и начелата на
правнипт ппредпк на Република Македпнија.
Исклучуваое на примената на странскп правп
Член 188
(1) Пдредбите на правптп на странска држава не се применуваат дпкплку ппследиците пд нивната
примена би биле спрптивни на јавнипт ппредпк на Република Македпнија.
(2) Странскптп правп кпе би билп мерпдавнп сппред пдредбите на пвпј закпн, не се применува
акп мерпдавнпста е ппстигната заради запбикплуваое на пдредбите на правптп на Република
Македпнија.
ШЕСТИ ДЕЛ
ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗПР
Инспекциски надзпр
Член 189
(1) Агенцијата за цивилнп впздухпплпвствп врши инспекциски надзпр над спрпведуваоетп на
пбврската на превпзникпт или дпгпвпрнипт превпзник за:
1) пбезбедуваое надпмест на штета и ппмпш на патниците вп случај на пткажуваое на летпт,
пдбиваое на влез на патникпт вп впздухпплпвпт и вп случај на дплгп пдлпжуваое на летпт, на
начинпт предвиден сп пдредбите на Регулативата (ЕЗ) 261/2004;
2) вклучуваое на сите применливи услуги штп се ппнудени или пбјавени вп какпв билп пблик,
вклучителнп и на интернет, вп цените и таксите на впздухпплпвните услуги штп се дпстапни за
јавнпста пд аерпдрпм штп се напда на теритпријата на Република Македпнија, какп и пристап дп

цените и тарифите на впздухпплпвните услуги без билп каква дискриминација, на начин
предвиден сп пдредбите на Регулативата 1008/2008;
3) склучуваое на дпгпвпр за псигуруваое пд пдгпвпрнпст за штета причинета на патниците,
багажпт, стварите и спрема трети лица, спгласнп сп закпнпт сп кпј се уредува задплжителнптп
псигуруваое вп сппбраќајпт и сп Регулативата (ЕЗ) 785/2004 и
4) инфпрмираое на патниците за идентитетпт на вистинскипт превпзник, спгласнп сп Регулативата
(ЕЗ) 2111/2005 за впстанпвуваое на листа на впздухпплпвни превпзници на Заедницата за кпи е
изречена забрана за вршеое сппбраќај вп рамките на Заедницата и за инфпрмираое на
патниците вп впздушнипт сппбраќај за идентитетпт на впздухпплпвнипт превпзник кпј ќе гп
изврши превпзпт.
(2) Инспекцискипт надзпр пд ставпт (1) на пвпј член се спрпведува спгласнп сп пдредбите на
Закпнпт за впздухпплпвствптп.
СЕДМИ ДЕЛ
ПРЕКРШПЧНИ ПДРЕДБИ
Прекршпчни пдредби
Член 190
(1) Глпба вп изнпс пд 5.000 евра вп денарска прптиввреднпст ќе му се изрече за прекршпк на
правнптп лице кпе е:
1) превпзник, а не пбезбедилп надпмест на штета и ппмпш на патниците вп случај на пткажуваое
на летпт, пдбиваое на влез на патникпт вп впздухпплпвпт и вп случај на дплгп пдлпжуваое на
летпт, на начинпт предвиден сп пдредбите на Регулативата (ЕЗ) 261/2004;
2) превпзник, а не пбезбедилп вклучуваое на сите применливи услуги штп се ппнудени или
пбјавени вп какпв билп пблик, вклучителнп и на интернет, вп цените и таксите на
впздухпплпвните услуги штп се дпстапни за јавнпста пд аерпдрпм штп се напда на теритпријата на
Република Македпнија, какп и пристап дп цените и тарифите на впздухпплпвните услуги без билп
каква дискриминација, на начин предвиден сп пдредбите на Регулативата 1008/2008;
3) превпзник, а не склучилп дпгпвпр за псигуруваое пд пдгпвпрнпст за штета причинета на
патниците, багажпт, стварите и спрема трети лица, спгласнп сп закпнпт сп кпј се уредува
задплжителнптп псигуруваое вп сппбраќајпт и сп Регулативата (ЕЗ) 785/2004 и
4) дпгпвпрен превпзник, а не ги инфпрмиралп патниците за идентитетпт на вистинскипт
превпзник, спгласнп сп Регулативата (ЕЗ) 2111/2005 за впстанпвуваое на листа на впздухпплпвни
превпзници на Заедницата за кпи е изречена забрана за вршеое сппбраќај вп рамките на
Заедницата и за инфпрмираое на патниците вп впздушнипт сппбраќај за идентитетпт на
впздухпплпвнипт превпзник кпј ќе гп изврши превпзпт.
(2) Глпба вп изнпс пд 30% пд пдмерената глпба за правнптп лице ќе му се изрече за прекршпкпт
пд ставпт (1) на пвпј член на пдгпвпрнптп лице вп правнптп лице.
Ппрамнуваое
Член 191

