Не смеете да го летате
вашиот дрон на висина
повисока од 120 метри
(400 стапки) од
површината на земјата.

Вашиот дрон мора да го
одржувате најмалку на 30
метри оддалеченост од
други лица.

Ако вашиот дрон е
потежок од 100 грама,
мора да го летате
барем на 5,5 километри
подалеку од контролиран
аеродром, на кој обично
има контролна кула.

Ако се наоѓате во близина
на слетувалиште за
хеликоптери или помал
аеродром без контролна
кула, можете да го летате
вашиот дрон во радиус до 5,5
километри. Ако во близина,
забележете ваздухоплов
управуван од пилот,
ќе треба да го пренасочите
и приземјите вашиот дрон
колку што можете побрзо
и побезбедно.

Не смеете да го летате
дронот врз или над луѓе
или во густо населени
места. Овде можат да се
вклучат плажи, паркови,
настани на отворено или
спортски игралишта на кои
се одржува натпревар.

Мора да го одржувате
дронот во визуелната линија
на видното поле. Тоа значи
дека секогаш можете да го
видите дронот со сопствени
очи (не преку некоја
опрема, екран или очила).

Не смеете да го летате
дронот над или во близина на
места каде ќе ја нарушувате
јавната безбедност или каде
се во тек ургентни операции.
Ова може да вклучува
ситуации како на пример,
места на сообраќајна несреќа,
полициски операции, пожар
или гаснење на пожар, како и
потрага за спасување на лица.

Ако имате намера да го
користите дронот за или
на работа (за деловни
потреби), тогаш ќе мора да
почитувате дополнителни
правила. Можеби исто
така ќе треба да го
регистрирате вашиот дрон
и да добиете дозвола или
акредитација.

Запамтете, не смеете да
управувате со дронот
на начин кој може да
предизвика опасност
за друг ваздухоплов,
лице или имот.

Почитувајте ја личната
приватност на другите.
Немојте да снимате или
фотографирате луѓе без
нивна дозвола — со тоа
може да прекршувате
други закони.

Не смеете да летате повеќе
од еден дрон истовремено.

Мора да го летате дронот
само преку ден и не
смеете да го летате низ
облаци или ако има магла.
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