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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПРАВИЛНИК
ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ,
ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА АЕРОДРОМ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат посебните услови за планирање, проектирање, изградба и реконструкција на аеродром.
Член 2
Одредбите на овој правилник се однесуваат и на
планирањето, проектирањето, изградбата и реконструкцијата на спортски аеродром, аеродром за сопствени потреби и на воен аеродром или дел од воен аеродром, доколку се користи како воздухопловно пристаниште, согласно одредбите од Законот за воздухопловство, применет согласно на типот на коловозната
конструкција на полетно-слетната патека и класата и
категоријата на аеродромот.
Член 3
Планирањето, проектирањето, изградбата и реконструкцијата на аеродром се врши согласно условите
утврдени во стандардите и препорачаните практики на
ICAO, Анекс 14, Том I (последно издание), Дел 1 – Општо (General), Дел 2 – Аеродромски податоци
(Aerodrome data), Дел 3 – Физички карактеристики
(Physical characteristics) и Дел 8 – Електрични системи
(Electrical systems).
Планирањето, проектирањето, изградбата и реконструкцијата на хелидром врши согласно условите утврдени во стандардите и препорачаните практики на
ICAO, Анекс 14, Том II (последно издание), Дел 1 –
Општо (General), Дел 2 – Хелидромски податоци
(Heliport data), и Дел 3 – Физички карактеристики
(Physical characteristics).
Посебните услови за планирање, проектирање, изградба и реконструкција на аеродром утврдени со овој
правилник се применуваат соодветно на класата и категоријата на аеродромот.
Член 4
При планирањето, проектирањето и изградбата на
нов аеродром, податоците за пресметка на факторот за
искористеност на полетно-слетната патека од влијанието на ветерот треба да бидат добиени врз основа на испитувања од најмалку 10 последователни години за
воздухопловно пристаниште, пет последователни години за спортски аеродром и три последователни години
за аеродром за сопствени потреби.
Член 5
При планирањето, проектирањето, изградбата и реконструкцијата на спортски аеродром, аеродром за
сопствени потреби и на воен аеродром или дел од воен
аеродром, доколку се користи како воздухопловно пристаниште минималната широчина на тревнатите полетно-слетни патеки не може да изнесува помалку од 50м.
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Член 6
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за посебните услови
за планирање, проектирање, изградба и реконструкција
на аеродром („Службен весник на Република Македонија“ бр.130/07).
Член 7
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр.02-14235
Министер
26 ноември 2009 година
за транспорт и врски,
Скопје
Миле Јанакиески, с.р.
_____________
УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2872.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и
член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 11 ноември
2009 година, донесе
РЕШЕНИЕ
1. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на
уставноста на член 53 ставовите 2 и 3 и член 55 ставовите 3 и 4 од Законот за здруженијата на граѓани и
фондациите („Службен весник на Република Македонија“ бр.31/1998 и 29/2007).
2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија.
3. Стамен Филипов од Скопје на Уставниот суд на
Република Македонија му поднесе иницијатива за поведување на постапка за оценување на уставноста на
наведените членови од Законот означен во точката 1 од
ова решение.
Според наводите на подносителот на иницијативата
оспорените одредби не биле во согласност со член 8
став 1 алинеите 3, 4 и 6, член 20 ставовите 1 и 2, член
30 ставовите 1 и 3, член 51 став 1, член 95 став 3 и член
96 од Уставот на Република Македонија. Ова затоа што
од оспорените одредби не можело да се заклучи кое е
тоа соодветно министерство што ќе го определи здружението на граѓани на кое ќе преминат имотот и средствата што останувале по намирување на обврските со
престанокот на здружението односно фондацијата.
Според подносителот несватливо било зошто според
оспорената одредба од член 55 став 3 од Законот средствата се пренесувале на здружение, а не на определена
фондација како што требало да биде, што значело дека
оспорените одредби биле нејасни, непрецизни и излишни.