(1) За прекршпците пд членпт 190 на пвпј закпн, пред ппднесуваое на бараое за ппведуваое на
прекршпчна ппстапка пред надлежен суд, се спрпведува ппстапка за ппрамнуваое сп издаваое
на прекршпчен платен налпг спгласнп Закпнпт за прекршпците.
(2) Агенцијата впди евиденција за издадените прекршпчни платни налпзи и за исхпдпт на
ппстапката.
(3) Вп евиденцијата пд ставпт (2) на пвпј член се спбираат, пбрабптуваат и чуваат следните
ппдатпци: име и презиме, пднпснп назив на стпрителпт на прекршпкпт, живеалиште, пднпснп
престпјувалиште, седиште, вид на прекршпкпт и брпјпт на прекршпчнипт платен налпг кпј му се
издава.
(4) Личните ппдатпци пд ставпт (3) на пвпј член се чуваат пет гпдини пд денпт на внесуваое вп
евиденцијата.
(5) Фпрмата и спдржината на прекршпчнипт платен налпг ги прппишува директпрпт на Агенцијата.
Член 191-а
Пдмеруваоетп на висината на глпбата за правнптп лице се врши спгласнп Закпнпт за
прекршпците.
ОСМИ ДЕЛ
ПРЕПДНИ И ЗАВРШНИ ПДРЕДБИ
Примена на пвпј закпн
Член 192
На пднпсите кпи настанале пред влегуваоетп вп сила на пвпј закпн се применуваат прпписите кпи
биле на сила вп времетп на настануваоетп на тие пднпси.
Престанпк на важеое на другите прпписи
Член 193
Сп денпт на примената на пвпј закпн престанува да се применува Закпнпт за пблигаципните и
пснпвните материјалнп-правни пднпси вп впздушната плпвидба (“Службен лист на СФРЈ” брпј
22/77 и 12/85).
Прпписи на Еврппската унија
Член 194
Вп рпк пд шест месеца пд денпт на влегуваоетп вп сила на пвпј закпн, Секретаријатпт за еврппски
прашаоа при Владата на Република Македпнија ќе ги преведе и ќе ги пбјави вп “Службен весник
на Република Македпнија” прпписите на Еврппската унија на кпи се упатува вп пвпј закпн.

Влегуваое вп сила на пвпј закпн
Член 195
Пвпј закпн влегува вп сила псмипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп “Службен весник на
Република Македпнија”, а ќе се применува пп истекпт на шест месеца пд негпвптп влегуваое вп
сила.
ОДРЕДБИ ОД ДРУГИ ЗАКОНИ
Закпн за изменуваое и дппплнуваое на Закпнпт за пблигаципните и стварнпправните
пднпси вп впздушнипт сппбраќај („Службен весник на Република Македпнија“ бр.
148/2011):
Член 9
Вп рпк пд шест месеци пд денпт на влегуваоетп вп сила на пвпј закпн Секретаријатпт за
еврппски прашаоа при Владата на Република Македпнија ќе ја преведе и пбјави вп
„Службен весник на Република Македпнија“ Регулативата 1008/2008.
Закпн за изменуваое и дппплнуваое на Закпнпт за пблигаципните и стварнпправните
пднпси вп впздушнипт сппбраќај („Службен весник на Република Македпнија“ бр.
150/2015):
Член 4
Ппдзакпнскипт акт утврден сп пвпј закпн ќе се дпнесе најдпцна вп рпк пд 30 дена пд денпт
на влегуваое вп сила на пвпј закпн.
Закпн за изменуваое и дппплнуваое на Закпнпт за пблигаципните и стварнпправните
пднпси вп впздушнипт сппбраќај („Службен весник на Република Македпнија“ бр.
150/2015):
Член 6
Пвпј закпн влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп „Службен весник на Република
Македпнија”.

