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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

249.
Врз основа на член 75 став 2 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06 и 24/07), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПОВРШИНИТЕ ЗА МАНЕВРИРАЊЕ, ПЛАТФОРМИТЕ
И ДРУГИ ПОВРШИНИ НА АЕРОДРОМ ОДНОСНО
ЛЕТАЛИШТЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на обележување на површините за маневрирање, платформите
и други површини на аеродром односно леталиште.
Член 2
(1) Обележувањето на површините за маневрирање, платформите и други површини и објекти на воздухопловното пристаниште се врши според стандардите
и препорачаните практики на ICAO, Анекс 14, Волумен 1, Дел 5 – Визуелни знаци за навигација (Visual
Aids for Navigation).
(2) Обележувањето на површините за маневрирање,
платформите и други површини и објекти на хелидромите се врши во целост според стандардите и препорачаните практики на ICAO, Анекс 14, Волумен 2, Дел 5
– Визуелни знаци (Visual aids).
Член 3
Обележувањето на површините за маневрирање,
платформите и други површини и објекти на спортски
аеродром и аеродром за сопствени потреби се врши
согласно став 1 на член 2 од овој правилник, само доколку површините за маневрирање и платформите се
изградени со коловозна конструкција и со завршен слој
од асфалт или бетон.
Член 4
(1) Тревнатата полетно-слетна патека (ПСП) за
дневно користење се обележува со ознаки кои можат
да бидат неподвижни и подвижни. Неподвижни ознаки
се аголници и траки, а подвижните се знаменца или конусни ознаки. Се обележуваат аглите, ивицата, праговите, краевите и правецот односно приодот на ПСП како и местото на допир на ПСП при слетување.
(2) Тревнатата ПСП за ноќно користење се обележува со фиксни или мобилни светла.
Член 5
(1) Праговите на ПСП се обележуваат со аголници
чија должина на краците изнесува 6 метри и широчина
1 метар.
(2) Ивиците на ПСП се обележуваат со траки долги
4 метри, а широки 1 метар, поставени на секои 50 метри осовински.
(3) Правецот односно приодот на ПСП се обележува со трака долга 6 метри и широка 1 метри поставена
на оддалеченост од 50 метри осовински од прагот на
ПСП во нејзината продолжена осовина.
(4) Местото на допир на воздухопловот со ПСП се
обележува (само доколку на тревнатата ПСП не се обележани праговите) со буква “Т” поставена обратно на
правецот на слетување, изработена од лесен материјал
(монтажно-демонтажен) во бела боја.
(5) Аголниците и траките од став 1, 2 и 3 на овој
член се изработуваат од песок, чакал, дробен камен, бетон, асфалт или друг погоден материјал и се бојат со
бела боја. Аголниците и траките мораат да бидат во ниво со околниот терен.
Член 6
(1) Аглите, праговите, краевите и правецот односно
приодот на ПСП, се обележуваат со по едно црвено
знаменце.

14 декември 2007

(2) Ивиците на ПСП се обележуваат со црвено-бели
знаменца кои се поставуваат на одстојанија од по 50
метри, по целата должина.
(3) Димензиите на знаменцата од став 1 и 2 на овој
член изнесуваат 50х 40 сантиметри. Висината на знаменцата не смее да биде повеќе од 50сантиметри од земјата.
Црвено-белите знаменца се обоени по дијагонала, така
да црвената боја ја означува страната вон ПСП.
(4) Подвижните ознаки од став 1 и 2 на овој член
може да бидат и конусни пластични ознаки чија максимална височина треба да изнесува 50 сантиметри. На
аглите, праговите, краевите и правецот на ПСП конусните ознаки се со црвена боја додека на ивиците на
ПСП се со црвено-бела боја во три полиња, од кои првото и последното се со црвена боја.
(5) Ознаките од став 1, 2 и 4 на овој член треба да
се изработени од материјал кој не може да го оштети
воздухопловот при полетување, слетување или движење (платно, мека пластика, гума и сл).
