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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2458. 

Врз основа на член 14 став 4 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 82/08, 143/08 и 56/10) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.09.2010 година 
донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ОТУЃУВАЊЕ, ДАВАЊЕ 
ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП И КРАТКОТРАЕН ЗАКУП, НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕ-
НОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ, ПО ПАТ НА ПРИБИРАЊЕ НА 
ПОНУДИ И СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА, ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА 
ОТУЃУВАЊЕТО И ДАВАЊЕТО ПОД ЗАКУП, КАКО И ВИСИНАТА НА ЦЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТО  

И НА ЗАКУПНИНАТА 
 

Член 1 
Во Уредбата за начинот и постапката на отуѓување, давање под долготраен закуп и краткотраен закуп, на 

градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со јавно наддавање, по пат на прибирање на понуди 
и со непосредна спогодба, висината на трошоците на постапката за отуѓувањето и давањето под закуп, како и 
висината на цената на земјиштето и на закупнината („Службен весник на Република Македонија“ бр. 147/08, 
71/09, 146/09, 162/09 и 113/10), член 39 во ставот 2  бројот „1%“ се заменува со бројот „10 %“. 

 
Член 2 

Табеларниот преглед од Прилог 1 од Уредбата, се заменува со нов Табеларен преглед кој е составен дел на 
оваа уредба.  

 
Член 3 

Започнатите постапки за отуѓување и давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на 
Република Македонија до денот на влегување во сила на оваа уредба, ќе се завршат согласно Уредбата за на-
чинот и постапката на отуѓување, давање под долготраен закуп и краткотраен закуп, на градежно земјиште 
сопственост на Република Македонија, со јавно наддавање, по пат на прибирање на понуди и со непосредна 
спогодба, висината на трошоците на постапката за отуѓувањето и давањето под закуп, како и висината на цена-
та на земјиштето и на закупнината („Службен весник на Република Македонија“ бр. 147/08, 71/09, 146/09, 
162/09 и 113/10). 

 
Член 4 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

  
   Бр. 51-3958/1                                   Претседател на Владата 

14 септември 2010 година                        на Република Македонија, 
       Скопје                            м-р Никола Груевски, с.р. 
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2459. 
Прилог - Регулатива на Советот на (ЕЕЗ) бр. 95/93 од 18 јануари 1993 година за заеднички 

правила за доделување слотови на аеродромите во Заедницата (преработена) која е составен дел на 
Уредбата за правилата за доделување на слотови донесена од Владата на Република Македонија под 
број 51-5067/1 од 7 септември 2010 година, објавена во „Службен весник на РМ“ бр. 121 од 15 
септември 2010 година. 
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2460. 
Врз основа на член 16 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните орга-

ни („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 30.08.2010 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ  

НА ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ ЗА ЗАШТИТА И НЕГУВАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ  
ВРЕДНОСТИ НА РАЈЧИЦА РАЈЧИЦА  С. РАЈЧИЦА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Министерството за одбрана му престанува користењето на 
недвижни ствари и тоа: 

- Караула “Битуше“ – со земјиште со површина од 5.455 м2, од кои земјиште под објект со површина 
од 141 м2 и земјиште во функција на караулата со површина од 5.314 м2, лоцирано на КП бр. 126, еви-
дентирано во ИЛ. Бр. 140 за КО Битуше, сопственост на Република Македонија. 

- Караула “Горна Белица“ – со земјиште со површина од 4207 м2, од кои земјиште под објект со по-
вршина од 140 м2, двориште со површина од 500 м2 и камењар со површина од 3.567 м2, лоцирано на 
катастарска парцела бр. 2048, евидентирано во Имотен лист бр. 985 за КО Вевчани – вон град, сопстве-
ност на Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат без надомест на времено користење за вре-
менски период од 30 години на Здружението на граѓани за заштита и негување на културните вредности 
на Рајчица РАЈЧИЦА с. Рајчица. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука, ќе се изврши помеѓу Министерс-
твото за одбрана и Здружението на граѓани за заштита и негување на културните вредности на Рајчица 
РАЈЧИЦА с. Рајчица, во рок од 15 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
  Бр.51-3662/1                                   Претседател на Владата 

30 август 2010 година                           на Република Македонија, 
     Скопје                                            м-р Никола Груевски, с.р. 
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   2461. 

С Т Р А Т Е Г И Ј А 
ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕТО НА ОБНОВЛИВИТЕ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДО 2020 ГОДИНА 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА 
2462. 

Врз основа на член 79, став 2 од Законот за возду-
хопловство („Службен весник на Република Македони-
ја” бр. 14/06, 24/07, 103/08 и 67/10), министерот за од-
брана, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ОДРЖУВАЊЕ И КОНТРОЛИРА-
ЊЕ НА ПОВРШИНИТЕ ЗА МАНЕВРИРАЊЕ, ПЛА-
ТФОРМИТЕ, ОБЈЕКТИТЕ, ИНСТАЛАЦИИТЕ, УРЕДИ-
ТЕ И ОПРЕМАТА НА ВОЕНИТЕ АЕРОДРОМИ И ХЕ-
ЛИДРОМИ И ВОЕН ДЕЛ НА МЕШОВИТ АЕРОДРОМ 

  
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
1. Основни одредби 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на одр-
жување и контролирање на површините за маневрира-
ње, платформите, објектите, инсталациите, уредите и 
опремата на воените аеродроми и хелидроми и воен 
дел на мешовит аеродром.  

 
Член 2 

Со одржувањето и контролирањето на инфрастру-
ктурата дефинирана во член 1 на овој правилник се 
обезбедува безбедно полетување, слетување и престој 
на воени воздухоплови како и прифаќање и испраќање 
на воени воздухоплови, персонал и товар. 

 
Член 3 

Oдржувањето и контролирањето на инфраструкту-
рата на воен аеродром, хелидром и на воениот дел од 
мешовит воено-цивилен воениот оператор го врши на 
начин утврден со овој правилник. 

 
Член 4 

Одржувањето и контролирањето на оперативно ма-
неварските површини, објектите, инсталациите, уреди-
те и опремата на аеродромот, на мешовит аеродром во-
ениот и цивилниот оператор ги вршат во рамките на 
своите надлежности. 

 
2. Изрази и дефиниции 

 
Член 5 

Одделни изрази и дефиниции  употребени во овој 
правилник го имаат следното значење: 

1) Воен аеродром или хелидром (Military Airport or 
Heliport) се аеродроми или хелидроми во сопственост на 
Владата на Република Македонија, а ги користи Мини-
стерсвото за одбрана (МО) /Армијата на Република Ма-
кедонија (АРМ), односно воздухопловните единици и се 
наменети за безбедно полетување и слетување, движе-
ње, престој и сместување  на воени воздухоплови; 

2) Воени воздухоплови (Military aircraft) се вид на 
државни воздухоплови, во сопственост на Министерс-
твото за одбрана, главно распоредени во воздухоплов-
ните единици; 

3) Воен дел од аеродромот (Military part of Airport) 
е дел од мешовит воено-цивилен или цивилен аеро-
дром на кој базира воена воздухопловна единица; 

4) Воен оператор (Military Operator) на воениот ае-
родром или хелидром или на воен дел од мешовит вое-
но-цивилен или цивилен аеродром е воздухопловната 
единица или посебна логистичка единица во зависност 
од формациската структура и надлежностите на едини-
ците кои лоцираат на аеродромот, наменета за одржу-
вање и контролирање на доделената инфраструктура; 

5) ИКАО/Меѓународна организација за цивилно 
воздухопловство (ICAO/International Civil Aviation 
Organization) е меѓународна цивилна воздухопловна 
организација, надлежна за регулирање на цивилниот 
воздушен сообраќај во целиот свет; 

6) ИЛС/Систем за прецизно приоѓање за слетување 
(ILS/Instrument Landing System) е радио-навигациски 
систем за презицно приоѓање за слетување; 

7) Метеоролошки изрази (Meteorologic terms ) упо-
требени во правилникот го имаат следното значење: 

- сув снег (Dry snow) е снег кој може да се издува и 
кој се распаѓа после обид за создавање на снежна топка 
и чија волуменска маса изнесува приближно 0,35 
kg/dm3; 

- влажен снег (Wet snow) е снег кој се соединува 
при стегање со рака, од кој може да се направи снежна 
топка и чија волуменска маса изнесува приближно од 
0,35 до 0,50 kg/dm3; 

- збиен снег, односно мраз (Ice) е снег кој е збиен во 
цврста маса која веќе не може да се збива и менува об-
лик, а се крши во парчиња при подигнување и чија во-
луменска маса изнесува приближно 0,50 и повеќе 
kg/dm3; 

- лапавица (Slush) е вода заситена со снег кој се 
расплускува при газење и чија волуменска маса изнесу-
ва приближно од 0,50 до 0,30 kg/dm3; 

- влажна површина за движење на воздухоплови 
(Wet Surface for Movement of Aircraft) е површина чија 
боја е променета поради влажност; 

- мокра површина за движење на воздухоплови 
(Wetness Surface for movement of Aircraft) е површина 
натопена со вода но без видлив слој на вода; 

- барички вода (Water pool) е вода која се задржува 
или се задржала во вдлабнатини; 

- воден слој (Water layer) е видлив воден слој со кој 
е прекриена површината за движење на воздухоплови. 

8) НАТО Агенција за стандардизација (NSA/NATO 
Standardization Agency) е назначена агенција на НАТО 
за подготвување и издавање на договори помеѓу земји 
членки на НАТО за дефинирање на стандарди од одре-
дени области - СТАНАЗИ; 

9) Оперативно маневарски површини или површи-
ни за маневрирање (Operational Manoeuvre Surface) се 
делови од воениот аеродром или хелидром наменети за 
полетување и слетување, возење, сместување и престој 
на воени воздухоплови  во кои спаѓаат: полетно слетна 
патека (ПСП), патеки за возење (ПВ), спојници, пла-
тформи за воздухоплови, хелиплатформи или полетно-
слетни места за хеликоптери, итн.; 

10) ПАПИ/Индикатор за прецизен приод 
(PAPI/Precision Aproach Path Indicator) е светлосен уред 
за прецизен приод за слетување; 

11) ПВ/Патека за возење (Taxi way) е определена 
патека наменета за возење на воздухоплови од стојали-
шта па преку спојница кон ПСП и спротивно;  

12) ПСП/Полетно слетна патека (Runway) е опреде-
лена патека наменета за полетување и слетување на 
воздухоплови; 

13) Платформа (Apron) е уредена и стабилизирана 
површина за паркирање и сместување на воздухоплови; 

14) СВВА/Служба-Воено воздухопловен авторитет 
(SMAA/Service-Military Aviation Authority) е служба на 
Министерство за одбрaна за управни и стручни праша-
ња од областа на воздухопловството;  

15) Спојница (Section Taxiway) е определена патека 
која ги спојува ПВ и ПСП, односно патека наменета за 
возење од ПВ кон ПСП или спротивно; 

16) СТАНАЗИ/Стандардни договори (STANAGS/ 
Standard Agreements) се договори помеѓу земји членки 
на НАТО за дефинирање на стандарди од одредени 
области; 
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17) УПС/Систем за непрекинато напојување 
(UPS/Uninterruptible Power Supply) е систем за непреки-
нато напојување со електрична енергија; 

18) Хелиплатформа (Helipad) е уредена и стабили-
зирана површина за вертикално полетување и слетува-
ње и за паркирање на хеликоптери; 

19) Хелипозиција (Helipozition) е уредена, стабили-
зирана и означена површина за вертикално полетување 
и слетување и за паркирање на хеликоптери, со јасно 
дефинирана големина и оддалеченост од пречки. 

