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АПСТРАКТ

Концептот на управување со безбедноста во воздушниот простор меѓузависно колерира
со технолошкиот, информатички развој и систем на аналитички и предиктивен
пристап, истакнувајќи ја важноста на непречено одвивање на воздушниот сообраќај.
Токму од тука, земајќи предвид важноста на самата тематика, поточно проблематика
на истражување, основната цел на имплементација на подолу изработениот
магистерски труд, ќе биде фокусирана кон детализирање, анализа на методологијата на
имплементација на системот на управување со безбедност во воздушниот простор,
односно во авијацијата.
Главниот предмет на истражување ќе го опфати критичниот сегмент на управување со
ризиците на безбедност, чија цел се поставува во темелно концепирање на апликации на
моделот на системот на проценка, управување со безбедносниот ризик во авијацијата,
односно воздушниот сообраќај.

Клучни зборови: Систем за Управување со безбедност(СУБ,СМС), авијација, воздушен
сообраќај, контрола, управување, анализа, предикција, ризик, сигурност, систем,
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ABSTRACT

The concept of safety management in the airspace correlates with interdependent and
technological, information system development including a thorough analytical and predictive
approach, stressing the importance of a smooth flow of air traffic.
Hence, considering the importance of the subject, specifically the issues of research, the main
objective of implementing the below-completed master's thesis will be focused on detailing,
analysis of the methodology of implementation of the system of managing air safety in the
mechanism of aviation today.
The main object of the research will cover critical segment of risk management of safety,
targeting sets of conceptions thorough application of the model of the system of assessment,
managing security risk in aviation or air traffic.

Keywords: Safety management system (SMS), aviation, air traffic control, management,
analysis, prediction, risk, security system,
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ПОПИС НА ДЕФИНИЦИ
Ризик- шанса за нешто што се случува дека ќе има влијание врз целите (Ризик често е
наведен во условите на еден настан или околност и на последиците што можат да
произлезат од него. Ризикот може да има позитивно или негативно влијание).
ATS рута (ATS Route) е посебен дел од структурите на воздушниот простор креиран со
цел за насочување на протокот на сообраќајот и кој е потребен за давање на услуги на
контролата на летање;
Опасна зона – D (Danger Area – D) е посебен дел од воздушниот простор во кој, во
одредено време, можат да се изведуваат различни активности опасни по летањето на
воздухопловите. Во контекст на концептот на FUA, одредениопасни зони кои се предмет
на управување и доделување на ASM ниво 2, се воспоставуваат на ASM ниво 1 како
"AMC зони кои можат да се управуваат" и како такви се објавуваат во AIP-от;
План за користење на воздушниот простор (Airspace Use Plan – AUP) е ASM порака со
статус на NOTAM, која, во стандарден формат, известува за дневна одлука на единицата
за управување со воздушниот простор (AMC) во врска со привремено доделување на
воздушниот простор под нејзина надлежност, за определен временски период;
Преку гранична зона (Cross–border Area – CBA) е привремено резервирана зона
воспоставена над меѓународните граници заради специфични оперативни услови;
Преку граничен воздушен простор (Cross–border Airspace) е структура на воздушниот
простор која се протега преку меѓународните граници или преку границите на зоната на
информациите за летови;
Привремено одвоена зона (Temporary Segregated Area – TSA) е воздушен простор со
утврдени димензии кој е под надлежност на корисник овластен од страна на Националната
комисија за управување со воздушниот простор и која привремено е одвоена за
ексклузивно користење од страна на одредени субјекти или корисници и низ која не е
дозволен премин на друг воздушен сообраќај;
Привремено резервирана зона (Temporary Reserved Area – TRA) е воздушен простор со
утврдени димензии кој е под надлежност на корисник овластен од страна на Националната
комисија за управување со воздушниот простор и која привремено е резервирана за
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специфично користење од страна на одредени субјекти или корисници и низ која може да
се дозволи премин на друг воздушен сообраќај со одобрение на контролата на летањето;
Стратешко управување со воздушниот простор – ASM ниво 1 (Level 1 – Strategic ASM)
е процедура за утврдување, следење и, по потреба, измена на националната политика за
управување со воздушниот простор, имајќи ги предвид националните и меѓународните
услови за воздушниот простор;
Предтактичко управување со воздушниот простор – ASM ниво 2 (Level 2 – Pre–Tactical
ASM) е процедура за оперативно управување со воздушниот простор во рамките на
однапред утврдени постојни ATM структури и процедури дефинирани како ASM ниво 1, и
за посебни спогодби склучени меѓу цивилните и воените надлежни органи одговорни за
ASM ниво 2;
Тактичко управување со воздушниот простор – ASM ниво 3 (Level 3 – Tactical ASM) е
процедура за оперативно управување со воздушниот простор во реално време, на денот на
вршење на летачките операции заради активирање, деактивирање или повторна поделба
на воздушниот простор доделен на ASM ниво 2, како и за решавање на конкретни
прашања и/или индивидуални OAT/GAT состојби, во реално време, помеѓу единиците за
давање на оперативни услуги на контролата на летање и контролните воени единици;
Условно забранета зона (Restricted Area – R) е воздушен простор кој е сместен над
копнените подрачја или територијалните води на [земјата], во чии рамки е ограничено
летањето на воздухоплови согласно однапред утврдени услови. Во контекст на концептот
на FUA, некои од овие забранети зони кои се предмет на управување и доделување на
ASM ниво 2, се воспоставуваат на ASM ниво 1 како "AMC зони кои можат да се
управуваат" и како такви се објавуваат во AIP-от;
Забранета зона (Prohibited Area – P) е воздушен простор кој е сместен над копнените
подрачја или територијалните води на [земјата], во чии рамки е забрането летање на
воздухоплови.
Штета (Damage) - Физичка повреда или штета врз здравјето на луѓето или штета врз
објект или средина.
Идентификација на ризикот (Risk Identification) - процес наодредување на она што, каде,
кога, зошто и како нешто може да се случи.
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Управување со ризик (Risk management) - целокупниот процес на проценка на ризикот,
донесување на одлуки, третман на ризиците и нивна контрола.

ЛИСТА НА КОРИСТЕНИ ОЗНАКИ
На англиски јазик

На македонски јазиk

ACC: Area Control Centre
ATC: Air Traffic Control
ICAO: International Civil Aviation
Organisation
AIP: Aeronautical Information Publication
AMC: Airspace Management Cell

Обласна контрола на летање
Контрола на летање
Меѓународна организација за цивилно
воздухопловство
Зборник на воздухопловни информации
Единица за управување со воздушниот
простор
Управување со воздушниот простор
Контрола на летање
Управување со протокот на воздушниот
сообраќај
Управување со воздушниот сообраќај
Оперативни услуги во воздушниот сообраќај
План за користење на воздушниот простор
Преку гранична зона
Условна рута
Контролирана зона

ASM: Airspace Management
ATC: Air Traffic Control
ATFM: Air Traffic Flow Management
ATM: Air Traffic Management
ATS: Air Traffic Services
AUP: Airspace Use Plan
CBA: Cross–Border Area
CDR: Conditional Route
CTR: Control Zone
D: Danger Area
DCMAC–EUROCONTROL: Directorate
Civil/Military ARM Co–ordination
ECAC: European Civil Aviation Conference
ESARR: EUROCONTROL Safety
Regulatory Requirement
FIR: Flight Information Region
FUA: Flexible Use of Airspace
GAT: General Air Traffic
NOTAM: Notice to Airman
P: Prohibited Area
R: Restricted Area
TRA: Temporary Reserved Airspace
TSA: Temporary Segregated Area
UTC: Co–ordinated Universal Time
UUP: Updated Airspace Use Plan

Дирекција на EUROCONTROL за
цивилно/воена координација на ATM во
ECAC
Европска конференција за цивилно
воздухопловство
Безбедносно регулаторен услов на
EUROCONTROL
Област на информации за лет
Флексибилно користење на воздушниот
простор
Главен/општ воздушен сообраќај
Итна информација
Забранета зона
Условно забранета зона
Привремено резервиран воздушен простор
Привремено одвоена зона
Усогласено универзално време
Ажуриран план за користење на воздушниот
простор
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ВОВЕД
Секој ден по илјадници воздухоплови полетуват и слетуват во земјите во Европа,
од ден на ден европскиот капацитет на воздушниот простор се зголемува и се
предвидува дека ќе се прошири во текот на краток и долг рок во согласност со
глобалните трендови, тука учествуват воените воздухопловни сили, различни
комерцијални авиокомпани како и приватни пилоти кои сите го делат истиот воздушен
простор и истите се со специфични потреби и ограничувања, што резултира со
постојан притисок, особенона основната област на Европа.
Концепцијата на управување со сигурноста во авијацијата и воздушниот
сообраќај етиолошки колерираат со технолошките, а особено со информатизираниот
развој, зависно од антиципација на општествениот контекст на развојот на национално,
корпоративно и професионално ниво каде може да се основаат на реактивен,
проактивен и предиктивен пристап кон проблематиката на сигурноста.
Операционализацијата на системот на управување со сигурност на воздушниот
сообраќај е проследен со недостаток на регулатива и имплементациски алатки, како на
меѓународното ниво така и на национално ниво. За разлика од реактивниот пристап на
управување со безбедноста, која се темели на анализа на околностите на несреќа и
сериозни незгоди во воздухшниот простор, проактивниот пристап на управување со
безбедноста подразбира размена на сигурносно релевантни податоци, информации,
извештај и наоди во латентните појавни облици, со кои се идентификуваат
потенцијалните опасности, проценувајќи и контролирајќи ги ризиците за случувањата
на ваквите несреќни случаи.
Познато е дека Европскиот воздушен простор е комплексна, затоа планирањето
и координацијата помеѓу цивилна - воена авиокоординација е од витален интерес за
сите учесници во истата, затоа во ЕУРОКОНТРОЛ (Европска организација за
навигација) активно се работи на оваа прашање за целосно имплементација и
подобрување на кординацијата помеѓу цивилните и воените власти како и развивање
на различни алатки и технички решениа.
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Според последните истражувања од страна на ЕУРОКОНТРОЛ (Европска
организација за навигација) покажуваат дека воздушниот сообраќај не е имун на
инциденти, сериозни инциденти и несреќи како последица на лоша цивилна - воена
координација. Меѓутоа со помош на системот за управување со безбедноста може да
се влијае директно во подобрувањето на координацијата се со цел да инцидентите во
воздушниот сообраќај да се минимизират.
Системот за управувањето со безбедноста овозможува да се изведуват
активностите безбедно, секој има своја улога во управувањето со безбедноста, но
високите менаџери – инжинери и воени власти имаат клучна улога, бидејќи врз
нивните овластувања се обезбедуват сите потребни ресурси, ставови, приоритети и
права.
Систем

за

управување

со

безбедноста

(SMS)

олеснува

проактивна

индентификација на опасности, го промовира развојот на подобрената безбедносна
култура, модифицира ставови и однесување на персоналот, со цел да се спречи
оштетување на воздухоплов или опрема, побезбедно работното место. Пристапот на
SMS ја намалува загубата и ја зголемува продуктивноста.
Како нови алтки кои влијаат во подобрувањето на цивилна-воена координација,
кои ги предлагат и EUOROCONTROL сe: CIMACT (Civil military ATM coordination),
LARA (Local and Regional Airspace Managment) и PRISMIL ( Pan-European Repository of
Information Supporting Civil-Military Performance Measurement), ќе бидат разработени
во овој магистерски труд, како и нивната функцијалност во Државите кај кого се тие
имплементирани.
Управувањето и менаџирањето со воздушниот простор е динамичен и во
непркината еволуција, имплементација на најновите алтки и решениа со цел
зголемување на безбедноста денеска е императив и темел за понатамошен развој.
Токму од тука, предиктивниот пристап кон управување со безбедноста се фокусира
кон тоа да предвиди, идентификува, анализира можни опасности со проследување на
отстранувања и сузбивања од стандардните перформанси на системот и однапред
елиминирајќи го ризикот на нивната појава.
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Според тоа, основата за цивилно – воена авиокоординација лежи во стандардите
и

препораките

на

Меѓународните

организации

за

цивилно воздухоплоство:

EUROCONTROL ( Европска организација за навигација), IATA International Air
Transport Association (Меѓународна асоцијација за воздушен транспорт), ICAO
International Civil Aviation Organization

(Меѓународна организација за цивилно

воздухопловство) ... и други, кои се однесуваат на мерките и активностите за безбедно
одвивање на воздушниот сообраќај.
Од овие причини,
ПРЕДМЕТ на овој магистерски труд е анализа на цивилна – воена
авиокоординација и најновите алатки за подобрување на истата, имплементација на
модел систем за управување со безбедноста (СМС).
Земајќи во предвид меѓународните искуства, а врз основа на минимизирање на
последиците од лоша авиокоординација помеѓу цивилните и воените власти.
ЦЕЛ на овој магистерски труд е да се предложат најновите алатки и техничките
решениа како и искуства на полето за цивилна - воена авиокоординација.
Во првиот дел од магистерскиопт труд ќе биде направен осврт врз историјатот,
регулативата и стандарди на систем за управување со безбедноста (safety management
systeм- ѕмѕ)
Во продолжение на трудот ќе се претставуват елементите на системот за
управување со безбедноста.
Во третиот дел од овој магистерски труд ќе бидат обработена цивилна - воена
соработка во управувањето со воздушниот сообраќај.
Во четвртиот дел ќе се даде осврт на практитите на неколу земји кои имаат
искуство во полето на цивилна – воена авиокоординација.
На крајот од трудот ќе бидат претставени најновите алатки и техники за цивилна
– воена координација во управувањето со воздушниот сообраќаји и ќе биде извршена
анализа и обработка на сите соодветни податоци во врска со минимизирање на
последиците од лоша цивилна-воена авиокоординација.
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1. КАРАКТЕРИСТИКИ НА СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
БЕЗБЕДНОСТ - СМС