Член 7
(1) Вертикални ознаки на тревнатите ПСП се поставуваат ако аеродромот се користи ноќе. Се обележуваат праговите, краевите, ивиците и приодот на ПСП.
(2) На прагот на ПСП се поставуваат од пет до седум светла со усмерена зелена боја на еднакви одстојанија од централната линија; на ивиците се поставуваат
неусмерени светла со бела боја на секои 50 метри и на
краевите се поставуваат најмалку од 5 до 7 светла со
усмерена црвена боја на еднакви одстојанија од централната линија.
(3) Приодот на ПСП се обележува со линиски усмерени светла со црвена боја во должина од 420 метри,
поставени на меѓусебни растојанија од по 60 метри и
пречка од 6 светла (по 3 од двете страни на осовината)
поставена на 300 метри од прагот на ПСП.
(4) Вертикалните ознаки од став 2 и 3 на овој член
може да видат надземни или вградени. Доколку се надземни и фиксни, истите треба да се поставени на лесно
кршлива арматура.
(5) Јачината на светлата на ознаките од став 2 на
овој член не смее да биде испод 25 кандели, додека јачината на светлата од став 4 на овој член не смее да биде испод 200 кандели. Јачината на светлата исто така
не смее да го заслепува пилотот при слетување, полетување или движење со воздухопловот.
Член 8
(1) На спортскиот аеродром и аеродромот за сопствени потреби треба да биде поставен покажувач на
правецот и јачината на ветерот.
(2) Покажувачот на правецот и јачината на ветерот
од став 1 на овој член треба да биде од платно со цилиндричен облик, должина од 3 до 5 метри со димензија на поголемиот дијаметар од 90 сантиметри и на помалиот дијаметар од 50 сантиметри на крајот, поставен
на видно место вон ПСП, по можност во близина на
допирот на ПСП.
(3) Покажувачот на правецот и јачината на ветерот
од став 2 на овој член треба да биде обоен во црвено
бела боја со 3 или 5 полиња од кои првото и последното поле се со црвена боја.
(4) Покажувачот на правецот и јачината на ветерот
треба да биде осветлен доколку аеродромот се користи
ноќе.
Член 9
Одредбите на овој правилник се однесуваат и на воен аеродром или дел од воен аеродром доколку се користи како воздухопловно пристаниште согласно одредбите од Законот за воздухопловство.
Член 10
Со влегувањето во сила на овој правилник престанува
да се применува Правилникот за обележување на полетно-слетни и други патеки и пристанишни платформи на
аеродромот (“Службен лист на СФРЈ” бр. 47/79).
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Член 11
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 03-2799
7 декември 2007 година
Директор,
Скопје
Ернад Фејзулаху, с.р.
___________
250.
Врз основа на член 136 став 7 и 8, 138 став 6, 139 став
3 и 144 од Законот за воздухопловство („Службен весник
на Република Македонија“ бр 14/06 и 24/07) директорот
на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ, ПРОВЕРКИ И
УВЕРЕНИЈА ЗА СТРУЧНА ОСПОСОБЕНОСТ НА
ПЕРСОНАЛОТ КОЈ ВРШИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ОД
ДЕЈСТВИЈА НА НЕЗАКОНСКО ПОСТАПУВАЊЕ
1. Општи одредби
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на вршење на обука за стекнување на стручна оспособеност
како и посебните услови во однос на потребниот кадар
за обука, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење, формата, содржината и начинот на издавање, продолжување, обновување
и промена на уверението за овластување на организации или центри за обука, начинот на спроведување на
редовната и вонредната проверка на стручната оспособеност, условите за стекнување на уверенија за стручна
оспособеност, континуирано обновување на стекнатото
знаење на имателите на уверенијата, начинот на издавање и суспендирање, евиденција и видот на уверенијата за стручна оспособеност, критериумите, начинот и
постапката за признавање на завршената обука и програмите за обука, положени испити, стекнати дозволи
и овластувања во странство на персоналот кој врши
обезбедување од дејствија на незаконско постапување
(во натамошниот текст: персонал за обезбедување).