 
II. ОДРЖУВАЊЕ  НА  ВОЕНИ  АЕРОДРОМИ  И ХЕЛИ-
ДРОМИ И ВОЕН ДЕЛ НА МЕШОВИТ АЕРОДРОМ 

 
Член 6 

Одржувањето на оперативно маневарските површи-
ни, објектите, инсталациите, уредите и опремата на во-
ениот аеродром односно хелидром, опфаќа збир на 
мерки, постапки и работи со кои се обезбедува потпол-
на исправност на сите оперативно маневарски површи-
ни, објекти, инсталации, уреди и опрема и непрекината 
и безбедна експлоатација на воениот аеродром односно 
хелидром и воениот дел на мешовит аеродром. 

Одржувањето се презема и спроведува непрекина-
то, без разлика на степенот на експлоатација на воени-
от аеродром односно хелидром и воениот дел на мешо-
вит аеродром во различни временски периоди. 

 
Член 7 

Одржувањето на оперативно маневарските површи-
ни, објектите, инсталациите, уредите и опремата на ае-
родромот односно хелидромот се врши на начин про-
пишан со овој правилник, во склад со упатствата на 
производителот на уредите и опремата и согласно 
стандардите и препорачаните практики од Анекс 14 на 
Меѓународната организација за цивилно воздухоплов-
ство ИКАО (ICAO) и соодветни меѓународни воени 
стандарди содржани во НАТО СТАНАЗИ-те. 

 
Член 8 

Во зависност од видот и обемот на мерките, постап-
ките и работите кои се преземаат, одржувањето може 
да биде тековно или инвестиционо. 

Тековното одржување го реализира во сопствена 
режија или по пат на услуги воениот оператор на вое-
ниот аеродром односно хелидром. 

Инвестиционото одржување го реализира Мини-
стерството за одбрана врз основа на претходно израбо-
тен и одобрен годишен план за инвестиционо одржува-
ње. 

Годишниот план за инвестиционо одржување го 
изработува воениот оператор на воениот аеродром од-
носно хелидром, а го одобрува Служба-Воено возду-
хопловен авторитет. 

 
Член 9 

Тековното одржување претставува збир на мерки, 
постапки и работи од помал обем со кои се обезбедува 
исправноста на оперативно-маневарските површини, 
објектите, инсталациите, уредите и опремата на воени-
от аеродром односно хелидром, заради редовна и без-
бедна експлоатација.  

Тековното одржување особено опфаќа вршење на 
прегледи, преземање на превентивни мерки, поправки, 
чистење и слични работи на оперативно-маневарските 
површини, објектите, инсталациите, уредите и опрема-
та на воениот аеродром, односно хелидром. 

Тековното одржување се врши врз основа на важеч-
ката документација за изведената состојба на оператив-
но-маневарските површини и објектите и техничката 
документација за уредите, опремата и инсталациите. 

Член 10 
Инвестиционото одржување претставува збир на 

градежни и други работи од поголем обем со кои се 
обезбедува нормална и безбедна експлоатација на опе-
ративно - маневарските површини, објектите, инстала-
циите, уредите и опремата на воениот аеродром однос-
но хелидром и воениот дел на мешовит аеродром со 
што се продолжува векот на нивната употреба, но без 
промена на нивните основни технички карактеристики.  

 Инвестиционото одржување се извршува перио-
дично и по потреба, исклучиво врз основа на претход-
но изработена техничка документација. 

За извршеното инвестиционо одржување се води 
соодветна документација која воениот оператор е дол-
жен да ја чува се додека предметот на инвестиционо 
одржување е во употреба. 

 
Член 11 

За одржувањето воениот оператор изготвува годи-
шен план во кој се опфатени тековното и инвестицио-
ното одржување, а е одобрен од Служба-Воено возду-
хопловен авторитет. 

Планот за одржување се изготвува за период од ед-
на година со посебен приказ на деловите за летен и за 
зимски период.  

Планот за одржување се изготвува најдоцна до кра-
јот на ноември во тековната година за наредната годи-
на. 

Планот за одржување во зимскиот период покрај 
тековното и инвестиционо одржување ги опфаќа и 
активностите на екипата за одржување на воениот ае-
родром односно хелидром во зимски услови во поглед 
на чистење на оперативно маневарските површини од 
снег, со посебен осврт на превентивните мерки. 

 
Член 12 

Во рамките на тековното одржување на оперативно 
маневарските површини објектите, инсталациите, уре-
дите и опремата на аеродромот односно хелидромот и 
воениот дел на мешовит аеродром, воениот оператор 
треба веднаш да ги отстрани сите недостатоци конста-
тирани со прегледите и да ги изврши сите потребни по-
правки и тоа: 

- поправки на помали оштетувања на површината и 
оштетувања долж спојниците и на аглите на плочите на 
бетонски и асфалтбетонски коловоз; 

- замена на дотрена заливна маса во дилатационите 
фуги и претходно залиените пукнатини, како и обрабо-
тка и санација со заливање на новопојавени пукнатини 
во завршниот слој на коловозите; 

- обновување на бојата на ознаките од хоризонтал-
ната сигнализација кога нивната воочливост се намали 
најмногу за 30%; 

- косење на тревата на сите површини од основната 
патека на аеродромот со одржување на нејзината виси-
на до најмногу 30 cm, односно до најмногу 15 cm на 
тревнати оперативни површини, при што висината на 
тревата треба да овозможи видливост на сите светилки 
и ознаки на аеродромот од воздухоплов при слетување, 
полетување и движење по оперативните површини; 

- порамнување, набивање и затревување на крточ-
ници на тревнатите оперативно маневарски површини; 

- замена на дотраени кабли од системот за светлос-
на синализација на аеродромот односно хелидромот и 
замена на неисправните светилки; 

- поправки на оштетувањата на аеродромската, од-
носно хелидромската заштитна ограда како и перма-
нентно чистење на теренот од двете страни на ограда-
та, од трева, џбунови и дрвја; 
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- чистење на каналите и риголите, сливниците, шах-
тите и другите објекти и уреди за прифаќање и одводу-
вање на атмосверските води од оперативно маневар-
ските површини; 

- одржување и поправки на риголите, шахтите и ка-
налите за одвод на атмосферски води и санитарните от-
падни води на целиот комплекс на аеродромот;  

- чистење на сите оперативно маневарски површи-
ни од кал, прашина, лисја и друг смет, наноси од масла 
и мазива како и чистење на наслагите од гуми на по-
летно-слетната патека (ПСП); 

- отстранување на разни пречки од оперативно ма-
неварските површини и страничните безбедносни поја-
си; 

- чистење од снег и мраз на сите оперативно мане-
варски површини; 

- подготовка и нанесување на хемиски средства (не-
агресивни за бетонски и асфалтбетонски коловози) врз 
оперативно маневарските површини, за топење на снег 
и мраз и 

- преглед и отстранување на сите други неисправ-
ности и оштетувања на оперативно маневарските повр-
шини, објектите, инсталациите, уредите и опремата на 
воениот аеродром, односно хелидром и воениот дел на 
мешовит аеродром кои негативно влиаат на безбедно-
ста на оперативното летање со воени воздухоплови, а 
согласно техничките карактеристики на објектите, ин-
сталациите уредите и опремата, метеоролошките и кли-
матските влијанија. 

 
Член 13 

Попречните и подолжните нагиби на оперативните 
површини треба да се одржуваат согласно стандардите 
и препорачаните практики од Анекс 14 на ИКАО 
(ICAO) и соодветни меѓународни воени стандарди со-
држани во НАТО СТАНАЗИ-те. 

На површините на ПСП не смее да има деформации 
поголеми од 3 cm мерено на 45 m во подолжен правец. 

На ниту еден дел од површината на ПСП и такана-
речени брзоизлезни патеки за возење (ПВ), не смее да 
има нерамнини поголеми од 1.25 cm во вид на испакна-
тини без остри ивици, односно поголеми од 3 cm во 
форма на вдлабнатини без остри ивици во кои може да 
се задржува вода, мерено со равналка со должина од 3 
m во сите правци. 

На ниту еден дел од површините на ПВ и платфор-
мите не смее да има нерамнини од 3 cm во форма на 
вдлабнатини без остри ивици во кои може да се задр-
жува вода, мерено со равналка со должина од 3 m во 
сите правци. 

По исклучок од одредбата на став 4 од овој член не-
рамнините можат да бидат и поголеми во попречен 
правец на движење на воздухопловот (подолжни не-
рамнини) само доколку заради карактеристиките на од-
воднувањето на површините, во истите нема опасност 
од задржување на вода или се изградени риголи или ка-
нали за одвод на атмосферските води кои не може да 
доведат до оштетување на воздухопловите. 

На стабилизираните површини за движење на воз-
духоплови (без коловозна конструкција) не смее да има 
нерамнини поголеми од 3 cm мерено со равналка со 
должина од 3 m во сите правци. 

На тревнати оперативни површини не смее да има 
нерамнини поголеми од 5 cm мерено со равналка со 
должина од 3 m во сите правци. 

 
Член 14 

Во период на поволни временски услови воениот 
оператор треба да ги планира и извршува следните ра-
боти од поголем обем (инвестиционо одржување) 
предвидени со годишниот план за одржување, но не 
ограничувајќи се само на нив: 

- поправка, замена или засилување на дотраени 
места на коловозите на оперативните површини; 

- заштита на завршниот слој на асфалтните коловоз-
ни конструкции од испостување на битуменското врз-
но средство; 

- зголемување на рапавоста на површината на коло-
возите заради зголемување на условите за кочење, од-
носно коефициентот на триење; 

- замена на филтерскиот материјал во дренажните 
канали; 

- отстранување на дрвја и џбунови кои ја пробиваат 
декларираната површина за ограничување на пречките 
на аеродромот; 

- проверка на рамноста и носивоста на коловозните 
конструкции на оперативните површини на аеродро-
мот и 

- пообемни работи за пошумувања или преземање 
на други мерки за маскирање на воениот аеродром од-
носно хелидром или пообемни работи на одржување на 
извршеното маскирање. 

