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Врз основа на член 331 од Законот за воздуш-
ната пловидба („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), 
претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и 
врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПОЛЕТНО-СЛЕТНИТЕ И 
ДРУГИ ПАТЕКИ И НА ПРИСТАНИШНАТА ПЛАТ-

ФОРМА НА АЕРОДРОМ 

I. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Полетно-слетните и другите патеки, пристани-

шната платформа и другите површини на аеродро-
мот. определени за движење, полетување, слетува-
ње и престој на воздухоплови (во натамошниот 
текст: површините за движење на воздухоплови), 
мораат да бидат обележани на начинот пропишан 
со овој правилник. 

Одредбите на овој правилник се применуваат и 
на воен аеродром или на дел од воен аеродром ако 
се користи како воздухопловно пристаниште, под 
условите пропишани со Законот за воздушната 
пловидба. 

/ 
Член 2 

Обележувањето на површините за движење на 
воздухопловите се врши со ознаките утврдени со 
овој правилник. 

Обележувањето на површините за движење на 
воздухоплови се врши така што тие површини да 
се разликуваат од околината, за да можат и дење и 
ноќе лесно да се уочат и идентификуваат од воз-
духоплови. 

Ознаките од став 1 на овој член мораат посто-
јано да се одржуваат во исправна состојба. 

Член 3 
Обележувањето на површините за движење на 

воздухоплови на аеродром кој се користи дење се 
врши со бои за обележување на површини, броеви, 
букви, знаменца, тринсшци и сл. 

Обележувањето на површините за движење на 
воздухоплови на аеродром кој се користи ноќе се 
врши со светлосни ознаки. 

Површините за движење на воздухоплови на 
аеродром се користи дење можат да бидат обеле-
жани и со светлосни ознаки, ако ознаките од став I 
на овој член се слабо видливи поради неповолни 
метеоролошки услови или поради други причини. 

Боите што-се користат за дневно обележување 
и боците на светлата за ноќно обележување мораат 
да б^дат во хроматските граници предвидени за 
тонот на боите што се користат во - воздухоплов-

Меѓународната ко-ството и кои се определени од 
мисија за осветлување. 

Член 4 
Снабдувањето со електрична енергија на свет-

лосните ознаки може да се врши од општа електро-
енергетска мрежа или од посебни извори на елек-
трична енергија. 

Аеродромот, согласно со одредбата од став 2 на 
член 50 од Законот за воздушната пловидба, мора 
да има основен и резервен извор на електрична 
енергија за снабдување на светлосните ознаки. 

Член 5 
Обележувањето на површините за движење на 

воздухоплови се врши во зависност од тоа дали тие 
површини се користат за летање на воздухоплови 
дење, во услови на намалена метеоролошка вид-
ливост, или ноќе. 

II. ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПОВРШИНИТЕ ЗА ДВИ-
Ж Е Њ Е НА ВОЗДУХОПЛОВИ НА АЕРОДРОМ КОЈ 

СЕ КОРИСТИ ДЕЊЕ 

1. Општи одредби 

Член 6 
Кога аеродромот се користи дење, обележува-

њето на површините за движење на воздухоплови 
со бетонска, асфалтна или друга коловозна покривг 
ка се врши: со помош на бои или друг погоден ма-
теријал, со испишување на броеви и букви, со ис-
прекинати и полни линии и со бојосани површини, 
односно со групи на површини. 

Обележувањето на површините за движење на 
воздухоплови без коловозна покривка се врши со 
испрекинати линии составени од бојосани површи-
ни или предмети. 

Ознаките и боите на ознаките треба што повеќе 
да се разликуваат од околниот терен за да бидат 
што поуочливи. 

Член 7 
Ознаките на полетно-слетна патека мораат да 

бидат бојосани со бела боја. Ако подлогата на по-
летно-слетната патека е во посветла боја, рабовите 
на ознаките мораат да бидат врамени со црна боја. 

Рабовите на полетно-слетни патеки со коловоз-
на покривка се обележуваат со жолта боја. 

За обележување на оските на рулните патеки, 
како и за обележување на линиите за движење на 
воздухоплови на пристанишната платформа се упо-
требува жолта боја. 

Патеките за движење на возила на пристаниш-
ната платформа се обележуваат со бела боја. 
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Член 8 
За обележување на површините за движење на 

воздухоплови мора да се користи боја или друг 
погоден материјал што на означената површина 
нема битно да го намали коефициентот на триењето. 

Член 9 
Аеродромот мора да биде опремен со најмалку 

еден покажувач на правецот на ветрот за времето 
кога аеродромот е отворен за летање. 

Покажувачот на правецот на ветрот мора да 
биде видлив од воздухопловот во лет и од мане-
варските површини, со тоа што врз него не смее да 
влијае нарушувањето на струењето на воздухот 
предизвикало од околните објекти. 

Со бојосувањето на покажувачот на правецот 
на ветрот треба да се овозможи негова уочливост 
од висина од најмалку 300 ш. За бојосување се 
користи црвена и бела боја кои се распоредуваат 
во пет наизменично, бојосани ленти, така што пр-
вата и последната лента треба да бидат во црвена 
боја. 

Член 10 
Покажувачот на правецот на ветрот мора да 

биде во форма на зарабен конус со должина од 
најмалку 3,6 ш и со пречник на поголемиот крај од 
најмалку 0,9 ш. Конструкцијата на покажувачот 
на правецот на ветрот треба да овозможи покажу-
вање на насоката и брзината на површинскиот ве-
тар. 

Положбата на покажувачот на правецот на ве-
трот мора да се означи со кружна лента во бела 
боја со пречник од 15 ш и со широчина 1,2 ш, со тоа 
што покажувачот да се наоѓа во центарот на кругот. 

Член 11 
Ако праговите на полетно-слетната патека не 

се обележани и ако на аеродромот не е организира-
на служба за контрола на летањето, тогаш на уоч-
ливо место на аеродромот мора да се постави по-
кажувач на насоката на слетувањето со минимал-
ните димензии дадени во скицата бр. 1. 

Покажувачот на насоката на слетувањето е во 
бела боја во форма на буквата „Т". 

Скица бр. 1 — Покажувач на насоката на слету-
вањето 

Член 12 
Ако на аеродромот е поставена точка на провер-

ката на радионавигациониот уред VOR, таа мора да 
биде обележана со посебна ознака. Точката на про-
верката мора да биде центрирана на местото на кое 
Се паркира воздухопловот, за да се обезбеди прием 
на исправен сигнал на уредот VOR. 

Член 13 
Ознаката на аеродромската точка на проверката 

на уредот VOR се состои од круг со пречник од 6 ш 
со линија на кругот во ширина од 15 cm, како што е 
тоа прикажано на скицата бр. 2 под А. 

Ако е потребно воздухопловот да се насочи треба 
да се означи линијата која поминува низ центарот 
на кругот во саканиот правец. 

Должината на оваа линија треба да биде 6 m 
надвор од кругот, со завршеток во форма на стрел-
ка, а ширината на линијата е 15 cm, како што е тоа 
прикажано на скицата бр. 2 под В. 

Ознаката на аеродромската точка на проверката 
на уредот VOR, по правило, треба да биде во бела 
боја, со тоа што мора да се разликува од боите на 
ознаките на рулната патека. 

Скица бр. 2 — Ознака на точката на проверката на 
уредот УОК. 

Член 14 
На аеродроми чија визуелна идентификација 

(распознавање) е отежната, мора да се постави посе-
бен знак на идентификацијата на аеродромот. 

Знакот на идентификацијата го содржи називот 
на аеродромот и се поставува така што да се овоз-
можи неговото уочување и распознавање од опреде-
лено растојание од сите правци и во сите агли над 
хоризонталата. 

Бојата на знаците треба да се разликува од 
околниот терен, а големината на буквите не смее да 
биде помала од 3 т . 

2. Обележување на по л етно - слетиште патеки 

1) О з н а к и н а п о л е т н о - с л е т н а т а п а т е к а 
с о к о л о в о з н а п о к р и в к а 

Член 15 
Ознаката на полетно-слетната патека со коловоз-

на покривка се поставува на двата прага на патеката 
и се сдстои од две цифри. 

Ознаките се дополнуваат со буква ако се работи 
за паралелни полетно-слетни патеки. 

Димензиите на буквите и цифрите се дадени во 
скицата бр. 3. Димензиите можат да бидат и поголеми 
ако ознаките се поставуваат меѓу ознаките за обеле-
жување на прагот на полетно-слетната патека, како 
што е тоа прикажано во скицата број 4 под С. 

Член 16 
Ознаката на патеката е цел двоцифрен број нај-

близок до вредноста на еден десетти дел од аголот 
во хоризонталната рамнина што го сочинуваат оска-
та на полетно-слетната патека и магнетскиот север, 
мерено во насоката на движењето на показалката на 
часовник, посматрано во насоката на приодот. 

Едноцифрениот број се дополнува со нула пред 
добиениот број за да се формира двоцифренвброј, а 
разликата меѓу броевите на двата краја на иста по-
летно-слетна патека мора да биде 18. 
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Скица бр. 3 — Димензии на цифрите и буквите 

Член IT 
Обележувањето на паралелни полетно-слетни 

патеки со дополнителна буква се врши, гледано во 
насоката на приодите од лево на десно, на следниот 
начин: 

1) две паралелни патеки се означуваат со бук-
вите „L" и ,,R"; 

2) три паралелни патеки се означуваат со букви-
те „L „СЕ" и ,,R"; 

3) четири паралелни патеки се означуваат со 
буквите „L", „R", „L" и „R" и така натаму. 

Член 18 
Цифрите и буквите со кои се обележуваат по-

летно-слетните патеки се поставуваат во сразмер и 
според положбата прикажана во скицата бр. 4. 

Член 19 
Броевите со кои се означува полетно-слетната 

патека се поставуваат симетрично на оската на по-
летно-слетната патека, како што е тоа прикажано на 
скицата бр. 4 под А и В, и тоа: 

1) кај полетно-слетната патека за инструмен-
тално приоѓање — на 48 m од работ на прагот, а ка ј 
паралелните полетно-слетни патеки за инструмен-
тално приоѓање — на 63 m од работ на прагот, од-
носно на 27 m од ознаката на прагот; 

2) кај полетно-слетните патеки за визуелно при-
оѓање — на 6 m од работ на прагот. 

Буквите за означување на меѓусебната положба 
на полетно-слетните патеки за инструменталнр при-
оѓање се поставуваат на оската на по летно - с летната 
патека на 48 m од работ на прагот, односно на 12 ndL 
од ознаката на прагот, како што е тоа прикажано на 
скицата бр. 4 под В. 

Димензиите на цифрите за означување на по-
летно-слетната патека за визуелно приоѓање мораат 
да бидат исти како и димензиите на цифрите за оз-
начување на полетно-слетната патека за инструмен-
тално приоѓање или двапати поголеми од нив. Ра-
стојанието меѓu две цифри мора да биде 2,30 т , од-
носно 3,80 т ако за означување се користи бројот 11. 

Член 20 
Праговиве на полетно-слетната патека се обеле-

жуваат со ленти со широчина од 1,80 m и должина 
30 m, со меѓупростор во ширина од 1,80 m, и се по-
ставуваат симетрично на оската на полетно-слетната 
патека. 

Почетокот на лентата ка ј полетно-слетната па-
тека за инструментално приоѓање се поставува на 
1,80 m од оската на патеката, а ка ј полетно-слетната 
патека за визуелно приоѓање на 11,25 m од оската 
на патеката, како што е тоа прикажано на скицата 
бр. 4. 
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А - Г Л А В Н И ПСП И СИТЕ ПСП В - ПАРАЛЕЛНИ ПОП С-.НЕИНСТРУМЕНТАЛНИ ПСП 
ЗА ПРЕЦИЗНО ПРИОЃАЊЕ 

Скица бр. 4 — Ознаки на полетно-слетчата патека 

Член 21 
Ако дел од полетно-слетната патека се исклучи 

привремено од сообраќај и прагот на таа патека при-
времено се помести, мора да се изврши привремено 
рбележување на новиот праг според скицата бр. 5 
под А, и тоа: 

1) привремено поместен праг се обележува со на-
пречна лента со ширина од 1,20 m; 

2) пред напречната лента се ставаат знаци во 
форма на врв на стрела со должина од 10 m, со кра-
ци со ширина 0,80 m чии надворешни рабови се ме-
ѓусебно разделени 3,30 m; 

3) оддалеченоста на врвот на стрелите од на-
пречната лента изнесува 2 m. 

Во случајот од став I на овој член постојните 
ознаки на прагот и другите ознаки на делот од по-
летно-слетната патека кој е исклучен од сообраќај 
мораат да се отстранат, односно да се засолнат така 
што да не бидат видливи. 

Член 22 
Ако дел од полетно-слетната патека се исклучи 

трајно од сообраќај и прагот се помести, мора да се 
изврши обележување на новиот праг според скицата 
бр. 5 под В, и тоа: 

1) поместен праг се обележува со напречна лента 
со широчина од 1,80 m; 

2) пред напречната лента се ставаат ознаки во 
форма на стрела со должина од 20 m и ширина од 
0,22 m, ако се во прашање полетно-слетни патеки за 
инструментално приоѓање, односно со должина од 
20 m и ширина од 0,15 m ка ј полетно-слетните пате-
ки за приоѓање при видливост. Стрелите се поста-
вуваат по оската на патеката на оддалеченост од 
12.20 m од напречната лента и со меѓусебно растоја-
ние од 20 m; 

3) врвовите на стрелите мораат да им одговараат 
на димензиите определени во член 21 став 1 на овој 
правилник; 

4) зад напречната лента се ставаат ознаки спо-
ред одредбите на член 19 од овој правилник. 

Во случајот од став 1 на овој член постојните 
ознаки на прагот и другите ознаки, на делот од по-
летно-слетната патека кој е исклучен од сообраќај, 
мораат да се отстранат. 

1.8/и 

А - П Р И В Р Е М Е Н О 
ПОМЕСТЕН 
ПРАГ 

В - ПОСТОЈАНО ПОМЕСТЕН 
П Р А Г 

Скица бр. 5 — Обележување на поместен праг 
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Член 23 
Оската на полетно-слетната патека се обележу-

ва со испрекината линија по должината на целата 
патека, а должината на една линија и растојанието 
меѓу линиите мора да изнесува 50 до 75 т . 

Должината на секоја линија мора да биде ед-
наква на должината на растојанието меѓу линиите 
или најмалку 30 т . 

Ширината на линијата кај полетно-слетните па-
теки за инструментално приоѓање изнесува 0,45 т , 
а кај патеките за визуелно приоѓање 0,30 т како 
што е тоа прикажано на скицата бр. 4. 

Ширината на лентата кај полетно-слетните па-
теки за прецизно приоѓање од категоријата II и III 
изнесува 0,90 т . 

Член 24 
Зоните на допирот на полетно-слетните патеки, 

за прецизно приоѓање мораат да бидат обележани со 
ознаките утврдени со овој правилник. 

Другите полетно-слетни патеки можат, но не мо-
раат, да имаат обележани зони на допирот. 

Член 25 
Ознаката на зоната на допирот се состои од па-

рови на правоаголна ознаки симетрично поставени 
во однос на оската на патеката, според распоредот 
и димензиите на ознаките дадени во. скицата бр, 6. 

Лентите за обележување на зоната на допирот 
се долги 22,5 т и широки 1,8 т , а растојанието меѓу 
соседните ленти треба да биде 1,6 т . 

Напречното растојание меѓу внатрешните рабови 
на ознаките на спротивните страни на оската изне-
сува 18 т , а тоа растојание мора да се поклопува со 
растојанието на светилките за обележување на зона-
та на допирот, ако е изведено такво обележување. 

Паровите на ознаките се поставуваат на надолж-
ното растојание на секои 150 т од прагот на полет-
но-слетната патека, со тоа што мора да се постават 
најмалку 3 пара ознаки, и тоа на 150, 300 и 450 ш. 

Ако должината на полетно-слетната патека е 
поголема од 1.500 т ќе се постави и ознака на 600 т 
од прагот на лолетно-слетната патека, а ако должи-
ната е поголема од 2.100 т се поставуваат уште и 
ознаки на 750 и 900 т . 

Првиот и вториот пар ознаки содржи по шест 
ленти, третиот и четвртиот пар по четири, а петтиот 
и шестиот пар ознаки по две ленти, симетрично по-
ставени во однос на оската на полетно-слетната па-
тека. 

Член 26 
На полетно-слетните патеки на аеродром со ко-

ловозна покривка со кодексна ознака А и В, мора 
да биде обележано определеното растојание (посто-
јано — фиксно растојание) и тоа на двата краја на 
таа патека, таќа што почетокот на ознаките да се 
наоѓа на растојание од 300 ш од прагот на иолетно-
-слетната патека. 

Член 27 
Ознаката на определеното растојание се состои 

од две правоаголни површини од по 45 т^должина 
и 8,4 т ширина, кои симетрично се поставени во 
однос на оската на полетно-слетната патека. 

Растојанието меѓу внатрешните рабови на по-
вршините изнесува 18 т . Површините се состојат од 
ленти со ширина од 0,70 ш со растојание меѓу двете 
ленти од 0,40 т , како што е тоа прикажано на ски-
цата бр. 6 под А. 

Ако на полетно-слетната патека се изведени 
ознаки на зоната на допирот, ознаката на утврденото 
растојание се изведува во продолжение на ознаката 
на зоната нахдопирот во должина од 22,5 ш, како што 
е прикажано на скицата бр. 6 под В. 

Член 28 
Ознаката на страната на полетно-слетната па-

тека мора да биде поставена на сите патеки за пре-
цизно приоѓање, а на другите патеки — кога недо-
волно е уочлив контрастот меѓу коловозната покрив-
ка и заштитниот појас на полетно-слетната патека. 

Ознаката на полетно-слетната патека се состои 
од две паралелни Непрекинати линии во ширина од 
0,90 т , кои се протегаат по должината на рабовите 
на страните, од едната ознака на прагот до другата 
ознака на прагот. 

Надворешниот раб на лентата мора да биде од-
далечен од работ на страните на полетно-слетната 
патека, и тоа: 

1) ако ширината на патеката е до 45 т , надво-
решниот раб на лентата мора да се поклопува со ра-
бот на полетно-слетната патека или мора да биде 
оддалечена најмногу 0,60 т од работ на полетно-
-слетната патека; 

2) ако ширината на патеката е поголема од 45 т , 
надворешниот раб на лентата се поставува на 22,5 т 
од оската на полетно-слетната патека. 

Ознаката на работ на полетно-слетната патека, 
на спојот со рудната патека или со спојницата се 
прекинува на почетокот на кривината и се продол-
жува на крајот на кривината. 