1.1 РЕГУЛАТИВА И СТАНДАРДИЗАЦИЈА

Составот на управување со Безбедноста, претставува интегрирана организација
на безбедносното управување, каде имплементира целосно безбедното делување во
сите процеси на дејностите на една организација. За потребите на современото
управување со безбедноста се прифаќа целосно дефиницијата на Меѓународната
организација на цивилното воздухопловство – ICAO.1 Според тоа, системот на
управување со безбедноста е организиран пристап на управување со сигурноста која
вклучува неопходна организациска стурктура, одговорност, политика и процедури2.
СМС претставува експлицитен елемент на одговорност на управата на една
компанија, која ја дефинира целосно политиката на сигурност на компанијата и
одредува на кој начин точно треба да се управува со безбедноста како интегрален дел
од своето корпоративно управување, односно делување. Според дефиницијата на
ESARR, системот на управување со безбедност ЅМЅ претставува составен пристап
каде експлицитно дефинира активност насочена кон управување и контрола на
безбедноста.3ESARR со насловот – Примена на систем на управување со безбедност од
страна на нудителите на услугата на управување со воздушен сообраќај или на
англиска скратеница со АТМ, ја опишува токму регулативата и процесите при
имплементација на употреба на системот на управување со сигурност, од страна на
АТМ услугите.
Токму од тука, основната цел се фокусира на тоа да се обезбедат сите
сигурносни проблеми и ризици во рамките на нудење на АТМ услуги кои треба да
бидат решени на задоволувачко ниво. Реализацијата на оваа цел се обезбедува низ
1

International Civil Aviation Organisation
Alan J., Stolzer, Carl D. Halford, John J. Goglia: Safety Management System in Aviation, 2008.
3
EUROCONTROL Safety Regulatory Requirement – 2001 год.Европска Унија
2
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имплементирање на условите како што се – дефиниран, формализиран, јасен и
проактивен пристап на примена на составот на управување со безбедноста –
индивидуални сигурносни одговорности кои мора да бидат дефинирани за целиот
кадар да биде вклучен во сигурносно поврзаните задачи – како и одговорноста на
безбедносното управување со работата и дејствувањето на самата организација.
Останатите потреби во врска со безбедноста се исто така неопходни да се дефинираат,
вклучувајќи ја и проценката на ризик и сузбивање на истиот, како и обезбедување на
сигурноста и промоција на безбедноста.
Инаку, идеалниот систем на управување би требало да се состои од два одвоени,
како и комплементарни системи4:
 Систем на управување со квалитет – QMS Quality Management System
 Систем на управување со безбедност - Safety Management Systeм- Ѕмѕ
Двата системи кои се погоре наведени, треба да одговараат на величината,
природата и комплексноста на организацијата, каде треба предвид да се земат сите
опасности и рзици кои се врзуваат со активностите на самата организација и нејзината
функционалност. Нудителите на услугите мора да обезбедат политика на квалитет која
мора да биде конзистентна, подржувајќи ја самата имплементација на активностите на
ЅМЅ.
Додека пак, основната улога и главна цел на QMS системот е проследување на
ускладеноста,

хармонизацијата

и

адекватноста

на

потребите,

стандардите,

регулативите и процедурите кои се неопходни за обезбедување на сигурноста на
операциите. Според тоа, овој систем ги опфаќа следните елементи5:
 Надзор над опремата и активностите
 Интерни и екстерни проверки
 Употреба на соодветни статистички анализи
 Дизајн и документација на процедури
 Метода на испитување и тестирање
4

Galotti, V., 'ICAO initiative promotes global approach to SMS (Safety Management System) implementation', ICAO
Journal, 2006.стр.
5
Galotti, V., 'ICAO initiative promotes global approach to SMS (Safety Management System) implementation', ICAO
Journal, 2006.
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Од, тука може со сигурност да се потврди фактот дека ЅМЅ и QMS системите
функционираат како независни, но комплементарни системи, каде всушност ефектот
на имплементација на QMS го надгледува, односно проследува самиот ЅМЅ систем.

ЅМЅ

QMS

Прилог бр.1.1.1 Однос на системите на управување со безбедност и системот
за управување со квалитет

Основната цел на системот на управување со безбедност е да се понуди
квалитетен и квалитетно структуриран пристап за управување со сигурноста, со цел
контрола на безбедносните ризици во работење. Ефективното управување со
безбедноста мора секогаш да се земе предвид во однос на организацијата на
специфичните структури и процеси кои се однесуваат не само на сигурноста на
работење, туку и на квалитетот на работење.
Ова се токму функционалностите кои настојуваат да ги поттикнат менаџментот
со подобро извршување на своите должности и работни задачи во смисла на
ефективно,

квалитетно

организирање

и

препознавање,

предвидување

на

недостатоците, кога и пред да се појави една грешка, истовремено отстранувајќи ги
недостатоците според стручната анализа на безбедносните појави.
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Управувањето со безбедност е организациска функција која обезбедува сите
сигурносни

ризици да бидат

квалитетно идентификувани, проценети и на

задоволувачки начин сузбивани односно отстранети целосно. Примарниот фокус пак,
во однос на ЅМЅ системо на управување во воздухопловството е сигурност на летот со
кое се опфаќаат и сите поврзани услуги кои може да имаат влијание на сигурноста, на
пример, услугите на воздушниот сообраќај, аеродромските оперативности и слично.
Однесувајќи се на самата имплементација, во рамките со имплементираните
насоки од страна на ICAO,6 Систем на управување со безбедност, Агенција за цивилно
воздухопловство, дефинирајќи ги рамките и регулативите, односно стандардизациите
за имплементација на ЅМЅ нудителите на услуги кои вклучуваат вкупно четири
компоненти со вкупно 12 елементи7:
Политика и цели на безбедност
-

Определеност и одговорност на раководството

-

Крајна одговорност за сигурноста

-

Именување на клучниот кадар за безбедност

-

Координација на планирање на постапки во случај на опасност

-

ЅМЅ документација

Управување со ризиците по безбедност
-

Идентификација на опасноста

-

Проценка и сузбивање на ризиците

Гаранција за безбедност
-

Проследување и мерење на перформансот на безбедност

-

Управување со промените

-

Континуирано проследување на ЅМЅ

Промоција на сигурноста
-

Оспособување

-

Комуникација

6

Документи 9859 – Безбедносна директива
Galotti, V., 'ICAO initiative promotes global approach to SMS (Safety Management System) implementation', ICAO
Journal, 2006.ст.7-9
7
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Управувањето со безбедност, како што може и да се потврди од погоре
имплементираните

податоци,

подразбира

еден

збир

на

начела,

регулативи,

стандардизации и мерки за спречување на несреќите, повредите, како и останатите
случувања кои може да имаат негативни и штетни последици предизвикани од ваквите
одредени најчесто непредвидени активности и грешки. Тоа е функција која настојува и
ги поттикнува квалитетот на функционирање во повеќето компании, во овој случај,
помагајќи за непречено одвивање на воздушниот сообраќај и конзистентно квалитетен
перформанс на авијациската индустрија.

19

1.2 КОНЦЕПЦИЈА НА УПРАВУВАЊЕ СО БЕЗБЕДНОСТА ВО
АВИЈАЦИЈАТА

Сигурноста е состојба во која ризикот на опасност за луѓето и предметите се
редуцира на одржувано, или под прифатливото ниво низ континуиран процес на
откривање на опасностите, ризиците и управување со истите.
Историскиот

развој

на

системот

на

управување

со

безбедноста

во

воздухопловството може да се подели во вкупно три фази. Во првата фаза фокусот е
ставен на техничкото подобрување во периоди кога поголемиот дел од ризиците и
опасностите потекнуваа од техничката несовршеност на авионите и земјените уреди,
радари и слично. Оваа фаза завршува со замена на елисниот погон со млазен, од веќе
60тите до почетокот на 70тите години од минатиот век ова го одбележува големиот
чекор напред во авијацијата.
Во втората фаза фокусот најмногу се става на човечкиот фактор во авијацијата,
кога техничките методи се заменети со човечка психологија во обид да се намали
бројот на човечки грешки од страна на крајните оператори во системот. Оваа фаза
постепено започнува како и претходната пред неа, да се ближи кон финализирање и во
поголемиот дел од социо-техничкиот систем, сеуште трае, додека пак во гранката на
авијацијата постепено престанува веќе од крајот на 90тите до денес.
Додека пак, во третата фаза, фокусот се насочува кон организациските фактори
кои се бават со целосно управување на организацијата во целина, во обид да се
реализира и создаде систем кој предвидува и превентивно ги отстранува недостатоците
на техниката или грешката на крајните оператори или отстранување, сузбивање на
нивните негативни последици.
Прифатливото

ниво

на

безбедност

во

воздушниот

сообраќај,

авио-

координацијата, се добива преку исполнување на следните цели8:
 Намалување на бројот на фатални авионски несреќи и сериозни незгоди
 Намалување на бројот на принудни слетувања
8

Barzilay, Regina; Lee, Lillian. “Catching the drift: Probabilistic content models, with applications to generation and
summarization.” Proceedings of HLT/NAACL 2004,стри48

20

 Зголемување на нивото на почитување на прописите
Воздушниот сообраќај е најмладата гранка на прометниот сообраќај но воедно
дури претставува веднаш една од најбезбедните сообраќајни гранки во светот. Поради
се поголемиот сообраќај на воздушниот простор бројот на авијациските несреќи би
требало пропорционално да порасне, меѓутоа тоа не е случајот овде, бидејќи
безбедноста на воздушниот сообраќај во авијацијата исто така е значително подобрена
во текот со годините.
Според тоа, меѓународните стандарди и регулативи поврзани со ЅМЅ во главно
се структурирани како објективни прописи. Креарирани со поголем акцент на што
треба да се направи, наместо како да се направи, целта е да се создадат основни и
цврсти стандарди и регулативни рамки кои може да се применат во разни видови и
величини на организации.
Тие стандарди се дизајнирани со цел за на операторите и нудителите на услуги,
им се овозможи интегрирање на практика на управување со безбедноста во рамките на
нивните индивидуални оепративни модели. Поради непостоењето на хармонизираните
и стандардизираните потреби на почетокот на имплементација на ЅМЅ, специфичните
потреби и разлики во работењето на различните видови оператори, развивале посебни
системи на управување со безбедноста и тоа9:
 ЅМЅ во воздушните компании
 ЅМЅ во аеродромската оператива
 ЅМЅ во управување со воздушен сообраќај
 ЅМЅ во останатата воздушна оператива
Со оглед на постојаниот раст на авијациската индустрија потребно е да се
подобри нивото на воздушна сигурност. Една од таквите мерки е подобрување на
поттикот на имплементација на сопствениот систем на управување со сигурноста кај
поединечните оператори. Таквиот систем е од голема важност за опстанок кој треба да
доведе до реализација на една од клучните цели на цивилното воздухопловство, а тоа

9

Galotti, V., 'ICAO initiative promotes global approach to SMS (Safety Management System) implementation',
ICAO Journal, 2006.

21

се подобрување на нивото на безбедност, со цел најдобра практика и ускладување со
регулаторните потреби.
Од тука, ICAO потребите кои се наведени во нивниот Документ 6 – имаат
потреба од држави членки за имплементација на програмите на безбедност со цел
постигање на прифатливо ниво на безбедност во авијациските операции.10 Како дел од
националниот програм на безбедност, државите пред се имаат потреба од оператори за
имплементација на системот на управување со безбедност или ЅМЅ. ЅМЅ овозможува
на операторите интеграција на различни сигурносни активности во целосниот систем.
Примероците од безбедносните актинвости од овој вид кои би можеле да бидат
интегрирани во ЅМЅ вклучува –
Опасности и известување за незгодите,
анализа и проследување на податоци за летот(FDA34, FDM35),
Сигурносен аудит на линиските операции (LOSA36),
Кабинска сигурност
Додека пак,според ЕАЅА потребите и стандардизацијата имаат потреба за11:


Воздушниот превозник да мора да имплементира и да го одржи
програмот на безбедност на летот и спречување на незгоди, каде
истите може да бидат интегрирани во рамките со системот за
квалитет, вклучувајќи ги програмите за постикнување и одржување на
свеста за ризикот на сите лица вклучени во рабтоењето, системот за
известување на појавите, со цел за да се овозможи споредба и оценка на
релевантните незгодни случаи како и известување за да се утврдат
негативните трендови, проценка на релевантни информации кои се
однесуваат на несреќата и истакнување на информации поврзани со
одговорност, вклучувјаќи и именување на лица одговорни за управување
со истите.