 
Член 15 

Воениот операторот треба на воениот аеродром или 
хелидром и на воениот дел на мешовит аеродром, доде-
ка е отворен за оперативно летање со воени воздухоп-
лови, да обезбеди присуство на овластено лице за одр-
жување на системот за вертикална сигнализација. 

 
Член 16 

За сите елементи на вертикалната сигнализација и 
другото осветлување на воениот аеродром или хели-
дром и воен дел на мешовит аеродром, воениот опера-
тор треба да обезбеди соодветно и доволно количество 
на резервни делови за вградената опрема согласно 
искуствените показатели, стандардите и препораките 
од производителот на опремата, а со цел овозможување 
на итни поправки и замена на неисправни делови на 
системот. 

 
Член 17 

На оперативните површини не треба да има било 
какви надворешни предмети, отпадоци или смет (пар-
чиња и агрегат од коловозот, остатоци на песок и ча-
кал, остатоци од трева, птици, животни и сл.) кои мо-
жат да го оштетат воздухопловот. 

Наслагите од масло, мазиво, гума и слично треба 
веднаш да се отстранат од коловозите на оперативните 
површини. 

 
Член 18 

Заштитните појаси на оперативните површини тре-
ба да се одржуваат на начин да спречат било каква 
можност за всисување на отпадоци, смет, агрегат или 
остатоци од трева и слично од моторите на воздухоп-
ловот. 

Заштитниот појас од став 1 на овој член е со димен-
зии според класата и категоријата на аеродромот сог-
ласно стандардите и препорачаните практики на ИКАО 
(ICAO), Анекс 14 и неговите додатоци и соодветни во-
ени меѓународни стандарди. 

 
Член 19 

Воениот оператор треба пред почетокот на зимска-
та сезона, да обезбеди доволно количество на средства 
и опрема за одмрзнување, односно средства за заштита 
од замрзнување на коловозите на оперативно маневар-
ските површини на аеродромот.  

Средствата од став 1 на овој член треба да се одо-
брени од аспект на нивната еколошка исправност. 
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Член 20 
Операторот изготвува посебен план за чистење на 

снег, мраз, лапавица и слана во зимски услови со раз-
работени приоритети, начин и постапки на чистење, 
состав на тимот/ви, работно време и дежурства, меха-
низација и средства, одобрен од Команда на највисо-
ката воздухопловна единица. 

При изготвувањето на планот од став 1 на овој член 
и при извршување на работите на чистење воениот 
оператор треба да се придржува и кон стандардите и 
препорачаните практики дадени во Документ 9137 на 
ИКАО (ICAO), дел 9 – Практики за одржување на аеро-
дроми (Airport Maintenance Practices) и соодветни меѓу-
народни воени стандарди содржани во СТАНАЗИ-те. 

 
Член 21 

Атмосферските талози од оперативните површини 
(вклучително и стабилизирани и тревнати површини) 
се чистат на начин кој не предизвикува оштетување на 
површините. 

Чистењето на атмосферски талози на ПСП од II-ра 
и III-та категорија за прецизно слетување е задолжи-
телно и постојано, а на останатите оперативни површи-
ни започнува веднаш штом талогот достигне најмногу 
15 mm за лапавица; 20 mm за влажен снег и 50 mm за 
сув снег.  

Чистењето на снегот може да отпочне и порано до-
колку условите за кочење се лоши согласно член 39 та-
бела 2 код 1 од овој правилник. 

 
Член 22 

Опремата за чистење на снег, мраз, лапавица и сла-
на треба да биде технички исправна пред почетокот на 
зимската сезона. 

Воениот оператор треба најдоцна до 1-ви Ноември 
во тековната година да изврши преглед на зимската 
опрема со цел утврдување на исправноста и извршува-
ње на обука на лицата кои ќе ракуваат со опремата. 

Воениот оператор треба пред почетокот на зимска-
та сезона, да постави соодветни ознаки за обележување 
на оперативните површини во зимски услови. 

 
Член 23 

Висината на снежнaта покривка на површините во 
заштитниот појас на ПСП и ПВ треба да обезбеди си-
гурно надвисување од страна на крилата на воздухоп-
ловот и да оневозможи всисување на снег или мраз од 
страна на моторите на воздухопловот и во случај кога 
надворешното тркало на стојниот трап на воздухопло-
вот се движи по работ на ПСП или ПВ. 

За ПСП и ПВ на аеродроми со кодна ознака “Д“ и 
“Е“  според Анекс 14 на ИКАО (ICAO), максималната 
висина на снежниот покривач не смее да биде повеќе 
од: 0 cm на работ, 30 cm на 1.5 m од работ, до 1 m на 15 
m од работ, до 1.5 m на 20 m од работ и до 3 m на 25 m 
од работ на коловозот. 

За ПСП и ПВ на аеродроми со кодна ознака “Ц“ 
според Анекс 14 на ИКАО (ICAO), максималната виси-
на на снежниот покривач не смее да биде повеќе од: 0 
cm на работ, 20 cm на 1.5 m од работ, до 1 m на 10 m од 
работ, до 1.5 m на 15 m од работ и до 3 m на 20 m од 
работ на коловозот. 

Одредбите на ставовите 2 и 3 од овој член се одне-
суваат за мешовити аеродроми, а за воените аеродроми 
се применуваат одредбите од ставот 1 или ставот 2 од 
овој член во зависност од критичниот транспортен воз-
духоплов за кој е димензионирана полетно слетната па-
тека. 

Член 24 
Снегот околу светилките и светлосните уреди и те-

ла на оперативните површини на воениот аеродром 
или хелидром се чисти на начин кој обезбедува непре-
чена воочливост на светлоста од воздухоплови при сле-
тување, полетување и движење. 

Кај светлосните уреди во ниво на терен снегот се 
чисти до 50 cm од светилката и со висина од 10 cm, а 
кај надземните светилки снегот треба да биде исчистен 
до 20 cm под светилката. 

На растојанија поголеми од растојанијата од став 2 
на овој член, снегот се чисти така да обезбедува исчи-
стена рамнина со најмалку 4% нагиб. 

 
Член 25 

Возилата, опремата и уредите за чистење на снег 
на оперативните површини на воениот аеродром или 
хелидром и воен дел на мешовит аеродром треба да 
имат вклучено ротациони светла со жолта боја за цело 
време на задржување на тие површини, а ракувачите 
цело време да се во непосредна радио-врска со рако-
водителот на екипата за чистење, а тој со контролата 
на летање. 

 
Член 26 

Чистењето на снег од оперативните површини на 
воениот аеродром или хелидром и воен дел на мешовит 
аеродром во услови кога истите се отворени за опера-
тивно летање со воени воздухоплови, може да отпочне 
по добивањето на одобрение од надлежната контрола 
на летање. 

Ако чистењето на снегот се врши во време на затво-
реност на аеродромот за оперативно летање со воени 
воздухоплови, чистењето може да се извршува и без 
одобрението од став 1 на овој член. 

 
Член 27 

Раководителот на екипата за чистење на снег од 
оперативните површини на воениот аеродром или хе-
лидром и воениот дел на мешовит аеродром треба да 
биде во постојана радио-врска со надлежната контрола 
на летање за цело време на чистењето на снегот. 

По завршување на чистењето раководителот од 
став 1 на овој член треба да изврши преглед на опера-
тивните површини и да ја извести контролата на лета-
ње дека површините се слободни за оперативно летање 
со воени воздухоплови. 

 
Член 28 

Ако на оперативно маневарските површини или 
уредите за вертикална сигнализација се предвидува чи-
стење или други работи, воениот оператор е должен 
најмалку 30 минути пред почетокот на работите да ја 
извести надлежната контрола на летање дека воениот 
аеродромот или хелидром ќе биде затворен, односно 
најмалку 30 минути пред завршување на работите дека 
истиот повторно ќе биде отворен. 

Воениот аеродромот или хелидром и воениот дел 
на мешовит аеродром може и итно да се затвори докол-
ку има неочекувани појави како како што се: ненадејни 
и силни врнежи, смрзнат дожд, поплава, земјотрес, 
прекин на електронапојувањето заради оштетување на 
кабли и слично.   

 
III. КОНТРОЛИРАЊЕ  НА  ВОЕНИ  АЕРОДРОМИ  И  ХЕ-
ЛИДРОМИ И ВОЕН ДЕЛ НА МЕШОВИТ АЕРОДРОМ 

 
Член 29 

Воениот оператор треба да воспостави внатрешна 
контрола на системот за управување со безбедноста, 
вклучувајќи го и надзорот на објектите и опремата на 
аеродромот. 
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Воениот оператор треба да обезбеди извештаи од 
проверките, вклучувајќи ги и извештаите за објектите, 
услугите и опремата на аеродромот. 

Извештаите ги подготвуваат  соодветни квалифику-
вани експерти за безбедност. 

 
Член 30 

Површините за маневрирање, платформите, обје-
ктите, инсталациите, уредите и опремата на воениот 
аеродром или хелидром и воениот дел на мешовит ае-
родром, воениот оператор ги контролира со вршење на 
прегледи кои можат да бидат редовни и вонредни. 

Воениот оператор води документација за изврше-
ните прегледи во форма на интерно пропишани обрас-
ци, дневници, записници или извештаи.  

 
Член 31 

Редовен преглед на оперативните површини, инста-
лации и уреди за светлосна сигнализација се врши нај-
малку два пати дневно во време кое не го попречува 
редовното оперативно летање со воени воздухоплови. 

Првиот редовен преглед се врши пред првиот редо-
вен лет, односно пред отварањето на воениот аеродро-
мот или хелидром за оперативно летање со воени воз-
духоплови во текот на денот. 

Вториот  редовен преглед се врши непосредно пред 
да настапи ноќта. 

Редовен преглед од став 1 на овој член се врши и 
ако тоа го побара надлежната контрола на летање, по 
барање на надлежниот воздухопловен инспектор, по 
барање на Служба-Воено воздухопловен авторитет или 
кога воениот оператор процени дека е потребно, однос-
но се посомнева во регуларната состојба на објектите, 
опремата или инсталациите на воениот аеродром или 
хелидром. 