Начинот на поставување на ознаките на страни-
те на полетно-слетната патека е прикажан во (жи-
цата бр. 6. 

2̂  О з н а к и н а п о л е т н о-с л е т н а т а п а т е к а 
п о к р и е н а со с н е г 

Член 29 
Обележувањето на полетно-слетната патека по-

криена со снег се врши со триношци или со знамен-
ца, така што да се означи употребливата површина 
на таа патека. 

Триношците односно знаменцата се поставуваат 
по должината н^ работ на употребливата површина 
на патеката на растојание од најмногу 100 т . 

За обележување на двата прага на полетно-слет-
ната патека се користат групи од најмалку четири 
ознаки кои се поставуваат по должината на работ 
на патеката. 

Член 30 
Триношците за обележување се изработуваат од 

меко дрво, пластика или од друг погоден мек и лесен 
материјал, во форма на рамностран пирамида со 
страници со должина од 1,5 т , со тоа што краците 
на триножецот да бидат споени со пречки. 

Горната и долната третина на триножецот се 
во црна боја, а средната третина во портокалова 
боја. 

Член 31 
Знаменцата за обележување на полетно-слетна-

та патека покриена со снег треба да бидат со должи-
на од 0,50 ш и со ширина од 0,30 т . Знаменцата мо-
раат да бидат затегнати меѓу два вертикални др-
жачи. 

Димензиите на знаменцата можат да бидат по-
големи од оние од ставот 1 на овој член, но мора да 
остане истиот сразмер меѓу должината и ширината. 

Знаменцата за обележување треба да бидат по-
делени хоризонтално, вертикално или дијагонално 
ра две еднакви полиња, со тоа што едното поле да 
биде во црна а другото во портокалова боја. 
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Детали НА ОЗНАКИТЕ 
НА ОПРЕДЕЛЕНОТО РАС-
ТОЈАНИЕ 

Скица бр. 6 — Ознака на зоната на допирот и на определеното растојание 
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3) О з н а к и н а п о л е т н о - с л е т н а т а п а т е к а 
б е з к о л о в о з н а п о к р и в к а и н а п о л е т н о -

- с л е т н а т а п а т е к а н а х е л и д р о м 

Член 32 
Обележувањето на по л етно-с летната патека без 

коловозна покривка се врши така што да се означат 
праговите и страните на таа патека. 

Означувањето на прагот и на страните на пате-
ката се врши со испрекината лента со ширина од 1 т 
и со должина од 4 ш, а растојанието меѓу полињата 
на лентата треба да биде 46 т . 

Должината на полињата со кои се означуваат 
аглите на полетно-слетните патеки (аголник) треба 
да биде 6 т , како што тоа е прикажано на скицата 
бр. 7. 

За изработка на лентите може да се користи ча-
кал, толчен камен или друг погоден материјал, со 
тоа што мора да биде во ниво на околниот терен и 
бојосан со бела боја. 

Скица бр. 7 — Ознаки на полетно-слетната патека 
без коловозна покривка 

Член 33 
Полетно-слетната патека за хеликоптери (хели-

дром) се обележува со голема буква „Н" во бела или 
жолта боја, зависно од бојата на подлогата. 

Буквата „Н" се урамува со црна боја и се запи-
шува во центарот на површината. Ознаката мора да 
биде така поставена што да може да се чита од цен-
тралната линија.на приодно-одлетната површина. 

Димензиите на буквата „Н" се: висина 3 до 5 ш 
и ширина 2 до 4 ш, а дебелината на линијата на бук-
вата 0,45 т . 

3. Обележување на рудните патеки 

Член 34 
На рулната патека се обележува оската на па-

теката со непрекината линија со ширина од 0,15 ш, 
со тоа што во кривините да се задржува постојното 
растојание меѓу лентата и надворешниот раб на кри-
вината (занемарувајќи го растојанието меѓу линиите 
и внатрешниот раб на кривината). 

На местото на спојувањето на рудната патека со 
полетно-слетната патека ознаката на оската на руд-
ната патека се изведува со соодветна кривина до 
ознаката на оската на полетно-слетната патека и се 
продолжува најмалку уште 60 ш паралелно со неа. 
на растојание од 0,90 т , како што тоа е прикажано 
на скицата бр. 8. 

Член 35 
Рудната патека мора да се обележи пред споју-

вањето со полетно-слетната патека со ознака на ме-

стото на чекањето на воздухопловот. Ознаката се 
поставува на следните растојанија, сметајќи од оска-
та на полетно-слетната патека, и тоа: 

1) 75 т — за полетно-слетните патеки со кодек-
сна ознака А и В; 

2) 75 т — за полетно-слетните патеки со кодек-
с и ознака С за инструментално приоѓање; 

3) 60 т — за полетно-слетните патеки со кодек-
сна ознака С за приоѓање визуелно; 

4) 40 ш — за полетно-слетните патеки со кодек-
сна ознака Т); 

5) 30 т — за полетно-слетните патеки со кодек-
сна ознака Е. 

Член 36 
Ознаката на местото на чекањето на воздухопло-

вите се состои од една или две^напречни непреки-
нати жолти ленти и една или две испрекинати ленти 
поставени паралелно. 

Ширината на лентите е 0,15 т , а должината на 
полето на (испрекинатата лента е 0,90 т со меѓупро-
стор од 0,90 т . 

Растојанието меѓу ознаката на местото на чека-
њето на воздухопловите. и ознаката на оската на 
рудната патека мора да изнесува 0,90 т , како што 
тоа е прикажано на скицата бр. 8. 

Ознаката на местото на чекањето на воздухопло-
вите која се состои од две непрекинати и две испре-
кинати линии се користи за полетно-слетни патеки 
за прецизно приоѓање од категоријата I. 

Член 37 
Ознаката на местото на чекањето на воздухопло-

вите за полетно-слетните патеки за прецизно прио-
ѓање од категоријата II и III мора да се постави така 
што запрениот воздухоплов со ниеден дел да не ја 
преминува определената безбедносна преодна повр-
шина и да не ја смеќава работата на радио-навига-
ционите уреди. 

Растојанието меѓу ознаката на местото на чека-
њето на воздухопловот и на оската на полетно-слет-
ната патека не смее да биде помало од 120 т . 

Член 38 
Ознаката на местото на чекањето на воздухопло-

вот за полетно-слетните патеки за прецизно приоѓа-
ње од категоријата II и III се состои од две паралел-
ни непрекинати ленти, со ширина од 0,30 т , кои се 
споени со повеќе парови напречни ленти, како што 
тоа е прикажано на скицата бр. 9. 

Паралелните ленти се наоѓаат на меѓусебно ра-
стојание од 0,60 т . 

Растојанието меѓу два соседни пара напречни 
ленти изнесува 30 т , а растојанието меѓу лентите 
кои го сочинуваат парот изнесува 0,30 т . 

Член 39 
Обележувањето на рудните патеки без коловоз-

на покривка, ако тоа е можно, се врши со исти озна-
ки и на ист начин како и обележувањето на рудни-
те патеки со коловозна покривка. 

4. Обележување на платформата 

1) О б е л е ж у в а њ е т о н а л и н и ј а т а з а в о в е -
д у в а њ е и и з л е г у в а њ е н а в о з д у х о -

п л о в о т 

Член 40 
На платформата на воздухопловното пристаниш-

те мораат да бидат означени местата за паркирање 
На воздухоплови. 

Обележувањето на местата за паркирање на воз-
духоплови се врши со непрекината линија по која 
треба да се движи носното тркало на воздухопловот. 
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Скица бр. 8 — Обележување на рулните патеки 
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Скица бр. 9 — Ознака на местото на чекањето на воздухопловот за по л етно-с летните патеки за пре-
цизно приоѓање од категоријата II и III. 

Линиите од ставот 2 на овој член се поставуваат 
така што да им одговараат на повеќе воздухоплови 
кои ГО користат аеродромот. При поставувањето на 
линиите мора да се води сметка за најголемиот полн 
пречник на патеката на носното тркало и за најголе-
мото растојание меѓу центарот на свртувањето на 
воздухопловот и линијата за воведување на крити-
чен тип воздухоплов на местото на паркирањето. 

Член 41 
Линијата на воведувањето на воздухопловот на 

местото за паркирање и полупречникот на патеката 

на носното тркало мораат да бидат поврзани со пре-
одна крива линија, така што да се обезбеди движење 
на носното тркало во фазата на преминувањето од 
првата линија на кривата линија на константен по-
лупречник. 

При определувањето на линијата на воведува-
њето на воздухопловот на местото за паркирање, мо-
ра да се води сметка за ветрот кој се јавува најчесто 
на односниот аеродром, за да се избегне паркирање-
то на воздухопловот со грбен ветер. 

Обележувањето на местото за паркирање е при-
кажано на скиците бр. 10 и 11. 

И Г - пОЛУ ПРЕЧНИК НА ПРЕОДНАТА КРИВА ЛИНИЈА 

^ Г - П О Л У П Р е Ч Н и К НА -СВРТУВАЊЕТО НА НОСНОТО ТРГАЛО 

Скица бр. 19 — Обележување на мест ото за паркирање на воздухопловот 
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Скица бр. 11 — Детаљ „А" на местото за паркирање 

Член 42 
Линијата на воведувањето на воздухопловот на 

местото за паркирање е непрекината линија со жол-
та боја со ширина од 0,60 m. 

Местото каде што треба да се запре носното 
тркало на воздухопловот се обележува со точка со 
полупречник од 0,60 m. 

Член 43 
Линијата за излегување на воздухопловот од ме-

стото за паркирање е испрекината линија во жолта 
боја, со ширина од 0,60 m и со должина на еден от-
сечок од 1,5 m со меѓупростор од 0,60 m. 

Линијата за излегување на воздухопловот од 
местото за паркирање се протега праволиниски во 
должина од најмалку 3 m од точката за запирање 
на носното тркало, а потоа продолжува во должина 
од 8,40 m по кривата линија на полупречникот кој 
е еднаков на полупречникот предвиден за. паркира-
ње на воздухопловот. 

Член 44 
Обележувањето на местото за паркирање на воз-

духопловот се врши така што растојанието меѓу нај-
издадените точки на два соседни воздухоплови на 
платформата да не биде помало од 7,5 m. Ова расто-
јание мора да се обезбеди за сите видови маневри-
рање на воздухопловите од влегувањето до излегу-
вањето од местото за паркирање. 

Член 45 
Обележувањето на местото за паркирање на воз-

духоплови за воздухопловите чиј распон на крилата 
е помал од 23 m се врши така што растојанието ме-
ѓу најиздадените точки на два соседни воздухоплови 
мора да изнесува најмалку 20% од распонот на кри-
лата на тие воздухоплови, со тоа што ова растоја-
ние да ве смее да биде помало од 3 m. 

Ако воздухопловите од став 1 имаат турбо-млаз-
ни мотори, растојанието мора да изнесува најмалку 
30°/о од распонот на нивните крила, со тоа што тоа 
растојание да не смее да биде помало од 4,5 m. 

2) О б е л е ж у в а њ е н а м е с т о т о з а п а р к и -
р а њ е н а в о з д у х о п л о в и 

Член 46 
При обележувањето на местото за паркирање на 

воздухоплови кога паркирањето се врши со носно 
тркало спрема зградата (челно паркирање), мора да 
се води сметка растојанието меѓу предниот дел на 
паркираниот воздухоплов и зградата да изнесува 
најмалку 5 ш. 

Обележувањето на местото за паркирање на 
воздухопловите се врши во согласност со член 44 
на овој правилник, земајќи ја предвид можната 
грешка при паркирањето од 5%. 

Ако пристанишната зграда има непосредна врска 
за каучување и слегување на патниците од возду-
хопловите, мора да се постави визуелен систем за 
прецизно воведување на воздухопловите на местото 
за паркирање. 

Системот од став 3 на овој член се поставува на 
пристанишната зграда или на друг сличен начин 
пред воздухопловот кој се паркира челно, така што 
да биде јасно уочлив за пилотот. 

Член 47 
При обележувањето на местото за паркирање на 

воздухопловите мора да се обезбеди простор за движе-
ње на возилата на службата за прифаќање и испраќа-
ње на воздухопловите, патниците и предметите, на по-
жарникарската служба и.на службата за снабдува-
ње на воздухопловите со гориво и мазиво, како и 
потребен простор за натоварување и истоварување 
од воздухопловите со кои се врши превоз на пред-
мети (карго). 

На пристанишната платформа на која има 5 
или повеќе обележани места за паркирање на воз-
духопловите, патеките за движење на возилата од 
став 1 на овој член се обележуваат со ознаки во 
бела боја. 

Член 48 
Местата за паркирање на воздухопловите на 

пристанишната платформа се обележуваат со брое-
ви на самата површина на пристанишната плат-
форма или на таблите поставени кон работ на при-
станишната платформа, со тоа што мораат да бидат 
видливи од воздухопловот кој се паркира. 



Петок, 21 септември 1979 4 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 47 - Страна 11 

Скица бр. 12 - Форма и димензии на ознаките со внатрешно осветление (димензиите се дадени во 
сантиметри) 

Таблите за обележување на местата за парки-
рање се бојосани во жолта ретрорефлектна боја. 
Цифрите на таблата се во црна боја, со димензиите 
дадени на скицата бр. 12. 

Броевите на површината на платформата се ис-
пишуваат со жолта боја, а димензиите им се двапати 
поголеми од броевите на скицата бр. 12. 

Член 49 
Ако условите на аеродромот не овозможуваат 

обележување на местото за паркирање на воздухо-
пловите на начинот прикажан на скиците бр. 10 и 
11, обележувањето на платформата се врши на друг 
начин, со тоа што треба да се задоволат условите 
на безбедносните растојанија од чл. 45 и 46 на овој 
правилник. 

5. Ознаки на ограничувањата 

1) Х о р и з о н т а л н и о з н а к и з а н е у п о -
т р е б л и в о с т 

Член 50 
Полетно-слетните и рулните патеки и нивните 

делови кои се постојано или привремено надвор од 
употреба мораат да бидат обележани со ознаки за 
неупотребливост. 

По исклучок од одредбата од став 1 на овој 
член ознаките не мораат да се постават ако е во пра-
шање краткотрајно ограничување на употребата и 
ако за тоа е издадено итно известување (NOTAM) 
на начинот вообичаен во воздушната пловидба. 

Член 51 
Ознаката за неупотребливост од член 50 на овој 

правилник мора да биде во форма на крст со ми-
нималните димензии дадени во скицата бр. 13. 

Ознаката од став 1 на овој член е бојосана со 
бела боја. 

ВЕРТИКАЛНО НА РАБОТ НА 
ПОВРШИНАТА КОЈА СЕ ОБЕЛЕЖУВА 

Скица бр. 13 — Ознака за неупотребливост 

Член 52 
Ознаките за неупотребливост на полетно-слету 

ната патека, на рудната патека или на делови од 
тие патеки мораат да бидат поставени на двата 
краја на полетно-слетната или на рудната патека 
односно на двата краја на делот на тие патеки со 
тоа што максималното растојание меѓу ознаките да 
не биде поголемо од 300 т . 
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Член 53 
Во случајот кога полетно-слетната или рудната 

патека односно дел од тие патеки се ставени надвор 
ор употреба, редовните ознаки на полетно-слетната 
или на рудната патека мораат да се отстранат, од-
носно да се засолнат да не бидат видливи. 

Во случајот од став 1 на овој член светлосните 
знаци за обележување не се вклучуваат, освен кога 
тоа е неопходно заради одржување на аеродромот. 

2) О з н а к и з а н е д о в о л н а н о с и в о с т 

Член 54 
Рабовите на заштитните појаси на рудните па-

теки и на платформите, како и рабовите на други-
те површини со недоволна носивост, кои не можат 
јасно да се разликуваат од другите носечки повр-
шини, мораат да бидат обележани со ознаки за не-
доволна носивост. 

Ознаките за недоволна носивост се ставаат на 
границата меѓу другите носечки површини и повр-
шините за недоволна носивост така што надвореш-
ниот раб на ознаката да се поклопува со работ на 
носечката површина. 

Ознаката од став 1 на овој член претставува пар 
на вертикални линии со ширина од 15 с т , чие ме-
ѓусебно растојание изнесува 15 с т . Во кривините 
ознаките за недоволна носивост мораат да бидат 
дополнети со линии вертикални на тангентата во 
точката на кривината. Растојанието меѓу вертикал-
ните линии не смее да биде помало од 15 ш. Шири-
ната на вертикалната линија е 0,90 т , а должината 
се определува со растојанието од линијата на озна-
ката за недоволна носивост до 1,5 ш од работ на 
заштитниот појас, така што должината да не биде 
поголема од 7,5 т , како што тоа е прикажано на 
скицата бр. 14. Бојата на линиите мора да биде ис-
та како и бојата на реката на рудната патека. 

Член 55 
Ако пред прагот на полетно-елетната патека 

постои уредена површина подолга од 60 ш, покрие-
на со коловозна покривка, а која не е приспособен 
кон условите за нормално движење на воздухопло-
вите, таа површина мора да биде обележана со оз-
наки. 

Формата и димензиите на ознаките од став 1 на 
овој член се дадени во скицата бр. 15. Ознаката мо-
ра да биде бојосана со жолта боја. 

Скица бр. 14 — Ознаки за недоволна носивост на рудната патека 

Скица бр. 15 — Ознака на површината пред прагот на полетно-слетната патека 
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Ѕ) В е р т и к а л н и о з н а к и з а н е у п о т р е б -
л и в о с т 

Член 56 
Деловите на рулните патеки и на платформите 

непогодни за движење на воздухоплови мораат да 
бидат обележани со ознака за неупотребливост без 
оглед дали е можен безбеден премин на воздухо-
пловот покрај односната површина. 

Ознаката од став 1 на овој член се состои од 
знаменца, купи или табли. Ознаките мораат да би-
дат вертикално поставени и така распоредени што 
да може јасно да се уочи неупотребливата површина. 

Член 57 
Знаменцата мораат да бидат во форма на ква-

драт со страни со големина од најмалку 0,5 т и бо-
јосани во црвена, портокалова или жолта боја од-
носно со комбинација на некоја од овие бои со бе-
ла боја. 

Ако за означување на неупотребливоста на по-
вршините за движење на воздухопловите се корис-
тат ознаките во форма на купа. кулата мора да би-
де висока најмалку 0,5 т и да биде бојосана со цр-
вена, портокалова или жолта боја односно од ком-
бинација на некоја од овие бои со бела боја. 

Ако за означување на неупотребливоста на по-
вршините за движење на воздухопловите се корис-
ти табела таа мора да биде висока најмалку 0,5 т , 
широка 0,9 т и да биде бојосана наизменично со 
црвени и бели односно со портокалови и бели вер-
тикални ленти. 