10

Авијациски операции –, Дел 1 – Меѓународен комерцијален воздушен превоз, Дел3, Меѓународни
операции – хеликоптер, Документ бр.6 ICAО
11
EU-OPS 1.037
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Предлози за корективни активности со цел превенција на несреќни
случаи и програми на безбедност на летот каде мора да има
одговорност на лицата задолжени за управување со програмата



Се проследува ефективноста на промените кои потекнуваат од
предлозите за корективни активности за спречување на несреќи и
програмот за сигурност на летот и тоа од страна на менаџментот на
квалитет во компаниите

Според тоа, мора да се истакне фактот дека една воздухопловна организација
мора да го идентификува одговорниот извршител кој во рамките со останатите
функции ќе има основна и ултимативна одговорност во име на самата организација за
имплементација и одржување на ЅМЅ.
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1.3 МЕЃУНАРОДНА

ОРГАНИЗАЦИЈА

ВОЗДУХОПЛОВСТВО

(INTERNATIONAL

ЗА

ЦИВИЛНО

CIVIL

AVIATION

ORGANIZATION –ICAO)

Поради повеќебројните одложувања за имплементирање на меѓународна
стандардизирана рамка за сигурност и управување со безбедносните ситуации, каде се
имплементираше и целосна ратификација на ваквите организации и Конвенции,
Конференцијата за ваквите активности и насочувања го потпиша својот Интерм
Договор, кој ја предвиди всушност креацијата на Провизиската Интернационална
Организација или на англиски Provisional International Organization (PICAO),
насочувајќи се кон техничко-советничка карактеристика и природа, со цел да се
имплементира квалитетна колаборација меѓу повеќето земји во светот на основа на
меѓународната цивилна авијација.
Ваквата Организација беше во функција од 1945та до 1947ма година, кога на
сцена настапи денешната ICAO. Ваквата промена од PICAO, во ICAO, се случи во
Монтреал, Канада, каде промената всушност беше имплементирана многу повеќе во
насловот, отколку во било што останато. Сепак, ваквиот пристап кон промена, донесе
исто така и крај за ICAN, затоа што по официјалното создавање на ICAO, земјите
членки на ICAN, заедно се согласија да ја напуштат и да ја расчленат International
Commission for Air Navigation (ICAN) со насловување на ICAO одредено како
наследник на самата Организација.
Организацијата на меѓународното цивилно воздухопловство или англиски
International Civil Aviation Organization – ICAO, е специјализирана организација на
Обединетите нации чија улога е да ги креира и модернизира стандардите и
препораките во меѓународната авијација, со цел да се обезбеди ефикасен, уреден и
безбеден развој на воздухопловството.
Основниот документ на чија основа ICAO функционира и продолжува да
функционира е секако Конвенцијата за меѓународен воздушен сообраќај потпишана во
Чикаго 1944та година, која сеуште се нарекува Чикашка конвенција. До 2007ма
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година, околу стотина, девеесет земји во светот станаа членки на ICAO со
потпишување на самата конвенција. Всушност 96те артикли од Конвенцијата на
Меѓународната Цивилна Авијација, позната секако како Чикашката Конвенција, ги
прифати сите привилегии и рестрикции наменети за сите останати држави кои
потпишаа, овозможувајќи адаптација на Меѓународни Стандарди и Применети и
Предложени Практики SARP – регулирајќи го меѓународниот воздушен транспорт до
ден денес.
Конвенцијата самата по себе ги прифаќа принципите дека секоја земја има
комплетирано и имплементирано суверенитет над воздушниот простор над својата
територија овозможувајќи со тоа да било кој друг нерегулиран воздушен транспорт да
не може да оперира над нивната територија без нивно претходно согласување.
Главните цели и мисијата на ICAO, како што е и имплементирано во артиклот 44
од Чикашката Конвенција, е да се развијат принципите и техниките на меѓуанродната
воздушна навигација и да се чуваат, одржуваат, планираат и развиваат во рамките на
непречното функционирање на меѓународниот воздушен сообраќај се со цел за:
 Да се обезбеди сигурно и континуиран развој на меѓународната цивилна
авијација низ целиот свет;
 Да се поттикне креативноста на дизајнот и оперативноста на мировни
цели;
 Да се охрабри и поттикне развојот на аеродроми, писти, како и
авијациско навигациски организации во рамките на меѓународната
цивилна авијација;
 Да се пресретнат потребите на луѓето од целиот свет за сигурност,
регулираност, ефикасност и економичност на авијацискиот транспорт;
 Да се превентираат економски трошоци предизвикани од нерационална
конкуренција;
 Да се осигураат правата на земјите потписници на Конвенцијата кои
целосно ги почитуваат стандардите и фер односите со цел чесно
оперирање на меѓународните авио линии;
 Да се избегнува и отстранува дискриминираност меѓу земјите членки;
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 Да се промовира сигурноста на летот на меѓународната авионавигација;
 Да се промовира генерално растот и развојот на сите аспекти на
меѓународната цивилна аеронаутика.
Според тоа, со сигурност може да се потврди фактот дека ICAO е една од првите
организации во светот кои го ставија акцентот на важноста и неопходноста од
почитување на стандардизирани рамки и регулативи. Поради тоа, земјите кои станаа
членки на ICAO, автоматски потпишаа договор со кој се согласуваат и огласуваат на
сигурносните принципи и стандарди со цел за меѓународната цивилна авијација да
може да развие непречни, ефективни, ефикасни, квалитетни и безбедни воздушни
транспортни услуги за самите корисници во целиот свет на национално и меѓународно
ниво.
Основните стандарди на ICAO се содржат во вкупно 18 Анекси потпишани во
рамките на Чикашката конвенција и тоа:
 Анекс 1 – Лиценцирање на кадрите;
 Анекс 2 – Правила на летање;
 Анекс 3 – Метеоролошки услуги во меѓународната воздушна пловидба;
 Анекс 4 – Аеронаутички мапи;
 Анекс 5 – Единица мерка која се користи во операциите во воздух и на
земја исто така
 Анекс 6 – Воздухопловна дејност;


Дел I = Meѓународен комерцијален авио сообраќај



Дел II – Меѓународен генерален авио сообраќај



Дел III - Хеликоптери
 Анекс 7 – Државна припадност и регистрациски ознаки;
 Анекс 8 – Пловидбеност;
 Анекс 9 – Олеснувања на оперативностите на аеродромите;
 Анекс 10 – Воздухопловна телекомуникација;



Дел I – Радио – навигациски уреди



Дел II – Комуникациски процедури



Дел III – Дигитални комуникациски системи, говорни комуникациски системи
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Дел IV – Радарски надзор и системи за избегнување на судир



Дел V – Користење на воздушниот спектар на радио фреквенциите
 Анекс 11 – Служба за воздушен сообраќај;
 Анекс 12 – Барање и спасување;
 Анекс 13 – Истражување на несреќи на воздухоплови;
 Анекс 14 – Аеродроми;



Дел I – Дизајн и дејност на аеродромите



Дел II - Хелипорт
 Анекс 15 – Служба за воздухопловно информирање;
 Анекс 16 – Заштита на средината;
 Анекс17

–

Обезбедување,

одбрана

на

меѓународното

цивилно

воздухопловство од илегални престапи;
 Анекс 18 – Безбеден транспорт на опасни материи;
 Анекс 19 – Управување со безбедност.
ICAO во самиот развој на стандардните спецификации и постапки, доделува и
единствени кодови кои се користат во разни видови на комуникација, како што се
плановите на летење, комуникации на воздух-земја, воздухопловна фразеологија и
слично.
Поважните системи од погре наведените во рамките на ICAO се следните:
 Кодови на земји за регистрација на воздушниот сообраќај;
 Кодови на локација, вклучувајќи ги и аеродромите, содржани во ICAO
документот 7910;
 Кодови на авио-компании, воздуопловните власти и нудители на
услугата, содржани во ICAO документот 8585;
 Кодови за видови воздухопловство – на чија основа се имплементираат и
специфичните карактеристики на авијацијата – содржани во ICAO
документот 8643;
 Кодови содржани во воздушните рути, содржани во ICAO документот
9613.
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Според тоа, главната мисија на ICAO вклучува пред се, зајакнување на
сигурноста и безбедноста, зголемување на ефикасноста на меѓународната цивилна
навигација во воздушниот простор, како и да се промовира и поттикне
принципиелноста вметната во стандардите на Чикашката Конвенција. Сепак, главната
и основна мисија се темели и на поттикот на постојан раст и развој, како и
усовршување и подобрување на стандардизираните регулативи на дејствување и
имплементирање на сигурносни системи насочени кон непречено функционирање на
авио-сообраќајот.
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1.3.1

РЕГУЛАТОРНА РАМКА НА ICAO ВО ОДНОС НА СИСТЕМОТ НА
УПРАВУВАЊЕ СО БЕЗБЕДНОСТ

ICAO стандардите и препорачаната практика се објавени во неколку додатоци
како што веќе се спомена во Чикашката Конвенција, која има потреба од
имплементација на системот на управување со безбедност во неколку авијациски
организации – воздушни транспортери, воздушни организации за одржување, пружачи
на услуги при воздушна пловидба како и операторите на авијацииските инструменти.
Низ планирање на понатамошното надополнување на ICAO SARP се појавува и
потребата за имплементација и спроведување на системот за управување со сигурност
кој ќе може да се усклади и вклучи од 2010та година па се до 2013та година каде
организациите за оспособување ќе може правилно да функционираат во оваа насока 12.
Земајќи предвид дека ICAO SARP не е непосредно применлив во националните
законодавни и регулаторни рамки, државите ќе ги утврдат своите безбедносни
програми, каде како дел од таквите програми, ќе обезбедат дека операторите на услуги
ги имплементираат правилно системите за управување со безбедност.
Во Европа, имплементацијата на системот на управување на сигурноста од
страна на операторите на воздухопловството ги регулираат EUROCONTROL
сигурносните регулаторни потреби – ESARR. Некои сектори од генералното
воздухопловство ГА10, имплементираат систем на управување со сигурност или ЅМЅ
во своите организации, меѓутоа имплементацијата на начелата на ЅМЅ сеуште
претставува проблем за нив.
Најмногу поради различните односи меѓу законодавните тела и разновидните
авијациски организации и оператори, стандардизацијата на ЅМЅ функциите и мерките
се заедничко разбирање на значењето на ЅМЅ, кое е од критична важност.
Според тоа, Европската агенција за воздухопловна безбедност или ЕАЅА11,
наведува своја намера во спроведување на ЅМЅ според соодветните одредби на
ICAO13. Во следните предлози за донесувње на законските рамки, ќе бидат слични за

12

Alan J., Stolzer, Carl D. Halford, John J. Goglia: Safety Management System in Aviation, 2008.
Додаток бр.6, ЈАR – OPS12, 1037,

13
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авијациските транспортери, организациите за одржување, нудителите на услуги на
воздухопловството како и операторите на аеродромите.
ЕАЅА е всушност Европската агенција за воздухопловна безбедност која е
оформена уште од 2002ра година. Со уредбата на Европскиот Парламент и Европскиот
Совет, со цел за да се обезбеди високо и изедначено ниво на сигурност во цивилното
воздухопловство, спроведувањето на заеднички правила и мерки се става на прво
место. ЕАЅА ја презема според тоа, одговорноста на бившите заеднички авијациски
власти ЈАА13, кои не се во функција уште од 2009та година. Сојузната управа за
цивилно воздухопловство FAA14, исто така ја подржува ускладената спроведба на
меѓународните стандарди, моментално работејќи на тоа, американските воздушни
сигурносни прописи да бидат складни со ICAO стандардите и препорачаната практика.
При тоа, се имплементира и концептот за систем на управување со безбедност
кај авијациските превозници, кои вклучуваат пилотски школи, воздухопловни
компании,

воздухопловни

такси

превозници,

пошта

и

слично. 14

Потоа,

се

имплементираат и насоки за спроведување на ЅМЅ на аеродромите15
Препорачена практика во воздухопловството се дефинираат како стандард, кое
претставува секоја спецификација за физичките обележја, конфигурација, материјал,
изведување, лица или постапки, единствена примена која е препознаена како
неопходна за безбедноста и редовноста на меѓуанродните воздухопловни власти и
секоја држава потписница должна да ги исполни стандардите во рамките со
Конвенцијата. Во случај на неможности на исполнување, треба да се информира
Советот.16
Препорачаната практика подразбриа секоја спецификација за физичките
обележја, конфигурации, материјал, изведување, постапки, единствен програм кој е
препознаен и посакуван во интересот на безбедноста, редовноста, ефективноста на
меѓуанродната воздушна пловидба, а кои државите потписнички треба да настојуваат
да ги ускладат со Конвенцијата.

14

FA – округ бр.120-92
FAA округ бр.150/5200-37
16
Според член 38 на Чикашката Конвенција
15
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Европската

организација

за

сигурност

на

воздухопловството

односно

EUROCONTROL15, исто така има мисија да ги усклади и интегрира услугите на
воздухопловството и авијацијата во Европа, со цел создавање на единствен состав на
управување на воздушниот сообраќај АТМ, за цивилните и воените корисници, со цел
за да се постигне сигурно, редовно и ефективно одвивање на прометот пошироко и од
Европа.
ICAO рамката на системот на управување на безбедност се состои инаку од
повеќе компоненти кои опфаќаат:
 Политика и цели на сигурност - Safety Policy – определеност и
одговорност од раководството, крајна одговорност за сигурност,
именување на референтниот кадар за сигурност, планирање и
координација на постапка во случај на опасности, ЅМЅ документација
 Управување со сигурносни ризици - Safety Risk Management –
идентификација на опасности, проценка и намалување на ризик
 Развој и одржување на оперативна сигурност -Safety Assurance –
проследување и мерење на перформансот на оперативата, управување
со промените, континуирано унапредување на ЅМЅ,
Во рамките на овие компоненти од голема значајност е и Safety Promotion,
односно промоција и промовирање на сигурноста, кое подразбира оспособување на
кадрите, комуникација и дисеминација на сигурносните информации во и надвор од
оперативните организации.
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1.4 МЕЃУНАРОДНА АСОЦИЈАЦИЈА НА ВОЗДУХОПЛОВНИ
ПРЕВОЗНИЦИ (INTERNATIONAL AIR TRANSPRT ASSOCIATION –
IATA)

Меѓународната

асоцијација

на

воздухопловни

превозници

или

IATA,

претставува транспортна асоцијација на светските авио-линии, репрезентирајќи околу
280 авио линии или 83% од целосниот воздушен сообраќај во светот. Според тоа,
меѓународната асоцијација на воздухопловни превозници поддржува повеќе идеи во
однос на авијацијата поттикнувајќи ефективно формулирање на индустриската полиса
во однос на критичните авијациски проблематики и случувања17.
IATA има имплементирано водечки концепт на функционирање како структура
во чии рамки се истакнува Глобалниот развој и регионалното оспособување, каде
главните девизии го поттикнуваат развојот на глобалните стандарди, системите и
интернационалните позиции, додека регионалните и национални окрузи се одговорни
за ефективна имплементација.
Во изминатиот половина век, IATA го поттикна растот и развојот на
меѓународната цивилна авијација и нејзиниот систем на операција, како ефикасен,
сигурен и безбедносен модел на транспорт за патници и карго. Оваа организација
донесе огромен придонес во имплементацијата на правила и стандарди како и
процедури дизајнирани да се справуваат со оперативните и технички комплексности
на меѓународната авијација во светот.
Во рамките на својата историска мисија, IATA веќе функционира и со Светската
Здравствена Организација, чија соработка започна за време на SARS Кризите каде има
можност во оваа ситуација да придонесе на процесот на разгледување и подобрување
на оперативноста на IHR; меѓународната здравствена регулација.
Генерално едно од најзначајните проблематики со кои се бави денес IATA, се
поврзани со две области – можни инволвирања во безбедносниот и сигурносен систем

