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ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА БЕЗБЕДНО
УПРАВУВАЊЕ СО ДРОНОВИ

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

Вашиот дрон мора да го
чувате најмалку 30 метри
подалеку од други лица.

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

Мора да го летате дронот
само преку ден и држете
го во визуелната линија на
видното поле. Тоа значи
дека секогаш можете
да го видите дронот со
сопствените очи (не преку
некоја опрема).

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

Почитувајте ја личната
приватност. Не снимајте
или фотографирајте луѓе
без нивна дозвола – со тоа
може да ги прекршувате
државните закони.

Мора да се наоѓате
намалку 5,5 км подалеку
од контролирани
ареодроми.

Не смеете да го летате
дронот преку или во
близина на места каде
ќе ја засегате 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, и
потрага и спасување на
лица.

Секогаш мора да летате
само еден дрон.

Илегално е да го летате
дронот за пари или
економски надоместок
освен ако имате лиценца
за пилоти на дронови, или
ако летате дрон за кој не
важат ограничувањата
и кој е од класата на
дронови со тежина под 2
кг. (sub-2kg) или дрон во
сопственост на приватен
земјопоседник.

Според новите правила што ќе стапат на
сила, пилотите на дронови ќе мора да
имаат важечка акредитирана лиценца
за пилоти на дронови и ќе мора да го
пријават секој дрон со тежина над 250 гр.
За да дознаете повеќе, отидете на
casa.gov.au/drone

За повеќе информации, отидете на dronefyer.gov.au

