Службен весник на РМ, бр. 149 од 1.09.2015 година

20151494238
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
Врз основа на член 76 став (3) од Законот за воздухопловство (“Службен весник на
Република Македонија” бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14 и 97/15),
министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ ЗА
ПОСТАВУВАЊЕ, ГРАДБА И ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ, ИНСТАЛАЦИИ И
УРЕДИ ВО ЗОНАТА НА АЕРОДРОМОТ, ОБЈЕКТИ И УРЕДИ ЗА КОНТРОЛА НА
ЛЕТАЊЕТО, И ОБЈЕКТИ НАДВОР ОД ЗОНАТА НА АЕРОДРОМОТ КОИШТО
МОЖАТ ДА ВЛИЈААТ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ВОЗДУШНИОТ СООБРАЌАЈ И
УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ОБРАБОТКА НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО ЗОНАТА НА
АЕРОДРОМОТ И ЗЕМЈИШТЕТО ВО НЕГОВА НЕПОСРЕДНА БЛИЗИНА
Член 1
Во Правилникот за условите за поставување, градба и обележување на објекти
инсталации и уреди во зоната на аеродромот, објекти и уреди за контрола на летањето, и
објекти надвор од зоната на аеродромот коишто можат да влијаат на безбедноста на
воздушниот сообраќај и условите и начинот на обработка на земјиштето во зоната на
аеродромот и земјиштето во негова непосредна близина (“Службен весник на Република
Македонија” бр. 130/07 и 156/12) членот 4 се менува и гласи:
„Како препреки за воочување во дневни и ноќни услови се обележуваат сите издвоени
антенски столбови кои доминират во радиус од 100м во околината, и чија височина е
поголема од 15м, на следниот начин:
а) за воочување во дневни услови со боење на столбот во полиња со црвена и бела боја
(при што најгорното и најдолното поле се со црвена боја): четири црвени и три бели
полиња за столбови со височина од 15м до 45м, и пет црвени и четири бели полиња за
столбови со височина над 45м и
б) за воочување во ноќни услови со поставување на едно светло за препреки на
највисокиот дел од столбот доколку височината на столбот изнесува до 45м и
дополнителни светла за препреки на еднакви растојанија по висината на столбот ако
столбот е повисок од 45м.“
Член 2
Членот 5 се менува и гласи:
„Покрај објектите од членовите 3 и 4 на овој правилник, како препреки за воочување во
дневни и ноќни услови, се обележуваат и следните објекти:
а) оџаци со височина поголема од 30м,
б) далноводи под напон над 100 КВ на преминот преку автопат,
в) мерни станици за ветер и ветерници и
г) сите други објекти со височина поголема од 100м.”
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен
весник на Република Македонија”.
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