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20121563745
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ
И ВРСКИ
Врз основа на член 67 став 2 од Законот за воздухопловство („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12 и 80/12), министерот за
транспорт и врски, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА
ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА
АЕРОДРОМ
Член 1
Во Правилникот за посебните услови за планирање, проектирање, изградба и
реконструкција на аеродром („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/09), во
членот 3 по ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи:
„Одредбите од ставот 1 од овој член се применуваат и за аеродроми на водена
површина во обем и содржина соодветна на физичките карактеристики на аеродромот и
доколку со овој правилник не е поинаку определено.“
Член 2
Во членот 4 во ставот 1, точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат
зборовите „и за аеродром на водена површина“.
“
Член 3
По членот 5, се додаваат два нови члена 5-а, и 5-б кои гласат:
„Член 5-а
1) Минималната должина на пловниот канал за слетување и полетување на
хидроавиони треба да изнесува 1500 метри, минималната широчина 150 метри, додека
минималната длабочина и најголемата дозволена висина на бранови за пловниот канал за
слетување и полетување на хидроавиони, се одредени со техничките карактеристики на
хидроавионот за кој аеродромот на вода е проектиран.
2) Минималната широчина на основната патека за пловниот канал од став 1 на овој
член треба да изнесува 300метри додека должината треба да е за 150 метри поголема од
должината на пловниот канал сметано од двата негови краја.“
3) Минималната широчина на каналот кој ги поврзува пловниот канал за слетување и
полетување со пристаништето треба да изнесува 45 метри, а широчината на неговата
основна патека треба да изнесува 75 метри.“
Член 5-б
1) На аеродромот на водена површина треба да се обезбеди површина за пристанување
и закотвување наменета за прифат и отпрема на хидроавиони, патници, багаж и стока како
и за паркирање и одржување на хидроавиони.
2) Површината од став 1 на овој член треба да биде доволна за безбедно пристанување
и закотвување на потребниот број на хидроавиони, за да се обезбеди сигурно растојание
од најмалку 7,5 метри помеѓу хидроавионите и помеѓу хидроавионите и сите други
објекти.
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3) Минималната длабочина на површината од став 1 на овој член е одредена со
техничките карактеристики на хидроавионот за кој аеродромот на вода е проектиран.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 01-23807/1
3 декември 2012 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.
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