17

Alan J., Stolzer, Carl D. Halford, John J. Goglia: Safety Management System in Aviation, 2008., стр.58
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и оперативности, како и можни основи за имплементација на санкции и казни за авио
компаниите и авио превозниците.
Оформена уште од 1945та година, IATA, претставува и поставува неколку цели
кон кои се насочува да ги реализира секој ден од нивното функционирање и
дејствување во дадената област18:
 Промоција на сигурност, регуларност и економичност во авијацискиот
транспорт во корист на луѓето низ целиот свет, зачувување на
воздушниот сообраќај и студирање и анализирање на проблеми поврзани
со истиот;
 Овозможување на ефективна соработка и комуникација помеѓу
авијациските

превозници

вклучени

директно

и

индиректно

во

меѓународниот авиациски сообраќај и транспорт;
 Ко-оперативност со Меѓународната Цивилна Авијациска Организација и
останати меѓународни организации.
IATA со своето функционирање и дејствување ги прифаќа и поддржува
иницијативите на Комисијата да се земат предвид постоечките Европски дата
протективни легислативи кои може сеуште целосно и ефективно да ги пресретнат
предизвиците на модерниот свет и потребите на корисниците.
Сепак, во овие рамки, два основни предизвици се опфатени во рамките на
Комисијата и нејзиното функционирање, рапидниот технолошки раст и развој и
глобализацијата, поттикнувајќи одредени предизвици во глобалната индустрија како
што е авијацијата која зависи од способноста за пренесување на дата меѓународно како
дел од суштинското овозможување на услугите и осонвен субјект на комплексните
потреби во индустријата од страна на корисниците. Во овие рамки влегуваат и
останати владини регулации и стандардизации во рамките на Европската унија, со
потребите и барањата импозирани од странските власти.
IATA ја поттикнува Комисијата да биде сензитивна за одредени случувања кои
се однесуваат особено на индустриите со цел да ги земе предвид функционирањето на
18

Barzilay, Regina; Lee, Lillian.“Catching the drift: Probabilistic content models, with applications to generation and
summarization.” Proceedings of HLT/NAACL 2004,стр.28-33
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индустриските тела, како што се транспортните организации, креирањето на
ефективни солуции во рамките на индустриското работење со цел охрабрување и
поттик на протекција на сензитивната дата во дадената област. IATA со ваквото
функционирање ја поттикнува секоја можност за ефективно работење на Комисијата
на основа на индивидуални регулатори со цел да се креира ваква рамка на дејствување.
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2. ЕЛЕМЕНТИ НА СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
БЕЗБЕДНОСТА

2.1 БЕЗБЕДНОСТ И ОДГОВОРНОСТ

Примарната цел за безбедност во воздухопловството е намалување на факторите
кои влијаат на сигурноста на минимум или целсоно отстранување на ризиците и
опасностите. Во рамките со меѓуанродните и националните барања на пружателите на
услуги мора да се дефинира политика на сигурност на организацијата, која мора да
биде потпишана секако од страна на одговорните раководители на самите
организации.
Политиката на безбедност мора да одржува определеност на организацијата за
безбедност, со тоа што мора да се вклучи еден целосно јасен став за осигурување на
неопходните човечки и финансиски средства за имплементација на политиката, каде
мора со видлива поддршка, да биде приопштена на целата организација.
Политиката на сигурност, мора меѓу останатото да ги вклучува следните
елементи:
 Определеност за имплементација на ЅМЅ
 Определеност за континуирано унапредување на нивото на безбедност
 Определеност за управување со ризиците на опасност
 Определеност за поттикнување на вработените на известување за
прашања, проблеми на сигурност
 Имплементација

на

јасните

стандардизации

за

прифатливото

однесување
 Идентификација на одговорностите на раководството и вработените
со оглед на перформансот на безбедноста
Со цел за политиката на безбедност да остане релевантна и соодветна мора да
биде континуирано периодично прегледувана за благосостојбата и бенефиција на
организацијата.
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Сепак, крајната одговорност за безбедноста на операторите на авијацијата мора
да го именува на основа на одговорниот раководител, кој без оглед на своите останати
работни задачи и должности, има крајна одговорност и надлежност за имплементација
и одржување на ЅМЅ. На сите членови на вишокот раководен кадар за прашањето на
безбедност, операторите исто така мора да ја идентификуваат одговорноста без оглед
на нивните други функции.
Овластувањето и одговорноста за безбедност мора да биде правилно
документирани и проследени низ целата организација со цел за самата компанија,
претпријатие и организација да може подобро да функционира и да има секако, добар
перформанс.
Според тоа, операторите мора да го именуваат Водителот за безбедност, кој е
надлежен и одговорен за сите активности и нивните имплементации, развој,
администрирање и одржување на ефективниот ЅМЅ во авијацијата.19 Раководителот за
безбедност мора да има:
 Оперативно работно – раководно искуство
 Аналитички вештини и вештини за решавање на проблеми
 Техничко

образование

доволно

за

разбирање

на

системот

на

организацијата
 Умешност при писмено и усмено комуницирање
 Вештина на справување и организирање на човечките ресурси во
организацијата
 Вештини за управување со безбедносни проекти
Вештините на раководителите за безбедност мора да бидат сепак именувани од
страна на вишиот раководен кадар со цел за на таа личност да се додели неопходно
ниво на овалстување за постапка по проблемите на безбедноста. Водителите на
безбедност директно одговараат на раководителите на самата организација. Крајната
одговорност за ЅМЅ лежи на одговорниот раководител, но не и на Водителот за
безбедност.

19

CCAA Безбедносна Директива ASO-2010-004, 2010.
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2.2 КООРДИНАТИВЕН ПЛАН ЗА ВОНРЕДНИ СОСТОЈБИ

Планот на постапување во случај на опасност претставува составен дел од секој
ЅМЅ систем. Овозможувачите на авијациските услуги мора да го развијат,
координираат и одржуваат планот за постапување во случај на опасности и вонредни
состојби кој обезбедува уреден и ефикасен премин од нормални оперативности во
операции и функционирање во случај на опасност, како и повраќање на нормалните
операции и дејствување.
Како и самиот систем на ЅМЅ планирањето на постапките во случај на опасност
мора да биде прилагодено според величината, комплексноста и природата на самата
организација. Процедурите инаку во случај на опасност и вонредна состојба или ERP Emergency Response Procedures, мора да обезбедат и дефинираат:20
 Навремен, уреден и ефикасен премин од нормални функционалности во
дејствување во случај на вонредна состоба
 Овластувања на клучниот кадар за имплементација на активности
содржани во планот
 Надлежност и одговорност во случај на опасност
 Координација на напорот со цел отстранување на опасностите при
вонредната состојба
 Сигурно продолжување на функционалноста или повраќање на нормални
оперативност во најбрз можен временски рок
Планот на активности во рамките на сигурносните ризици кои се вклучени во
вонредната состојба, се темели на неколку фактори и активности кои мора да бидат
имплементирани ефективно, со цел да може ефикасно и квалитетно да се спроведе
планот на активности. Еден од овие фактори е секако претходна ефикасна и
квалитетна квалификација на ризикот со кој се справува самата организација за време
на нивното функционирање во вонредна состојба.
20

Barzilay, Regina; Lee, Lillian.“Catching the drift: Probabilistic content models, with applications to generation and
summarization.” Proceedings of HLT/NAACL 2004,
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Проценката на ризикот во предвид ги зема веројатноста и сериозноста на било
која негативна последица која може да биде резултат на идентификуваните опасности.
Матрицата на ризикот е корисен алат за проценка на опасноста која ја носи една
вонредна состојба.
Додека сериозноста на вонредната сосотјба е последица на одредени случувања
може искличително лесно да се идентификува, проценката на веројатност на
случувањата кои подлежат на субјективноста на дејствување.табл1.

Табела бр.2.2.1 Матрица на проценка на ризикот од кој зависи планот на активности
Веројатност

Сериозноста на вонредната состојба

на ризик
Катастрофална

Опасна

Значителна

Мала

Незначителна

А

Б

В

Г

Д

Зачестено 5

5А

5Б

5В

5Г

5Д

Привремено4

4А

4Б

4В

4Г

4Д

Ретко

3А

3Б

3В

3Г

3Д

Неважно 2

2А

2Б

2В

2Г

2Д

Исклучително

1А

1Б

1В

1Г

1Д

3

неважно - 1

Извор – ICAO – doc. 9859 – Прирачник за управување со безбедност

На погоре имплементираната табела бр.1 се прикажува всушност матрицата за
проценка на сигурносниот ризик од ICAO стандардизираните регулаторни рамки на
дејствување и планирање на вонредни состојби и ризици во одредени функционирања
38

на организациите во воздухопловството. Ваквата матрица всушност претставува еден
цел систем на елементи, односно методологија на прикажување на индексот на
проценка на една вонредна состојба.
Само со ефективната проценка ќе може да се имплементира ефикасен и
квалитетен план за дејствување во една вонредна состојба во која може да се пронајде
секоја организација земјаќи ги предвид денешната глобализација, наглиот и брз раст и
развој на технолошката иновација и слично.

2.3 РАЗВОЈ, КОНТРОЛА И ОДРЖУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
УПРАВУВАЊЕ СО БЕЗБЕДНОСТ

Во рамките на секоја организација која ги имплементира механизмите на ЅМЅ
како оператор на услуги мора да имплементира и да одржува ЅМЅ документација.
Документацијата ја опишува всушност, политиката на сигурност и целите, ЅМЅ
барањата, потребите, ЅМЅ процедурите и процесите, одговорностите, надлежноста и
овластувањата за имплементација на процедури и процеси како и излезни ЅМЅ
податоци.
Како дел од ЅМЅ документацијата операторите на услуги мора да развијат и да
одржуваат Прирачник за системот на управување со безбедност или ЅММ - Safety
Management Manual21.
Safety Management Manual ги опишува ЅМЅ припадничките организации. ЅММ
може да биде поголем дел од веќе постоечката организација, како поглавјето за
Оперативниот прирачник на воздушните превозници, или пак, може да се
имплементира и реализира како целосно самостоен документ.Пр.2

21

Barzilay, Regina; Lee, Lillian.“Catching the drift: Probabilistic content models, with applications to generation and
summarization.” Proceedings of HLT/NAACL 2004,
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Во рамките на имплементираниот прилог 2 се прикажува еден целосен процес на
документирање на податоците за опасностите и вонредните состојби во сигурносната
база на податоци – safety library.

Метода

Идентификација

Управување

Документација
СИГУРНОСНА БАЗА НА
ПОДАТОЦИ

Рективна метода

Проценка на
последици и
приоритет на
ризик

Доделување на
одговорност

Проактивна
метода

Развој на
стратегија
контрола и
одржување

Имплементација
на стратегија

Предиктивна
метода

Информации за
кадри одговорни
за
имплементација

Рееволуција на
стратегија и
процес

Прилог бр.2.3.1 Документација на опасност22

Соодветната документација за управување со ризик е важна како формална
постапка за предводување на оперативните и сигурносните податоци во базата која е
поврзана со информациите кои се однесуваат на опасности и вонредни состојби.
Истата документација станува со тоа еден вид на сигурносна литература на
поединечните организации.
Проследувањето и анализата на опасност ја олеснува целосно стандардизацијата
преку дефинирање, разбирање, валидација, известување за мерењето и управување со
безбедносните ризици.

22

Barzilay, Regina; Lee, Lillian.“Catching the drift: Probabilistic content models, with applications to generation and
summarization.” Proceedings of HLT/NAACL 2004,

40

Од голема важност е да се спомене и фактот дека во рамките на сигурносната
база на податоци при имплементација на документацијата на опасности се истакнува и
информациската база на податоци во чии рамки влегуваат информациите за
управување со безбедноста, анализа, сигурносни билтени, дистрибуција на извештаи,
како и семинари и работилници исто така.

2.4 ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ОПАСНОСТИ, УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ
И ИСТРАГА

Опасностите и ризикот е можноста за негативни последици на опасност,
искажана низ термин на сериозност и веројатност. Операторите на услуги мора да се
развијат, воспостават и одржуваат во однос на формалниот процес на управување со
опасностите кои ја обезбедува анализата, во термини на веројатност и сериозност на
случувањата, проценка во термин на прифатливост и ниво на толеранција, како и
контрола во термини на ублажување на ризиците на прифатливо ниво.
Операторите на услуги мора исто така да го дефинираат и она ниво на
раководство кое има одговорност и овластување за донесување на долуки за
прифатливоста на опасностите и ризикот по безбедноста. Според тоа, ризикот се
појавува како потенцијал на појава на штетни последици кои потекнуваат од
опасностите23. Тоа е веројатноста дека опасноста која има потенцијал за
предизвикување на штета може да биде реализирана за брзо време.
Според тоа, ризикот означува комбинација на вкупна веројатност, односно
зачестеност на појавите на штетното влијание предизвикано од страна на опасностите
и сериозноста на вонредната ситуација во таа смисла24.
Всушност, безбедноста е состојба во која ризикот од нанесување на штета на
лицата или имотот е намалена и одржувана на прифатливо ниво, низ континуирани
постапки на идентификација на опасностите и управување со ризикот. Процесот кој
23

ICAO Doc 9859
Според Уредбата на (EZ) 2096/2005

24
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води од идентификација на опасностите кон проценка на ризикот и сузбивање на
опасностите е процес на управување со ризиците.
Според

тоа,

управувањето

со

сигурносната

безбедност

подразбира

идентификација, анализа и елиминација, намалување, сузбивање на подносливо или
прифатливо ниво на сигурност, на ваквите опасности, како и подоцнежните ризици
кои се закануваат на одржливоста на самата организација.25
Управувањето со сигурносните ризици претставува формален процес во рамките
на системот на управување со сигурност кој подразбира идентификација на
опасностите, проценка на ризикот, анализа и управување на опасностите, односно
ризикот.26
Основната цел на ефективното управуавње со ризиците е обезбедување дека
самите ризици кои се поврзани со опасностите за лет составно и формално ќе се
идентификуваат, проценат и успешно сузбијат до прифатливото ниво на безбедност.
Целосната