 
Член 32 

Вонредни прегледи се вршат во пократки интерва-
ли, но не подолги од 4 часа ако површините за движе-
ње на воените воздухоплови се покриени со снег, мраз, 
лапавица, слана, односно ако се случат следните про-
мени: 

- промена на коефициентот на кочење од најмалку 
0.05; 

- промена на дебелината на слојот поголема од 20 
mm за сув снег, поголема од 10 mm за мокар снег и по-
голема од 5 mm за лапавица; 

- промена на расположивата должина или широчи-
на на полетно-слетната патека (ПСП) за 10% или пове-
ќе; 

- секоја промена на видот на атмосферскиот талог 
или површината која бара измени во деловите “Ф“ и 
“Т“ од извештајот (образец бр. 2);  

- формирање на снежни наноси долж едната или 
двете страни на ПСП при што се променети висината и 
оддалеченоста од централната линија на ПСП; 

- секоја промена на интензитетот или воочливост на 
светилките на ПСП и 

- промена на било кои други услови за кои од 
искуство се знае дека се значајни. 

 
Член 33 

Освен вонредните прегледи од член 32 од овој пра-
вилник, вонредни прегледи се задолжителни и во след-
ните случаи: 

- после интезивна експлоатација на оперативно ма-
неварските површини; 

- во текот и после престанувањето на обилни атмо-
сферски врнежи; 

- во периодите на мразови и после нивниот преста-
нок; 

- во време на високи температури и 
- при чести и нагли временски промени. 
 

Член 34 
За состојбата на оперативните површини и систе-

мот за вертикална сигнализација се изготвува извештај. 
За состојбата на оперативните површини во зимски 

услови (SNOWTAM) се изготвува извештај.  
Воениот оператор извештаите од ставовите 1 и 2 од 

овој член ги доставува веднаш и без одлагање до над-
лежната контрола на летање на аеродромот. 

Формата и содржината на извештајот за состојбата 
на оперативните површини и системот за вертикална 
сигнализација е дадена во Прилог 1 кој е составен дел 
на овој правилник. 

Формата и содржината на извештајот за состојбата 
на оперативните површини во зимски услови е дадена 
во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 35 

Прегледите на ПСП се вршат по делови – еднакви 
третини од должината, кои се обележуваат со броеви 
1/3, 2/3 и 3/3, со тоа што делот 1/3 е секогаш првата 
третина во доминантниот правец на слетување. 

Прегледите на патеките за возење (ПВ) се врши по 
нивните абецедни ознаки почнувајќи од ознаката “А“ 
(алфа). 

 
Член 36 

Длабочината на атмосферските талози (снег и лапа-
вица) се мери по целата должина на ПСП на 3 m и 10 m 
од двете страни на осовината. 

Растојанието помеѓу две мерни точки може да изне-
сува од најмалку 10% до најмногу 30% од вкупната 
должина на ПСП, при што растојанијата од првите 
мерни точки до краевите на ПСП треба да изнесува 
приближно 5% од вкупната должина на ПСП. 

Средната вредност на длабочината на атмосферски-
от талог се пресметува за секоја третина посебно. 

Висината на атмосферскиот талог се мери и долж 
рабовите на ПСП и ПВ при што се утврдува најголема-
та висина изразена во сантиметри и оддалеченоста од 
осовината на ПСП и ПВ изразена во метри. 

 
Член 37 

Условите за сопирање на ПСП се проверуваат со 
мерење на коефициентот на триење. 

Условите за сопирање на ПСП се проверуваат нај-
малку еднаш годишно. 

Условите за сопирање на ПСП може да се проверу-
ваат  секогаш кога има услови за промена на коефици-
ентот на триење како резултат на промена на текстура-
та на коловозот, кога има наслаги од гуми, наноси од 
масла, емулгација на прашина или пепел како и при-
суство на атмосферски талози. 

 
Член 38 

Коефициентот на триење се мери долж две мерни 
линии паралелни на осовината на ПСП на растојание 
од 3 m до 10 m од двете страни на осовината на ПСП. 

За секоја третина на ПСП се пресметува средна 
вредност на триењето, на начин согласно техничките и 
производните карактеристики на мерниот уред. 

Коефициентот на триење се мери со уреди кои се 
предвидени според стандардите и препорачаните пра-
ктики од Анекс 14 на ИКАО (ICAO), а се баждарени 
според Упатството на производителот. 
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Мерењето се врши на начин и под услови определе-
ни од производителот на опремата, односно уредот. 

 
Член 39 

Условите на кочење на ПСП во летни услови се 
утврдуваат најмалку еднаш годишно кога коловозот на 
ПСП е покриен со вода или со уред кој симулира ве-
штачко влажнење со дебелина на воден слој од 1 mm. 

Условите на кочење на ПСП во летни услови се ис-
питуваат со цел превземање на соодветни мерки за по-
добрување или одржување на коефициентот на триење. 

Граничните вредности на коефициентот на триење 
се одредуваат според следната табела: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вредностите во колона 6 и 7 од табела 1 од овој 

член се средни вредности за ПСП или нејзини делови.  
Доколку на делница од најмалку 100 m се измерат 

вредности помали од вредностите дадени во колона 7 
од табела 1  на овој член, воениот оператор на воениот 
аеродром или хелидром е должен веднаш да преземе 
мерки за подобрување на условите за кочење и  да ди-
стрибуира податок во надлежната контрола на летање 
дека ПСП е лизгава кога е покриена со вода. 

Покрај условите за кочење на површината на ПСП 
покриена со вода воениот оператор е должен да даде 
описен податок за состојбата во средината на ПСП: 
влажна, мокра, барички, воден слој. 

Детално упатство за начинот на мерење на коефи-
циентот на триење е дадено во дел 2 на Документот 
9137 на ИКАО (ICAO). 

 
Член 40 

Условите за кочење во зимски услови се прикажу-
ваат описно и со броеви (кодови) кои одговараат на ко-
ефициентот на триење според следната табела: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 41 
Ако при прегледот на оперативните површини се 

утврди дека има оштетувања како: лупење на завршни-
от слој на коловозот, пукнатини, деградација (распаѓа-
ње) на агрегат, деформации, нерамнини (испакнувања, 
вдлабнатини, пропаѓања и слично), смет или други 
предмети и доколку овие оштетувања се такви да мо-
жат да ја загрозат безбедноста на оперативното летање 
со воени воздухоплови, таквите површини се исклучу-
ваат од употреба. 

Воениот оператор оштетувањата од став 1 на овој 
член треба да ги впише во извештајот од извршениот 
преглед со опис на оштетувањето и дали истото може 
или не може да се толерира. 

 
Член 42 

Со прегледот на оперативните површини на воени-
от аеродром или хелидром се констатира и состојбата и 
исправноста на системот за обележување за користење 
на истите во дневни и во ноќни услови. 

 
Член 43 

Прегледите, контрола на исправноста, подесување 
и испитување на објектите, инсталациите, уредите, 
опремата и средствата на воениот аеродром или хели-
дром и воениот дел на мешовит аеродром се вршат 
дневно, неделно, месечно, тромесечно, шестомесечно и 
годишно. 

Податоците од извршениот дневен преглед од став 
1 на овој член се впишуваат во образецот даден во 
Прилог 1 на овој правилник. 

Податоците за прегледите и превземените работи и 
активности на објектите, инсталациите, уредите, опре-
мата и средствата на воениот аеродром или хелидром и 
воениот дел на мешовит аеродром се впишуваат во 
Дневник за одржување. 

Записите во Дневникот за одржување од став 3 на 
овој член ги потпишува овластеното лице кое ги извр-
шило работите, а ги заверува одговорното лице на со-
одветната единица на воениот оператор. 

Извештаите од прегледите и извршените мерења од 
став 1 на овој член се составен дел на Дневникот за 
одржување. 

 
Член 44 

Дневните прегледи се однесуваат, но не се ограни-
чуваат, на следните работи: 

- проверка на исправноста на приодните светилки и 
светилки на оперативните површини (прегорени све-
тилки, извалкани или оштетени елементи, стакла, леќи, 
состојба после чистење на снег и сл.); 

- проверка на далечинското вклучување, управува-
ње и промена на интензитот на светлосната сигнализа-
ција на воениот аеродром или хелидром и проверка на 
системите за константно напојување; 

- проверка на сите системи за осветлување и обеле-
жување на пречките и средства за вклучување на звуч-
ни и светлосни сигнали во вонредни случки и 

- визуелна проверка на состојбата на површината на 
коловозите на оперативните површините (оштетувања, 
чистота, лупење, испакнувања, депресии и сл.) 

Неиправностите од извршените дневни прегледи од 
став 1, алинеа точка 1 на овој член се отстрануваат вед-
наш, односно процентот на неисправни светилки треба 
секогаш да биде во границите на дозволените вредно-
сти според категоријата на аеродромот согласно стан-
дардите и препорачаните практики од Анекс 14 на 
ИКАО (ICAO) во дел 10. 
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Член 45 
Неделните прегледи се однесуваат, но не се ограни-

чуваат, на следните работи: 
- проверка на резервното напојување со електрична 

енергија (пробна работа на агрегатите со контрола на 
напон, фреквенција и други параметри според произво-
дителот на опремата, контрола на времето на покрену-
вање на агрегатите и преземање на оптеретувањето 
согласно стандардите и препорачаните практики од 
Анекс 14 на ИКАО (ICAO) во дел 8.1, стабилност на 
излезните карактеристики на генераторите и вибрации 
со претходно загревање на моторите, проверка на сите 
системи за заштита, спојни елементи, количество на го-
риво и сл); 

- проверка на фукционирањето на системот за не-
прекинато напојување (УПС), доколку е вграден и 

- проверка со евентуално подесување на вертикал-
ниот агол на светлосниот сигнал на уредот ПАПИ 
(PAPI) од земја. 

 
Член 46 

Месечните прегледи се однесуваат, но не се ограни-
чуваат, на следните работи: 

- проверка на функционалноста на системот за ре-
гулација, сигнализација и далечинско управување на 
осветлувањето на оперативните површини; 

- проверка на работењето на системот за контрола 
на движење на воздухопловите и возилата по оператив-
ните површни, доколку е вграден и 

- општ преглед на системот за осветлување на аеро-
дромот и регулаторите за константност на струјата. 

 
Член 47 

Шестмесечните прегледи се однесуваат, но не се 
ограничуваат, на следните работи: 

- мерење на отпорот на изолација за сите примарни 
струјни кругови од системот за вертикална сигнализа-
ција на аеродромот кој треба да биде најмалку 50 MΩ 
(мегаома). Минималниот отпор на изолација на кабли-
те треба да биде 5 MΩ (мегаома). Во случај на опаѓање 
на отпорите, мерењата да се вршат почесто со утврду-
вање и отстранување на причините за опаѓање. Мере-
њата на отпорите на изолација смеат да ги вршат иск-
лучиво лица обучени за мерења на висок напон со при-
мена на сите мерки за заштита. 

