Агенција за цивилно воздухопловство
Одделение за пловидбеност и регистар
Даме Груев бр.1, 1000 Скопје

БАРАЊЕ ЗА УПИС НА ВОЗДУХОПЛОВ ВО РЕГИСТАРОТ НА
ВОЗДУХОПЛОВИ
Податоци за воздухопловот
1.Производител и земја на производство ....................................................................................
2.Вид, тип и модел ......................................................................................................................
3.Сериски број ................................................. 4.година на производство...........................................
5.Категорија на воздухопловот:
полуакробатска

акробатска

6. Намена на воздухопловот:

транспортна

нормална

комутер

посебна

превоз на лица и предмети

превоз на товар

вршење на специјализирани услуги

воздухопловно - спортски активности

обука на летачки персонал

укажување на медицинска помош

7. Број на решението за хомологација (Type of Certificate) ...........................................................
8. Држава на претходната регистрација и рег. ознака ............................................................... .....
9. Податоци за претходниот сопственик .........................................................................................
10. Датум на испишување од претходниот регистар ........................................................................
11. Резервирана регистарска ознака

.............................Z3-........................................................

Технички податоци за воздухопловот
1. Распон на крила ..................................висина ................................. должина .................................
2. Тежина на празен воздухоплов .................... 3.Мак. тежина при полетување (MTOW).................
4. Број на седишта (посада+патници) .................................................................................................
5. Ознака и сериски број на мотор(и) ...................................................................................................
6. Ознака и сериски број на елиса(и) ...................................................................................................
7. Конфигурација на стоен трап ………………………………………………………………………

8. Радио опрема
Комуникациска опрема

Производител

Тип / Модел

1. VHF
8,33 да не
2. UHF
3. HF
4.Навигација
VOR / ILS
ADF
5.ATC Транспондер
6. ELT
7. GPS
9. Друга дополнителна опрема ........................................................................................................
Податоци за идниот сопственик/корисник
1. Име и презиме/правно лице кое ќе биде сопственик .....................................................................
2. Име и презиме /правно лице кое ќе биде корисник.........................................................................
3. Адреса, тел. и e-mail на сопственикот ............................................................................................
4. Адреса, тел. и e-mail на корисникот ................................................................................................
5. На кој начин сопственикот/корисникот го стекнува правото на користење врз воздухопловот
(купување, закуп, спогодба и др. ) ..................................................................................................
Во прилог на барањето ги доставувам следниве документи и докази:
1. Записник од извршен основен преглед за пловидбеност од страна на овластено лице од
Агенцијата.............................................................................................................................................
2. Уверение за државјанство односно Доказ за престој за домашно односно странско физичко
лице или извод од Централен регистар за правно лице ..................................................................
3. Потврда за бришење на возд. или не –впишување во претходниот регистар ...............................
4. Потврда за пловидбеност на воздухопловот за извоз.......................................................................
5. Доказ за исполнување на пропишаните услови за бучава ..............................................................
6. Доказ за стекнување на право врз воздухопловот (Купопродажен договор и платена сметка –
Bill of Sale, Договор за закуп или друг доказ)..................................................................................
7. Доколку корисникот не е сопственик на воздухопловот, потребна е изјава со која
сопственикот одобрува впишување на воздухопловот во регистарот............................................
8. Царинска декларација..........................................................................................................................
9. Копија од уплатница за платен надоместок за издавање на уверение за регистрација ...............
10. Копија од уплатница за платена административна такса во износ од 250 денари. .....................

................................
датум, место
ОПР Р02

..................................................................................
потпис и печат на сопственик/корисник