елиминација

на

ризикот

во

управување

и

функционирање

на

воздухопловните организации очигледно е неостварлива и непрактична цел, кое
сосема сигурно знчи целосно откажување од сите активности на воздухопловството и
приземјување на сите авиони.
Факт е дека е невозможно сите ризици, опасности целосно да бидат отстранети
ниту пак сите возможни мерки за сузбивање на ризикот. Со други зборови, прифатен е
фактот дека секогаш ќе остане одредено ниво на ризик кој ќе биде на штета на луѓето,
имотот или околината, но тоа се смета за прифатливо и подносливо од страна на
надлежниот орган и општественото опкружување.
Управувањето безбедносните ризици, како средишна компонента на системот на
управување со безбедноста, игра клучна улога во решавање и отстранување на
ризиците во практична смисла на зборот. Тоа има потреба од кохерентен и
конзистентен процес на објективна анализа, особено за проценка на оперативните
ризици. Општо, управувањето со сигурносни ризици е структуиран пристап на

25

Според дефиницијата од Прирачникот на Управување со безбедност - Меѓународна Организација на
Цивилно воздухопловство
26
Според округ 120-92 – Сојузна управа за цивилно воздухопловство FAA - SRM41
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организациски активности со цел постигање на рамнотежа меѓу идентификација на
оапсностите и проценка на ризикот и изводливото намалување – ублажување на
ризиците27.
Според тоа, управувањето со ризиците се состои од три основни елементи и тоа
идентификација на опасноста, проценка на ризикот и намалување, сузбивање на
степенот на ризик.
Идентификацијата на опасноста претставува идентификација на непосакувани
или штетни случувања кои може да доведат до појава на опасности и анализа на
механизмот преку кои случувањата може да настанат и да предизвикаат негативни
последици. Реактивните и проактивните методи и техники треба да се користат во
рамките на идентификација на опасноста.
Проценката и сузбивање на ризикот во дадената фаза се проценува во смисла на
критичност на нивното штетно влијание и се рангираат по редоследот на нивниот
потенцијал на ризик. Проценката често се извршува од страна на искусен кадар, со
помош на техника и современа технологија. Во овие рамки се одредува сериозноста на
последиците и веројатноста, фреквенцијата како и нивото на појавување на опасноста.
Доколку ризикот се смета за прифатлив, активноста се продолжува и натаму без
некои поголеми интервенции, меѓутоа доколку не е на прифатливо ниво, започнува
еден целосен процес на сузбивање, намалување на ризикот. Во фазата на намалување,
сузбивање на ризикот, ризикот се смета за неприфатлив, каде тогаш се преземаат
побрзо, конкретни и корективни мерки за да се зголеми нивото на одбрана против
самите опасности или да се обидат да го избегнат или отстранат ризикот, доколку тоа е
секако економски исплатливо.
Со ризиците треба да се управува со цел за да може да се задржи опасноста
односно ризикот на прифатливото ниво кое е толерантно за организацијата. Според
тоа, со нив треба да се управува на начин на кој ќе може да се балансира ова ниво меѓу
времето, трошоците, како и тешкотиите од спроведување на мерките со цел
намалување или елиминирање на ризикот.

27

Blazakis, Jason. “CRS Report for Congress: Border Security and Unmanned Aerial Vehicles.” January 2004.стр.3
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Нивото на ризик може да се намали намалувајќи ја сериозноста на вонредната
состојба или намалувајќи ја изложеноста на организацијата и кадрите на ризични
ситуации. Корективните активности мора да имаат предвид било кој елемент на
постоечката одбрана, како и неможноста од истата да одржи прифатливо ниво на
безбедност.28
Корективните мерки треба да бидат всушност главен предмет на натамошните
постапки за проценка на ризикот, кои би можеле да го одредат или набљудуваат,
анализират ризикот на прифатливото ниво, каде може да погледнат дали во
оперативностите не се појавиле дополнителни ризици.
Со барањата дефинирани од Правилникот за известување и истражување на
случувањата кои ја загрозуваат безбедноста,несреќите и сериозните незгоди на
авионите, операторите на услугите мора како дел од ЅМЅ системот, да развијат,
имплементираат и одржуваат формален процес на интерни истраги на случувањата кои
ја загрозуваат сигурноста за која не е прпишано обавезно известување на самите
агенции за цивилно воздухопловство и Агенциите за истражување на несреќите и
сериозните незгоди.
Според тоа, намалувањето или сузбивањето на сигурносните ризици рпетставува
чекори на контрола или спречување на опасноста која би можела да предизвика
поголема штета каде на тој начин се намалува ризикот на подносливо или прифатливо
ниво29. Намалувањето, сузбивањето на ризикот е трет чекор во процесот за управување
на безбедносните ризици.
Првиот чекор како што веќе се напомена се темели на идентификација на
ризикот кој се спроведува преку утврдување на опансностите во организацискиот
систем и оперативното опкружување, утврдувајќи ги нивните ефекти.
Во вториот чекор се имплементира секако самата проценка на ризикот –
утврдувајќи ја сериозноста на опасноста, случувањето и веројатноста за појава на
истите.

28

Dodd, B., 'Safety data integration can lead to better understanding of risk', ICAO Journal, 2007.стр.174
Според ESARR- EUROCONTROL, 2009
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Основната цел на третиот чекор односно сузбивање на сигурносниот ризик е
идентификација на корективните мерки кои ќе го минимизираат ризикот или дури
целосно ќе го отстранат од самиот систем. Пр.3

Опасности/пследици
идентификација на
ризик

Проценка на
одбрана во
сигурносниот систем

Контрола на ризик

Прифање и
сузбивање на ризик

Прилог бр.2.4.1 Процес на ублажување/сузбивање на ризикот30

При утврдување на неприфатливиот ризик, треба да се имплементираат
надзорни мерки. Нивото на ризик може да се намали на три начини, а тоа се
намалување на сериозноста на вонредната состојба, односно можните последици,
намалување на веројатноста на појава на штетни влијанија и намалување на
изложеноста на организациите на ризик.
Оптималното решение може да се разликува зависно од работното опкружување,
локалните околности и итноста на ситуацијата. Со цел за да се идентификуваат

30

Blazakis, Jason. “CRS Report for Congress: Border Security and Unmanned Aerial Vehicles.” January 2004.
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значителните и ефективни мерки за намалување на ризикот, потребно е да се разбират
и познаваат примерноста на расположливите одбранбени механизми, односно системи.
Организациите треба да ги идентификуваат соодветните стратегии за контрола
на ризикот поврзани со проследените услуги. Примероците од ваквите стратешки
пристапи се избегнување на изложеноста, намалување на губитоци и контрола на
изложеноста. Избегнувањето на изложеноста се темели на ризични задачи, практика,
оперативности и активности со кои се избегнува ризикот кој е на неприфатливо ниво.
Додека пак, мерките за преземање се имплементираат при намалување на
губитокот со цел намалување на зачестеноста на појавата на несакани, несигурни
случувања или сериозноста на вонредните состојби и нивните последици.
Контрола на изложеноста всушност, се имплементира преку сепарација или
удвостручување. Мерките се преземаат со цел за да се изолира ризикот или да се
обезбеди редунданција за заштита од ризикот. Имплементација на ефективните
стратегии на ублажување на ризикот и мерките е исклучително сложена задача.
Искуството и знаењето за одредено оперативно опкружување често не е доволно за
избор на најдобрите можни решенија.
Мерките за намалување/ублажување на ризикот се воведени со цел за
елиминирање на ризикот, намалување на ризикот доколку елиминацијата не е
возможна, или поднесување на ризикот како еден вид елиминација, односно
намалување, сузбивање кое не е изводливо лесно.
Идентификацијата на соодветните мерки за ублажување на ризикот има потреба
од едно добро разбирање на опасностите и факторите кои придонесуваат до ваквите
појави, од причини каде било кој ефективен механизам за намалување на ризикот ќе
може да менува еден или повеќе фактори.
Мерките за намалување, сузбивање, елиминација на ризикот може да влијаат и
да дејствуваат така што ја намалуваат веројатноста на настанување, односно
сериозноста на последиците или двете. Постигање на саканото ниво на намалување на
ризикот може да има потреба од имплементација на повеќе од една мерка за
ублажување. Според тоа, можните пристапи за сузбивање на ризикот вклучуваат и
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ревизија на системот, пред имплементација на составот и механизмот на безбедност,
измена на оперативните постапки, кадровски промени као и обука, тренинг на кадрите
во организацијата кои се одговорни за случувањата.31

2.4.1

СЛЕДЕЊЕ И МЕРЕЊЕ НА ЕФИКАСНОСТА – КРИТИЧНИ ИНФОРМАЦИИ

Според ICAO Doc 9859, следењето и мерењето на сигурносните перформанси,
подразбираат

проверка

на

ефикасноста

на

сигурносните

перформанси

на

организациите како и проверка на ефективноста на контрола на сигурносните ризици.
Регулаторните барања кои се однесуваат на безбедноста на управување и
имплементација на системот на управување со сигурноста ЅМЅ, во однос на
операторите на услугите во воздухопловството, се однесуваат исто така и на развој и
одржување на средствата за проверка на сигурносните перформанси на организацијата.
Следењето на сигурносните перформанси овозможува пред се, континуирано
проследување и редовна оценка на сигурносното ниво на постигнатото во
организацијата во текот на овозможување на бараните услуги. Нивото сигурност при
тоа, мора да биде соодветно со сигурносната политика и сигурносните цели.
Критичните информации кои се однесуваат на сигурносниот надзор на
перформансот доаѓаат всушност од различни извори како што се следните32:
Ревизија и неформална инспекција
Сигурносни анкети
Сигурносно известување за случувањата
Испитување на сигурносни случувања
Сигурносни студии

31

Според Док. 9859
Dodd, B., 'Safety data integration can lead to better understanding of risk', ICAO Journal, 2007.стр.46

32
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Обемот на следење треба да ги опфати оперативните, техничките и
организациските во рамките на управување со сигурноста, аспекти. Сигурносните
показатели може да бидат пред се – квантитативни и квалитативни како и проактивни
и реактивни.
Сепак, факт е дека сите оператори на воздухопловните, авијациски услуги, мора
да развијат, имплементираат и одржат начини на верификација на перформансот на
сигурностите според целите и политиката на сигурност која ја води самата
организација, проверувајќи ја ефективноста на методите за контрола на ризикот на
безбедноста.
Процедурите за известување поврзани со перформансот на сигурноста и следење
мора јасно да ги дефинираат видовите на прифатливото и неприфатливото оперативно
однесување, каде јасно ќе се акцентира условот под кој се обезбедува имунитет од
дисциплинските мерки. Процесот на проследување и мерење на перформансите на
сигурност треба да вклучуваат известување за сигурноста, студии за сигурноста,
проценка а состојбата на сигурноста, следење на трендовите, аудит на сигурноста и
целосна истрага, односно анализа.
Покрај тоа, од голема важност е да се нагласи и фактот дека во рамките на
проценката, следењето на ефективноста и перформансот, секоја организација мора да
може да развие, имплементира и одржи формален процес за идентификација во
рамките на промените кои се случуваат во самата организација кои може исто така да
имаат големо влијание на имплементирање на процесите и услугите.
Процесот мора да ги дефинира договорите околу осигурување на перформансот
на безбедност пред имплементација на промените и елиминирање или модифицирање
на методите на контрола на ризикот на безбедност, кој повеќе не е потребен или не се
ефективни поради промените во оперативното опкружување.
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2.4.2

КОНТИНУИРАНА ОБУКА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ПРОГРАМА ЗА ЕДУКАЦИЈА

Операторите на услуги мора да развијат, имплементираат и одржат формален
процес за идентификација на примерок поради кој перформансите во рамките на ЅМЅ
ситемот во однос на дефинираните стандарди, одредување на последиците на таквите
перформанси на оперативноста и елиминација на самите фактори кои влијаат на
истите.
Континуираното унапредување и обука треба да утврди непосредни фактори
поради кои перформансот во рамките на однапред дефинираните стандарди и нивните
импликации на оперативноста на ЅМЅ, каде треба да ја поправи ситуацијата во која
перформансите под дефинираните стандардизации се идентификуваат низ активности
за осигурување на безбедноста.
Континуираното обучување, усовршување и унапредување би требало да се
постигне преку:
 Евалуација на објектот,
 Опрема
 Документација
 Процедури преку аудит на сигурноста и истрага
 Евалуација на работата на вработените во однос на утврдување на
спроведување на нивната одговорност
 Реактивна евалуација со цел утврдување на ефективноста на системот
на контрола и намалување на опасностите
 Проследување на организациски промени со цел утврдување на
ефективноста на промените
Операторите на авијациските сулуги мора да ги развијат, воспостават и одржат
програмите на оспособување за подрачјето на безбедност со кое се осигурува и
прегледува дали вработените се способни, обучени и компетентни за ЅМЅ
должностите и нивно реализирање и извршување.
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Операторите на авијациските услуги според тоа мора да ги дефинираат јасно
стандардите за иницијална обука и обука на обнова на знаењето. Обемот на обуката и
обучување за подрачјето