- пресметките и мерењата од точка 1 на овој член се 
вршат согласно стандардите и препорачаните практики 
во дел 5 на Документ 9157 на ИКАО (ICAO) (Екле-
ктрични системи) и 

- проверка на подесеноста на вертикалниот агол на 
уредите ПАПИ (PAPI) од воздух, односно заедно со 
проверките на уредите за навигација (калибража на 
ИЛС/ILS). 

 
Член 48 

Годишните прегледи се однесуваат, но не се огра-
ничуваат, на следните работи: 

- мерење на интензитетот на осветленост на пла-
тформите за воздухоплови при што просечната хори-
зонтална и вертикална (на 2m над земјата) осветленост 
на стојното место на воздухопловот да не е под 20 lx 
(лукса) додека на останатите површини да не е под 10 
lx (лукса); 

- преглед на сите шахти и пропусти на кабловската 
канализација на аеродромот; 

- проверка на отпорот на заземјувањето во склад со 
важечките електротехнички прописи и 

- физичка проверка на арматурата на сите светилки 
на оперативните површини и приодните светилки на 
аеродромот. 

Покрај годишните прегледи од став 1 на овој член, 
операторот треба најмалку еднаш годишно да врши 
преглед на исправноста на целокупната опрема на ае-
родромските служби согласно препораките на произво-
дителот. 

 
Член 49 

Воениот оператор на воениот аеродром или хели-
дром треба да врши контрола на присутноста на птици 
и да презема мерки за намалување на нивно присуство 
согласно со стандардите и препораките на ИКАО 
(ICAO) Aneks 14, Volume I Airport Services Manual, Part 
3 (Bird Control and Reduction). 

 
IV. ОДРЖУВАЊЕ И КОНТРОЛИРАЊЕ   

НА  ЛЕТАЛИШТА И ТЕРЕНИTE 
 

Член 50 
Леталиштето односно теренот, може да се користат 

додека не настапат околности кои ги менуваат услови-
те за безбедно полетување и слетување на воздухопло-
вите, пропишани во делот VI (Посебни услови за пла-
нирање, проектирање, изградба и реконструкција на 
воени леталишта и терени) од Правилникот за посебни 
услови за планирање, проектирање, изградба и рекон-
струкција на воени аеродроми и хелидроми. 

Ако настапи промена на ПСП, која не може да се 
отстрани или промена на блиската околина која влијае 
на безбедностана летањето, воениот оператор на лета-
лиштето е должен да престане со користење на таквото 
леталиште или терен и за тоа да ја извести Службата- 
Воено воздухопловен авторитет. 

 
Член 51 

За време на користењето на леталиштето, односно 
теренот, воениот оператор на леталиштето, треба да го 
одржува леталиштето односно теренот, во склад со ус-
ловите пропишани во Правилникот за посебните усло-
ви за планирање, проектирање, изградба и реконструк-
ција на воените аеродроми и хелидроми, при што да 
обезбеди безбедно полетување и слетување на воените 
воздухоплови. 

 
Член 52 

Ознаките за обележување пропишани во делот VI 
(Посебни услови за планирање, проектирање, изградба 
и реконструкција на воени леталишта и терени) од 
Правилникот за посебните услови за планирање, прое-
ктирање, изградба и реконструкција на воените аеро-
дроми и хелидроми, треба да се одржуваат во состојба 
која овозможува безбедно полетување и слетување на 
воените воздухоплови. 

Доколку ознаките станат неупотребливи, односно 
недоволно воочливи, треба да се поправат или заменат 
со нови. 

Ознаката се смета за недоволно воочлива ако е во-
очлива помалку од 70% од вкупната површина на озна-
ката и ако се променила основната боја на ознаката. 

 
V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 53 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
          Бр. 01 - 6033/2 
13 септември 2010 година          Министер за одбрана,  
               Скопје                   Зоран Коњановски, с.р. 
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2463. 
Врз основа на член 67, став 3 од Законот за возду-

хопловство („Службен весник на Република Македони-
ја” бр. 14/06, 24/07, 103/08 и 67/10), министерот за од-
брана, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРО-
ЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА 

ВОЕНИТЕ АЕРОДРОМИ И ХЕЛИДРОМИ 
 

I. ОПШТИ  ОДРЕДБИ 
 

1. Основни одредби 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат посебните усло-

ви за: 
- планирање, проектирање, изградба и реконструк-

ција на воените аеродроми или хелидроми; 
- поставување, градба и обележување на објекти ин-

сталаци и уреди во зоната на воените аеродроми; 
- објекти и уреди за аеродромска контрола на лета-

њето;  
- објекти надвор од зоната на аеродромот и летали-

штето кои можат да влијаат на безбедноста на воздуш-
ниот сообраќај и 

- начинот на обработка и користење на земјиштето 
во зоната на аеродромот и леталиштето и земјиштето 
во нивна непосредна близина. 

 
Член 2 

Одредбите од овој правилник се применуваат на во-
ените аеродроми или хелидроми  и на воениот дел од 
мешовитите воено – цивилни аеродроми, воените лета-
лишта и терени. 

 
Член 3 

Според видот на воздухопловите и местото на сле-
тување, воените аеродроми може да бидат аеродроми 
за воздухоплови на копно, на вода – хидродроми и ае-
родроми за хеликоптери – хелидроми (на копно, вода и 
подигнат објект). 

 
2. Изрази и дефиниции 

 
Член 4 

Одделни кратенки, поими, изрази и дефиниции 
употребени во овој правилник го имаат следното зна-
чење: 

1) Аеродром (Airport) е уредена копнена површина, 
со површини за маневрирање и површини за полетува-
ње и слетување, платформи, објекти, уреди и опрема 
наменети за безбедно движење, слетување, полетување 
и престој на воздухоплови; 

2) Аеродромска инфраструктура (Airport infrastruc-
ture) се полетно-слетни патеки, патеки за возење, пла-
тформи за воздухоплови, аеродромска контрола на ле-
тање, аеродромски оперативен центар, инсталации за 
хоризонтална и вертикална сигнализација и сите други 
објекти и инсталации наменети исклучиво за потребите 
на воздухопловните единици; 

3) АКЛ/Аеродромска контрола на летање (ATC/Air 
Traffic Control) е надлежна служба за менаџирање, од-
носно управување со летовите на воздухопловите во 
одреден воздушен простор; 

4) Воен аеродром или хелидром (Military Airport or 
Heliport) се аеродроми или хелидроми во сопственост на 
Владата на Република Македонија, а ги користи Мини-
стерсвото за одбрана (МО)/Армијата на Република Маке-
донија (АРМ), односно воздухопловните единици и се 
наменети за безбедно полетување и слетување, движење, 
престој и сместување итн.  на воени воздухоплови; 

5) Воени воздухоплови (Military aircraft) се државни 
воздухоплови, во сопственост на Министерството за 
одбрана, распоредени во воздухопловните единици; 

6) Воен дел од аеродромот (Military part of Airport) 
е дел од мешовит воено-цивилен или цивилен аеро-
дром на кој базира воена воздухопловна единица; 

7) Воен оператор (Military Operator) на воениот ае-
родром или хелидром или на воен дел од мешовит вое-
но-цивилен или цивилен аеродром е воздухопловната 
единица или посебна логистичка единица во зависност 
од формациската структура и надлежностите на едини-
ците кои лоцираат на аеродромот, наменета за одржу-
вање и контролирање на доделената инфраструктура; 

8) Воздухоплов (Aircraft) е секоја направа што мо-
же да се одржува во атмосферата поради реакција на 
воздухот, освен реакцијата на воздухот што се одбива 
од површината на земјата; 

9) ВУМС/Воздухопловно убојни и материјални 
средства (Air Ordinance and Materials) се средства за ог-
нена подршка (куршуми, ракетни зрна, бомби, ракети, 
итн.) и подкачни контејнери (лансери, горивни резер-
воари, контејнери за различна опрема, итн.) на воени 
воздухоплови; 

10) Делница од пат-автопат (Section of road-high-
way) е уредена површина на дел од пат или автопат ко-
ја со забрана на патниот сообраќај и мали интервенции 
може да се користи како полетно-слетна патека; 

11) ИКАО/Меѓународна организација за цивилно 
воздухопловство (ICAO/International Civil Aviation Or-
ganization) е меѓународна цивилна воздухопловна орга-
низација, надлежна за регулирање на цивилниот возду-
шен сообраќај во целиот свет; 

12) Леталиште е определена копнена или водена 
површина што ги исполнува пропишаните услови за 
безбедно полетување и слетување на воздухоплови за 
вршење на посебни задачи; 

13) НАТО Агенција за стандардизација (NSA/NA-
TO Standardization Agency) е назначена агенција на 
НАТО за подготвување и издавање на договори помеѓу 
земји членки на НАТО за дефинирање на стандарди од 
одредени области - СТАНАЗИ; 

14) Оперативно летање на воени воздухоплови 
(Operative Flying of Military Aircraft ) е летање со воени 
воздухоплови за обука, воздухопловна поддршка на 
АРМ и заштита на територијалниот интегритет и суве-
ренитет на Република Македонија или во мисии пред-
водени од ЕУ, НАТО или ОН, како и пријателски коа-
лиции надвор од територијата на Република Македони-
ја; 

15) Оперативно-маневарски површини (Operational-
manoeuvre surface) се уредени делови од аеродромот 
наменети за полетување, слетување и за движење на 
воздухоплови на земја во врска со полетување, слету-
вање и паркирање на воздухоплови; 

16) ПСП/Полетно-слетна патека (Runway) опреде-
лена уредена површина на аеродромот, наменета за по-
летување или слетување на воздухоплови; 

17) ПВ/Патека за возење (Taxiway) е уредена повр-
шина на аеродром, определена за движење на возду-
хоплови на земја и за поврзување на оделни оператив-
но маневарски површини на аеродромот; 

18) Платформа за воздухоплови (Apron) е дел од ае-
родромот определен за прифаќање и испраќање на воз-
духоплови, патници, стока и пошта, за снадбување на 
воздухоплови со гориво и мазиво, паркирање, престој и 
одржување на воздухоплови кои не го попречуваат вр-
шењето на сообраќајот на аеродромот; 

19) СВВА/Служба-Воено воздухопловен авторитет 
(SMAA/Service-Military Aviation Aut¬hority) е служба 
во Министерството за одбрaна надлежна за управни и 
стручна работи од областа на военото воздухоплов-
ство;  
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20) Спојница (Section Taxiway) е определена патека 
која ги спојува ПВ и ПСП, односно патека наменета за 
возење од ПВ кон ПСП или спротивно;  

21) СТАНАЗИ/Стандардни договори (STANAGS/-
Standard Agreements) се договори помеѓу земји членки 
на НАТО за дефинирање на стандарди од одредени об-
ласти, дистрибуирани од НАТО Агенција за стандарди-
зација; 

22) Терен (Terrain) е копнена површина која ги за-
доволува условите за повремено извршување на актив-
ности со воздухоплови од посебна категорија, падобра-
ни и хеликоптери; 

23) Хелидром (Heliport) е уредена копнена или дру-
га површина со површини за маневрирање и површини 
за полетување и слетување, платформи, објекти, уреди 
и опрема наменети за безбедно движење, слетување, 
полетување и престој на хеликоптери; 

24) Хелиплатформа (Helipad) е уредена и стабили-
зирана површина за вертикално полетување и слетува-
ње и за паркирање на хеликоптери; 

25) Хелипозиција (Heliposition) е уредена, стабили-
зирана и означена површина за вертикално полетување 
и слетување, како и за паркирање на хеликоптери, со 
јасно дефинирана големина и оддалеченост од пречки. 

