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Член  22 
На превозник за кој е поведена стечајна или друга 

слична постапка ќе му биде повлечено уверението за 
работа доколку надлежниот орган оцени дека не посто-
јат реални изгледи за финансиска реконструкција во 
разумен временски период.  

Член  23 
Издавањето и важноста на уверение за работа мора 

во секое време да зависат од поседувањето на важечко 
уверение за исполнување на безбедносни услови 
(AOC) кое е во согласност со активностите наведени во 
уверението за работа, како и во согласност со условите 
за негово добивање и одржување. 

Условите за добивање и одржување на важечко уве-
рение за исполнување на безбедносни услови (AOC) за 
вршење на безбеден јавен воздушен превоз се содржа-
ни во делот 1 на меѓународните стандарди JAR-OPS 1 
односно JAR-OPS 3 на ЈАА и нивните идни промени., а 
препорачаната практика за превозникот при исполну-
вање на условите е содржана во делот 2 од меѓународ-
ните стандарди JAR-OPS 1 односно JAR-OPS 3 - При-
фатливи начини за придржување (Acceptable Means of 
Compliance – AMC) и Интерпретирачко-објаснувачки 
материјал (Interpretative and Explanatory Material –IEM).   

Член  24 
Со цел да се обезбедат стандардите за безбедност и 

одговорност, превозник кој користи воздухоплов на друго 
правно лице или го дава на користење на друго правно 
лице мора претходно да прибави одобрение од страна на 
надлежниот орган. Условите од одобрението мора да би-
дат дел од договорот за закуп помеѓу страните. 

Надлежниот орган не смее да одобри договори за за-
куп на воздухоплов со екипаж на превозник кој поседува 
уверение за работа, доколку не се задоволени безбеднос-
ните стандарди наведени во член 23 од оваа уредба. 

 
Член 25 

Уверенијата за исполнување на безбедносни услови 
за вршење на јавен воздушен превоз (AOC) издадени 
врз основа на прописите кои биле на сила до влегување 
во сила на оваа уредба, ќе продолжат да важат до денот 
на издавање на ново уверение за исполнување на без-
бедносни услови за вршење на јавен воздушен превоз 
(AOC) според одредбите на оваа уредба, а најдолго 1 
година од денот на влегување во сила на оваа уредба.  

Член 26 
Со денот на влегување во сила на оваа уредба пре-

станува да се применува Правилникот за посебните ус-
лови што превозникот треба да ги исполнува за врше-
ње на превоз во воздушниот сообраќај („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 71/2004). 

 
Член 27 

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
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Врз основа на член 257 од Царинскиот закон 
(“Службен весник на Република Македонија” број 
39/05), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 7.06.2006 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ 

ЗАКОН  
Член 1 

Во Уредбата за спроведување на Царинскиот закон 
(Службен весник на Република Македонија бр. 66/05) 
во член 109 став 1, зборовите “декларантот станува” се 
заменуваат со зборовите “декларантот или неговиот за-
стапник станува”. 

Член 2 
Во член 165 точка 1) трета алинеја, по зборот “да” 

се додава зборот “се”.  
Член 3 

Во членот 168, став (2) се брише.  
Член  4 

Во членот 179, во членот 182 ставовите (2) и (3), и 
во членот 251 став (1)  зборовите “Централната управа 
на Царинската управа” се заменуваат со зборовите 
“надлежниот царински орган”.  

Член 5 
Во член 181 став 1,  во членот 185 став (1), во чле-

нот 188 став (1), во членот 252, во членот 262 став (1) 
во членот 263 став (1) и во членот 269 став (3) зборови-
те “Централната управа на Царинската управа” се заме-
нуваат со зборовите “Надлежниот царински орган”.  

Член 6 
Во член 199, зборовите “Централната управа на Ца-

ринската управа дава одобрение за употреба н” се за-
менуваат со зборовите “надлежниот царински орган 
дава одобрение за употреба на”.  

Член 7 
Во член 249 став (1), зборовите “Централната упра-

ва на Царинската управа “ се заменуваат со зборовите 
“надлежниот царински орган”.  

Во точка а) по зборовите “за поднесување на” збо-
рот “општа” се брише.  

Член 8 
Во член 253 став (1), зборовите “една или повеќе копии” 

се заменуваат со зборовите “еден или повеќе примерока”.  
Член 9 

Во член 255 став (1), зборовите “Централната упра-
ва на Царинската управа” се заменуваат со зборовите 
“Надлежниот царински орган”. 

Во став (2), по зборовите “е поништено или укина-
то”се додава запирка.  

Член 10 
Во член 267 став (1) точка б), зборовите “Централ-

ната управа на Царинската управа” се заменуваат со 
зборовите “надлежниот царински орган”. 

Во став (2), зборовите “Централната управа на Ца-
ринската управа” се заменуваат со зборовите “Надлеж-
ниот царински орган”.  

Член 11 
Во член 268 став (2), зборовите “да ја увери Централ-

ната управа на Царинската управа” се заменуваат со збо-
ровите“ да го увери надлежниот царински орган”.  

Член 12 
Во член 270 став (1),  зборовите “Централната упра-

ва на Царинската управа” се заменуваат со зборовите 
“Надлежниот царински орган”, а во втората реченица, 
зборовите “да и дал на Централната управа на Царин-
ската управа” се заменуваат со зборовите “да му дал на 
надлежниот царински орган”.  

Член 13 
Во член 275 став (1), зборовите “Дел 2” се замену-

ваат со зборовите “Оддел 2”.  
Член 14 

Во член 400 став (2), зборот”копија” се заменува со 
зборот “примерок”, а зборовите “точка д)” се заменува-
ат  со зборовите “точка г)”.  

Член 15 
Обрасците дадени во Прилог 17 и Прилог 60 од 

Уредбата се заменуваат со нови обрасци дадени во 
прилог кои се составен дел  на оваа уредба. 

 
Член 16 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на обја-
вувањето во “Службен весник на Република Македонија”. 
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