2. Дефиниции
Член 2
Одделните изрази кои се употребувени во овој правилник го имаат следното значење:
1 - Уверение за стручна оспособеност е исправа со
која се потврдува дека лицето кое спаѓа во друг стручен персонал кој врши обезбедување од дејствија на
незаконско постапување е оспособено за вршење на
определени стручни работи.
2 - Персонал за обезбедување од дејствија на незаконско постапување е персонал на аеродромските оператори и авиокомпаниите кој е директно вклучен во
примената на мерките на воздухопловна безбедност и
кој поседува уверение за стручна оспособеност за обезбедување од дејствија на незаконско постапување односно персонал чии должности вклучуваат:
а) преглед со помош на технички средства или рачен преглед /претрес на лица, багаж, предмети, резерви, карго, пошта, курирски пратки, компаниска пошта
и материјали (рентген оператори);
б) контрола на пристапот во безбедносно ограничените зони (физичко обезбедување);
в) мерки за безбедност кои ги преземаат авиокомпанииите;
г) раководители на службите за воздухопловна
безбедност;
д) супервизори за воздухопловна безбедност;
ѓ) инструктори за воздухопловна безбедност
3 - Кандидат - е лице кое се наоѓа на стручно оспособување во овластена организација или центар за обука на персоналот за обезбедување.
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3. Стручно оспособување
3.1 Услови за вршење на обука
Член 3
Стручна оспособеност на персоналот за обезбедување се стекнува во овластени организации или центри за
обука.
Член 4
Организациите или центрите за обука треба да ги
исполнуваат следниве посебни услови неопходни за
уредно работење:
- уверение за вршење на обука издадено од Агенцијата за цивилно воздухопловство;
- програма за обука одобрена од Агенцијата за цивилно воздухопловство;
- стручен кадар кој поседува уверение за стручна оспособеност за инструктори како овластени наставници;
- соодветни простории и опрема за изведување на
обуката; и
- соодветна литература препорачана од Агенцијата
за цивилно воздухопловство;
Член 5
Програмата за обука од член 4 алинеа 2 на овој
правилник треба да биде изготвена во согласност со
Националната програма за обука за воздухопловна безбедност како и меѓународните стандарди и препораките содржани во Aneksot 17 на Чикашката конвенција,
Документ 8973 (Security manual) на ICAO и Документ
30 дел 2 - Security на ECAC.
Измените или дополнувањата на одобрената програма се подложни на согласност на Агенцијата за цивилно
воздухопловство (во натамошен текст: Агенција).
Член 6
Организациите или центрите за обука на персоналот за обезбедување се должни да водат досиеа за кандидатите за обука и евиденција на издадените потврди
за завршена обука најмалку 5 (пет) години по завршување на обуката.
3.2 Форма, содржина, евиденција и начин на издавање, продолжување, обновување и промена на уверението за вршење на обука на персоналот за обезбедување
Член 7
(1) За издавање, продолжување, обновување или промена на уверението за вршење на обука на персоналот за
обезбедување, организациите или центрите за обука поднесуваат барање до Агенцијата, со кое се приложуваат
докази дека се исполнети условите за добивање на уверение утврдени во член 4 од овој правилник.
(2) Барањето за продолжување на уверението се
поднесува 30 дена пред истекот на важноста на уверението, а за обновување, во рок од 30 дена по истекот на
важноста на уверението.
(3) Доколку организацијата или центарот за обука
не поднесе барање за продолжување или обновување
во предвидените рокови од став 2 на овој член , уверението се смета за повлечено.
Член 8
(1) По приемот на барањето Агенцијата врши проверка дали е уплатена административна такса, проверка на приложената документација, како и оперативна
проверка/надзор со цел да се утврди дали организацијата или центарот за обука ги исполнува условите и
техничките можности за вршење обука на персоналот
за обезбедување.
(2) Проверките од став 1 на овој член се вршат и
при продолжување, обновување или промена на уверението.