 
II. ПОСЕБНИ  УСЛОВИ  ЗА  ПЛАНИРАЊЕ,  ПРОЕКТИ-
РАЊЕ,  ИЗГРАДБА  И  РЕКОНСТРУКЦИЈА НА  ВОЕНИ   

АЕРОДРОМИ 
 

Член 5 
Воените аеродроми во зависност од уреденоста, 

опременоста, содржината на објекти, техничките кара-
ктеристики на полетно-слетната патека се категоризи-
раат во 3 (три) категории: “А“, “Б“ и “Ц“.  

За безбедно полетување и слетување на воздухоп-
лови полетно-слетната патека и основната патека, во 
зависност од категоријата на аеродромот, треба да ги 
исполнуваат основните физички карактеристики даде-
ни во табела дадена во Прилог кој е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 6 

Воените аеродромите од “А“ категорија се аеродро-
ми уредени и опремени за прифаќање и обезбедување 
летање на сите видови борбени и транспортни воени 
воздухоплови. Имаат една или повеќе полетно-слетни 
патеки со коловоз од бетон или асфалт- бетон, соодве-
тен број на патеки за возење, тревна полетно-слетна па-
тека, платформи за воздухоплови, засолништа за возду-
хоплови и персоналот, контрола на летање, аеродром-
ски оперативен центар, складови за погонско гориво, 
складови за воздухопловни убојни и материјални 
средства и други помошни објекти. 

 
Член 7 

Воените аеродромите од “Б“ категорија се аеродро-
ми уредени и опремени за прифаќање и обезбедување 
летање на дозвучна млазна авијација, односно млазни 
авиони кои можат да полетуваат и слетуваат на тревна-
та полетно-слетна патека,  турбоелисни и клипни авио-
ни како и сите видови на хеликоптери.  

Имаат една полетно-слетна патека која може да би-
де со тревната  стабилизирана подлога или со коловоз 
од бетон или асфалт-бетон, потребен број на патеки за 
возење, платформи за воздухоплови, со коловоз од бе-
тон или асфалт-бетон, засолништа за воздухоплови од 
постојан или полски тип, контрола на летање, аеро-
дромски оперативен центар од постојан или полски 
тип, складови за погонско гориво, складови за возду-
хопловни убојни и материјални средства и други по-
мошни објекти. 

Член 8 
Аеродромите од “Ц“ категорија се сите останати ае-

родроми.  
Во зависност од нивната уреденост и опременост 

можат да се користат за прифаќање и обезбедување ле-
тање на лесна борбена авијација, транспортна и лесна 
повеќенаменска авијација и хеликоптери.  

 
Член 9 

Локацијата на нов воен аеродром се одредува во 
фаза на планирањето за изградба на нов воен аеродром, 
а врз база на стратегиско-оперативните барања и улога-
та на аеродромот. 

Одредената локација треба да обезбеди дејства во 
рамките на тактичкиот радиус на воздухопловите и со-
дејство со копнените сили. 

 
Член 10 

Освен условите од член 9 од овој правилник, при 
изборот на локацијата за нов воен аеродром важна уло-
га има и: 

- големината на воздухопловната/ите единица/и  и 
типовите на  воздухоплови кои ќе базираат на аеродро-
мот; 

- топографските карактеристики на теренот, заради 
можноста за обезбедување безбеден приод и заминува-
ње, како и сигурносни зони без пречки; 

- потребна оддалеченост од објекти и населени ме-
ста; 

- поволна носивост на теренот и 
- услови на видливост во поголемиот дел од година-

та (метеоролошки карактеристики, роза на ветрови и 
др.). 

Најповолната локација е компромис помеѓу сите 
барања и условите што ги даваат потенцијалните лока-
ции. 

 
Член 11 

Планирањето, проектирањето, изградбата и рекон-
струкцијата на воените аеродроми треба да овозможат 
уредување и опремување на воените аеродроми за при-
фаќање и обезбедување на летање на сите видови и ти-
пови на воздухоплови со кои е опремена или се плани-
ра да се опреми АРМ.  

 
Член 12 

Со планирањето, проектирањето, изградбата и ре-
конструкцијата на воените аеродроми заради создава-
ње основни функционални услови, неопходно е да се 
предвиди следната аеродромска инфраструктура: 

- една или повеќе полетно-слетни патеки со бетон-
ска или асфалтно-бетонска коловозна конструкција; 

- полетно-слетна патека со тревната коловозна кон-
струкција; 

- патеки за возење; 
- платформи за воздухоплови; 
- засолништа за воздухоплови; 
- засолништа за составот на единицата/ите; 
- контрола на летање; 
- аеродромски оперативен центар; 
- складови за погонско гориво; 
- складови за воздухопловни убојни и материјални 

средства и 
- други помошни објекти. 
 

Член 13 
Содржината, обемот, опременоста и големината на 

аеродромската инфраструктура се одредува врз база на 
тактичко-техничките барања, со кои се дефинира: 

- бројот на полетно-слетните патеки и должината на 
главната полетно-слетна патека со бетонска или 
асфалтно-бетонска коловозна конструкција; 

- капацитетот на секундарните објекти; 
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- степенот на опременост за слетување/полетување; 
- природата и обемот на воздухопловните активно-

сти и оперативното летање кое треба да се обезбеди за 
точно одреден број на години; 

- бројот и типови на воздухоплови кои ќе базираат 
на аеродромот (приближно); 

- потребен радиус односно должина на етапи во 
прелет; 

- нивото на  безбедност и опременост со радио-на-
вигациска опрема; 

- степенот на заштита на одредени објекти и 
- фазите при градењето. 
 

Член 14 
Проектирањето на воените аеродроми е фаза од из-

градбата со која се изработува инвестиционо-техничка 
документација составена од повеќе парцијални меѓу-
себно усогласени проекти, потребни за изградба на ае-
родромот. 

Со  инвестиционо-техничката документација тех-
нички се разработува технолошко-експлоатационата 
концепција на идниот аеродром и се даваат сите тех-
нички решенија за негова изградба. 

 
Член 15 

Изработката на инвестиционо-техничката докумен-
тација се базира врз следните нормативи и елементи:  

- стратегиско-оперативни барања;  
- тактичко-технички барања; 
- детални метереолошки податоци за локацијата; 
- карактеристики на воздухопловите; 
- геомеханички и инженериско-геолошки каракте-

ристики на земјиштето и 
- техничка регулатива врз база на која се димензио-

нираат поедини објекти на аеродромот и друго. 
 

Члан 16 
Планирањето, проектирањето, изградбата и рекон-

струкцијата на воените аеродроми се врши согласно ус-
ловите за безбедност на воздушниот сообраќај, опера-
тивното летање со државни воздухоплови пропишани со 
Законот за воздухопловство и условите утврдени со 
стандардите и препорачаните практики на ИКАО 
(ICAO), Анекс 14, Том I, Дел 2-Аеродромски податоци и 
Дел 3-Физички карактеристики и соодветни меѓународ-
ни воени стандарди содржани во НАТО СТАНАЗИ-те. 

 
Член 17 

При планирањето, проектирањето, изградбата и ре-
конструкција на воените аеродроми со тревни полетно-
слетни патеки, минималната широчина на полетно-
слетнатa патека не треба да биде помала од 50 m. 

 
Член 18 

Во мирновремени услови планирањето, проектира-
њето, изградбата и реконструкција на воените аеродро-
ми подлегнува на постоечката законска регулатива на 
Република Македонија. 

 
Член 19 

Во воена или вонредна состојба може да се јави по-
треба од изградба на привремени, оперативни воени ае-
родроми (леталишта), кои се градат како привремени 
објекти со ограничен век на користење од неколку де-
на, недели или месеци.  

Во случаите од став 1 на овој член, нормативите и 
критериумите за планирањето, проектирањето, изград-
бата и реконструкција на воените аеродроми (летали-
шта) се сведуваат до ниво на обезбедување безбедно 
летање во бараниот период. 

Член 20 
Реконструкцијата на воениот аеродром е резултат 

на технолошкиот развој и потребата од воведување на 
нова посовремена или замена на дотраена опрема, по-
добрување на техничките експлоатациони карактери-
стики на аеродромот и подобрување или замена на од-
делни конструктивни елементи од поедини техничко 
експлотациони целини на аеродромот. 

 
Член 21 

На воените аеродроми приоритет при реконструк-
цијата и модернизацијата се дава на: 

- опремата и уредите за контрола и раководење со 
летањето; 

- полетно-слетните патеки и другите оперативно-
маневарски површини; 

- објектите за заштита и 
- објектите за складирање. 
  

Член 22 
Пред изградбата или реконструкцијата на воениот 

аеродром, леталиштето или друг објект во зоната на ае-
родромот, односно леталиштето, Министерството за 
одбрана е должно да прибави согласност за услови за 
градба од аспект на безбедноста на воздушниот соо-
браќај-оперативното летање за локацијата. 

Согласноста од став 1 на овој член ја дава Агенци-
јата за цивилно воздухопловство согласно член 68 став 
2 од Законот за Воздухопловство. 

 
Член 23 

Обележувањето на оперативно-маневарските повр-
шини и други површини и објекти на воениот аеро-
дром се врши според стандардите и препорачаните 
практики на ИКАО (ICAO), Анекс 14, Том 1, Дел 5-Ви-
зуелни знаци за навигација и соодветни меѓународни 
воени стандарди содржани во НАТО СТАНАЗИ-те.   

 
III. ПОСЕБНИ  УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЕК-
ТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА 

ВОЕНИ ХЕЛИДРОМИ 
 

Член 24 
Воените аеродроми можат да бидат предвидени за 

истовремено базирање на авијациски и на хеликоптер-
ски единици, при што се користат постоечките објекти, 
техника, опрема и материјални средства за опслужува-
ње на хеликоптерите. 

 
Член 25 

При базирање на хеликоптери на воените аеродро-
ми можат да се уредат и обележат посебни површини 
за полетно-слетни патеки и платформи за хеликоптери. 