на сигурност

секогаш зависи

од

вклученоста и

инволвираноста на самите поединци и групи во ЅМЅ системот.
Обуката на оперативниот вработен кадар за подрачјето на сигурност треба да се
упати на одговорност за сигурност, сите оперативни процедури и процедури на
безбедноста, земајќи предвид важноста на препознавање и известување за опасностите
и ризиците.
Целите на обучување треба да се темелат на познавање на политиката на
безбедност на организацијата и основа на ЅМЅ. Раководителите и надзорниците треба
да ги познаваат и разберат процесите на безбедност, идентификација на опасностите,
управување и сузбивање на ризиците и управување со промени.
Со содржината специфицирана за оперативниот кадар, содржината на обучување
на раководителите и надзорниците кои имаат голема одговрност треба да се вклучи и
анализата на податоци за сигурноста. Обуката на вишокот раководители вработени за
подрачјето на сигурноста треба да вклучи одговорност за безбедноста, ускладеноста,
хармонизацијата со регулаторните барања на сигурноста, осигурување на ресурсите и
осигурување на ефективноста на меѓу-одделните комуникации и активна промоција на
важноста на ЅМЅ моделот.
Оперативностите на услугите мора да се развијат, воспостават и одржат на
формален начин на комуникации за прашањата за сигурност, со кои се обезбедува сиот
кадар во целост запознавајќи ги со системот на ЅМЅ, со кој операторите на
авијациските услуги собираат критични информации за сигурноста и објаснуваат
зошто се преземени одредени активности од подрачјето на безбедноста, како и поради
што се донесени или изменети процедурите за безбедност.
Комуникацијата за сигурност е основа за развој и одржување на содоветната
култура на безбедност. Моделите на комуницирање при тоа може да бидат:
 Политика и постапки на безбедност;
 Билтени;
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 Презентации;
 Информации за безбедноста и неформални состаноци на работно место
меѓу одговорните раководители и вработените.
Преку процесот на обучување се обезбедува сигурноста, која може да се опише
како преземање на планирани активности од страна на операторите на услуги на
авијациските сервиси каде на корисниците им овозможуваат најголемо можно ниво на
безбедност.
Во случај каде перформансите на ЅМЅ под дефинираните стандарди имаат
неопходност значи од развој и одржување се имплементираат следните елементи на
основа на погоре поставените податоци во дадената област:
 Утврдување на непосредни фактори поради кои перформансите се
имплементираат под дефинирани стандарди;
 Одредување на последиците од факторите на операција на ЅМЅ
моделот;
 Елиминирање на факторите на активности за осигурување на
безбедноста;
Според тоа, континуираното унапредување и усовршување се овозможува преку
реактивните евалуации со цел утврдување на ефективноста на системот на контрола и
намалување на ризииците.
Меѓутоа, со цел за вработениот кадар да може ефективно да биде обучен и да
биде оспособен и компетентен за извршување на ЅМЅ должностите, операторите на
авијациските услуги мора да имплементираат и одржуваат програм на обучување з
аподрачјето на сигурност. Стандардите за иницијална обука и обнова на знаењето мора
да се дефинираат додека обемот на обуката како што веќе се напомена зависи од
степенот на инволвирањето на врбаотените.
Оперативниот кадар – обука на оперативниот кадар за подрачјето на
безбедност треба да се упати на одговорноста за безбедност, сите оперативни
процедури и процедури на безбедност, како и важноста за препознавање и известување
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за опасностите. Целите на обука треба да бидат познавање на политиката на
безбедност на организацијата и основа на ЅМЅ.
Раководители и надзорници – раководителите и надзорниците треба да бидат
обучени да познаваат и разбираат идентификација на опасност, процес на сигурност,
управување и сузбивање на ризиците, управување со промените. Освен содржините
наменети за оперативниот кадар, содржината на обука за раководителите и
надзорниците треба да вклучува и анализа за податоците за сигурност.
Вишо раководство – обуката на вишото раководство за подрачјето на
ебзбедност треба да вклучува обезбедување на сигурноста, имплементација на
прифатливо ниво на сигурност, должност и одговорност во подрачјето на сигурноста,
осигурување на ресурсите, активна промоција на ЅМЅ моделот, ускладување со
регулаторните потреби и барања за сигурност, како и обезбедување на ефективна
комуникација меѓу одделите во организацијата и надвор од неа.
Одговорен раководител – одговорниот раководител треба да биде запознаен со
својата улога и одговорностите во ЅМЅ, ЅМЅ стандардите, обезбедување на сигурноста
и со политиката на безбедност.
Со цел за целиот кадар на вработени во целост да бидат добро обучени и
запознаени со моделот на ЅМЅ, операторите на организациските услуги мора да
развијат, воспостават и одржат формален начин на комуницирање за прашањата за
сигурноста. Со комуникацијата, самите оператори собираат критични информации за
сигурноста и објаснуваат поради што се преземаат како и причините за донесување
или разменување на процедурите за безбедност. Комуникцијата која се однесува на
сигурноста е всушност основата за ефективен развој и одржување на соодветна
култура на безбедност.
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3. ЦИВИЛНО – ВОЕНА СОРАБОТКА ВО УПРАВУВАЊЕТО СО
ВОЗДУШНИОТ СООБРАЌАЈ

3.1 ICAO РЕГУЛАТИВА И СТАНДАРДИ ЗА ЦИВИЛНО – ВОЕНА
СОРАБОТКА ВО УПРАВУВАЊЕ НА ВОЗДУШНИОТ СООБРАЌАЈ

Постојат два главни корисници на воздушниот простор во светот денес цивилна и воени. Секторот на цивилната воздушна пловидба вклучува приватни,
комерцијални и авиони во државна сопственост, кои пред се превезуваат стока и
патници, на национално и меѓународно ниво. Военото воздухопловство се состои од
Државните воздухоплови за вршење на транспорт, обуки, како и имплементација на
безбедноста и одбраната.
Двата воздухопловни сектори се од суштинско значење за глобалната
стабилност и економии. Сепак, и обично не можат да работат истовремено во рамките
на истиот блок на воздушниот простор, со што се бара воспоставување на граници и
сегрегација. Затоа државите денес се соочуваат со предизвикот на управување со
нивниот ограничен воздушен простор.
Со цел за меѓународните воздухопловни организации да работат како безбеден и
хармоничен систем, членките се согласија да соработуваат на заедничка регулаторна
инфраструктура, која вклучува слободен пристап и користење на воздушниот простор.
Конвенцијата за меѓународно цивилно воздухопловство беше потпишана во
Чикаго во 1944 година од страна на 52 членки. Во очекување на ратификацијата на
Конвенцијата од страна на 26 држави, Привремената Меѓународната Организација за
Цивилно Воздухопловство (PICAO) е основана да се обезбеди безбеден и уреден раст
и развој на меѓународното цивилно воздухопловство во целиот свет.
Различноста на

цивилни воздухопловни операции на државите беа доволно

важни за да се гарантира создавање на Член 3, која ги исклучува државните
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воздухоплови кои се користат во воени, царински и полициски служби од прописите
на ICAO. ICAO дојде во живот на 4 април 1947 година по завршувањето на 26-та
ратификација по кое се реализира нејзината примена.
Земајќи предвид фактот дека воздушниот простор станува повеќе од оскуден и
баран ресурс, државите треба да земат балансиран пристап до воздушниот простор
чие управување ќе се имплементира на начин кој е во склад и ги задоволува потребите
на меѓународните текови на сообраќај и националната безбедност. Ова бара
комуникација, соработка и колаборативна толеранција.
Во октомври 2009 година, ICAO беше домаќин на Глобалниот Форумот за
управување со воздушниот сообраќај на цивилната и воената соработка на која
присуствуваа повеќе од четиристотини високи цивилни и воени претставници од
шеесет и седум земји членки, шест даватели на услуги на воздухопловна навигација и
четириесет и шест индустриски организации.
Согледувајќи на тоа дека не постои меѓународна рамка за цивилните и воените
власти, Форумот препорачува ICAO треба да игра клучна улога во подобрување на
нивото на соработка и координација помеѓу цивилните и воените власти и треба да
служи како меѓународна платформа во рамки на водењето. Форумот препорачува
цивилни и воени експерти треба заеднички да развијат и создават насоки за најдобри
практики за цивилна -воена соработка.
Целите и задачите на ICAO во согласност со член 44 од Конвенцијата за
меѓународно цивилно Воздухопловството (Док 7300) е да се развие на принципи и
техники на меѓународната воздушна пловидба и да го негува планирањето и развојот
на меѓународниот воздушен транспорт како и меѓу другото да се обезбеди безбеден и
уреден раст.
Конвенцијата воспоставува привилегии и ограничувања на сите земји-членки на
ICAO и се грижи за усвојување на Меѓународните Стандарди и Препорачани Практики
(SARPs) за регулирање на меѓународниот воздушен транспорт. Конвенцијата признава
и го прифаќа принципот дека секоја држава има целосен и ексклузивен суверенитет
врз воздушниот простор над својата територија.
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Собранието на ICAO , Советот и нивните помошни тела ја поставуват насоката
на продолжување на работата на Организацијата. Една од главните задачи на Советот е
да ги донесе Меѓународните Стандарди и Препорачани Практики (SARPs), кои се
определени како анекси кон Конвенцијата за меѓународно цивилно воздухопловство.
Иако Советот е одговорен за донесувањето на SARP и одобрување на процедури
за навигација, се занимаваат и со нивниот развој како главен орган на ICAO за
воздухопловна навигација на Комисијата. Комисијата е составена од квалификувани и
искусни поединци во науката и практиката на аеронаутика, номиниран од страна на
земјите-членки и на ICAO, назначен од Советот.
Темата на цивилна / воена координација е дискутирана во текот на годините во
Собранието на ICAO, каде многу резолуции кои се однесуваат на цивилна / воена
координација кои истовремено биле формулирани. На 37 седница на Собранието,28
Септември - 8. октомври 2010, Резолуција A37-15 Додаток О "координацијата и
соработката на цивилните и воените воздушен сообраќај "е дополнително дефинирана.
Беше прифатено дека воздушниот простор е заеднички ресурс и за цивилните и
воените воздухопловни и дека повеќето воздушни навигации се предвидени за
навигација на објекти и услуги за и се користи од страна на двете цивилни и военото
воздухопловство. Понатаму, заедничкото користење на воздушниот простор и
одредени средства и услуги од страна на државните и воената авијација се така
поставени за да се осигура безбедноста, редовноста и ефикасноста на меѓународното
цивилно воздухопловство, како и потребите за воениот воздушен сообраќај. Како
последица на тоа, ICAO земјите-членки можат, кога е соодветно, да се однесуваат и
како претставници на воените власти во нивните делегации на ICAO состаноци.
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3.2 ОРГАНИЗАЦИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ВОЗДУШНИОТ ПРОСТОР
Во врска со оперативниот план на АТМ, управување со воздушниот простор
(ASM) е процес со кој се организираат опциите на користење на воздушниот простор
кои се избрани и се применуваат за да се задоволат потребите на корисниците на
воздушниот простор. Конкурентните интереси за употреба на воздушниот простор
направи ASM да има многу комплексна задача, наложувајќи сложен процес кој
подеднакво ги балансира интересите.
Според тоа,крајната цел е да се постигне ASM најефикасно користење на
воздушниот простор врз основа на реалните потреби и, кога е можно, да се избегне
трајна поделба на воздушниот простор.
Управувањето со воздушниот простор треба да ги следат следните водечки
принципи и стратегии33:
 Целиот воздушен простор треба да се управува флексибилно;
 Во однос на процесите за управување на воздушниот простор треба да
се приспособат динамичен лет траектории и да се обезбеди оптимално
оперативни решенија;
 Кога условите бараат различни видови на сообраќај да биде одвоено од
организацијата на воздушниот простор, според големината,обликот и
време на регулирање на воздушниот простор што треба да се постави
за да се минимизира влијанието на активностите;
 Воздушниот простор треба да се координира и мониторира со цел да се
приспособат критичните ситуации како и да се минимизират било какви
ограничувања на операции;
 Резервираниот воздушниот простор треба да се планира однапред со
можни динамични промени, системот исто така треба да се има чек
листи за можни непланирани барања;

33

Drogoul, F., Kinnersly, S., Roelen, A. and Kirwan, B. (2007). "Safety in design – Can one industry learn from
another?" Safety Science 4
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 Сложеноста на операциите може да се ограничи со степенот на
флексибилност.
Ефективна имплементација на процесот на ASM бара посветеност од страна на
сите заинтересирани страни кои се вклучени. А првиот чекор кон ефикасно
спроведување на флексибилно користење на воздушниот концепт (FUA) ќе биде да им
овозможи на цивилните корисници привремен пристап во воената ограничена и
резервирана зона на воздушниот простор за оптимално користење на воздушниот
простор. Уште еден чекор би требало да се имплементира со цел да се овозможи
воените корисници да имаат привремен пристап до цивилните ограничен и резервиран
воздушен простор.

3.2.1

ФЛЕКСИБИЛНО КОРИСТЕЊЕ НА ВОЗДУШНИОТ ПРОСТОР

Флексибилно користење на воздушниот простор (FUA) е концепт на управување
со воздушниот простор врз основа на принципот дека воздушниот простор не треба да
биде назначени како чисто цивилни или воени, туку како на континуитет во која сите
кориснички барања се сместени во најголема можна мера.
Концепт FUA вклучува разгледување на ефикасна комуникација, соработка и
координација потребна да се обезбеди безбедна, ефикасна и сигурна употреба на
воздушниот простор. Воспоставување на заеднички субјектина цивилна / воена
координација за организацијата и управувањето со воздушниот простор е од
суштинско значење за реализацијата на тековните и идните иницијативи

ЦНС /

АТМ34.
Исполнување на идните барања на воздушниот сообраќај за поголема
безбедност, сигурност, капацитет, ефикасност, одржливост на животната средина, и
суверенитетот зависи од ефективната цивилна - воено координација.
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Воздухопловните власти на некои членки работат веќе со воените власти, со
користење на координирани процеси за управување со цивилна употреба на активниот
воен воздушен простор. Заеднички, цивилните и воените власти воспоставиле
процедури за да се применат резервации на воздушниот простор или ограничувања
само во ограничен временски период, врз основа на реалните потреба.
По завршување на активација бара сегрегација на капацитет каде ќе бидат
повторно ставени на располагање во однос на цивилниот сообраќај. Примери од
процесот на координација во неколку земји меѓу цивилниот и воениот сектор ќе бидат
имплементирани во следното поглавје на компаративна анализа во магистерскиот
труд.
Дури и кога земји-членки имаат договори, тие продолжуваат да наоѓаат повеќе
прилики каде ограничен или задржан воздушен простор се наоѓа без планирани воени
мисии,и со тоа поминуваат неискористени. Привремено го сегрегираат воздушниот
простор врз основа на реалните воени потреби, преку ефективна соработка за цивилно
/ воен процес,
Треба да се продолжи да се поврати овој неискористен капацитет и порака за
ефикасно користење на цивилното воздухопловство. Со цел да се овозможи ефективно
флексибилно користење на воздушниот простор, некои основни предуслови треба да
се почитуваат од страна на државите35:
 воспоставување на национално тело, на високо ниво на цивилна / воена
координација;
 развивање на доследен процес за соработка на национално планирање на
воздушниот простор имајќи ги предвид потребите на сите корисници на
воздушниот простор и, барања за национална безбедност и одбрана, во
однос на спроведување на законот;
 воспоставување комуникација, преговарање и приоритетни правила и
процедури за цивилна / воена координација;

35

Drogoul, F., Kinnersly, S., Roelen, A. and Kirwan, B. (2007). "Safety in design – Can one industry learn from
another?" Safety Science 4стр.68

58

 утврдување и објавување на процедури за активности кои бараат
резервација на воздушниот простор или ограничување. Резервации на
воздушниот простор или ограничувања треба да се применуваат само за
ограничен период на време и врз основа на реални употреби;
 развој на рамковните спогодби меѓу цивилните и воените власти за да се
олесни координацијата;
 воспоставување на систем за редовна контрола на потребите на
воздушниот простор, организација и управување; и
 предвидливиот и навремен пристап до ограничен или задржан
воздушниот простор кога е тоа можно, со цел да се зголемат
бенефициите и флексибилноста за сите корисници.
Денес авионите се се повеќе способни за навигација отколку во минатото.
Користење на глобален навигациски сателитски системи (GNSS) и performance-based
navigation (PBN), авионот може да лета меѓу терминалите и прелетува меѓу фази на лет
со незначителни отстапувања. Сепак, недостатокот на цивилна / воена координација во
управувањето со воздушниот простор резултира со неефикасно користење на
воздушниот простор и ограничената употреба на способностите на повеќето авиони.
Безбедно и ефикасно заедничко користење на воздушниот простор од страна на
цивилните и воените операции се базира на разбирање и сместување на барањата на
воздушниот простор за сите корисници на фер и правична основа, почитувајќи го
меѓусебниот државен суверенитет и национални / меѓународни обврски за безбедност,
одбрана и за спроведување на законот.