6. Други ознаки 

Член 58 
Под други ознаки во смисла на овој правилник 

се подразбираат задолжителните инструктивни зна-
ци, знаците на известување, како и ознаките на ко-
сината пред крајот на основната патека. 

Знаците од став 1 на овој член се поставуваат 
вертикално на местата погодни за нивно уочување, 
така што да не го смеќаваат безбедното движење 
на воздухопловите. 

АКО знаците се поставуваат во близина на по-
летно-слетната или рудната патека, висината на 
знаците мора да биде помала од висината на елиса-
та на моторот на воздухопловот односно на гондола-
та на моторот на млазните воздухоплови. 

Член 59 
Висината на знаците не смее да биде поголема 

од 0.75 т над нивото на теренот. 
Оддалеченоста на знаците од работ на рудната 

и на друга патека зависи од ширината на односна-
та патека и од типовите на воздухопловите кои ја 
користат таа патека, со тоа што таа оддалеченост 
не смее да биде помала од 6 т . 

Член 60 
Знаците од член 58 на овој правилник мораат 

да бидат изработени од лесен и кршлив материјал, 
во форма на правоаголник. 

Натписите на знаците треба да бидат со таква 
големите и сразмер што да можат да се прочитаат 
од пилотската кабина на воздухопловот, од најодда-
лечената точка предвидена за уочување на однос-
ниот знак. 

Член 61 
Формата на буквите, броевите и стрелките за-

виси од начинот на осветлувањето на знакот. 
Знаците со внатрешно осветление прикажани 

Ња скицата бр. 16 ги имаат следните димензии на 

буквите и броевите: висина 30 с т , ширина околу 
60% од висината на буквите односно бројот и дебе-
лина на линијата 3 до 5 с т . Ширината на таблата 
е 35 сш. 

Знаците со надворешно осветление или со ре-
трорефлектен материјал прикажани на скицата бр. 
12 ги имаат следните димензии на буквите и брое-
вите: висина 48 с т , ширина на ознаката според 
ширините дадени во наведената скица и дебелина 
на линијата 6 до 8 с т . 

1) З а д о л ж и т е л н и и н с т р у к т и в н и з н а ц и 

Член 62 
Задолжителниот инструктивен знак се поста-

вува ако со помош на знакот се сака да се објасни 
определено упатство. 

Задолжителните инструктивни знаци мораа* да 
ги опфаќаат најмалку: знаците за запирање, зна-
ците зачЧместото на чекање, знаците за забрана на 
влегување на определена површина на аеродромот 
и знаците за вкрстување на рудната и полетно-
-слетната патека, ако тие знаци се користат намес-
то знакот за местото на чекање на воздухопловот. 

Член 63 
Задолжителните инструктивни знаци се испи-

шуваат со бела боја на црвена подлога. 
Ка ј користењето на аеродромот ноќе или при 

услови на слаба видливост задолжителните ин-
структивни знаци мораат да бидат осветлени одна-
тре или однадвор. 

Член 64 
Знакот за местото на чекање на воздухопловот 

мора да се постави покрај рулната патека лево од 
местото каде што воздухопловот треба да се запре. 

Знакот за местото на чекање на воздухопловот 
на рудната патека која се врзува за по л етно-с лет-
ната патека за прецизно приоѓање од категоријата 
II и III мора да се постави од обете страни на мес-
тото на чекање така што да биде видлив од насо-
ката на приоѓањето кон критичната површина. 

Знакот за забрана на влегувањето на воздухо-
пловите се поставува на почетокот на површината 
на која се однесува забраната. 

Член 65 
Задолжителните инструктивни знаци кои се ко-

ристат на воздухопловното пристаниште отворено 
за меѓународен воздушен сообраќај го имаат след-
ното значење: 

STOP — да покаже дека се бара запирање на 
воздухопловот; 

NO ENTRY — да покаже дека е забранет влезот 
на воздухопловот на определена по-
вршина; 

CAT II — на полетно-слетната патека за пре-
цизно приоѓање од категоријата II 
да го покаже местото на чекање на 
воздухоплови за излегување; 

CAT III — да го покаже на полетно-слетната 
патека за прецизно приоѓање од ка-
тегоријата III местото на чекање на 
воздухопловот за излегување 

2) З н а ц и з а и з в е с т у в а њ а 

Член 66 
Знаците на известување мораат да имаат Јасни 

натписи испишани со црна боја на жолта подлога. 
Ако знаците на известување се користат ноќе 

тие мораат да бидат осветлени со внатрешен или 
надворешен извор на светлост или обложени со ре-
трорефлектен материјал. 
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Скица бр. 16 - Форма на ознаките за знаците со внатрешно осветление 

Член 67 
Знакот на рудната патека кој укажува на ло-

кацијата кон која воздухопловот треба да се дви-
жи се поставува, кога тоа е можно, од левата стра-
на на рудната патека. 

Знакот кој укажува на определувалиштето на 
воздухопловот треба да биде поставен од истата 
страна на рудната патека како и знакот од став 1 
на овој член. 

Ка ј вкрстувањето на две рудни патеки знакот 
на локацијата, односно на определувалиштето мора 
да биде поставен пред вкрстувањето на тие патеки. 

Член 68 
Натписот на знакот кој укажува на определу-

ва лиштето или локацијата мора да содржи стрелка 
која ја покажува насоката што треба да се следи и 
бројот, зборот или кратенката која го определува 
определувалиштето или локацијата. 

За движење на воздухопловот право и сврту-
вање лево се поставува стрелка на левата страна 
на знакот, а за свртување на воздухопловот десно 
на десната страна на знакот. 

Член 69 
Знакот кој има ознаки од обете страни на та-

блата се поставува под агол хоризонтален на оска-
та на патеката по која се движи воздухопловот. 

Знакот кој има ознаки само на едната страна 
на таблата се поставува под агол од 750 во однос 
на оската на патеката по која се движи воздухо-
пловот. 

На воздухопловното пристаниште отворено за 
меѓународен воздушен сообраќај мораат да се пос-
тават меѓународни ознаки со следното значење: 

1) RWY — полетно-слетна патека; 
2) TWY — рулна патека; 
3) EXIT — излез на спојницата; 
4) APRON — платформа; 
5) АСР — место за проверка на висиномерот; 
6) VOR — место за проверка на уредот VOR. 

Член 70 
Кога знакот се користи за означување на кра-

јот на по л етно-с летната патека, натписот ја содр-
жи ознаката на односниот крај на полетно-слетна-
та патека. Кога, знакот се користи за означување 
на полетно-слетната патека, натписот мора да има 
ознака на двата краја на полетно-слетната патека 
и мора да биде правилно насочен во однос на мес-
тото на набљудувањето на знакот. 

Кога знакот се користи да ја означи рулната 
патека, натписот се состои од ознаката определена 
за таа рудна патека. (Ако 33 е крајот на полетно-
-слетната патека од лева страна и 15 крајот на по-
летно-слетната патека од десната страна, натписот 
треба да биде 33 — 15). 

Член 71 
Знакот на аеродромската точка за проверка на 

уредот VOR се поставува што поблиску до таа точ-
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ка, со таа што да се овозможи видливост на нат-
писот од пилотската кабина на воздухопловот кога 
воздухопловот поставен се наоѓа над аеродромската 
точка за проверка на уредот VOR. 

Знакот на аеродромската точка за проверка на 
уредот VOR е прикажан на повеќе можни начини 
во скицата бр. 17, со кратенките со следните зна-
чења : 

VOR — кратенка за точката за проверка 
на уредот VOR; 

116,3 — пример на радио-фреквенцијата на 
односниот уред VOR; 

147° — пример на курсот на уредот VOR, 
заокружен на најблискиот степен, 
кој треба да се покаже ча точката 
за проверка на уредот VOR; 

4,3 NM — пример на растојанието во наутич-
ки милји до уредот DME кој заед-
но е лоциран со уредот VOR. 

точка за Скица бр. 17 — Знак на аеродромската 
проверка на уредот VOR. 

Член 72 
V 

Ако пред крајот на основната патека во која се 
наоѓа полетно-слетната патека постои косина со 
наклон поголем од 10% која може да го доведе до 
забуна пилотот во текот на приоѓањето, површина-
та на косината мора да биде обележана. 

Ознаката за обележување на површината на 
косината се состои од искршена линија која се 
простира долж целата ширина на основната па-
тека и која е вертикална на продолжената оска на 
полетно-слетната патека. Искршената линија се 
состои од квадратни полиња бојосани наизменично 
во црна и жолта боја, со страница со должина од 
1 т . Формата на ознаката е прикажана на скица-
та бр. 18. 

III. ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПОВРШИНИТЕ ЗА ДВИ-
ЖЕЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВИ ВО УСЛОВИ НА КО-ч 

РИСТЕЊЕ НА АЕРОДРОМОТ НОЌЕ 

1. Општи одредби 

Член 73 
Аеродромот предвиден за полетување и слетува-

ње на воздухоплови ноќе мора да биде обележен со 
ознаки за летање ноќе. 

Ознаките за ноќно летање се користат и за ле-
тање во услови на намалена метеоролошка видли-
вост. . . 

Карактеристиките на светлосните ознаки мораат 
да бидат такви што да може да се обезбеди нивниот 
најголем ефект при користење ноќе и во услови на 
намалена метеоролошка видливост. 

Интензитетот на светлосните ознаки мора да од-
говара на минималните услови на видливост и мора 
да се разликува од осветленоста на околината на 
аеродромот. 

Член 74 
Со светлосни ознаки за летање ноќе мораат да 

бидат обележани површините за движење на возду-
хопловите и уредите, според одредбите на овој пра-
вилник. 

Обележувањето на ознаките за летање ноќе се 
врши со поединечни светла, со група на светла, со 
светлосни линии и со други светлосни ознаки. 

Член 75 
На аеродромот кој е обележан со светлосни оз-

наки за летање ноќе, другите светла кои не му при-
паѓаат на системот на светлосното обележување мо-
раат да бидат отстранети, засолнети или модифику-
вани така што да не предизвикуваат забуна кај пи-
лотот и да не ја загрозат безбедноста на воздушната 
пловидба. 

Отстранувањето, засолнувањето или модифику-
вањето на другите светла мора задолжително да се 
врши: 

1) ка ј полетно-слетната патека на аеродромот со 
кодексна ознака А за инструментално приоѓање на 
4.500 т од прагот, односно од крајот на полетно-
-слетната патека и 750 т од двете страни на продол-
жената оска на полетно-слетната патека; 

2) кај полетно-слетната патека на аеродромот 
со кодексна ознака В и С за инструментално при-

Скица бр. 18 — Ознака на косината пред крајот на основната патека 
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оѓање на 3.000 м од прагот, односно од крајот на по-
летно-слетната патека и 750 м од двете страни на 
продолжената оска на полетно-с летната патека; 

3) ка ј полетно-слетната патека за приоѓање при 
видливост — внатре во приодната површина. 

Член 76 
Светилките и носачите на светилките наменети 

за кој и да е систем на светлосно обележување, ка-
ко и другите светлосни ознаки кои служат за обе-
лежување мораат да бидат конструирани и израбо-
тени од лесно кршлив материјал така што при удар 
на воздухопловот во нив да не предизвикаат зна-
чајни оштетувања на воздухопловот. 

Светилиште што се вградуваат во коловозната 
конструкција мораат да бидат изработени така што 
при преминување на тркалото на воздухопловот 
преку нив да не дојде до оштетување ниту на трка-
лото ниту на светилките. 

Член 77 
Светилките и светлосните ознаки кои се монти-

раат над подлогата на површината за движење на 
воздухопловот мораат да имаат лесно кршлива спој-
ница вградена непосредно над подлогата. Ка ј све-
ти лките кои значително се издигнати над теренот, 
мора да се обезбеди најмалку горните 1,8 m да бидат 
на лесно кршливата спојница. 

Светилките монтирани над подлогата на полет-
но-слетната патека, на рулната патека и на просто-
рот за запирање на воздухопловот, мораат да имаат 
висина која обезбедува сигурносно растојание од нив 
до елисата, односно до најнискиот дел на воздухо-
пловот. 

Член 78 
Системот на светлосното обележување со висок 

интензитет мора да биде така конструиран што не-
говиот интензитет да може да се дотерува, за да ги 
задоволи потребните услови во однос на хоризонтал-
ната видливост. Односот на двата последователни 
степени на дотерување на интензитетот изнесу-
ва 1 : 3. 

Односот помеѓу максималните и минималните 
интензитет на светлоста внатре во аглите на снопот 
определени во колоните од 3 до 8 во табелата бр. 1 
од член 80, во колоните 3 и 4 во табелата бр. 2 од 
член 154 и во колоните 3 и 4 во табелата бр. 3 од 
член 155 на овој правилник, не треба да го преми-
нува односот 3 : 1 . 

Член 79 
Системот на светлосното обележување на аеро-

дромот мора да биде усогласен во поглед на боите и 
на распределбата на светлината, како и во поглед на 
просечниот интензитет на светлината и на односот на 
тој интензитет помеѓу одделни елементи на системот. 

Карактеристиките на светлосните ознаки за по-
летно-слетните патеки за инструментално приоѓање 

и за патеките за приоѓање при надворешна видли-
вост, како и карактеристиките на другите свелосни 
ознаки се дадени во соодветните одредби на овој 
правилник. 

Член 80 
Карактеристиките на светлосните ознаки на по-

летно-слетната патека за прецизно приоѓање се да-
дени во табелата бр. 1. 
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ОБЈАСНЕНИЕ НА ТАБЕЛАТА 

а*) Ако се предвидува користење на полетно-слетна-
та патека за повеќе од една категорија на прио-
ѓање, карактеристиките на светилките треба да 
бидат такви да можат да се приспособат кон ус-
ловите на предвидените категории на приоѓање, 

b*) Ширината на светлосниот сноп во колоните 7 и 8 
обезбедуваат индикација за приодот при хори-
зонтална видливост долж полетно-слетната па-
тека (RVR) од 150 m и повеќе и за полетување 
при -видливост (RVR) од 100 ш и поголема вид-
ливост. 

с*) Ширините на снопот на светлоста се дадени за 
екстремни вредности на елипсата. 

d*) Димензиите ка ј светлата на оската на полетно-
-слетната патека се однесуваат на меѓусебното 
растојание на светилките, а димензиите кај раб-
ното светло се однесуваат на ширината на по-
летно-слетната патека, 

е*) Минималниот просечен интензитет на светлоста е 
даден за бојата на светлоста која се наоѓа во ко-
лоната 2, освен за светилките на оската на по-
летно-слетната патека (да се види забелешката 
h*), Просечниот интензитет е пресметан во соод-
ветни граници на светлосниот сноп определен во 
колоните од 3 до 8, земајќи ги само оние интен-
зитети кои 3 пати се поголеми од минималните 
интензитети во тие граници, 

f*) Податокот се однесува на просечниот интензитет 
спореден со просечниот интензитет на новата 
светилка на рабното светло, 

g*) Хоризонталните агли се мерат во однос на лини-
јата паралелна со оската на полетно-слетната 
патека, а позитивната вредност, за сите светла — 
освен за светлата на оската на полетно-слетната 
патека, се одмерува според оската на таа патека. 
Вертикалните агли се мерат во однос на хори-
зонталната рамнина, 

h*) Дадените вредности се однесуваат на белата свет-
лина. 

i*) За прецизно приоѓање од категоријата III е по-
требен минимален интензитет од 5 килокандели. 

ј*) фалените интензитет можат да се намалат само 
за системот од категоријата I, под услов да се 
задржат наведените односи во колоната 10, и да 
се овозможи добро забележување на најоддале-
чените светилки на системот, што се користат во 
услови на пропишаниот минимум за категори-
јата I. 

к*) Ширината на светлосниот сноп не ги опфаќа то-
леранциите за аглите на дотерувањето на све-
тилките. 

1*) АКО наместо надземните се користат светилките 
вградени во површината за движење на воздухо-
пловот (на пример кај поместен праг), заради до-
бивање на потребниот интензитет можат да се 
вградат на едно место две или три светилки од 
понизок интензитет. 

2. Приодни светла 

Член 81 
Обележување на приодите на полетно-слетните 

патеки со светлосни ознаки се врши во зависност од 
категоријата на полетно-слетната патека на аеро-
дромот. N 

Приодот на полетно-слетната патека предвидена 
за инструментално. приоѓање на воздухопловот мора 
да биде обележан со едноставен систем на приодно 
светло. Со овој систем може да биде обележан и 
приодот на полетно-слетната патека за приоѓање при 
надворешна видливост, ако се користи ноќе или при 
услови на слаба видливост. 

Член 82 
Приодите на по л етно-с летните патеки предвиде-

ни за прецизно приоѓање од категориите I, II и III 

мораат да бидат обележани со системот на прецизна 
приодно ,светло на односната категорија, пропишав 
со овој правилник. 

Системот на прецизното приодно светло за гво-
летно-слетната патека за прецизно приоѓање од к а -
тегоријата III, треба да биде усогласен со стандард 
дите и со препораките на Организацијата на меѓуна-
родното цивилно воздухопловство. 

1) Е д н о с т а в е н с и с т е м н а п р и о д н о 
с в е т л о 

Член 83 
Едноставниот систем на приодното светло се со-

стои од: 
1) праволиниски ред на светилки поставени по 

трасата на продолжената оска на пол етно-с летната 
патека до растојание од најмалку 420 т од прагот на 
полетно-слетната патека (оска на системот), и 

2) праволиниски ред на светилки поставени си-
метрично и вертикално во однос на оската на систе-
мот на 300 т од прагот на полетно-слетната патека 
(пречка на системот). 

Член 84 
Меѓусебното надолжно растојание на светилките 

на оската на системот, како и растојанието помеѓу 
прагот и до него најблиската светилка на оската, 
мора да биде 30 т . 

Оската на едноставниот систем на приодното 
светло ја формираат поединечните светилки. Докол-
ку се очекува едноставниот систем на приоднот() 
светло да се развие во систем на светло за прецизно 
приоѓање од категоријата I, треба оската на систе-
мот да ја формираат светлечките тела или групите 
на светилки со должина од 4 до 5 т . 

Член 85 
Пречката на системот мора да биде долга 30 т . 

Меѓусебното растојание на светилките кои ја сочи-
нуваат пречката на системот може да биде најмногу 
3 т . 

По исклучок од одредбата на став 1 на овој член 
растојанието помеѓу светилката во оската на систе-
мот и првата соседна светилка на пречката (лево и 
десно) може да биде 4 т и тогаш меѓусебното расто-
јание ќа другите светилки треба да биде 2,75 т . 

Едноставниот систем на приодното светло е при-
кажан во скицата бр. 19. 