Во случаевите од став 1 на овој член полетно-слет-
ната патека за хеликоптери е паралелна со полетно-
слетната патека на аеродромот. 

 
Член 26 

Воените аеродроми можат да бидат наменети за ба-
зирање само на хеликоптерски единици. 

 
Член 27 

Во случај на нужда како хелидроми можат да пос-
лужат сите доволно пространи и рамни терени без пре-
преки, вклучувајќи ги и рамните покриви на зградите 
доколку носивоста на конструкцијата тоа го дозволува, 
како и водените површини. 

Рамните терени, рамните покриви на зградите како 
и водените површини можат да послужат и за уредува-
ње и изградба на хелидроми. 
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Член 28 
При донесување одлука за уредување на хелидроми 

на рамните покриви од поедини згради или рамни пла-
тоа на високите планини важен фактор е појавата на 
турбуленција помеѓу зградите или појава на рафали од 
ветар. 

Појавите од став 1на овој член треба детално да се 
проверат и проучат во однос на техничките карактери-
стики на хеликоптерот, пред донесување на  конечната 
одлука. 

 
Член 29 

Со планирањето, проектирањето, изградбата и ре-
конструкцијата на хелидромите од постојан тип, а зара-
ди создавање основни функционални услови, неопход-
но е да се предвиди следната инфраструктура: 

- Една или повеќе полетно-слетни патеки за хели-
коптери со бетонска или  асфалт-бетонска коловозна 
конструкција; 

- патеки за возење; 
- платформи за хеликоптери; 
- поединечни платформи за хеликоптери;  
- засолништа за составот; 
- контрола на летање; 
- складови за погонско гориво; 
- складови за воздухопловно убојни и материјални 

средства и 
- други помошни објекти. 
 

Член 30 
Локацијата на новиот хелидром се одредува во фаза 

на планирањето за изградба на нов хелидром, а врз база 
на стратегиско-оперативните барања и улогата на хели-
дромот. 

Одредената локација треба да обезбеди дејства во 
рамките на тактичкиот радиус на хеликоптерите и по-
требите за содејство со копнените сили. 

 
Член 31 

Освен барањата од член 30 на овој правилник, важ-
на улога при изборот на локацијата за хелидром игра и: 

- големината на хеликоптерските единици и типо-
вите на хеликоптери; 

- топографските карактеристики на теренот заради 
можноста за обезбедување приоди и сигурносни зони 
без пречки; 

- доволната оддалеченост од објекти и населени ме-
ста; 

- поволната носивост на теренот; 
- условите на видливост во поголемиот дел од годи-

ната и 
- режимот на ветрови и друго. 
Најповолната локација е компромис помеѓу сите 

барања и условите што ги даваат потенцијалните лока-
ции. 

 
Член 32 

Планирањето, проектирањето, изградбата и рекон-
струкцијата на воени хелидроми се врши согласно ус-
ловите утврдени со стандардите и препорачаните пра-
ктики на ИКАО (ICAO), Анекс 14, Том 2, Дел 2-Хели-
дромски податоци и Дел 3-Физички карактеристики и 
соодветни меѓународни воени стандарди содржани во 
НАТО СТАНАЗИ-те. 

 
Член 33 

Обележувањето на оперативно-маневарските повр-
шини и други површини и објекти на воените хелидро-
ми се врши според стандардите и препорачените пра-
ктики на ИЦАО (ICAO), Анекс 14, Том 2, Дел 5-Визу-
елни знаци и соодветни меѓународни воени стан¬дарди 
содржани во НАТО СТАНАЗИ-те.    

IV. УСЛОВИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ, ГРАДБА И ОБЕ-
ЛЕЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ, ИНСТАЛАЦИИ И УРЕ-
ДИ ВО ЗОНАТА НА АЕРОДРОМОТ, ОБЈЕКТИ 
И УРЕДИ ЗА КОНТРОЛА НА ЛЕТАЊЕТО 

 
Член 34 

Поставувањето и градбата на објекти во зоната на 
воениот аеродром се врши согласно условите утврдени 
во стандардите и препорачаните практики на ИКАО 
(ICAO), Анекс 14, Том I и II, Дел 4-Ограничување и от-
странување на пречки и соодветни меѓународни воени 
стандарди содржани во НАТО СТАНАЗИ-те. 

 
Член 35 

Oбележувањето на објектите инсталациите и уреди-
те во зоната на воениот аеродром, објектите и уредите 
за контрола на летањето и објектите надвор од зоната 
на аеродромот и леталиштето кои можат да влијаат на 
безбедноста на воздушниот сообраќај-оперативното ле-
тање, се врши согласно условите утврдени во стандар-
дите и препорачаните практики на ИКАО (ICAO), 
Анекс 14, Том 2, Дел 6-Визуелни средства за обележу-
вање на пречки .  

 
Член 36 

Како пречки за воочување во дневни и ноќни усло-
ви се обележуваат сите издвоени антенски столбови 
кои доминираат во радиус од 100 m во околината, и чи-
ја висина изнесува повеќе од 6 m, на следниот начин: 

- За воочување во дневни услови со боење на стол-
бот во полиња со црвена и бела боја (при што најгорно-
то и најдолното поле се со црвена боја):  

a) 3 црвени и 2 бели полиња за столбови со висина 
од 6m до 15 m;  

б) 4 црвени и 3 бели полиња за столбови со висина 
од 15 m до 45 m;  

в) 5 црвени и 4 бели полиња за столбови со висина 
над 45 m. 

- За воочување во ноќни услови со поставување на 
едно светло за пречки на највисокиот дел од столбот 
доколку висината на столбот изнесува над 15 m и до-
полнителни светла за пречки на ½ од висината на стол-
бот повисок од 45 m. 

 
Член 37 

Како пречки за дневно воочување се обележуваат и 
сите далноводи под напон од над 100 KV на преминот 
преку автопат. 

 
Член 38 

Oбележувањето на објектите, инсталациите и уре-
дите во зоната на воениот аеродром, објектите и уреди-
те за контрола на летањето и објектите надвор од зона-
та на аеродромот и леталиштето кои можат да влијаат 
на безбедноста на воздушниот сообраќај-оперативното 
летање со воени воздухоплови, при изградбата на нови 
аеродроми е обврска на Министерството за одбрана. 

 
V. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЕК-
ТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА  

НА ВОЕНИ ЛЕТАЛИШТА И ТЕРЕНИ 
 

Член 39 
За безбедно полетување и слетување на воздухоп-

лови од посебна категорија и воздухоплови вон ИКАО 
(ICAO) стандарди (ултралесни и лесни летала со maxi-
mum takeoff weight - MTOW до 750 кг), можат да се ко-
ристат леталишта и терен кои ги задоволуваат условите 
за безбедност на воздушниот сообраќај утврдени со 
овој правилник. 
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Член 40 
Леталиштето не треба да се наоѓа на оддалеченост 

помала од 500 m од населено место. 
Терен може да се наоѓа на било која локација која 

ги исполнува условите за безбедно полетување и слету-
вање на воздухоплови пропишани со овој правилник. 

 
Член 41 

Леталиштето треба да ги исполнува следните услови 
за безбедно полетување и слетување на воздухоплови: 

- подлогата треба да биде тревната и стабилизирана 
(сува ливада, пасиште, коловозен застор и слично); 

- основната патека на леталиштето треба да биде 
широка најмалку 40 m за леталиште на копно и 100 m 
за леталиште на вода, и на неа не смее да се наоѓаат 
пречки кои можат да ја загрозат безбедноста на лета-
њето; 

- основната патека треба да биде на двата краја по-
долга најмалку по 30 метри од должината на полетно-
слетната патека; 

- должината на полетно-слетната патека мора да би-
де еднаква на 2,5 должини од должината на залетот 
при полетување до одвојување од истата, според Опе-
ративниот прирачник за одреден вид или тип на возду-
хоплов при негово најголемо оптоварување, зголемена 
за 7% за секои 300 метри надморска висина, и за 1% за 
секој 10˚С референтна температура над 15˚С, а должи-
ната на полетно-слетната патека не смее да биде пома-
ла од 300 m за леталишта на копно и 600 m за летали-
шта на вода; 

- полетно-слетната патека треба да е широка нај-
малку 20 m за леталишта на копно и најмалку 60 m за 
леталишта на вода; 

- рамноста на површината на тревнатата полетно-
слетна патека и основната патека не смее да отстапува 
за повеќе од ± 5 cm, мерено со рамналка долга 3 m, по 
цела нејзина должина и широчина; 

- рамноста на површината на полетно-слетна патека 
со коловозен застор не смее да отстапува за повеќе од 
± 3 cm, мерено со рамналка долга 3 m, по цела нејзина 
должина и широчина; 

- нагибот (наклон) на приодната и одлетната рамни-
на, која почнува на 30 m од прагот на полетно-слетната 
патека, не смее да биде поголем од 4% (1:25), на дол-
жина од 1125 m, со дивергенцијата на страничните ра-
бови од 10%,  внатрешната широчина изнесува најмал-
ку 40 m, а надворешната најмалку 240 m; 

- нагибот на страничната површина која почнува од 
рабникот  на основната патека, не смее да биде пого-
лем од 45% на широчина од 100 m, и по целата должи-
на на основната патека и приодно-заминувачките рам-
нини; 

- зоната на леталиштето е одредена со кружна хори-
зонтална рамнина со радиус од 1305 m и височина од 
45 m  во однос на надморската височина на референт-
ната точка на полетно-слетната патека; 

- најголемиот подолжен и попречен нагиб  на по-
летно-слетната патека и  основната патека не смее да 
биде поголем од 3%. 

Низ страничната приодно-заминувачка површина и 
хоризонталната рамнина не смее да има никакви пречки 
кои би можеле да ја загрозат безбедноста на летањето. 

 
Член 42 

Основната патека и оперативно-маневарските повр-
шини, можат да се користат исклучиво за нивната наме-
на: полетување, слетување и престој на воздухоплови. 

Тревнатиот дел на оперативните површини може да 
се обработува врз основа на начин по претходна соглас-
ност на службата надлежна за вршење на управни и 
стручни работи од областа на военото воздухопловство. 

Член 43 
Земјиштето во зоната на воениот аеродром и лета-

лиште, земјиштето во непосредна близина на воениот 
аеродром и леталиштето и земјиштето во зоната на тех-
ничките објекти, средства, уреди и опрема за воздухоп-
ловна навигација, се обработува на начин при кој наса-
дите на земјиштето нема да претставуваат пречка која 
ги надвисува површините во зоната на воениот аеро-
дромот од член 34 и во зоната на техничките објекти, 
средства, уреди и опрема за воздухопловна навигација 
од член 36 на овој правилник. 