3.2.2

ПРИНЦИПИ, СТРАТЕГИЈА НА ФЛЕКСИБИЛНО КОРИСТЕЊЕ НА
ВОЗДУШНИОТ ПРОСТОР

Концептот за FUA поточно, за флексибилно корисење на воздушниот простор
треба да ги опфати следните принципи:
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 Координација меѓу цивилните и воените власти треба да се врши на
стратешките, пред-тактичкии тактички нивоа, со цел да се зголеми
безбедноста на воздушниот простор и капацитет и да се подобрина
ефикасноста на работењето на авиони.
 Конзистентност меѓу ASM, треба да се воспостави за управување со
протокот на воздушниот сообраќај (ATFM) и АТС и да се одржува на три
нивоа на ASM.
 Резервации на воздушниот простор треба да бидат од привремен
карактер, каде ќе се применуваат само за ограничен временски период и
врз основана вистинска употреба на воздушниот простор.
 Концепт на FUA треба, секогаш кога е можно, да се примени надвор од
националните граници.

Прилог бр.3.2.2.1 Координација меѓу цивилно-воени власти преку стратешки,
пред-тактички и тактички нивоа на организација
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Како што може да се забележи од погоре имплементираниот прилог бр.5 во
однос на процесот на координација на цивилно-воените власти, истиот се темели
претежно на дизајнот и валидација на структурите и координација на потребите на
воздушниот простор преку стратешките, пред-тактички и тактички пристапи на
организирање и управување, односно менаџмент на воздушниот простор.
Во однос на стратешкото ниво на ASM, треба да се вршат повеќе активности со
цел да се обезбеди целокупно следниве задачи, преку ефективна примена на концептот
на FUA:
 Воспоставување на структури на воздушниот простор;
 Развој на процедури за координација и процедурите за управување со
воздушниот простор;
 Да се развие прекуграничните стандарди на координација и поделба
помеѓу цивилните и воените летови.
Листите на ASM Прирачник ги идентификува основните функции на
Стратешкиот ASM модел на ниво 1, водејќи сметка во врска со поделбата меѓу
регулаторните давања на услуги.
Всушност, земајќи предвид ваквите податоци, стратешкиот пристап на
организирање на воздушниот простор е поделен на три нивоа, првото се однесува на
стратешкиот пристап, вториот на пред-тактичкиот и третото ниво на тактичкиот
пристап на стратешка организација на воздушниот простор во дадената област на
цивилно-воена координација.

3.2.3

ТАКТИЧКО И ПРЕД-ТАКТИЧКО УПРАВУВАЊЕ СО ВОЗДУШНИОТ
ПРОСТОР

ASM ниво 2 е чин на водење на оперативно управување во рамките на преопределената структура на воздушниот простор, приоритет на правилата и постапка со
преговарање дефинирани со ниво 1 од претходно изнесените факти.
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На основа на второто ниво на управување земјите - Членки треба да воспостават
ASM ентитет да ги распредели на воздушниот простор во согласност со условите и
постапката преку која треба да се договараат на стратешко ниво36.
Субјектот од ASM треба да бидат во форма на заеднички цивилно-воената
ќелија, ако двата цивилните и воените власти се одговорни за управување со
воздушниот простор во дадена држава. Исто така може да биде заедничка ќелија на две
или повеќе држави. Членките сепак треба да обезбедат ASM субјекти кои треба да
имаат исклучително соодветни системи за поддршка за да се обезбеди навремен и
ефикасен процес на ASM.
При тоа, за време на ASM ниво 1 во однос на дизајнот активности и
категоризација на условените правци треба да биде направено на таков начин што ќе
овозможи значително намалување на времето на летање и значителни заштеди во АТС
одложувања.
Од тука, ваквите бенефиции нема да може целосно да се постигнат, на пример,
бидејќи на TSA / ЦБА се наоѓаат во зона на интерес за GAT, каде пред-тактичката
активност не треба да се применува на тој простор и воени единици треба да ја
користат воздушната зона слободно.
Додека пак, тактичкиот ASM треба да се врши на ниво на единици и
контролирање на ATS воени единици. Посветеноста на правилните постапки за
координација и средствата за комуникација треба да овозможат меѓусебно
обезбедувањето на податоци на воздушниот простор во навремен начин да се
овозможи ефикасна во реално време за активирање, деактивирање или прераспределба
на воздушниот простор распределени на пред-тактичко поставеното второ ниво. Сите
засегнати корисници треба да бидат известени за тековната состојба на воздушниот
простор при ваквите реализации на работни активности и дејствувања.
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3.3 СТРУКТУРИ И ПРОЦЕДУРИ ВО ОДНОС НА АДАПТИБИЛНОСТА НА
ВОЗДУШНИОТ ПРОСТОР

Концептот на FUA може да биде врз основа на потенцијалот што го нуди
флексибилните и адаптибилните структури на воздушниот простор и постапките кои
што се особено погодни за привремена распределба и користење како условени
правци, кои се привремено задржани преку (АРТ), привремено сегрегиран воздушен
простор (TSA) и прекуграничната област (СВА).
Условената рута. Условната рута е непостојана ATS рута или дел од неа, која
може да се планира и да се користат во одредени услови. Според нејзината достапност
која е најчесто предвидена, можностите за планирање на лет и очекуваното ниво на
активност на можни поврзаните TSA, условната рута може да се подели во следниве
категории37:
 Прва категорија – перманентно планирана
 Втора категорија – не-перманентно планирање
 Трета категорија – не-планирана
Привремено резервираната област (ТРА).Оваа област е воздушен простор во
кој привремено се задржани и наменети за специфичната употреба на одреден
корисник за одреден период на време и со кои другиот дел од воздушниот сообраќај
може да се дозволи да транзитира под АТС дозвола.
Привремено сегрегиран воздушен простор (TSA).Ова е воздушен простор кој
е привремено сегрегиран и наменет за ексклузивна употреба на одреден корисник во
текот на одреден временски период и преку која другиот дел од воздушниот сообраќај
не е опфатен со дозвола за транзит.
Прекуграничните области (СВА). СВА (Пр.6) е резервација на воздушниот
простор / сегрегација утврден за специфични оперативни барања преку меѓународните
граници. CBA се воспоставени за да им овозможи на воената обука и другите
оперативните летови да транзитираат на двете страни на границата. CBA инаку не се
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ограничени од страна на националните граници, може да се постави така што ќе имаат
корист и цивилното и военото воздухопловство.

Прилог бр.3.3.1 Прекугранична област СВА38

CBA во комбинација со можностите за употреба на условна рута низ нив, има
сепак дозволи на подобрување на структурата на воздушниот простор во пограничните
области и да помогне во подобрување на ATS рутираната мрежа. Политички, правни,
технички и оперативни договори помеѓу членки секогаш се бара пред воспоставување
на CBA.
Формалните договори за воспоставување и примена на CBA мора да ги решат
прашањата во однос на суверенитет, одбраната, законитоста, прометот, животната
средина и за потрага и спасување кои се однесуваат на чисто безбедносниот систем на
управување со воздушен простор.
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4. ЦИВИЛНО – ВОЕНА КОЛАБОРАЦИЈА НОВИОТ ГЛОБАЛЕН
ПРЕДИЗВИК – КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА

4.1 ЦИВИЛНО – ВОЕНА АВИОКООРДИНАЦИЈА ВО САД

Историски гледано, државните договори меѓу военото воздухопловните единици
и ANSP се фокусирани на потребите на Одбрана на државата, вклучувајќи активности
за одржување на безбедност и процедури за итни случаи, како и воените услови
подготвеност и одговор. Постои сега јасно дефинирана потреба да се воспостават
процедури кои ја поддржуваат ефикасна интеграција на воениот и цивилниот
воздушен сообраќај во ден-за-ден операции39.
Соработката започнува со добра комуникација. АТМ заинтересирани страни
треба да се среќаваат редовно за да подобро се разберат потребите, желбите,
ограничувања и предизвици со кои секој оператор и давателот на услугата се соочува
во оперативниот состав на Државниот воздушен простор. Добра комуникација и
меѓусебно разбирање овозможуваат градење на соработка по солидна основа. Добра
цивилна / воена комуникација и соработка се клуч за успех за АТМ низ целиот свет.
Големината и сложеноста на Соединетите Американски Држави (САД)
Националниот систем на воздушниот простор (NAS) произлезегува со развој и
имплементација на голем број постапки за обезбедување цивилна и воена соработка.
Следниве активности се насочени кон важноста да обезбедува избрани на стратешко
ниво прегледи на аранжмани и активностите на САД во тематски области на интересот
на зачувување на безбедноста на воздушниот простор над Америка.
Клучот за

воената цивилна соработка ги зема предвид интеракциите кои

вклучуваат стратешки активности, тактички операции и интероперативности. Според
тоа се запазуваат неколку важни компоненти на соработка. САД развива и одржува
39
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единствен, интегриран систем на услуги на воздухопловна навигација за да се
овозможи ефикасно користење на современи способности потребни за воздушна
одбрана, економијата и безбедноста на луѓето и имотот преку имплементација на
единствен систем на услуги на воздухопловна навигација кој40:
 ги задоволува основните барања на сите цивилни и воени воздухопловни
операции (со исклучок на специјални воени потреби карактеристични за
воздушна војна);
 обезбедува безбедно и сигурно работење во сите распространети
услови;
 им овозможува непосредна интеграција со системот за воздушна
одбрана на САД