Член 86 
Светилките на едноставниот систем на п р е д н о -

то светло мораат да емитуваат светлина со низок ин-
тензитет во црвена боја, дефинирана со равенки на 
Меѓународната комисија за осветлување. 

Минималниот просечен интензитет на светлина-
та мора да биде 200 сс1, со тоа што распределбата на 
светлината во хоризонталната рамнина да биде во 
сите насоки, а во вертикалната рамнина да покрива 
агол од 4-5 до +8 0 . 

Светилките се поставуваат така што интензите-
тот на светлината да биде потсилен повеќе пати во 
насока на воздухопловот во приод, со тоа што мак-
сихлталниот интензитет да биде на приближно 600 ш 
од набљудуваната светилка. 

Член 87 
Интензитетот на светлината на едноставниот си-

стем на приодното светло мора да одговара на ћо-
требите на безбедното користење на аеродромот во 
различни услови на видливост ноќе и на намалена 
видливост дење. 

Системот од став 1 на овој член мора да биде 
уочлив и да се разликува од околните светла, а во 
случај на потреба во оската на системот може да 
се постави ред на секвентно блескотно светло. 
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А - П О Е Д И Н Е Ч Н И 
СВЕТИЛКИ 

- В - СВЕТЛЕЧКИ ТЕЛА ИЛИ 
ГРУПИ НА СВЕТИЛКИ 

Скица бр. 19 — Едноставен систем на приодно светло 

2) С и с т е м н а п р е ц и з н о п р и о д н о с в е т л а 
о д к а т е г о р и ј а т а I 

Член 88 
Системот на прецизно приодно светло од катего-

ријата I се состои од: 
1) праволиниски ред на светилки поставен по 

трасата на продолжената оска на полетно-слетната 
патека до растојание од 900 м од прагот на таа па -
тека (оската на системот), и 

2) праволиниски ред на светилки поставени си-
метрично и вертикално во однос на оската на систе-
мот од 300 т од прагот (пречка на системот). 

Меѓусебното надолжно растојание на светилките 
на оската, како и растојанието помеѓу прагот до него 
најблиската светилка на оската мора да биде 30 ш. 

Член 89 
Оската на системот може да се обележува на 

еден од следните начини: 
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1) со ред на поединечни светилки поставени по 
трасата на продолжената оска на полетно-слетната 
патека до 300 ш од прагот, потоа со два паралелни 
реда светилки на меѓусебно растојание од 1,5 m си-
метрични во однос на оската на системот на делот 
од 300 до 600 m од прагот, и со три паралелни реда 
светилки на меѓусебно растојание од 1,5 m со сред-
ниот ред во оската на системот на делот од 600 m 
до крајот на системот, или 

2) со ред на светлечки тела или групи на све-
тилки со должина од 4 до 5 m поставени вертикал-
но и симетрично на оската на системот по целата 
должина од 900 ш. 

Ако светлечкото тело се состои од поединечни 
светилки кои се сметаат како точкести извори на 
светлина, меѓусебното растојание на тие светилки е 
1,5 ш. Истото растојание мора да биде и помеѓу пое-
динечните светилки во групата. 

Член 90 
Пречката на системот со должина од 30 m се 

поставува на 300 ш од прагот на полетно-слетната 
патека. Растојанието помеѓу светилките кои ја со-
чинуваат пречката може да биде најмногу 3 ш. 

По исклучок, растојанието помеѓу свети л ките 
во оската на системот и првата соседна светилка на 
пречката (лево и десно) може да биде 4 ш. 

Ако оската на системот се формира на начинот 
предвиден во член 89 став 1 точка 1 од овој пра-
вилник. потребно е да се постават додатни пречки 
на 150, 450, 600 и 750 ш од прагот. 

Во случајот од став 3 на овој член бочните све-
тилки на сите пречки на системот треба да лежат 

на две прави линии, кои конвергираат кон оската 
на полетно-слетната патека за да се сечат на 300 м 
од прагот на таа патека. 

Член 91 
Системот на прецизното приодно светло од ка-

тегоријата I може да биде дополнет со секвентнф 
блескотно светло, освен ако такви светла поради 
карактеристиките на системот за осветлување и 
поради природата на метеоролошките услови на 
аеродромот не.се потребни. Секвентното блескотно 
светло се поставува кон светлата на оската на сис-
темот. 

Овие светла треба да блескаат 2 пати во секун-
да по утврдениот редослед, со тоа што блескотите 
да започнат од најоддалечената светилка од прагот 
и да се движат рамномерно кон прагот на полетно-
-слетната патека. 

Електричната мрежа мора да биде технички 
решена така што да можат овие светла да се упо-
требуваат независно од другите светла на системот 
на светлосното обележување на приодот. 

Член 92 
Светилките на системот на прецизното приодно 

светло од категоријата I мораат да емитираат свет-
лина со висок интензитет во бела боја, а минимал-
ниот просечен интензитет и распределбата на свет-
лина во хоризонталниот и вертикалниот агол на 
секоја светилка се дадени во табелата бр. 1. 

Секоја светилка на системот мора да биде на-
сочена така што да осветлува определен простор 
кој е прикажан на скицата бр. 20. 
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8) С и с т е м н а п р е ц и з н о п р и о д н о с в е т -
л о о д к а т е г о р и ј а т а II и III 

Член 93 
Системот на прецизно приодно светло од кате-

горијата II и III се состои од : 
1) праволиниски ред на светилки поставен по 

трасата на продолжената оска на полетно-слетната 

патека која се простира до 900 ш од прагот на по-
л е т о " с летната патека; 

2) два бочни реда на светилки кои се паралел-
ни на оската на системот и кои се поставуваат до 
растојание од 270 т од прагот на полетно-слетната 
патека; 

3) два праволиниски реда на светилки поста-
вени симетрично и вертикално во однос на оската 

Скица бр. 21 - Дел на прецизниот приод на светлата од категоријата.И и 1П до 300 т од прагот и 
светлата на ПСП за прецизно приоѓање од категорија П и III. 
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на системот (пречка на системот) а пречките на си-
стемот се поставуваат на 150 и 300 m од прагот на 
полетно-слетната патека, како што е тоа прикажа-
но на скицата бр. 21. 

Меѓусебното надолжно растојание на светилки-
те на оската на системот и на бочните редови на 
светилки, како и растојанието помеѓу прагот на 
полетно-слетната патека и до него најблиските све-
тилки на оската на системот и светилиште на боч-
ните редови, мора да биде 30 m. 

Меѓусебното напречно растојание на внатреш-
ните светилки на бочните редови на светилки из-
несува 18 ш и мора да биде еднакво на растојание-
то на внатрешните светилки на зоната на допирот 
на полетно-слетната патека. 

Член 94 
Оската на системот во првите 300 ш од прагот 

на полетно-слетната патека се состои од светлечки 
тела или од групи на светилки од должина од 4 до 
5 m кои се симетрични и кои паѓаат вертикално на 
оската на системот. 

Ако светлечките тела се состојат од поединеч-
ни светилки кои ,се сметаат како точкести извори 
на светлина, меѓусебното растојание на тие светил-
ки мбже да биде најмногу 1,5 m а исто растојание 
мора да постои и помеѓу поединечните светилки 
што ја сочинуваат групата на светилки. 

Оската на системот на растојание од 300 до 900 
m од прагот на полетно-слетната патека се формира 
на еден од следните начини: 

1) со светлечки тела или со група на светилки 
како што тоа е пропишано во став 1 на овој член, 
или 

2) со два паралелни реда на светилки на меѓу-
себно растојание од 1,5 m поставени симетрично во 
однос на оската на системот, на растојание од 300 
до 600 ш од прагот и со три паралелни реда на све-
тилки на меѓусебно растојание од по 1,5 m со сре-
ден ред во оската на системот, на растојание од 600 
до 900 m од прагот на полетно-слетната патека. 

Системот на прецизното приодно светло од ка-
тегоријата II и III може да биде дополнет со сек-
вентно блескотно светло, чиишто карактеристики 
се дадени во член 91 став 2 од овој правилник. 

Член 95 
Бочниот ред на светилки се состои од светлеч-

ки тела или од групи на светилки чијашто должина 
и меѓусебно растојание се исти како и кај светлос-
ните ознаки на зоната на допирот на полетно-слет-
ната патека. 

Пречката на системот од член 93 на овој пра-
вилник се формира на растојание од 150 m од пра-
гот на полетно-олетната патека, така што празни-
ните помеѓу светлечките тела или групата на свет-
илки на оската на системот и на бочните редови да 
се пополнат со соодветни светлечки тела или со 
групи на светилки. 

Пречката на системот на 300 m од прагот на 
полетно-слетната патека се простира по 15 m од 
двете страни на оската на системот. 

Член 96 
Ако оската на системот се формира 300 m зад 

прагот на полетно-слетната патека, на начинот 
предвиден во член 94 став 3 точка 1 на овој пра-
вилник, потребно е да се постават додатни пречки 
на 450, 600 и 750 m од прагот на полетно-слетната 
патека. 

Во случајот од став 1 на овој член бочните све-
тилки на сите пречки на системот треба да се пос-
тавени на начинот предвиден во член 90 став 3 од 
овој правилник. 

Растојанието помеѓу светилиште кои сочинуваат 
пречки на системот не може да биде поголемо од 
2,7 ш. 

Член 97 
Светилките кои ја формираат оската и пречки-

те на системот на прецизно приодно светло од ка-
тегоријата II и III. треба да емитираат бела свет-
лост со висок интензитет. Светилиште на. бочните 
редови емитираат црвена светлост со висок интен-
зитет, со тоа што интензитетот на црвената свет-
лост мора да биде усогласена со интензитетот на 
белата светлост. 

Секоја светилка на системот мора да биде на-
сочена така што да осветлува определен простор, 
кој е прикажан на скината бр. 20. 

Минималниот просечен интензитет на светлата 
и распределбата на светлоста на сеќоја светилка 
во хоризонтална и вертикална насока се дадени во 
табела бр. 1. 

4) М о н т и р а њ е н а с в е т и л к и т е н а п р и -
о д н о т о с в е т л о 

Член 98 
- Монтирањето на светилките на приодното свет-

ло мора да биде изведено така што светилките да 
бидат во хоризонтална рамнина, која поминува низ 
прагот на полетно-слетната патека, со тоа што: 

1) пилотот на воздухопловот ги гледа сите све-
тилки кога воздухопловот се наоѓа над над-
ворешниот маркер за еден степен под патеката на 
тонењето определена со радионавигационотр сред-
ство за прецизно приоѓање; 

2) ниедна пречка да не ја надвисува површи-
ната на приодното светло со ширина од 120 т која 
се простира од прагот на полетно-слетната патека 
до 60 т зад нај оддалечената светилка и е симет-
рична во однос на оската на системот 

Под пречка, во смисла на став 1 од овој член, 
се смета пречка на патиштата кои не се под надзор 
на контролава на летањето, со висина од 4,8 т над 
КОЛОВОЗОТ, односно со висина од 12 т над горниот 
раб на железничките шини. 

По исклучок од одредбата на танка 2 став 1 на 
овој член, рамнината на приодното светло можат да 
ја надвишуваат радионавигационите уреди кои, во 
тој случај, се сметаат за пречќа и мораат да бидат 
прописно обележани и осветлени. 

Член 99 
Ако рамнината и приодното светло не е хори-

зонтална, по исклучок од член 98 на овој правил-
ник, најголемиот наклон на таа рамнина, над и 
под хоризонталата, може да биде 1 : 66 до 300 од-
носно 1 : 40 на поголеми растојанија од 300 м од 
прагот на полетно-слетната патека. 

Промената на наклонот на рамнетата не смее -
да го надмине наклонот од 1 : 60. 

Светилките на системот на прецизното приодно 
светло од категоријата II и III, до 450 т од прагот 
на полетно-слетната патека, мораат да бидат во 
хоризонтална рамнина. 

Член 100 
Најголемо дозволено отстапување на положбата 

на оската на системот на приодното светло рд ос-
ката на полетно-слетната патека може да биде 
±1/4 степен. 

Пречката на системот на приодното светло мора 
да биде нормална во однос на оската на системот, 
со отстапување од ±1/2 степен, ако системот е 
формиран како на скицата бр. 22 под А, односно со 
отстапување ±2 степени, ако системот е формиран 
како на скицата бр. 22 под В. 
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Член 101 
На делот од патеката на запирањето на возду-

хопловот и на претполето, како и до 150 m од кра-
јот на полетно-слетната патека,, светилките на сис-
темот на приодното светло се вградуваат, во коло-
возната конструкција на патеката, односно се мон-
тираат на ниво на теренот. 

3. Светлосни покажувачи на наклонот на приоѓа-
њето 

Член 102 
Светлосните покажувачи на наклонот на прио-

ѓањето се поставуваат: 
1) ако полетно-слетната патека ја користат 

турбомлазни или други слични воздухоплови; 
2) ако пилотот на кој и да е воздухоплов може 

да има тешкотии во процената на визуелниот при-
од над вода или над едноличен терен, дење, од-
носно поради недостиг на пропишаните надворешни 
светла во приодната зона ноќе; 

3) ако во зоната на приоѓањето постојат објек-
ти кои можат да го доведат во опасност воздухо-
пловот кога тоне под нормалната патека на прио-
дот, а особено ако не постојат средства кои би пре-
дупредувале на постоењето на такви објекти; 

4) ако физичките услови на кој и да е крај на 
полетно-слетната патека претставуваат сериозна 
опасност за воздухопловот кој нема да стигне до 
таа патека во слетувањето или кога ќе излезе над-
вор од крајот на полетно-слетната патека по сле-
тувањето; 

5) ако теренот или метеоролошките услови се 
такви што воздухопловот да може да се најде во не-
вообичаена турбуленција на воздухот во текот на 
приоѓањето. 

Член 103 
Светлосни покажувачи на наклонот на приоѓа-

њето се: 
1) системот на светлосните покажувачи на на-

клонот на приоѓањето (во натамошниот текст: VASIS) 
и упростениот систем на светлосните покажувачи на 
наклонот на приоѓањето (во натамошниот текст: 
AVASIS), со карактеристиките што се дадени во чл. 
104 до 114 на овој правилник; 

2) системот на светлосните покажувачи на на-
клонот на приоѓањето со 3 пречки (во натамошниот 
текст: 3 BAR VASTS) и упростениот систем на свет-
лосните покажувачи на наклонот на приоѓањето со 
3 пречки (во натамошниот текст: 3 BAR AVASIS), 

чиишто карактеристики се дадени во чл. 115 до 121 
на овој правилник. 

Светлосните покажувачи на наклонот на прио-
ѓањето од став 1 на рвој член се дадени во скицата 
бр. 23. 

Член 104 
Системот на светлосните покажувачи на накло-

нот на приоѓањето VASIS и 3 BAR VASIS се поста-
вува на аеродром кој исполнува најмалку еден услов 
од член 102 на овој правилник, кога тој аеродром го 
користат воздухоплови во меѓународниот воздушен 
сообраќај. 

AVASIS и 3 BAR AVASIS се поставуваат на 
аеродром кој исполнува најмалку еден услов од член 
102 на овој правилник, кога тој аеродром го користат 
воздухоплови во домашниот воздушен сообраќај. 

3 BAR VASIS и 3 BAR AVASIS се згодни за воз-
духопловите кај кои висината од пилотовите очи до 
тркалото на воздухопловот, во положба на рамнење 
на воздухопловот, не преминува 16 т . 

VASIS и AVASIS се згодни за воздухоплови ка ј 
кои висината од пилотовите очи до тркалото на воз-
духопловот, во положба на рамнење на воздухопло-
вот, не преминува 4,5 т . 

4. Светлосни покажувачи на наклонот на приоѓањето 
со две пречки 

Член 105 
Системот на светлосниот покажувач на наклонот 

на приоѓањето VASIS се состои од 12 светилки кои 
симетрично се распоредени од двете страни на оска-
та на полетно-слетната патека, во два пара пречки, 
со по три светилки во секоја пречка, како што тоа 
е прикажано на скицата бр. 23 под А. 

Системот на светлосниот покажувач на наклонот 
на приоѓањето AVASIS (упростен систем VASIS) се 
состои од: 

1) осум светилки кои симетрично се распоредени 
во однос на оската на полетно-слетната патека, во два 
пара пречки, со по две светилки во секоја пречка; 
како што тоа е прикажано на скицата бр. 23 под В 
ако е во прашање полетно-слетна патека на аеро-
дром со кодексни ознаки А, В и С, или 

2) четири светилки кои симетрично се распоре-
дени во однос на оската на полетно-слетната патека, 
во два пара пречки со по една светилка во секоја 
пречка, како што тоа е прикажано на скицата бр. 23 
под С ако е во прашање полетно-слетна патека на 
аеродром со кодексни ознаки D и Е. 

А В С D Е 
V A S I S . A V A S I S A V A S I S 3 - В A R V A S I S 3 - B A R A V A S I S 

Скица бр. 23 — Светлосни покажувачи на наклонот 
на приоѓањето 
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Член 106 
Секоја светилка на покажувачот на наклонот на 

приоѓањето мора да емитира светлосен сноп во бела 
боја во горниот дел и во црвена боја во долниот дел, 
како што е тоа прикажано на скицата бр. 24. 

Светилиште мораат да бидат распоредени така 
што пилотот на воздухопловот во текот на приоѓа-
њето да ги гледа: 

1) сите светла како бели, ако се наоѓа над аго-
лот на приоѓањето; 

2) првите светла како бели и вторите како црве-
ни, ако се наоѓа на аголот на приоѓањето; 

3) сите светла како црвени, ако се наоѓа под аго-
лот на приоѓањето. 

Ако воздухопловот е значително под аголот на 
приоѓањето, светлата на двете пречки, сместени од 
истата страна на полетно-слетната патека, треба да 
Се видат споени во еден црвен сигнал. 

Член 107 
Системите на светлосните покажувачи на нак-

лонот на приоѓањето мораат да бидат приспособени 
За употреба дење и ноќе. 

Свети лките на одделни пречки на системите'тре-
ба да бидат монтирани што е можно поблиску до те-
ренот, така што пилотот од'воздухопловот во приод 
да ги види како хоризонтална линија. 

Стандардната положба на пречките и на светил-
ките на системите е прикажана на скицата бр. 25 (на-
клон на полетно-слетната патека 0%, агол на при-
оѓањето 3%). 

