
 

 

 

Почитувани корисници Ви благодариме на интересот за воздухопловите без екипаж кои се на 
нашата веб страна.  

Ве молиме да одвоите време и да се запознаете со ПОЛИТИКАТА НА КОРИСТЕЊЕ на воздухопловите без екипаж кои 
се на веб страната на ЛОГИНГ ЕЛЕКТРОНИКС ДОО, Скопје, www.loging.mk. Со тоа ќе ги разберете условите под кои 
воздухоплов без екипаж може да лета во Македонскиот воздушен простор. Постојат услови кои се однесуваат на 
користењето на воздухоплов без екипаж купени во продавницата на Логинг Електроникс. Со правење нарачка или 
купување во продавницата на Логинг Електроникс, Вие потврдувате дека сте запознаени и се согласувате со условите кои 
се утврдени подолу, поставени од Логинг Електроникс. 

Воздухоплов без екипаж е воздухоплов управуван далечински или е програмиран и е автономен. Тоа се летала во 
форма на дрон, квадрикоптер, мал авион, хеликоптер или некаква комбинација од наведеното.  

 
Република Македонија има донесено уредба бр.42-11692/1-14 со која се регулира начинот на кој се користат 

воздухопловите без екипаж во Република Македонија. Најважните сегменти од оваа уредба што ги засегаат 
воздухопловите без екипаж а се дел од програмата на Логинг Електроникс (дроновите, квадрикоптерите, малите безжични 
авиончиња, хеликоптери...) се: 

 
• Воздушниот простор во Република Македонија е контролиран за да не дојде до инциденти помеѓу 

воздухопловите, па тука спагаат и воздухопловите без екипаж кои се регулираат на посебен начин. Под 
контрола се и операторите на воздухопловите без екипаж. 

• Во рамките на визуелната линија на видното поле на операторот, воздухопловот може да оперира на 
максимално растојание од 500 метри хоризонтално и 120 метри вертикално. 

• Врз основа на максималната маса на полетување воздухопловите без екипаж кои се дел од програмата на 
Логинг Електроникс припаѓаат во Класа I-воздухоплов без екипаж со максимална маса на полетување помала 
од 20кг. 

• Населена област е град, село, населено место или населба или област која се употребува за индустриски, 
комерцијални или рекреативни цели. 

Област на оперирање на воздухопловот без екипаж 

• Може да оперира во населена област само со одобрение од Агенцијата за цивилно воздухопловство. 
• Може да оперира во област од значење за безбедноста на Република Македонија само со одобрение од 

Агенцијата за цивилно воздухопловство по претходно добиена согласност од МВР или од МНР. 
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Оперативни органичувања во Република Македонија 

• Операторот на воздухопловот без екипаж: 
- треба да го управува на начин да не го загрозува јавниот ред и мир, други лица и предмети на земја и да 

избегнува други воздухоплови со екипаж, 
- одговорен е за откривање и избегнување на потенцијални судири и други опасности. 

• Не може да се вршат операции на воздухопловот без екипаж: 
- под 150 метри во секоја населена област, освен со одобрение од Агенцијата за цивилно воздухопловство, 
- под 50 метри растојание од секое лице, брод, возило или инфраструктура, освен со одобрение од 

Агенцијата за цивилно воздухопловство. 
• Неможе да лета воздухоплов без екипаж кон лица, животни и собир на луѓе. 
• Неможе да лета воздухоплов без екипаж во радиус од 500 метри од објектите од значење за безбедноста, 

објектите на државните органи и критични народни маси (освен со претходно одобрение од Агенцијата за 
цивилно воздухопловство, Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана), како што се: 
- објектите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија, 
- објектите на Министерството за внатрешни работи, 
- Владата на Република Македонија, 
- Собранието на Република Македонија, 
- резиденцијата на Претседателот на државата, 
- дипломатските претставништва, 
- високо ризични натпревари и 
- голем собир на луѓе (протести). 

 
*Информациите содржани во оваа Политика се предмет на промена од време на време, без претходна најава. Истите 
се однесуваат само за територијата на Република Македонија.  
Секоја држава сама ги уредува условите за користење на воздухопловите без екипаж на својата територија, со 
правење нарачка или купување во продавницата на Логинг Електроникс Ваша е обврската претходно да најдете 
начин да се запознаете со истите. 
 
 
Линк кон Препораки за летање. 
Контакт: тел. 02/ 3127 345 лок.3; e-mail: multimedia@loging.mk 
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