 
Член 44 

Земјиштето на воениот аеродромот и леталиштето и 
земјиштето во непосредна близина на воениот аеро-
дром и леталиште се обработува и користи на начин 
кој нема да предизвика зголемено присуство на птици 
и животни на аеродромот кои можат да ја загрозат без-
бедноста на воздушната пловидба-оперативното лета-
ње со воени воздухоплови на аеродромот.  

 
Член 45 

Приодно-заминувачките, страничните површини и 
хоризонталната рамнина (систем од имагинарни повр-
шини) се површини кои обезбедуваат безбедно полету-
вање и слетување на леталиштето. 

Секоја надземна структура која ги надвисува има-
гинарните површини од став 1 на овој член  се смета за 
пречка и треба да се отстрани. 

По исклучок на став 2 од овој член пречката може 
да се обележи  за дневно и ноќно воочување, доколку 
со посебна воздухопловна студија се утврди дека иста-
та не ја загрозува безбедноста на воздушната пловидба 
- оперативното летање со воени воздухоплови. 

 
Член 46 

Полетно-слетната патека на леталиштето може да 
биде со завршна обработка на коловозот со бетон или 
асфалтбетон. 

Условите утврдени во член 41 на овој правилник се 
однесуваат и за леталишта со завршна обработка на ко-
ловозот на полетно-слетната патека со бетон или 
асфалтбетон, како и на делница од пат-автопат. 

 
Член 47 

Тревнатата полетно-слетна патека на леталиштето 
за дневно користење се обележува со ознаки кои можат 
да бидат неподвижни и подвижни. Неподвижните озна-
ки се аголници и траки, а подвижните се знаменца или 
конусни ознаки.  

Се обележуваат аглите, рабниците, праговите, крае-
вите и правецот односно приодот на полетно-слетната 
патека, како и местото на допир на полетно-слетната 
патека при слетување. 

Тревнатата полетно-слетна патека на леталиштето 
за ноќно користење се обележува со фиксни или мо-
билни светла. 

 
Член 48 

Кога обележувањето на тревнатата полетно-слетна 
патека се врши со неподвижни ознаки, праговите се 
обележуваат со аголници чија должина на краците из-
несува 6 m, а широчината 1 m.  

Рабниците на полетно-слетна патека се обележува-
ат со траки долги 4 m, а широки 1 m, кои се поставува-
ат на секои 50 m осовински. 

Правецот односно приодот на полетно-слетна пате-
ка се обележува со лента долга 6 m и широка 1 m, по-
ставена на оддалеченост од 50 m осовински од прагот 
на полетно-слетна патека во нејзината продолжена осо-
вина. 
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Местото на допир на воздухопловот со полетно-
слетна патека се обележува (само доколку на тревната-
та полетно-слетна патека не се обележани праговите) 
со буква „Т“ поставена спротивно на правецот на сле-
тување, изработена од лесен материјал (монтажно - де-
монтажен) во бела боја. 

Аголниците и траките се изработуваат од песок, ча-
кал, дробен камен, бетон, асфалтбетон или друг пого-
ден материјал и се бојат со бела боја и истите треба да 
бидат во ниво на околниот терен. 

  
Член 49 

 Кога обележувањето на тревнатата полетно-слетна 
патека се врши со подвижни ознаки, на аглите на пра-
говите, краевите и правецот односно приодот кон по-
летно-слетна патека се поставува по едно црвено зна-
менце.   

Рабниците на полетно-слетна патека се обележува-
ат со црвено-бели знаменца, кои се поставуваат на рас-
тојание од по 50 m, по целата должина. 

Димензиите на знаменцата од ставовите 1 и 2 на 
овој член треба да изнесуваат 50х40 cm при што виси-
ната на знаменцата не смее да биде поголема од 50 cm 
од земја, а црвено-белите знаменца се обоени по дија-
гонала, така да црвената страна ја означува страната 
вон полетно-слетна патека. 

Подвижните ознаки од ставовите 1 и 2 од овој член 
може да бидат и конусни пластични ознаки чија макси-
мална височина треба да изнесува 50 cm, на аглите на 
праговите, краевите и правецот односно приодот кон 
полетно-слетна патека конусните ознаки се со црвена 
боја, додека на рабниците на полетно-слетна патека се 
со црвенобела боја во три полиња, од кои првото и пос-
ледното се со црвена боја. 

Ознаките од ставовите 1, 2 и 4 на овој член треба да 
се изработени од материјал (платно, мека пластика, гу-
ма или слично) кој не може да го оштети воздухопло-
вот при полетување, слетување или движење. 

 
Член 50 

Пречките и другите опасни места вон основната па-
тека, кои можат да ја загрозат безбедноста на летањето, 
се обележуваат со црвени знаменца, а просторот за 
паркирање воздухоплови се обележува со жолти зна-
менца.   

 
Член 51 

Вертикални ознаки на тревнатата полетно-слетна 
патека се поставуваат ако полетно-слетна патека се ко-
ристи ноќе, а се обележуваат праговите, краевите, раб-
ниците и правецот односно приодот кон полетно-слет-
на патека. 

На прагот на полетно-слетна патека се поставуваат 
од пет до седум светла со насочена зелена боја на една-
кви одстојанија од централната линија, на рабниците се 
поставуваат ненасочени светла со бела боја на секои 50 
m, а на краевите се поставуваат  најмалку од 5 до 7 
светла со насочена црвена боја на еднакви одстојанија 
од централната линија. 

Приодот кон полетно-слетна патека се обележува 
со линиски насочени светла со црвена боја во должина 
од 420 m, поставени на меѓусебни растојанија од по 60 
m и пречка од 6 светла (по 3 од двете страни на осови-
ната) поставени на 300 m од прагот на полетно-слетна-
та патека. 

Вертикалните ознаки од ставот 2 и 3 на овој член 
може да бидат надземни или вградени, доколку се над-
земни и фиксни истите треба да се поставени на лесно 
кршлива арматура. 

Силината на светлата на ознаките од став 2 на овој 
член не смее да биде под 25 cd (кандели),  додека сили-

ната на светлата на ознаките од став 4 на овој член не 
смее да биде под 200 cd (кандели), силината на светла-
та исто така не смее да го заслепува пилотот при слету-
вање, полетување или движење со воздухопловот.   

 
Член 52 

Теренот треба да ги исполнува следните минимал-
ни услови за безбедно полетување и слетување на воз-
духопловите: 

- подлогата треба да биде стабилизирана и исчисте-
на од дрвја и камења; 

- димензиите, подолжниот и попречниот нагиб мо-
ра да ги задоволуваат критериумите за полетување или 
слетување од Оперативниот прирачник на воздухопло-
вот или воздухопловите за кои е наменет, но да не би-
дат помали од квадрат со страна од 40 m, попречниот 
нагиб да не биде поголем од 6° (степени) односно 
(10,5%), а подолжниот нагиб да не биде поголем од 30° 
(степени) односно  (57,7%); 

- рамноста на површината во било кој правец не 
смее да отстапува од ± 10 cm мерено со рамналка долга 
3 m, по целата должина и широчина;  

- нагибот на приодно-заминувачката рамнина, која 
почнува од рабникот на површината, во должина од 
300 m не смее да биде поголема од 7% (1:14,3),  форма-
та на приодно-одлетните рамнини е одредена од прав-
ците на радијалите за полетување, односно слетување, 
при што радијалот за полетување не може да биде по-
мал од 30° (степени).  

Низ приодно-заминувачките рамнини не смее да 
има никакви пречки кои би можеле да ја загрозат без-
бедноста на летањето. 

 
Член 53 

На леталиштето и теренот за време на користењето 
треба да се наоѓа покажувач на правецот и јачината на 
ветерот. 

Покажувачот на правецот и јачината на ветерот на 
леталиштето, е од платно со цилиндричен облик, со 
должина од 1,5 до 2 m и се поставува на висина од 2 до 
3 m, на видно место, странично на 10 m од рабникот на 
полетно – слетната патека, во ниво на точката на допир 
при слетување на воздухопловите. 

 Покажувачот на правецот и јачината на ветерот на 
терените може да биде и од лесно воочливи (најмалку 
3) платнени траки со должина од 1,5 до 2 m, поставени 
на висина од 2 до 3 m. 

 
Член 54 

Во Комисиите за технички преглед на објектите на 
воените аеродроми, хелидроми, леталиштата или на об-
јектите во нивната зона, во недостаток на стручен ка-
дар од министерството за одбрана може да учествува и 
претставник од Агенцијата за цивилно воздухоплов-
ство, при што се утврдува дали се исполнети технички-
те и другите услови што овозможуваат безбедно поле-
тување, слетување, маневрирање и престој на возду-
хопловите на воениот аеродром или хелидром односно 
леталиште, што е услов за издавање на одобрение за 
користење. 

 
VI. ПРЕОДНА  ОДРЕДБА 

 
Член 55 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лиа Македонија“. 

 
          Бр. 01 - 6035/1 
13 септември 2010 година          Министер за одбрана,  
               Скопје                  Зоран Коњановски, с.р. 



Стр. 190 - Бр. 125 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 септември 2010 
 

 



21 септември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 125 - Стр. 191 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
2464. 

Министерството за транспорт и врски врз основа на член 13 од Уредбата за постапката критериумите 
и начинот за распределба  на дозволите за меѓународен превоз на стоки („Сл. весник на РМ“ 26/10), го 
објавува Општиот дел на Планот  за распределба на меѓународните транспортни дозволи за 2011 година 
 



Стр. 192 - Бр. 125 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 септември 2010 
 

 

        Бр. 08-12189/1              
16 септември 2010 година                                                                              Министер за транспорт и врски, 
              Скопје                                                                           Миле Јанакиески, с.р. 

_____________ 
         

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2465. 

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно амандман XXVI на Уставот на Републи-
ка Mакедонија објавен во („Службен весник на РМ“ бр. 107/2005), на седницата одржана на 16.09.2010 годи-
на, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува престанок на судиската функција на Мируша Еленовска - судија на Апелациониот суд 

Скопје поради исполнување на условите за старосна пензија од  29.08.2010 година. 
2. Се става вон сила Решението за мирување на судиската функција на Мируша Еленовска - судија на 

Апелациониот суд Скопје бр. 04-362/1 од 22.02.2007 година. 
Решението влегува во сила со денот на донесувањето - 16.09.2010 година. 
 

            Бр.1478/3                                                    Судски совет  
16 септември 2010 година                          на Република Македонија 

         Скопје                                                   Претседател, 
                                                                           Васил Грчев, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 

www.slvesnik.com.mk 
contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефон:  +389-2-55 12 400.   
Телефакс: +389-2-55 12 401.    
Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 