Од наведените димензии може да се отстапи за-
висно од: аголот на приоѓањето, наклонот на полет-
но-слетната патека во зоната на допирот, надвишу-
вањето на тркалото над прагот, видот на воздухопло-
вите кои ја користат полетно-слетната патека, на-
г о н с к и о т агол на приоѓањето на другите визуелни 
или невизуелни средства, вкрстувањето на полетно-
-слетната патека и на рудните патеки, 

Член 108 
Отстапувања за поставување на светлосни пока-

жувачи на наклонот на приоѓањето, а во зависност 
од околностите наведени во член 107 став 4 на овој 
правилник Сојузниот комитет за сообраќај и врски 
може да одобри и тоа: 

1) зголемување на растојани.ето D1 за најмногу 
90 m земајќи го предвид аголот на приоѓањето, на-

должниот наклон на полетно-слетната патека во зо-
ната на допирот и тешкотиите при поставувањето на 
светлосниот покажувач на нагло приоѓање, поради 
вкрстување со друга полетно-слетна или рулна па-
тека. По исклучок, тоа растојание може да се 
намали за најмногу 30 m водејќи сметка за надви-
шувањето на тркалото на воздухопловот* над прагот. 

2) намалување на растојанието D2 за најмногу 
60 m односно зголемување за најмногу 90 m во слу-
чаите: 

а) ако разликата помеѓу расположивата должина 
на полетно-слетната патека и должината потребна 
за слетување на воздухопловите, што ја користат 
полетно-слетната патека, е мала — растојанието мо-
же да се намали; 

б) ако постои стандарден невизуелен покажувач 
на наклонот, за да се избегне разликата во покажу-
вањето на визуелииот покажувач на наклонот и не-
визуелниот покажувач на наклонот-растојанието 
може да се зголеми; 

в) ако ПОСТОР! тешкотија при поставување на по-
кажувачот поради пресекот на другата цолетно-
-слетна или рулна патека или за да се компензира 
влијанието на надолжниот наклон на палетно-слет-
ната патека во зоната на допирот; 

3) намалување на растојанието D3 за најмногу 
60 т , односно зголемување на растојанието за нај-
многу 90 ш, но само толку колку што е неопходно 
за да се избегнат тешкотии при поставувањето на 
покажуваните поради вкрстување со друга полетно-
-слетна или со рулна патека, или за да се компензи-
ра влијанието на надолжниот наклон на полетно-
-слетната патека во зоната на допирот; 

4) должините. Dl, D2 и D3 да се дотераат така 
што да се компензира меѓусебната* разлика на виси-
ната на пречките ^1ли разликата на висината на 
пречките во однос на полетно-слетната патека. 

Член 109 
Зрачењето на светлосниот сноп на секоја светил-

ка мора да биде во облик на ладало во широк лак 
во хоризонтален агол во правецот на приодот. 

Преминот од црвениот и белиот сектор на бои во 
вертикалната рамнина, мора да биде таков што да 
може набљудувачот да го види во вертикален агол 
од 15 минути приближно. 

Во светлосниот сноп, интензитетот на комплет-
ниот црвен сектор под преодниот сектор не смее да 
биде помал од 15% интензитет на ко,мплетно белиот 
сноп над преодниот сектор. 

Снопот на светлата со кои зрачат светилките мо-
ра да биде таков што, при добра надворешна видли-
вост, ефективната далечина на видливоста на систе-

Скица бр 24 — Снопови на светлината на покажувачот на наклонот на приоѓањето 
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Скица бр. 25 - Стандардна положба на пречките на светлосните покажувачи на наклонот на приоѓањето. 

мот да биде најмалку 7,4 кш во агол I 0 30' над и под 
средината на преодниот сектор дење и ноќе, а по 
хоризонталниот агол над 10о дење и 30о ноќе. 

Снопот на светлата со кој зрачат светилиште мо-
ра да се види од нивото на земјата до двократниот 
агол на приоѓањето и треба да има што е можно по-
голем интензитет над 300 по хоризонталниот и 50 по 
вертикалниот агол. 

Член 110 
Контролата на интензитетот на светлоста е по-

требно да се обезбеди за да се овозможи приспосо-
бување на интензитетот кон најчестите услови, а ис-
товремено да се спречи заслепувањето на пилотот 
на воздухопловот во текот на приоѓањето и слету-
вањето. 

Светилките мораат да бидат изработени од лесно 
скршлив материјал и конструирани да можат да се 
дотеруваат по висина, така што пониската граница на 
белиот дел од снопот на светлоста да може да биде 
фиксирана на секој висински агол помеѓу I0 , 30' и 
4С 30' над хоризонталата. 

Член 111 
Конструкцијата на светилките мора да биде из-

ведена така што остатоците од кондензацијата, прав-
та и сл. на оптичките површини, што е можно по-
малку да влијаат врз емитирањето на светлоста и 
да не влијаат врз контрастот помеѓу црвената и бе-
лата светлост и на висината на преодниот сектор. 
Со конструкцијата на светилките треба да се сведе 

на минимум можноста отворите на светилките да се 
блокираат во потполност или делумно со снег или со 
мраз. 

Член 112 
Кога полетно-слетната патека која има светлосен 

систем VASIS е опремена со ILS уред, положбата и 
висината на светилките мораат да бидат такви што 
светлосниот агол на приоѓањето да се поклопува, што 
е можно повеќе со патеката на тонењето по уре-
дот ILS. 

Дотерувањето на висинскиот агол на светлосните 
снопови на првите пречки мора да биде такво што 
пилотот на воздухопловот во приод, примајќи го 
најнискиот сигнал кој покажува дека е на аголот на 
приодот, да може да ги надвиши сите објекти во 
приодната зона на безбедна висина. 

Член 113 
Обликот и димензиите на површината, внатре во 

која не смее да има никакви пречки, се прикажани 
на скицата бр. 26. 

Над површината чијшто наклон е за 1° понизок 
од горната граница на комплетниот црвен сектор кој 
го даваат првите пречки, а која тргнува од транс-
ферзалната линија на 90 m пред првите пречки и 
на нивното ниво, не смее да постои никаква пречка. 

Ако лостон некоја пречка под површината, ши-
рината на снопот на светилките треба да се намали 
за да се обезбеди условот од став 2 на овој член. 
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Скица бр. 26— Површина без пречки за свет лосниот покажувач на наклонот на приоѓањето. 

Член 114 
Определувањето на висинскиот агол на светлос-

ниот сноп кај првите и вторите пречки, мора да биде 
такво што аголот Б да биде околу 15 минути пого-
лем од аголот А и не смее да биде помал од аголот 
А, како што тоа е прикажано на скицата бр. 24. 

Светлосните снопови на вторите пречки мораат 
да имаат исти висински услови, што важи за сите 
светлосни снопови на првите пречки. 

5. Светлосни покажувачи на наклонот на приоѓањето 
со три пречки 

Член 115 
Системот на светлосните покажувачи на накло-

нот на приоѓањето со три пречки 3 BAR VASIS се 
состои од VASIS и од уште еден пар пречки (трета 
пречка), што симетрично се поставени во однос на 
реката на пол етно-с летната патека и кои имаат нај -

1 малку две светилки во секоја додатна пречка, како 
што тоа е прикажано на скицата бр. 23 под D. 

Системот 3 BAR AVASIS се состои од AVASIS со 
две светилки во секоја пречка и од еден пар додат-
ни пречки (трета пречка) со најмалку две светилки 
во една пречка, како што тоа е прикажано во скица-
та бр. 23 под Е. 

Член 116 
Секоја светилка мора да емитира сноп светла во 

бела боја во горниот дел и во црвена боја во долниот 
дел. Светилките мораат да бидат распоредени така 
што на пилотот да му овозможуваат избор на аголот 
на приоѓањето што го формираат првите и вторите 
пречки или вторите и третите пречки. 

Ако воздухопловот го следи аголот на приоѓање-
то што го формираат првите и вторите пречки, пи-
лотот треба да ги види: 

1) првите и вторите светла како бели а третите 
како црвени, ако воздухопловот се наоѓа над аголот 
на приоѓањето, или сите светла како бели ако воз-
духопловот е значително над аголот на приоѓањето; 

2) првите светла како бели а вторите и третите 
како црвени, ако воздухопловот е на аголот на при-
оѓањето; 

3) првите, вторите и третите светла како црвени, 
ако воздухопловот е под аголот на приоѓањето. 

Ако воздухопловот го следи аголот на приоѓање-
то што го формираат вторите и третите пречки, пи-
лотот треба да ги види: 

1) првите, вторите и третите светла како бели, 
ако воздухопловот е над аголот на приоѓањето; 

2) првите и вторите светла како бели а третите 
како црвени, ако воздухопловот е на аголот на при-
оѓањето; 

3) првите светла како бели а вторите и третите 
како црвени, ако воздухопловот е под аголот на при-
оѓањето, или сите светла како црвени ако е значи-
телно под аголот на приоѓањето. 

Ако воздухопловот е значително под аголот на 
приоѓањето, светлата што ги даваат пречките од иста 
страна на полетно-слетната патека ќе се спојат во 
еден црвен сигнал. 

Член 117 
Стандардната положба на пречките и на светил-

ките на системот е прикажана на скицата бр. 25, а 
одстапувања од наведените димензии можат да се 
вршат во согласност со член 107 став 4 и со член 108 
на овој правилник. 

Карактеристиките на светилките што се кори-
стат за системот 3 BAR VASIS и 3 BAR AVASIS мо-
раат да бидат исти како и карактеристиките на све-
тилките кои се користат за системот VASIS, а со-
гласно со одредбите на чл. 104 до 111 на овој правил-
ник. 

При изведувањето на електричната мрежа за на-
појување на светилките е потребно да се обезбеди 
дефектот на делот на електричната мрежа да не 
предизвика погрешно покажување на аголот на при-
оѓањето. 

Член 118 
Ако полетно-слетната патека опремена со систе-

мот 3 BAR VASIS или 3 BAR AVASIS има уред ILS, 
висините на светилките во првите и вторите пречки 
мораат така да бидат дотерани што покажувањето 
на аголот на приоѓањето да се поклопува со патеката 
на тонењето по уредот ILS. 

Системот 3 BAR VASIS или 3 BAR AVASIS се 
поставува така што пилотот на воздухопловот што 
ја следи патеката на тонењето по уредот ILS, во по-
четокот да ги види сигналите на светлосниот сис-
тем, којшто покажува дека воздухопловот е нешто 
повисок или понизок во однос на светлосниот на-
клонета агол. Тоа покажување во текот на приоѓа-
њето се менува во правилни сигнали, со тоа што 
точката на промената да зависи од положбата и 
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висината на светилките и од растојанието помеѓу 
пилотовите очи и давачот на патеката на приоѓа-

њето на уредот ILS. 

Член 119 
Определувањето на висинскиот агол на светил-

ките кај првите пречки на системот се врши така 
што воздухопловот во приоѓањето на најнискиот 
сигнал на аголот на приоѓањето да ги надвиши си-
те објекти во приодната зона на безбедна висина. 

Формата, димензиите и наклонот на рамнината 
за надвишување на пречките мораат да им одгова-
раат на условите определени во член 113 на овој 
правилник. 

Член 120 
Висинскиот агол на светлосниот сноп во првите 

пречки на системот мора да биде најнизок можен 
агол што се определува според формулата дадена 
на скицата бр. 24. Висинскиот агол кај светлосните 
снопови ка ј третите пречки мора да биде 3°. 

Висинскиот агол на светлосните снопови на 
; вторите пречки на системот мора да изнесува поло-

вина од аголот што го формираат светлосните сно-
пови на првите и на другите пречки. Разликата по-
меѓу аглите што ги формираат светлосните снопови 
од третата и втората пречка, како и разликата по-
меѓу аглите што ги формираат светлосните снопови 
од вторите и првите пречки, не смее да биде пома-
ла од 15 минути. 

Разликата помеѓу аглите на повисокиот наклон 
на приоѓањето и понискиот наклон на приоѓањето 
не смее да биде помала од аголната длабина на пред-
ниот сектор на втората пречка. 

Светилките што имаат преодни сектори помали 
од аголната разлика помеѓу два наклони на прио-
ѓањето се поставуваат како средни пречки. 

Член 121 
Висинскиот агол на светлосните снопови на 

третите пречки може да биде и поголем од 3°, за-
висно од пречките, конфигурацијата на теренот 
и сл. 

Висинското дотерување на третата пречка над 
3° може да се избегне со отстранување на пречките 
или со поставување на пречките и на поголемо рас-

, тојаиие од прагот на полетно-слетната патека. 
Светлосните снопови ка ј третите пречки мораат 

да имаат подеднакво дотерани висински агли, што 
важи и за светлосните снопови на вторите и први-
те пречки на системот. 

6. Обележување на по л етно - с летните патеки 

Член 122 
Светлосното обележување на полетно-слетните 

патеки со коловозна покривка ги опфаќа: 
1) рабните светла на полетно-слетната патека; 
2) светлата и бочните пречки на прагот на по-

летно-слетната патека; 
3) светлата на крајот на полетно-слетната па-

тека; 
4) светлата на оската на полетно-слетната па-

тека; 
5) светлата на зоната на допирот на полетно-

-слетната патека; 
6) светлата на продолжетокот на полетно-слет-

ната патека за запирање на воздухопловот. 

1) Р а б н и с в е т л а н а п о л е т н о - с л е т н а т а 
п а т е к а 

Член 123 
Рабните светла на полетно-слетната патека мо-

раат да се постават на сите патеки што се употре-
буваат ноќе, или дење во условите на лоша видли-
вост. 

Рабните светла на полетбо-слетната патека се 
поставуваат долж рабовите на патеката или на ра-
стојание не поголемо од 3 m од работ надвор од по-
вршината на таа патека, во два паралелни редови 
на исто отстојание од оската на полетно-слетната 
патека. 

Ако ширината на површината што може да се 
користи како пол етно-слетна патека е поголема од 
45 т , растојанието помеѓу редот на рабните светил-
ки ќе се определи според видот на приоѓањето на 
воздухопловот, според карактеристиките на расту-
рањето на светлоста на рабните светилки како и 
според другите визуелни средства. 

Член 124 
Светилките на рабното светло треба да бидат 

рамномерно распоредени на растојание од 60 ш и л и 
на помало растојание за инструменталните односно 
100 m или помало растојание за неинструментал-
ните полетно-слетни патеки. 

Светилките на спротивните рабови на полетно-
слетната патека треба да се наоѓаат во права лини-
ја која е вертикална на оската на таа патека, 

На споевите на другите патеки со полетно-слет-
ната патека светилките можат да бидат поставени 
на помало растојание од растојанието од став 1 на 
овој член, 

Светилките можат да бидат и изоставени ако 
обележувањето на по л етно-с летната патека се врши 
на друг начин кој на пилотот му овозможува пра-
вилно и безбедно управување со воздухопловот. 

Член 125 
Рабните светла на полетно-слетната патека мо-

раат да бидат зацврстени за подлогата и треба да 
бидат во бела боја, освен во следните случаи: 

1) ка ј изместениот праг светлата помеѓу поче-
токот на полетно-слетната патека и изместениот 
праг, во правецот на приоѓањето, мораат да бидат 
во црвена боја, и 

2) во должина од 600 ш од крајот на полетно-
слетната патека, или до половината на патеката, 
ако таа половина е помала од 600 ш, во правецот 
кон воздухопловот при слетувањето, односно при 
полетувањето светлата мораат да бидат во жолта 
боја. 

Член 126 
Рабните светла на пол^тно-слетната патека мо-

раат да бидат видливи под сите хоризонтални агли 
така што пилотот да биде во можност да управува 
-со воздухопловот при полетувањето и при слетува-
њето. Ако рабните светла треба да овозможат кру-
жно водење на воздухопловот, тогаш мораат да 
бидат видливи во сите хоризонтални агли. 

Рабните светла на полетно-слетната патека мо-
раат да бидат видливи и во вертикална рамнина, 
до агол од 15° и тоа од сите хоризонтални агли, 
наведени во став 1 од овој член. 

Интензитетот на рабните светла на полетно-
слетната патека мора да биде најмалку 50 cd (кан-
дели) освен на аеродромите, к а ј кои другите светла 
и светлата во околината не се многу изразени, на 
кои интензитетот не смее да им биде помал од 25 cd. 

Рабните светла на полетно-слетната патека за 
прецизно приоѓање мораат во се да им одговараат 
на условите наведени во табелата бр. 1. 

2) С в е т л а и б о ч н и п р е ч к и н а п о л е т н о -
с л е т н а т а п а т е к а 

Член 127 
Светлата на прагот на полетно-слетната патека 

мораат да се постават на патеките што се обележа-
ни со рабни светла, освен ако се во прашање пате-
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ки кај кои е изместен прагот, а се поставени бочни 
пречки на светлата на прагот. 

Светлата на прагот се поставуваат во права ли-
нија која е вертикална на оската на полетно-слетна-
та патека. 

Ако прагот на полетно-елетната патека се на-
оѓа на крајот на таа патека, светлата на прагот се 
поставуваат по можност што поблиску до крајот, но 
не повеќе од 3 m од крајот на полетно-слетната па-
тека. 

Ако прагот на полетно-слетната патека е изме-
стен тогаш светлата на прагот или бочните пречки 
на прагот се поставуваат на местото на изместениот 
праг. 

Член 128 
Светлата на прагот на полетно-слетната патека 

се состојат: 
1) од најмалку б светилки на полетно-слетната 

патека за инструментално приоѓање и за приоѓање 
при видливост; 

2) од најмалку онолку светилки на полетно-слет-
ните патеки за прецизно приоѓање од категоријата 
I, колку што е потребно тие рамномерно да се рас-
поредат помеѓу редовите на рабното светло на расто-
јание од 3 т ; 

3) од онолку светилки на полетно-слетните па-
теки за прецизно приоѓање од категоријата II и III, 
колку што е потребно тие рамномерно да се распоре-
дат помеѓу редовите на разното светло на растојание 
од 3 т , или на помало растојание. 

Светлата од точ. 1 и 2 став 1 на овој член треба 
да бидат рамномерно распоредени помеѓу редовите на 
рабното светло или симетрично групирани во однос 
на оската на полетно-слетната патека во две групи, 
00 светилки рамномерно распоредени во секоја гру-
па. Растојанието помеѓу групите треба да биде една-
кво со внатрешното растојание на ознаките на зона-
та на допирот, или светлата на зоната на допирот на 
полетно-слетната патека, како што тоа е прикажано 
на скицата бр. 27. 

Член 129 
Бочните пречки на прагот мораат да се постават 

на полетно-слетните патеки за прецизно приоѓање 
и за инструментално приоѓање, ако прагот е изме-
стен а не се поставени други светла на прагот. 

Бочните пречки на прагот можат да се постават 
на полетно-слетните патеки за прецизно приоѓање, 
ако е потребно додатно обележување на положбата 
на прагот. 

Член 130 
Бочните пречки на прагот мораат да се постават 

симетрично во однос на оската на полетно-слетната 
патека од страна и под прав агол во однос на лини-
јата на рабните светла на полетно-слетната патека 
и се состојат од две групи светилки. 

Секоја пречка се формира од најмалку 5 светил-
ки распоредени во должина од 10 до 15 ш. 

Внатрешната светилка во бочната пречка на пра-
гот мора да биде во линија со светилките на рабното 
светло на полетно-слетната патека. 

Член 131 
Светилките на прагот на полетно-слетната пате-

ка и бочните пречки на тој праг мораат да бидат за-
цврстени за подлогата и мораат да емитираат свет-
лост во зелена боја, Снопот на светлоста треба да 
биде насочен во правецот на приоѓањето на возду-
хопловот. * 

3) С в е т л а н а к р а ј о т н а п о л е т н о-с л е т н а -
т а п а т е к а 

Член 132 
Светлата на крајот на полетно-слетната патека 

Мораат да ,се постават на патеките на кои се поста-
вени и рабните светла на полетно-слетната патека. 

Ако прагот и крајот на полетно-слетната патека 
се поклопуваат, светилките на прагот можат да се 
користат како светилки на крајот на пол етно-с лет-
ната патека, ако се исполнети условите од чл. 131 и 
135 на овој правилник. 

Член 133 
Светлата на крајот на подетно-слетната патека 

мораат да се постават во права линија која што е 
вертикална на оската на полетно-слетната патека. 
Овие светла треба да се постават по можност што 
поблиску до крајот на патеката, но .не повеќе од 3 m 
од кракот на полетно-слетната патека. 

Член 134 
Светлата на крајот на полетно-слетната патека 

се состојат од најмалку 6 светилки што ,мораат 
рамномерно да бидат распоредени помеѓу редовите 
на рабните светла на полетно-слетната патека, или 
симетрично распоредени во однос на оската на по-
летно-слетната патека, 

Светилките од став 1 на овој член се поставуваат 
во две групи, со рамномерно растојание помеѓу све-
тилките и со меѓупростор помеѓу две групи што не 
е поголем од половината на растојанието, помеѓу ре-
довите на рабните светла на полетно-слетната па-
тека. 

При обележувањето на полетно-слетната патека 
за прецизно приоѓање од категоријата III, растоја-
нието помеѓу светилките не смее да биде поголемо 
од 6 т , освен растојанието помеѓу првите две вна-
трешни светилки, ако постои меѓупростор помеѓу две 
групи светилки, како што тоа е прикажано на ски-
цата бр. 27. 

Член 135 
Светилките на крајот на полетно-слетната пате-

ка мораат да бидат зацврстени за подлогата и мо-
раат да емитираат светлост во црвена боја, Снопот 
на светлоста мора да биде насочен кон полетно-слет-
ната патека. 

4) С в е т л а н а о с к а т а на п о л е т н о - с л е т н а -
т а п а т е к а 

Член 136 
Светлата на оската на полетно-слетната патека 

мораат да се постават на полетно-слетните патеки за 
прецизно приоѓање од категориите II и III. 

Светлата на оската на полетно-слетната патека 
можат да се постават на патеките за прецизно при-
оѓање од категоријата I, ако таа патека ја користат 
воздухоплови со голема брзина на слетување,, или 
ако растојанието помеѓу редовите на рабните светла 
на полетно-слетната патека е поголемо од 50 т . 

Светлата на оската на полетно-слетната патека 
мораат да се постават и на патеките за полетување, 
ако е пропишана минимална хоризонтална видли-
вост за полетување помала од 400 т . 

Светлата на оската на полетно-слетната патека 
можат да се постават и на патеките за полетување, 
ако е пропишана минимална хоризонтална видли-
вост за полетување над 400 ш кога патеката ја ко-
ристат воздухоплови со поголеми брзини во полету-
вањето, а растојанието помеѓу редовите на рабните 
Светла на патеката е поголемо од 50 ш. 

Член 137 
Светилките на светлата на оската на полетно-

-слетната патека се поставуваат долж оската од 
прагот кон крајот на патеката, на исто растојание, 
и тоа: 

1) ка ј полетно-слетните патеки за прецизно при-
оѓање од категоријата III на 7,5 или 15 т ; 

2) ка ј полетно-елетните патеки за прецизно при-
оѓање од категоријата И или од пониска категорија, 
ако е потребно, да се постават светла на оската на 
полетно-слетната патека на 7,5, 15 или 30 ни 
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-слетната патека расположива за слетување до 300 
ш пред крајот на по л етно-с летната патека. 

Член 140 
Светилките на светлото на оската на полетно-

-слетната патека мораат да бидат зацврстени за под-
логата. 

Електричната мрежа за напојување на светилки-
те, треба да биде поставена така што дефектот на 
делот на системот на светлата на оската на полетно-
-слетната патека да не доведе до давање на погреш-
ни известувања за должината на полетно-слетната 
патека. 

5) С в е т л а н а з о н а т а н а д о п и р о т н а п о -
л е т н о - с л е т н а т а п а т е к а 

Член 141 
Светлата на зоната на допирот на полетно-слет-

ната патека мораат да се постават во зоната на до-
пирот на полетно-слетните патеки за прецизно при-
оѓање од категоријата II и III. 

Светлата на зоната на допирот на полетно-слет-
ната патека се простираат праволиниски до прагот 
од 900 т . На полетно-слетните патеки пократки од 
1.800 т овие светла не смеат да ја преминат полови-
ната од должината на полетно-слетната патека. 

Член 142 
Светлата на зоната на допирот на полетно-слет-

ната патека се формираат од светлечки тела или од 
групи на светилки во пар, симетрично распоредени 
во однос на оската на полетно-слетната патека. 

НАИЗМЕНИЧНИ 
Ц Р В Е Н И И БЕЛИ 
С В Е Т Л А НА ОСКАТА 

Скица бр. 28. - Светлосно обележување на приодот и на ПСП за случај на поместени прагови 

Начинот на поставувањето на светла на оската 
на полетно-слетната патека е прикажан на скицата 
бр. 28 

Член 138 
Светлосно обележување на оската на полетно-

-слетната патека од почетокот до изместениот праг 
се врши со приодни светла, ако светлата на оската 
се продолжени до изместениот праг и ако нивните 
светлосни карактеристики овозможуваат водење на 
воздухопловот што полетува, или со светлечки тела 
или со групи на светилки од најмалку 3 m должина, 
рамномерно распоредени на надолжно растојание од 
30 т , како што тоа е прикажано на скицата бр. 28. 

Член 139 
Светилките на светлата на оската од прагот до 

900 m пред крајот на полетно-слетната патека во 
правец на полетувањето емитираат светлост во бела 
боја. 

Од 900 m до 300 m пред крајот на полетно-слет-
ната патека светилките емитираат светлост наизме-
нично во црвена и во бела боја. 

Од 300 m до крајот на полетно-слетната патека 
светилките емитираат светлост во црвена боја. 

Ако светилките на светлото на оската на полет-
но-слетната патека се поставени на растојание од 

т , тогаш на растојание од 900 m до 300 m пред 
крајот на полетно-слетната патека се поставуваат 
наизменични парови на светилки што емитираат 
светлост во црвена и во бела боја. 

Ако полетно-слетната патека е пократка од 
1.800 m се поставуваат наизменично бели и црвени 
Светилки, од половината на должината на полетно-
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Бочното растојание на светлечки тела или на 
светилки во пар мора да биде исто како и растоја-
нието на ознаките за обележување на зоната на до-
пирот. 

Надолжното растојание на светлечките тела или 
на групите на светилки е 30 или 60 т . 

Во услови на слаба видливост надолжното рас-
тојание на светлечките тела или на групите на све-
тилки мора да биде 30 ш. 

Член 143 
Светлечкото тело или групата на светилки не 

смеат да бидат пократки од 3 ш ниту подолги од 
4,5 т . 

Ако светлечкото тело се состои од поединечни 
светилки што се сметаат како точкести извори на 
светлост, меѓусебното растојание на тие светилки е 
1,5 т . Исто растојание мора да биде и помеѓу поеди-
нечните светилки во групата. 

Светлата на зоната на допирот на' полетно-слет-
ната патека мораат да бидат зацврстени за подлогата 
и мораат да емитираат насочени светла во бела боја. 

6) С в е т л а н а п р о д о л ж е н и е т о н а п о л е т -
н о - с л е т н а т а п а т е к а з а з а п и р а њ е н а 

в о з д у х о п л о в о т 

Член 144 
Светлата на продолжението на полетно-слетната 

патека за запирање на воздухопловот мораат да се 
постават ако продолжението за запирање се користи 
ноќе. 

Светилките на светлото на продолжението на по-
летно-слетната патека за запирање на воздухопловот 
мораат да бидат зацврстени за цврста подлога и мо-
раат да емитираат светлост во црвена боја во праве-
цот на полетно-слетната патека. 

Член 145 
Светлата на продолжението на полетно-слетна-

та патека за запирање на воздухопловот се поста-
вуваат по целата должина на тоа продолжување на 
патеката, во два паралелни редови на еднакво рас-
тојание од продолжената оска на полетно-слетната 
патека, во продолжение на рабните светла на таа па-
тека. 

Светлата на продолжението за запирање на воз-
духопловот се поставуваат и на крајот на тоа про-
должение под прав агол во однос на продолжената 
оска на полетно-слетната патека, така што да бидат 
поблиску до крајот, но не повеќе од 3 ш зад крајот. 

7) С в е т л о с н о о б е л е ж у в а њ е н а п о л е т-
н о - с л е т н и т е п а т е к и б е з к о л о в о з н а 

п о к р и в к а 

Член 146 
Светлосно обележување на полетно-слетните па-

теки без коловозна покривка се врши со поставува-
ње на рабни светла ако аеродромот се користи ноќе. 

Рабните светла на полетно-слетната патека се 
поставуваат долж работ на површината предвидена 
за слетување на воздухоплови, на меѓусебно растоја-
ние до 100 т . 

Член 147 
Светилките на рабното светло на полетно-слет-

ната патека мораат да бидат зацврстени за подлога-
та и да емитираат бела светлост во сите агли на хо-
ризонталната рамнина и до 30о во однос на хоризон-
талната рамнина. 

Интензитетот на светлоста не смее да биде под 
10 со! 

Член 148 
Ако аеродромот се користи ноќе мора да се обез- . 

беди осветлување најмалку на еден покажувач на 
правецот на ветрот. 

Ако е потребно покажувачот на правецот на сле-
тувањето (знак „Т") да се користи ноќе, треба да се 
осветли или да се обраби со бели светла. 

7. Обележување на рулните патеки 
\ 

Член 149 
Светлосното обележување на рулните патеки ги 

опфаќа: 
1) рабните светла на рулната патека; 
2) светлата на оската на рулната патека; 
3) светлата на оските на излезните и на брзо из-

леаните рулни патеки. 
Светлосното обележување на рудните патеки е 

прикажано на скицата бр. 29. 

1) Р а б н и с в е т л а н а р у л н а п а т е к а 

Член 150 
Рабните светла на рудната патека мораат да се 

постават на свртниците, платформите и стојалишта-
та (површини за престој на воздухопловите) што се 
користат ноќе, како и на рулните патеки на кои н4 
се поставени светла на оската на рудната патека, 
ако се користат ноќе. 

Рабните светла се поставуваат, по можност, што 
поблиску до работ на рудната патека, платформата^ 
свртницата и стојалиштето, но не повеќе од 3 т од 
работ надвор од односната површина. 

Член 151 
Светилките на рабното светло на рудната патека 

на правите делови се поставуваат на рамномерно ме-
ѓусебно растојание не поголемо од 60 ш, а во криви-
ните не помало од 60 т и тоа така што кривините 
јасно да се гледаат. 

Светилките на рабното светло на рудната патека 
мораат да емитираат светлост во сина боја и мораат 
да бидат зацврстени за подлогата. 

Рабните светла на рудната патека треба да бидат 
видливи под агол од најмалку 30о во однос на хори-
зонталната рамнина. 

Рабните светла на рудната патека во хоризон-
талната рамнина треба да бидат видливи под аглите 
потребни за водење на воздухопловот во двата прав-
ци, така што притоа пилотот на воздухопловот јасно 
да ги уочи овие светла. 

2) С в е т л а н а о с к а т а н а р у д н а п а т е к а 

Член 152 
Светлата на оската на рудната патека се поста-

вуваат од оската на полетно-слетната патека до точ-
ката на платформата, каде што воздухопловот го за-
почнува завршното влегување на местото за парки-
рање, на оние рудни патеки и платформи што се ко-
ристат при услови на хоризонтална видливост до 
300 гп. 

Во случај на потреба (брзо излезни рудни пате-
ки, тесни рудни патеки, или рудни патеки покриени 
со снег) рабовите на рудната патека можат да се 
обележат и со рабни светла или ознаки. 

Член 153 
За рудните патеки што се користат кога хори-

зонталната видливост е помала од 400 т , карактери-
стиките на светилките треба да им одговараат на ка-
рактеристиките од табелата бр, 2. 

Карактеристиките на светилките на другите руд-
ни патеки треба да им одговараат на карактеристи-
ките од табелата бр. 3. 

Член 154 
Светлосните карактеристики на светилките на 

рудните патеки што ја поврзуваат пристанишната 
платформа со полетно-слетната патека за прецизно 
приоѓање од категоријата III, се дадени во табелата 
бр. 2. 
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Скица бр. 29 - Светлосно обележување на рулната патека 
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Табела бр. 21 

СВЕТЛОСНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА СВЕТИЛКИТЕ НА РУЛНИТЕ ПАТЕКИ ШТО ГИ ОПСЛУЖУ-. 
ВААТ ПОЛЕТНО-СЛЕТНИТЕ ПАТЕКИ ЗА ПРЕЦИЗНО ПРИОЃАЊЕ ОД КАТЕГОРИЈАТА III 

Минимална ширина на снопот (степени) с*, f*, g* Мин. про-

Светлосна ознака Боја 
Главен сноп 10°/o/20%b* 5°/©/10°/©b* 

—сечен интенз. 
l°/o/2°/ob* н а главниот 

ЛТТ/ЧГГ3* за рудната патека Хор. Берт. Хор. Берт. Хор. Берт. Хор. Берт. во зелена 
светлост) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Прав дел на руд-
ната патека d* зелена 

±3,5 1—8 ±4,5 0—13 ±5,5 0—15 ±8 0—20 200 

Прав дел на руд-
ната патека е* зелена 

±10 1—8 ±16 0—13 ±19 0—15 ± 0—20 200 

Кривина на руд-
ната патека зелена 

—3,5 
ДО 

+35 

1 
ДО 

10 

—4,5 
ДО 

+36 

0 
ДО 
13 

—5,5 
ДО 
37 

0 
ДО 
15 

—8 
ДО 

39,5 

0 
ДО 

20 
100 

ОБЈАСНЕНИЕ НА ТАБЕЛАТА: 

а*) Внатре во ширините на снопот на светлата во 
кол. 3 и 4 интензитетот на новата светилка, што 
работи на максимална волтажа, не смее да биде 
помал од половината на просечниот интензитет 
а не смее ни да го надмине просечниот интен-
зитет за повеќе од 50°/о. 

b*) Податоците се однесуваат на 10%, 5% и 1% ин-
тензитет од колоната 11, предвиден за првиот 
дел, и на 20%, 10% и 2%, предвиден за криви-
ните на рудната патека, 

с*) Толеранциите за аглите на дотерувањето на-
светилките не се вклучени во ширините на 
светлосните снопови, 

d*) Ширините на сноповите се поволни и дозволу-
ваат скршнување на пилотската кабина на воз-
духопловот од оската за приближно 3 т . 

е*) Ширините на сноповите дозволуваат скршнуваа 
ње на пилотската кабина на воздухопловот од 
оската до растојание од околу 12 ш, и се пред-
видени да се користат пред и по кривините на 
рудните патеки, 

f*) Вертикалните агли се мерат од надолжниот на-
клон на површината на рудната патека, 

g*) Хоризонталните агли се мерат во однос на оска-
та на рудната патека, освен на кривините каде 
што се мерат во однос на тангентата на криват^ 
линија. 

Член 155 
Светлосните карактеристики на светилките на 

рудните патеки што ги поврзуваат пристаништето 
платформи и полетно-слетните патеки, предвидени 
за сите категории приоѓање на воздухопловите ос-
вен за прецизното приоѓање од категоријата III, се 
дадени во табелата бр. 3. 

Табела бр. 3 
СВЕТЛОСНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА СВЕТИЛКИТЕ НА РУЛНИТЕ ПАТЕКИ (ОСВЕН ОД КАТЕГО-

РИЈАТА III) . 

Минимална ширина на рнопот с*, f» g* Минимален просечен 

Светлосна ознака Боја Главен сноп 
Хор. Берт. 

h* 

10W* 
Хор. Берт. 

h* 

5°/ob* 
Хор. Берт. 

h* 

интензитет на глав. 
сноп а*, d* (cd зелено 

светло) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Прав дел на 
рудната патека зелена ±10 

1 
ДО 
4 

±16 
0,5 
ДО 
10 

±19 
0 

ДО 
14 

20 или 50 

Кривини на 
рудната патека зелена 

—3,5 
ДО 

+ 35 

1 
ДО 
4 

—4,5 
ДО 

+36 

0,5 
ДО 

10 

—5,5 
ДО 

+ 37 

0 
ДО 

14 
20 или 50 

ОБЈАСНЕНИЕ НА ТАБЕЛАТА: 
а*) Внатре во ширината на сноповите на светлата 

во кол. 3 и 4 интензитетот на новата светилка 
што работи на максимална волтажа, не смее да 
биде помала од половината на просечниот ин-
тензитет, а не смее ни да го надмине просечниот 
интензитет за повеќе од 50%. 

b*) Податоците се однесуваат на 10% и 5% на ин-
тензитетот определен во колоната 9. 

с*) Толеранциите за аглите на дотерувањето на 
светилките не се вклучени во ширините на сно-
повите. 

d*) На локациите каде што заднината е многу ос-
ветлена и каде што е утврдено дека се појаву-
ва губење на светлоста поради прав, снег и ло-
кални загадувања, потребен е интензитет на 
светлост од 50 cd, а на другите локации интен-
зитет од 20 cd. 

е*) Ширините на сноповите им дозволуваат скрш-
нување на воздухопловите така што пилотската 
кабина се наоѓа оддалечена за приближно ш, 
што може да се појави на крајот на кривината, 

f*) Вертикалните агли се мерат од надолжниот на-
клон на површината на рудната патека. 
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g*) Хоризонталните агли се мерат во однос на ос-
ката на рудната патека, освен на кривините 
каде што се мерат во однос на тангентата на 
кривата линија, 

ћ*) Ако се користат светла кои се видливи од сите 
страни, тие мораат да бидат усогласени со вер-
тикалните агли во кол. 4, 6 и 8. 3 

Член 156 
Светлата на оската на рудната патека на пра-

вите делови се поставуваат на растојание од 30 m 
освен: 

1) ако поради поволни метеоролошки услови е 
овозможено безбедно движење на воздухопловот 
Кон светлата на оската поставени на поголемо рас-
тојание од 30 т , со тоа што тоа растојание да не 
биде поголемо од 60 т ; 

2) ако се во прашање пократки делови на руд-
ната патека насочени во ист правец, кога растоја-
нието помеѓу светлата на оската треба да биде по-
мало од 30 т ; 

3) ако се во прашање рудни патеки што се упо-
^гребуваат во услови на хоризонтална видливост по-
мала од 400 т , кога растојанието помеѓу светилките 
на светлата на оската не смее да биде поголемо од 
15 т . 

Член 157 
Линијата на светлата на оската на рудната па-

тека во кривината се продолжува од правиот дел, 
на константно растојание од надворешниот раб на 
кривината. 

На рудните патеки што се употребуваат во ус-
ловите на хоризонтална видливост помала од 400 m, 
растојанието на светилките на оската на рудната 
патека во кривината не смее да биде поголемо од 
15 т . Ако се во прашање кривини со полупречник 
помал од 400 т , растојанието на светилките на ос-
ката на рудната патека не смее да биде поголемо 
Од 7.5 ш. 

Растојанието од став 2 на овој член треба да се 
обезбеди од 60 m пред почетокот на кривината до 
60 ш по завршетокот на кривината. 

Член 158 
Светилките на светлото на оската на рудната 

патека, што се користат кога хоризонталната вид-
ливост е над 400 т , во кривината мораат да бидат 
на меѓусебно растојание ако полупречникот на кри-
вината е до 400 m — 7,5 m; ако полупречникот на 
кривината е до 899 m — 15 m; ако полупречникот 
на кривината е од 900 m и повеќе — 30 т . 

Член 159 
Светилки!^ на светлото на оската на рудната 

патека емитираат светлост во зелена боја и се за-
цврстени за подлогата, со карактеристика на рас-
турање на светлост, што обезбедува тие светла да 
бидат видливи само од воздухопловот кој се наоѓа 
на патеката или во близина на рудната патека. 

Член 160 
Светлата на оската на брзо излезните рудни 

патеки предвидени за брзо излегување на воздухо-
пловот од полетно-слетната патека, се- поставуваат 
60 ш пред почетокот на кривината до определена 
точка по кривината, до која воздухопловот може да 
ја намали брзината до нормална брзина на возење. 

Делот на светлата на оската на полетно-слетна-
та патека пред почетокот на кривината мора да 
биде поставен во оската на полетно-слетната патека 
ако нема светла на оската на таа патека, односно 
на 75 cm (±15 cm) од оската ако има светла на ос-
ката на полетно-слетната патека. 

Член 161 
Светилки^ на светлата на оската од член 160 

на овој правилник се поставуваат на рамномерно 
меѓусебно растојание до 15 т , односно до 30 т , ако 
нема светла на оската на полетно-слетната патека. 

Светилиште на светлата на оската на брзо из-
лезните рулни патеки се во зелена боја и се зацврс-
тени за подлогата. 

Светилките на светлата на оската на брзоизлез-
ните рулни патеки кон полетно-слетната патека, 
треба да бидат видливи само во правец на користе-
њето, или мора да се овозможи нивно исклучување 
кога не се користат. 

Член 162 
Светла на оската на другите излезни рулни па-

теки се поставуваат на почетокот на кривината и 
ја следат кривината до точката на која ознаката 
на кривината излегува од полетно-слетната патека, 
со тоа што првата светилка во редот да се наоѓа на 
оската на полетно-слетната патека. 

Светилките ца светлата на оската на другите 
излезни рулни патеки емитираат светлост во зелена 
боја и се зацврстени на подлогата на рамномерно 
меѓусебно растојание до 7,5 т . 

Светилките на светлата на оската на излезната 
рулна патека што се наоѓаат на полетно-слетната 
патека, мораат да бидат видливи само во правецот 
на користењето, или мора да се овозможи нивното 
исклучување кога не се користат. 

8. Осветлување на пристанишната платформа 

Член 163 
Со осветлување на пристанишната платформа 

на аеродромот треба да се овозможи соодветна ос-
ветленост на површините на пристанишната плат-
форма, каде што се врши прифаќање и испраќање 
на воздухоплови, патници и багаж. 

На воздухопловното пристаниште и на аеродро-
мот што се користи ноќе мора да се обезбеди осве-
тлување на пристанишната платформа. 

Член 164 
Поставувањето на светилките за осветлување 

на пристанишната платформа треба да се изврши 
така што да се оневозможи заслепување на пило-
тот на воздухопловот во лет и на, земјата, како и 
заслепување на персоналот на пристанишната плат-
форма на аеродромот. 

Распоредот и насоченоста на светилките за ос-
ветлување на пристанишната платформа, треба да 
овозможи осветлување на местата за паркирање на 
воздухопловот од два или од повеќе правци, заради 
спречување на сенки. 

Светилките за осветлување на пристанишната 
платформа се зацврстуваат за подлогата. Ако све-
тилките се наоѓаат на столбови, столбовите мораат 
да бидат поставени на пропишаното растојание од 
работ на платформата за да не пречат при сообра-
ќајот. 

Член 165 
Пристанишната платформа на аеродромот ноќе 

мора да биде осветлена со светилки што емитираат 
светлост при која се овозможува разликување на 
боите. 

Просечната хоризонтална осветленост на место-
то за паркирање на воздухопловот не смее да биде 
помала од 20 lux-a со уедначен однос (среден кон 
минималниот) од најмногу 4 :1, а просечната вер-
тикална осветленост не смее да биде помала од 20 
lux-a на висина од 2 m над пристанишната плат-
форма, во потребните правци. 

Хоризонталната осветленост на другите површи-
ни на пристанишната платформа не смее да биде по-
мала од 50®/o од просечната осветленост на местото 
за паркирање, со уедначен однос (просечен кон ми-
нималниот) од најмногу 4 : 1 . 

Член 166 
Визуелниот систем за челно паркирање треба 

да овозможи прецизно движење и запирање на воз-
духопловот на местото за паркирање. 
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Член 167 
Уредот за воведување на воздухопловот по пра-

вецот и покажувачот (индикаторот) на местото за 
запирање на воздухопловот, мораат да бидат кон-
струирани така што интензитетот на светлоста да 
одговара за дневна употреба но да не го збунува 
пилотот на воздухопловот ноќе. 

Уредот за воведување на воздухопловот по пра-
вецот и покажувачот на местото за запирање на 
воздухопловот треба да бидат конструирани така 
што да му укажат на пилотот на воздухопловот на 
дефект на едниот или на двата дела на уредот, ако 
дојде до дефект на тој уред. 

Член 168 
Уредот за воведување на воздухопловот по пра-

вецот, мора да биде поставен така што пилотот на 
левото седиште во пилотската кабина да може Јас-
но да ги уочи неговите сигнали. 

Уредот од став 1 на овој член треба да овозмо-
жи водење на воздухопловот (лево/десно), користеј-
ќи ги видените сигнали што на пилотот му го ука-
жуваат местото на воздухопловот во однос на ли-
нијата водилка. 

Ако воведувањето на воздухопловот по праве-
цот се врши со измена на бојата, зелената боја се 
користи за покажување дека воздухопловот е на 
добар правец, а црвената за покажување дека воз-
духопловот е надвор од тој правец. 

Член 169 
Покажувачот на местото за запирање на возду-

хопловот се поставува така што неговите сигнали 
да се видливи од шкотската кабина на воздухопло-
вот. Покажувачот на позицијата за запирање на 
воздухопловот се поставува заедно со уредот за во-
ведување на воздухопловот по правецот. 

Член 170 
Покажувачот на позицијата за запирање на 

воздухопловот треба да го покажува местото за за-
пирање за секој воздухоплов за кој местото за пар-
кирање е наменето, и да овозможи податок за при-
ближувањето кон местото за запирање. 

Ако означувањето на запирањето на воздухо-
пловот се врши со измена на бои, зелената боја се 
користи за продолжување на движењето, а црве-
ната за означување на пристигањето на местото за 
запирање. 

9. Други светлосни обележувања 

Член 171 
Ако поупотребливата полетно-слетна или руд-

на патека од член 50 на овој правилник, или нив-
ниот дел, се вкрстуваат со употребливата полетно-
-слетна или рудна патека, што се користат ноќе, 
покрај ознаката за неупотребливост мораат да се 
постават и светла за неупотребливост на почетокот 
на ^употребливата површина. 

Ако површините за движење на воздухопловите 
се користат ноќе или при услови на намалена вид-
ливост, површините од член 56 на овој правилник 
мораат да се обележат со светла за неупотребливост. 

Член 172 
Светлата за неупотребливост се состојат од цр-

вени светла со интензитет што осигурува нивна 
уочливост, во однос на интензитетот на околните 
светла и на општото ниво на осветленоста на околи-
ната, со тоа што интензитетот не смее да биде по-
мал од 10 ссЈ во црвена светлост. 

Свети л ките на ознаките за неупотребливост мо-
раат да бидат зацврстени и на меѓусебно растоја-
вив не поголемо од 3 ш. 

Член 173 
Светлосниот покажувач за воведување во ос-

ката на по летно-с летната патека на воздухопловот 
што се наоѓа во приоѓање, може да се постави ако 
постојат приодни светла, заради воведување на воз-
духопловот по правецот пред пристигањето на воз-
духопловот на приодното светло. 

Светлосниот покажувач од став 1 на овој член 
се поставува, по можност, што поблиску до про-
должената оска на полетно-слетната патека на ра-
стојание од 1.250 до 3.000 ш од прагот на подетно-
-слетната патека. 

Светлосниот покажувач содржи надолжни Л 
попречни елементи видливи бочно и по правецот. 

Светлосниот покажувач се состои од блескот-
ни светла во бела или во жолта боја, со тоа што 
интензитетот на светлоста да овозможи користење 
на покажувачот дење под агол од најмалку 90о во 
хоризонтална рамнина. 

Член 174 
Светлата за идентификација на прагот на по-

летно-слетната патека можат да се постават^ на 
инструменталната полетно-слетна патека, ако е 
потребно додатно известување за положбата на пра-
гот на полетно-слетната патека или ако не е мож-
но да се постават други приодни светлосни сред^ 
ства. 

Светлата за идентификација на прагот се пос-
тавуваат симетрично на оската на полетно-слетна-
та патека, на продолжената линија на прагот и на 
10 т бочно од рабните светла на полетно-слетната 
патека. 

Светлата за идентификација на прагот се сос-
тојат од блескотни светла во бела боја со зачесте-
но блескање од 60 до 120 блескоти во минута, сЏ 
тоа што, светлата да мораат да бидат видливи само 
во правецот на приоѓање. 

Член 175 
Една или повеќе пречки за запирање на воз-

духопловот можат да се постават на пресекот на 
рулните патеки или ка ј ознаките на местото за 
чекање. Ова може да се стори ако се сака да е ј 
даде дополнително известие за местото на чекање, 
или ако ознаките на местото на чекање се замену-
ваат со светла. 

Пречки за запирање мораат да се постават на 
рулните патеки што ја опслужуваат по л етно-с лет-
ната патека за прецизно приоѓање од категоријата 
III. 

Пречката за запирање се поставува на местото 
каде што е поставена и ознака за местото на чека-
ње. Пречката се состои од црвени светилки што се 
видливи само во правецот на приоѓањето, а се про-
стираат преку целата ширина на рудната патека, 
на меѓусебно растојание до 3 т , со тоа што интен-
зитетот и карактеристиките на растурањето на 
светлоста да бидат исти како и кај свети л ките на 
оската на рудната патека. 

Електричната инсталација за напојување на 
светилките на пречките за запирање, треба да овоз-
можи вклучување на светлата на пречката што оз-
начува запирање на сообраќајот, и исклучување на 
светлата на пречката што означува продолжување 
на сообраќајот. 

Член 176 
Светлосната ознака за предупредување во вид 

на пречка, се поставува на местото на вкрстување 
на рулните патеки. Кога е потребно да се опреде-
лат специфични ограничувања ка ј задржувањето на 
воздухопловот, пречките за предупредување се по-
ставуваат на местото што е оддалечено 30 до 60 ш, 
од поблискиот раб на рудната патека што се пре-
сечува. 
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Пречките за предупредување се состојат од на ј -
малку tри светилки во жолта боја, вградени во по-
длогата во правецот на приоѓањето на вкрстувањето. 

Светилките мораат да бидат симетрично пос-
тавени и под прав агол во однос на оската на руд-
ната патека, а растојанието помеѓу одделни све-
тилки е 1,5 ,. 

Член 177 
Аеродромскиот светлосен фар мора да се по-

стави на секој аеродром што се користи ноќе, ос-
вен ако се утврди дека тој не е потребен, со оглед 
на обемот на сообраќајот, уочливоста на аеродро-

мот во однос на околината и на другите визуелни 
средства на аеродромот. 

Светлосниот фар се поставува на аеродромот 
или во близина на аеродромот, така што да биде 
уочлив од воздухопловот и да не предизвикува за-
буна ка ј пилотот на воздухопловот во приоѓање. 

Светлосниот фар мора да емитира наизменично 
бојосани и бели блескоти или само бели блескоти, 

со тоа што фреквенцијата на вкупните блескоти 
да биде од 20 до 30 во една минута. 

Ако се користат бојосани блескоти тие мораат 
да бидат во зелена боја на аеродромот, а во жолта 
боја на хидродромот. 

Член 178 
Идентификациониот фар на аеродромот се по-

ставува на аеродромите што се користат ноќе и кои 
ќе можат лесно да се видат од воздухот со помош 
на други визуелни средства. 

Идентификациониот фар на аеродромот емити-
ра светло во зелена боја со максимален интензитет 
не помал од 2.000 С(! во зелена светлост. 

Идентификациониот фар на хидродромот еми-
тира светло во жолта боја. 

Идентификациониот фар емитира светло во си-
те хоризонтални агли и до 450 над хоризонталата. 

Потрепнувањата на светлата на идентифика-
циониот фар мораат да бидат емитирани со соод-
ветни знаци на Морзеовата азбука, со тоа што бр-
зината на емитирањето да биде помеѓу 7 и 8 зборо-
ви во една минута, со траење на Морзеовата точка 
од 0,15 до 0,20 секунди. 

Член 179 
Светлата за воведување на. воздухопловот се 

поставуваат кога системите на светлосното обеле-
жување на приодите и на полетно-слетната патека 
не осигуруваат безбедно летање на воздухопловот. 

Светлата од став 1 на овој члед. мораат да би-
дат поставени така што да се овозможи водење на 
воздухопловот дење и ноќе, во најсложени услови 
на надворешна видливост и видливост на надво-
решните светла. 

Член 180 
Приодните фарови на аеродромот се користат 

кога постојното визуелно водење на воздухопловот 
не е доволно за спроведување на кружно водење 
или ако е неопходно да се продолжи водењето по 
оската на единствениот систем на приодното свет-
ло. Приодните фарови се поставуваат во продол-
жената оска на полетно-слетната патека на 600 т 
и 900 т од прагот, ако тоа физички е изводливо. 

Ако поставувањето на приодните фарови не е 
'физички изводливо на начинот од став 1 на овој 
член, круж,ното и линиското водење на воздухопло-
вот се постигнува со поставување на еден или пове-
ќе приодни фарови на пократки растојанија од пра-
гот на полетно-слетната патека. 

Преодните фарови емитираат бели блескоти во 
сите хоризонтални агли, со тоа што мораат да би-
дат засолнети во правецот на полетно-слетната па-
тека на пониски висински агли, така што пилотот 

на воздухопловот при полетувањето кон фаровите, 
истите да ги гледа само кога воздухопловот е во 
лет. 

Фреквенцијата на фарот мора да биде 60 блес-
к о т во една минута, а конструкцијата на свети л ки-
те мора да овозможи водење на воздухопловот и 
дење и ноќе, во најнеповолни услови на видливост 
на надворешните светла. 

10. Светлосно обележување на хелидром 

Член 181 
Полетно-слетните патеки и приодните површи-

ни на аеродромот за хеликоптери (хелидром) пред-
видени за користење ноќе и во услови на намалена 
видливост, мораат да бидат обележени со светла 
согласно со одредбите на овој правилник, што се 
Однесуваат на светлосното обележување на аеро-
дромите. 

Член 182 
Долж сите рабови на полетно-слетната патека 

на хелидромот мораат да бидат поставени рабни 
светла, на растојание не поголемо од 1,5 т од ра-
бот надвор од површината на таа патека. 

Рабните светла на полетно-слетната патека со 
четириаголна форма се поставуваат со непарен број 
на светилки во секој ред, со тоа што во темињата 
на четириаголот мора да има по една светилка. 

Растојанието помеѓу светилките не смее да би-
де поголемо од 6 т , а светилките мораат да бидат 
распоредени на еднакво меѓусебно растојание, во 
зависност од должината на работ што се обележува. 

Член 183 
Рабните светилки треба да емитираат светлост 

во жолта боја, со најмал интензитет од 200 сс! во 
сите правци. 

Член' 184 
Полетно-слетната патека може да се осветли и 

со рефлектори заради подобро уочување и подобра 
оцена на висината над површината на која се сле-
тува, со тоа што осветленоста на таа површина да 
биде најмалку 20 1иха. 

Положбата на рефлектори^ за осветлување на 
полетно-слетната патека мора да биде таква што 
светлоста да не го заслепува пилотот на хеликоп-
терот при слетувањето и полетувањето и да не ги 
надвишува приодните и одлетните павршини на хе-
лидромот. 

Член 185 
На хелидромот може да се постави систем на 

приодни светла во зоната на приодната и одлет-
на површина. Приодните светла се поставуваат на 
повеќе правци. 

Член 186 
Системот на приодните светла на хелидромот 

се состои од најмалку 6 светилки со исти каракте-
ристики, како и од рабни светла на полетно-слет-
ната патека на хелидромот. 

Светилките на системот се поставуваат во пра-
волиниски ред на ниво на околниот терен и на ме-
ѓусебно растојание од 4,5 т . 

Член 187 
Хелидромот што се наоѓа на издигнат објект 

или на терен каде што околните пречки можат да 
ја загрозат безбедноста на летањето во случај на 
неправилно приоѓање, треба да биде опремен и со 
светлосни покажувачи на наклонот на приоѓањето. 

Светлосните покажувачи на наклонот на прио-
ѓањето мораат да ги исполнуваат условите пропи-
шани со овој правилник за системот што се користи 
ка ј другите аеродроми, 
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IV. МИНИМАЛНИ УСЛОВИ ЗА СВЕТЛОСНО ОБЕ-
ЛЕЖУВАЊЕ И ИЗВОРИ НА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА 

1. Минимални услови за светлосно обележување 

Член 188 
Светилките на системот на светлосното обеле-

жување, односно светилките на одделни елементи 
на тој систем, мораат да бидат исправни во текот на 
нивното користење. 

Ако бројот на исправните светилки е под про-
пишаниот минимум за исправноста на работата на 
системот од став 1 на овој член, ќе се смета дека 
системот е неисправен. 

Член 189 
Минимални услови за исправна работа на сис-

темот на светлосното обележување на полетно-слет-
ната патека за прецизно приоѓање од категоријата 
II и III се: 

1) 95% светилки мораат да бидат исправни: 
— на растојание од 450 т внатре во системот 

за прецизно приоѓање на светла од категориите II 
и III; 

— кај светлата на оската и светлата на прагот 
на полетно-слетната патека; 

— кај рабните светла на полетно-слетната па-
тека; 

2) 85% светилки на системот на приодното свет-
ло мораат да бидат исправни зад 450 т ; 

3) 90% светилки во зоната на допирот мораат 
да бидат исправни. 

Неисправноста на две соседни светилки на смее 
да се дозволи без оглед на процентот на исправните 
светилки, освен: 

— ако светилките се поставени на значително 
помало растојание од пропишаното, и 

— ако е во прашање пречка на системите ка ј 
кои неисправноста на две соседни светилки може 
да се дозволи. 

Член 190 
По исклучок од член 189 став 2 на овој правил-

ник пречката за запирање на воздухопловот на 
рудната патека, што ја опслужува полетно-слетна-
та патека, за прецизно приоѓање од категоријата 

Ш, не смее да има повеќе од две неисправни све-
тилки. Тие неисправни светилки не смеат да бидат 
една до друга, без оглед на нивното меѓусебно ра-
стојание. 

Член 191 
Минималните услови за користење на системот 

на светлосното обележување за прецизно приоѓање 
од категоријата I, и на светлосното обележување 
на другите приоди се исполнети ако најмалку 85% 
од светлата се исправни: 

— кај соодветен систем на приодно светло и 
за светло на прагот; 

— кај рабните светла на полетно-слетната па-
тека и светлата на крајот на полетно-слетната па-
тека. 

Неисправност на две соседни светилки не смее 
да се дозволи освен: 

— ако светилките се поставени на значително 
помало растојание од пропишаното, и 

— ако се во прашање пречки на системите каЈ 
кои неисправност на две соседни светилки може да 
се дозволи. 

2. Извори на електрична енергија за системот на 
светлосното обележување 

Член 192 
Напојувањето со електрична енергија на систе-

мот на светлосното обележување на аеродромот се 
врши од основниот и резервниот извор на електрич-
на енергија. 

Член 193 
Резервно електрично напојување мора да се 

обезбеди најмалку за светлата на пречките, на свет-
лата на системот на светлосното обележување на 
приодите, на сите светла на полетно-слетната и 
рудната патека, на светлата на платформата со 
50% од нејзиното нормално осветлување потребно за 
работата на персоналот на аеродромските служби. 

Член 194 
За светлосните ознаки за кои е потребно ре-

зервно електрично напојување електричните водови 
мораат да се изведат така што автоматски да се 
вклучуваат во случај на дефект на основниот извор 
на енергија, 

УСЛОВИ ЗА РЕЗЕРВНО НАПОЈУВАЊЕ 

Табела бр. 4 

Полетно-слетна патека 
Светлосно обележување 

Средства што се напојува ат 

Најдолго време 
на вклучува-

њето 
I 

За приоѓање при видливост 

За инструментално приоѓање 

Светлосниот покажувач на наклонот на приоѓа 
њето 2 минути 
Работ на полетногслетната патека 2 минути 
Прагот на полетно-слетната патека 2 минути 
Крајот на полетно-слетната патека 2 минути 
Пречките 2 минути 
Системот на приодното светло 10 секунди 
Светлосниот покажувач на наклонот на приоѓа-
њето 10 секунди 
Работ на полетно-слетната патека 10 секунди 
Прагот на полетно-слетната патека 10 секунди 
Крајот на полетно-слетната патека 10 секунди 
Пречките 10 секунди 
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За прецизно приоѓање од катего-
ријата I 

За прецизно приоѓање од категори-
ите II и III 

Системот на приодното светла 10 секунди 
Работ на полетно-слетната патека 10 секунди 
Прагот на полетно-слетната патека 10 секунди 
Крајот на по л етно-с летната патека 10 секунди 
Главната рулна патека 10 секунда 
Пречките 10 секунди 
Системот на приодното светло 1 секунда 
Работ на полетно-слетната патека 1 секунда 
Прагот на полетно-слетната патека 1 секунда 
Крајот на полетно-слетната патека 1 секунда 
Оската на полетно-слетната патека 1 секунда 
Зоната на допирот на полетно-слетната патека 1 секунда 
Главната рудна патека 10 секунди 
Пречките 10 секунди 

Времето помеѓу дефектот на основниот извор 
на енергија и на воспоставувањето на комплетна 

работа.на уредите од член 193 на овој правилник, 
бора да биде што покус, и не смее да ги надмине 
условите дадени во табелата бр. 4. 

Член 195 
Ка ј полетно-слетната патека за прецизно прио-

ѓање, електричната мрежа на основниот извор на 
Енергија за светлосно обележување мора да биде 
изведена така што дефектот на едното коло да не 
оневозможи визуелно водење или да не предизвика 

погрешно водење на воздухопловот. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 196 
Постојниот систем на светлосното обележување 

на аеродромот мора да се усогласи со одредбите на 
Овој правилник во рок од деведесет дена од денот 
на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 197 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за начи-
нот на обележување на полетно-слетните и други 
патеки на цивилните аеродроми и за поставување 
знаци за ориентација на објектите во зоната на ци-
вилните аеродроми („Службен лист на СФРЈ", бр. 
24/66), освен одредбите на тој правилник, што се 
однесуваат за висината и за положбата на објек-
тите, На инсталациите и пречките во близина на 
аеродромите и на нивното обележување, а кои од-
редби остануваат во сила до донесувањето, на про-
пис со кој тие прашања ќе се регулираат во сог-
ласност со Законот за воздушната пловидба. 

Член 198 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 184/4 
5- април 1979 година 

Белград 

По извршеното срамнување со изворниот теклт 
е утврдено дека во текстот на Законот за Службата 
на општественото книговодство, објавен во „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 2/77 и 22/78, се поткрале 
долунаведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕ-

НОТО КНИГОВОДСТВО 

Во член 126 став 2 наместо зборовите: „од член 
120 став 2 и член 121 став 2" треба да стојат зборо-
вите: „од член 120 став 1 и член 121 став 1". 

Во член 126 став 4 наместо зборовите: „став 2" 
треба да стојат зборовите: „став 1". 

Од Секретаријатот за законодавство на Собра-
нието на СФРЈ, Белград, 13 септември 1979 година. 

Н А З Н А Ч У В А Њ А И Р А З Р Е Ш У В А Њ А 

Врз основа на член 245 став 5 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОЈУЗЕН СОВЕТНИК ВО 

СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За сојузен советник во Сојузниот извршен со-
вет се назначува Јоже Закоњшек, член на Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Словенија и прет-
седател на Републичкиот комитет за општествено 
планирање и за системот на информирање. 

Именуваниот ќе следи, ќе анализира и ќе дава 
мислења и предлози за прашањата од областа на 
општественото планирање и развој. 

Е. п. бр. 768 
13 септември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с.р. 

Претседател 
на Сојузниот комитет 
за сообраќај и врски, 

Анте Зелиќ, с. р. 
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О Д Л И К У В А Њ А 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучзгва да се одликуваат: 

О д С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бојаниќ Јована Мика; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите народи 
и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕ-
БРЕН ВЕНЕЦ 

Аничић Цвије Светко, Башић Ибрахима Ибра-
хим, Бојанић Јована Мика, Бошњак Николе Мари-
јан, Ђурђевић Тодора Душан, Ђурић Марка Драги-
ца, Јуришић Срећка Анђелко, Лукић Јакова Драго, 
Мрачевић Ђорђе Драгица, Панић Симе Гавро, Стан-
ковић Тодора Спасоје; 

— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Бојанић Јована Мика; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ђукановић Николе Љубомир, Хаџидедић Хаса-
на Мурадиф, Кекић Салка Алија, Колџо Мехмеда 
Ибрахим, Крешевљаковић Ибрахима Махмут, Опер-
та Зајке Салко, Остојић Јураја Томислав, Родић Ђу-
ре Милева, Сарић Јанка Бошко, Софтић Сеида др 
Ешреф, Торлић Хамида Кемал, Влачина Ратка Љу-
бан, Живковић Лазара Гавро; 

- - за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Бабић-Старчевић Душана Душанка, Пиља Ми-
лана Душан; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изгр.адба 
ва земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бабић Марка Мијат, Бајрамовић Ибре Касим, 
овић Андрије Екрем, Чавић Стојана Миливој , 

Ђукић Дане Драго, Евић Луке фра Петар, ГолЉ 
Благоја Божидар, Илић Недељка Милорад, Керезо-
вић Милоша Мирко, Којадиновић Митра Станоје, 
Крајновић Саве Илија, Кулић Суље Алија, ^ а ј и ћ 
Стевана Остоја, Малеш Здравка Данило, Марић1 

Љубе Милутин, Мујачић Шевке Нихад, Муминовић" 
Сулејмана Хај радин, Нинић-Шкаљак Јове Драгица, 
Новаковић Милутина Радомир, Озмо-Кабиљо Леона 
Кајка, Поповић Митра Раде, Пувалић Раде Мирко, 
Рашевић Спасоја Јово, Сарић Ибрахима Алија, 
Скварица Лазара Рајко, Станишев Стојана Борисав, 
Стевановић Јове Стојан, Степановић Василије 
Станко, Табаковић Смаила Фадил, Тиро Мује Иб-
рахим, Тришић Јована Данило, Укмар-Пићулин 
Славица, Унукић Марка Марица, Вуковић Луке 
Мартин; 

— за заслуга и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Адемов ић Раме Шахмо, Антељ Саве Мирко, 
Антић Саве Милош, Бајрактарева^ Мехе Амир, 
Беатовиќ-Гајић Јована Марија, Беговић Деде Ха-
мид, Беговић-Лучић Нове Радмила, Биланџић Ма-
ријана Пејо, Бјелкић Илије Петар, Бућо Иве Божо, 
Букејловић Спасоја Момчило, Буква Смаја Мехо, 
Букваревић Ахмеда Нурија, Цвјетиновић Саве 
Урош, Чолак Ибра Хасан, Ђајић Митра Чедо, Ћатић 
Косте Раде, Ћехаја Јакуба Рамиз, Данон Јакоба 
Јозеф, Делић-Јовановић Јове Ксенија, Дервишевић 
Беге Алија, Добрић Османа Фуад, Дракулић Обрада 
Љубан, Џико Идриза Лутво, Ђуровић Милоша Ди-
митрије, Ескиџић Мухамеда Ибрахим, Главичкић-
-Палић-Велагић Кадира, Глишић Марка Владимир, 
Гујавовић Уроша Љубан, Хајрић Хасана Суљо, Ха-
сић Суље Абдулах, Хасовић Вејсила Шачир, Хрн-
чић Мехмеда Суљо, Хрустић Хасиба Мулага. Има-
мовић Мехмеда Алија, Иванковић Иве Анто; 

Ивановић Стојана Томислав, Јамаковић Мехе 
Мехмед, Јелисић Милана Никола, Јовичић Митра 
Бошко, Јовичић Марка Десимир, Јукић Јусуфа Са-
лих, Јуришић Стјепана Јосип, Капо Раме Адем, Капо 
Салиха Хамед, Карабатић Мустафе Ћамил, Кикић 
Салиха Ефраим, Кикић Хасана Хасиб, Кнежевић 
Раде Душан, Кнежевић Блаже Петар, Копић Раде 
Симо, Ковачевић Маринка Милан, Крајина Марјана 
Иван, Крајина Илије Јаков, Ку бат Енеса Џевад, 
Кукић Спасоја Ђорђе, Кустурица Ахмеда Ибрахим, 
Лалић Шимуна Иван, Лејић Владимира Милан, 
Ложњаковић Стјепана Милош, Лукић Бранка Ми-
лан, Мачкић Мује Авдо, Максимовић Неђе Цвијан, 
Малбаша Симе Душан, Манџукић Хашима Атиф, 
Марић Иве Јосип, Марић Крста Васо, Медвед Мар-
ка Ивица, Мехмедовић Хусеина Исмет, Мекановић 
Мухарема Смаил, Мешиновић Сулејмана Салих, 
Михаиловић Ратка Костадин, Милчић Добросава 
Милун, Милић Средоја Стево, Милојковић Милу-
тина Радомир, Миловић Гавре Милан, Миројевић 
Мехмеда Шефик; 

Митровић Спасоје Драгољуб, Новаковић Васе 
Велимир, Окић Бешира Кадир, Омербашић Реџа 
Суљо, Османбеговић Абдулаха Нусрет, Остојић-
-Имамовић Ешрефа Суада, Паламета Вида Томи-
слав, Пантић Маринка Милован, Павловић-Попов 
Милана Даница, Пејовић Маринка Влатко, Перц 
Ивана Карло, Пикаус Мирослава Мирослав, Полић 
Мехмеда Јусуф, Попић Ивана Анто, Поповић Саве 
Миливоје, Прањић Анте Иван, Праско Мује Езиб, 
Праско Салка Сулејман, Прљача Ремзије Мурат, 
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Радановић Обрада Лазо, Раичевић Владе Вуко. Ран-
ковић Драгослава Милан, Ружејчић Милорада 
рослав, Савић Милке Војин, Сегеди Еугена ВЈ 
мир, Скендерија-Савић Илије Нада, Скопљак ,Ji 

; Омер, Старчевић Вукана Максо, СулејманагиЈГ^а-
мила Хасан, Шемић Ејуба Сакиб, Шикић-СимовиН 
Саве Марија, Шимунац Стјепана Мато, Тадић Васе 
Бошко Танасковић Тоше Љубомир,. Таслиџић-Стој-
чевић Миливоја Јелисавка, Таслиџић Џемала Му-
зафер, Тубић Хасана Адил, Видовић Петра Милорад, 
Вујошевић Шпире Данило, Вуковић Вука Стево, 
Вулић-Топаловић Боже Загорка, Залар Јосипа Ста-
нислав, Зукановић-Кахвич Салиха Сакиба, Жунић 
Бећира Ибрахим; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на военостручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Џинкић Вукашина Божидар; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Алич ковић Адема Шериф, Чолић ' Ибрахима 
Адем, Дидић Мехмеда Ејуб, Јаћимовић Неђе Мили-
воје Кадић Мује Шефко. Кесић-Сабљић Ивана 
Мипа, Лукач-Гал Ференца Ержебет, Меканић Суљо, 
Пијетлоиић Мике Милан, Симић Милорада Реља, 
Стојковић Ристе Благоје, Шалипуровић Милована 
Радомир, Вукајловић-Ратковић Милоша Дара; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ ЗА ТРУДОТ 

Аничић Османа Мустафа, Бабан Ивана Мато. 
Бардак Илије Љепосава, Башић Ћамила Хусе, Бићо 
Рашида Адем, Бићо Хамида Шериф, Бркић Расима 
Мехмед, Буровић Славка Милорад. Цимеша Милоша 
Милован, Чабрић Јуре Катица, Чеј Бановић Ба ј ре 
Смаил, Чолаковић Видоја Милоје. Делић Хусе Ра-
сим, Феркић Арифа Фатима, Гаџо Раме Рашид, 
Гак Миле Славко, Глигорић-Миличевић Мате Анка, 
Гргић Николе Марко, Гргић-Рашета Душана Невен-
ка, Хаџиалић Ејуба Јосип, Хаџић Суље Мехмед, 
Хаџиефендић Раме Сафија, М. Халиловић Акифа 
Хајрудин. Хасељић-Сејдић Мухарема Мерсија, Хо-
џић Мехе Мујо, Хусеиновић Хрустема Емин, Хуши-
дић Јусе Мехмед, Игњатић Димитрије Милисава, 
Ивановић Милана Гојко. Јахић Раме Хасан, Јевтић 
Велимира Никола, Јоксимовић Радована Стојан, Јо-
вановић Јово Здравко, Капетановић-Хасанбеговић 
Лутве Сафија, Катавић Пере Фабијан, Кесеровић 
Хасана Адила, Кираљ-Чавка Драге Нада; 

Куносић-Хаџиефендић Хасана Ферида, Лаванић 
Јосипа Жељко, Лојић Ибре Хајра, Машковић Бла-
же Момчило, Медић Илије Станко, Мичић Милана 
Владимир. Миоданић Мате Анђа, Мујкић Мустафе 
Дервиш, Мукача Незира Шачир, Нуманагић-Кучук 
Алије Федха Његомировић Борка Стево, Одић Ти-
хослава Драшко, Омеровић Мурата Адил, Пантић-
Ћурак Филипа Маржа. Павловић Симе Драгољуб, 
Пејић Славка Ратко. Пејовић Миливоја Радован, 
Перић Марјана Пејо, Поњевић Османа Дервиш, 

Поздер-Реџеповић Илијаса Зарфија, Радојчић-Љу-
бојевић Илије Мила, Радовић Обрада Миливоје, 
Салатић Мартина Анђа, Сто јановић Станка Милан, 
Суботић Борише Ратко, Сулејмановић Хасана Су-
лејман, Шабанић Мехе Сејфо, Шаркановић Ранка 
Бранко, Шћекић Радоње Божидар, Шехић Сулеј-
мана Сафет, Шишић Азиза Неџиб, Тешевић Ђорђа 
Сретен, Трнинић-Вукобрат Остоје Зорица, Трутина-
-Фрањић Кате Јања, Вељачић Але Адил. Водени-
чаревић-Марковић Радивоја Маријана, Вујић-Стру-
харик Јосипа Ружица, Вукадиновић Дане Милка, 
Вукичевић Миливоја Весељко, Зарић Спасоја 
Ђорђо. 

Бр. 3 
12 јануари 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликува: 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на соработката и пријателските односи помеѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија и 
Кралството Мароко 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Mokhtar Hadj Nossar, извонреден и ополно-
моштен амбасадор на Кралството Мароко во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија. 

Бр. 10 
23 јануари 1979 година 

Белград 

Претседател, 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

719. Правилник за обележување на полетно-
слетните и други патеки на пристаниш-
ната платформа на аеродром — — — 1485 

Исправка на Законот за Службата на општес-
твеното книговодство — — — — — 1522 

Назначувања и разрешувања — — — — 1522 
Одликувања — — — — — — — — — 1523 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош. фах 226. — Директор и главен и одговорев уредник  

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички 
завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17. 