Прилог бр.4.1.1 Клучни цивилно-воени компоненти на соработка41
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При тоа, САД создаде Федералната администрација за авијација, од 1958 година,
за да се обезбеди централизиран фокус за воздухопловството во националниот
воздушен простор. Легислатива вклучува такви одредби, каде се имплементираат
активности укажувајќи дека воен службеник може да послужи како замениксекретарот на FAA. Понатаму, законот го обврзува Администратор FAA да,меѓу
другото, ги разгледа барањата на националната одбрана, и да се регулира цивилните и
воените операции во воздушниот простор, и да се консултираат со секретарот за
одбрана, за да се воспостават области во воздушниот простор утврдени потребно во
интерес на националната одбрана. Одредбите од законот јасно предвидува трансфер на
должност, енергија, активност или објект на FAA да војската во случај на војна. Во
1967 година FAA беше ставена на новоформираното Министерство за транспорт
(ДОТ) под Наслов 49, С.А.Д. законик.
САД има воспоставено широка, комплексна мрежа за цивилна / воена
координација на АТМ и соработка, што ја олеснува на решавање на проблемот на
соодветно ниво, како што се бара. Мрежата функционира ефективно преку размената и
интеракцијата на персоналот. На пример, претставници од активна воена служба се
доделуваат на сите ФАА три центри за услуги. Понатаму, во активна должност воен
персонал се доделуваат како воени Врски на ФАА штаб42.
Слично на тоа, персоналот во ФАА се доделуваат како претставници на
воздушниот сообраќај (ATREPs) на избрани воение објекти и FAA персонал за врска
се доделуваат за да се избере воен главен штаб. ФАА, исто така, им овозможува на
САД Воздухопловните сили (USAF) да ги набљудуваат и советува можните АТС
прашања.
При тоа, ФАА го именува Системот за операции за безбедност (AJR-2)
Канцеларијата на Организацијата на воздушниот сообраќај (ATO) како водечки
канцеларија за да се обезбеди остварување на ефективни партнерства за прашањата на
безбедноста на АТМ системот со Одделот за национална Безбедност, Министерството
за одбрана и други клучни агенции вклучени во безбедноста во воздухопловството,
националната одбрана преку имплементирање на безбедносни операции, за
42
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спроведување на законот, и итни вклучувања на активности со справување со
катастрофи. Клучните цели вклучуваат усогласување на потребите на одбраната и за
национална безбедност со потребите на безбедноста и ефикасноста на NAS. Според
тоа, целосно обемот на активности се движи од тактички операции на политиката и
стратешко планирање.43
Основно средство за управување со оперативните аранжмани и постапки за САД
вклучуваат издавање на ФАА наредби и директиви, како и употребата на
меѓуагенциски договори. Вторите вклучуваат меморандуми за Разбирање (MOU),
LOA, меѓуагенциски договори (ВС) и други правни и административни инструменти.
Во однос на флексибилното управување и користење на воздушниот простор,
Американската асоцијација и програма за специјално користење на воздушниот
простор (SUA), кои се почесто се признати од страна на ICAO како FUA воспоставува,
графикони и успева воздушен простор успешно да се користи и да се бара од страна на
федералните агенци (воени, НАСА, итн) и владини агенции на државата за
специфични барања во однос на активностите во рамките на авијацијате, безбедноста
или корисниците и нивните потреби. Политиките на SUA се темелат на тоа да го
намалат бројот и времето кое SUA го користи и кое е исклучително ограничено.
Ограничени, забрането и предупредување области се формирани во текот
суверена територија, крајбрежнието и крајбрежни области. Предупредување области
се утврдени на копно во меѓународниот воздушен простор, каде што нема регулаторни
ограничувања на кои може да се изрече за летови во рамките на тој воздушен простор.
Полисите на Департментот, односно Министерството за Одбрана во овие рамки
е да се обезбедат воени услуги кои треба да имаат исклучителен воздушен простор со
цел да ги пресретнат и исполнат воените задачи, обуки, и тестови и евалуации во
потребите за време на мир, како и за време на воени операции.
Воздушниот простор дизајниран за воените цели, кога нема потреба од страна на
Министерството за Одбрана на САД, е имплементирано за слободно користење на
ФАА и цивилно користење на истиот. Според тоа, Министерството за Одбрана е
43
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потребно ефективно да соработува и комуницира со ФАА со цел ефективен и ефикасен
менаџмент на NAS како и на SUA.
Низ ваквата соработка во САД се развиваат и Сојузна Употреба на Области.
Овие области се имплементирани од страна на војската и кои може да бидат
ослободени и од страна на ФАА кога истите повеќе не се користат од нив. Ваквите
области се идентификуваат како под контрола и користење на американските агенции.
Контронлната агенција на ФАА, како и воената агенција која ги користи, го
создаваат Писмото на Согласност или Letter of Agreement (LOA), како и Писмото на
Процедура или Letter of Procedure (LOP) со цел да ја оформат и имплементираат ФАА
контролната област и да се дефинираат условите под кои непартиципативните цивилни
и милитантни области и транспорт би можеле да бидат авторитетни да оперираат во
областите кои се управуваат во воздушниот простор.
Низ Сојузниот, заеднички концепт на користење, користечката агенција, која се
распоредува според SUA, се предава слободниот воздушен простор на ФАА за време
на периодите кога воените сили и авијации немаат потреба од самиот простор и негово
користење. Ваквиот однос дозволува поголема флексибилност во управувањето на
воздушниот сообраќај во рамите на NAS.
Историски, надворешниот граничен воздушен простор се однесува на оптимално
кондуктивни опасности на авијациска активност земајќи предвид нивната природна
сепарација од останатите луѓе и имотите како и од останатите воздушни активности.
Како резултат на ова, многу поголемиот дел од надворешниот воздушен простор околу
САД е дизајниран и управуван од страна на SUA44.
Коридорите кои го акомодираат ваквата океанска рута која води кон САД и
нејзиниот воздушен простор, овозомжуваат користење за подолг временскиот период.
Како дополнително на ова, активностите не се сметаат за неопходно опасни за да не
партиципираат корисниците кои сепак си ги користат останатите воздушни простори
низ користењето на процедуралната сегрегација.
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Според тоа, ФАА има естаблирано Специјално Активен Воздушен простор или
ЅАА со цел да се овозможи дополнителна флексибилност. ЅАА вклучува SUA и
останатите видови на воздушен простор, како привремени, авијациски рестрикции,
височински резервации, како и воени тренинг рути.
ФАА е орган за управување со SUA. Агенцијата има воспоставено LOA на SUA
со цел активирање и отпуштање на воени единици. ФАА, исто така, има развиено
систем за специјален воздушниот простор менаџмент (SAM) и воениот Воздушен
простор за внесување на податоци (извршено) алатки за да се осигура дека на
користење во реално време на SUA е објавена, овозможувајќи и на заедницата на
цивилната авијација за да ги оптимизира параметрите на планот на летот, вклучувајќи
гориво и да лета на време. Во време на криза, други агенции на САД работат преку
FAA со цел да го ограничи користењето на воздушниот простор за да се обезбеди
сигурност и националната безбедност.
Во рамките на флексибилното управување на воздушниот простор во САД во
однос на колаборацијата и односот меѓу цивилно-воената соработка, Јавното
американско право45бара

"специјално и динамично користење на програма за

управување со воздушниот простор". На законот е наведено, "ќе се развијат
оперативни процедури за реално време и динамична координација меѓу FAA и ДОД,
така што ДОД (Министерство за Одбрана), има од SUA барања кои можат да бидат
сместени брзо со минимални прекини на цивилно воздухопловни операции ".
Во 1988 година, Конгресот и сметководствена канцеларија (ГАО) препорачува
ФАА поефикасно да управуваат SUA со цел обезбедување на ефикасно и соодветно на
неговата употреба. ГАО препорачува ФАА да имплементира подобрување на
стандардите за мерење на ефективноста на SUA искористување. Конгресот
предвидуваше програма за управување со воздушниот простор преку динамично
специјално користење на заеднички координациски напор меѓу FAA и ДОД, кој ќе се
развие и ќе може да воспостави процедури за автоматизација на барањата за
зголемување на флексибилноста при распределбата и користењето на SUA од цивилни
и воени корисници.
45
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Со цел за да се усогласат со законодавните насоки, SAM беше развиен како
"отворени системи" на архитектура и е способен за поврзување со други системи како
што се Подобрен систем за управување со сообраќајот (ETMA) собирање и
дистрибуирање на податоци како што се бара. ФАА при тоа има за цел да се
воспоставува политика на работење и одржување на воздушниот простор преку
механизмот на Sam.

4.2 ЦИВИЛНО – ВОЕНА АВИО-КООРДИНАЦИЈА ВО РЕПУБПИКА
ГЕРМАНИЈА

Германија има долга традиција на цивилно / воена авиокоординација. Релативно
малиот воздушниот простор на Германија ја има принудено заедницата на АТМ да се
организира безбедно и на поефикасен начин. Ова е предност каде постои значителен
износ на воени и цивилни воздухопловни да делат ист воздушен простор.
Воздухопловството значително се промени во последниве години. Воениот
сообраќај значително се намали, додека обемот на цивилниот сообраќај продолжи да
се зголемува. Почнувајќи од 2009 година, повеќе од три милиони IFR летови - околу
една третина од сите Европската IFR летови - го користеле германскиот воздушен
простор на годишно ниво. Тешко е да се организираат и управуваат воени авио
операции и нивните потреби за обука во оваа комплексна и пренатрупана средина во
рамките на воздушниот простор. Нема цврсти модели на воздушниот простор или
сегрегирани структури кои ефективно и веднаш може да се прилагодат на
побарувачката.
Германија отсекогаш прифаќа дека цивилната / воената координација во АТМ е
од суштинско значење за одржување на состаноци за договорување цели и методи, и се
против да работат самостојно и во конкуренција. Соработка стана рутина за
интегриран и хармоничен пристап кон ATM операциите.
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Како последица на тоа, во однос на оригиналното флексибилно користење на
воздушниот простор (FUA) и неговиот концепт повеќе не може да го понуди
потребниот механизам за да се справат со барањата на комплексни германско сценариа
на воздушниот простор. Затоа, Германија се насочи повеќе кон напредна состојба на
FUA, каде смета дека е важно да се имплементира динамичен менаџмент на
воздушниот простор. Моделот е наречен Military Variable Profile Areas (MVPA) Воен
Профилна Променливи Области (MVPA).
Овој динамичен менаџмент на воздушниот простор доведе до обезбедување на
интегрирана комбинација на АТМ услуги за целиот регионален сообраќај. Во исто
време, воена АТМ во воените бази, без разлика дали за цивилна / воена соработка и
користење на ексклузивно воена употреба, останува во надлежност на војската.
Германија негува педест години развој на цивилна/воена сооработка.
Инаку, од голема важност е да се истакне фактот дека пред 1970 година,
Германија имаше одделни цивилни и воени организации и операции. За подобрување
на безбедноста, односно цивилна / воена координација канцеларија е основана со цел
успешна имплементација на соработката меѓу цивилно-воените организации во
земјата.
Во 1985 година, Германија го презема првите чекори кон FUA. Пробив за
цивилна / воена соработка дојде на крајот од 1980-тите, кога Владата одлучи да се
интегрираат во воена област радарски услуги и да корпоратизира услуги на цивилната
воздушна пловидба. Во ноември 1991 година, принципите на интеграција беа
договорени помеѓу надлежни министерства, и 270 воени контролори и асистенти,
податоци кои беа објавени од страна на Луфтвафе да служат во цивилниот ANSP46.
Меѓутоа, комплексноста на цивилниот и воениот сообраќај во центарот на
европскиот воздушен простор произлезе со зголемена цивилна / воена соработка.
Генерално, за воени воздухопловни активности не дозволуваат нефлексибилно
ракување и дискретни или сегрегирани управувања на воената проток на сообраќајот.
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Во Германија, цивилна / воена соработка генерира со широк спектар на корисни
активности вклучувајќи ги следниве:


Интеграција на цивилните и воените служби на редовни рути;



Организацијата и управувањето со кои се протега преку принципите на
Европската FUA (заеднички воздушен простор);



Усогласени оперативни процедури и институционална обука или
конкретни програми за обука за цивилните и воените контролори;



АТМ интероперабилни системи и инфраструктура ЦНС;



ICAO планови за летање воени операциони планови;



Усогласено мапирање, публикации и постапката на дизајн на воздушен
простор

При тоа, АТМ и транспортните системи на воздушниот простор во однос на
цивилните и воените единици, се дизајнирани, изградени и оперираат со цел да
обезбедат хармонизирање на суштински операции во сите нивни фази на летање и
воздухопловни активности. Идните технички и оперативни концептуализации ќе
инкорпорираат интероперабилност во рамките на редуцираните трошоци и бенефиции
на вклучените организации.
Сепак, комплексноста на цивилниот и воениот трафик, односно сообраќај, исто
така останува и ден денес голем предизвик за германските власти. Дополнително на
тоа, воената авијација продолжува да постоиа заедно со неа и спеицфичните потреби
во воздушниот сообраќај исполнувајќи разновидни профили на воени мисии, иако се
очекува да се редуцира уште неколку години квантитетот на нивното извршување.
Сепак, она кое е веќе исполнето и реализирано во изминатите дваесетина години
работење низ добра соработка меѓу цивилната и воената единица во Германија, служи
како мотивација и поттик за идните чекори во оваа област. Ова вклучува пред се:
 Високо ниво на сигурност
 повеќе од двојно зголемување на капацитетите;
 Гаранција за национална безбедност;
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 Целосни воени потреби и неопходности за време на криза.
Она кое се гледа како национална бенефиција и корист во рамките на
изминатите

мултинационални

консидерации,

денес

се

истакнуваат

преку

кооперативноста која сеуште не завршува во националните граници на Германија.
Денес, целосната интеграција на потребите на воените цели и мисии, како и на воените
единици, во рамките на низ-националните оперативни концепти и исполнувања на
ваквите активности надвор од националните граници се исклучително важни.
Ова е уште поважно денес, поради зголемената зголемувањ на стандардите,
локалната технологија и солуциите во овие рамки на опремување на потребите и
проектите кои имаат доживеано неуспех при нивна реализација и неуспешно
користење на целосниот потенцијал од нарпедната технологија или оперативните
процедури. Ниту авио-линиите, ниту ANSP, ниту пак државните авио оператори може
да дозволат да продолжат да ги фондираат ваквите диверзивни решенија во земјата во
однос на активностите на дадената област.
Сепак, националните воени единици се сеуште се флексибилни исклучително во
користењето на концептот на воздушниот простор, каде како проследена активност на
компрехенсивната Европска АТМ хармонизација и оптимизација на програмот со цел
имплементирање и усогласување со зголемената потреба за воздушен простор не само
во Германија, туку и во Европа воопшто.
Всушност, општо, воздушниот сообраќај и оперативниот воен авијациски
сообраќај сепак, формулираат секој посебно различни потреби за користење на
воздушниот простор. Според тоа, воздушниот простор се фокусира и кон користење за
воени цели со тоа што се спречува економски и сувишни користења на вишок
воздушни рути, како и тренинзи на воздушниот простор слободен за воените сили кој
треба и се очекува да биде огрнаичен за време на постоењето на АТЅ мрежната рута.
Затоа, мора да се преземат мерки за да се обезбеди ефикасна цивилна / воено
управување на располагање ресурси воздушен простор, со цел да се зголеми
флексибилноста во користењето на овој воздушен простор. На овој начин, ограниченот
воздушен простор над Германија може да се користи со полн капацитет во корист на
двете страни и цивилите и воени корисници.
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Поради зголемување на густината на воздушниот сообраќај, достапноста на
воздушниот простор станува уште поважна. Поради тоа, се повеќе не се смета за
цивилна или воен имот, но, како континуитет, која се доделува на флексибилен начин
и секогаш се на привремена основа до цивилниот и / или воена корисниците според
нивните барања.
Со оглед на флексибилно користење на воздушниот простор се истакнува и
важноста каде сето ова има значително влијание врз постапките на планирање на
воени потреби на воздушниот простор, дополнителни внатрешни регулативи во оваа
област каде за вооружените сили се неопходни.
Германскиот "воен FUA концепт" се базира на заедничко разбирање на европски
земји за кои воздушен простор е важна заедничка сопственост и дека нејзините
корисници мора да се обврзат да го користат на економски начин. Овој концепт се
однесува на:
 флексибилни структури на воздушниот простор;
 организација за управување со воздушниот простор и искористеноста;
 примената на соодветни оперативни процедури;
 способноста за динамично управување со воздушниот простор и
искористувањето.
FUA во смисла на овој воениот концепт е достапност на воздушниот простор за
воени цели, што се привремено раздвојуваат од причини на безбедноста на летот, и
флексибилни ATS правци (условно правци) за општиот воздушен сообраќај. Овие
правци ги дополнуват постоечките ATS рути и треба да води преку привремено
сегрегирани воздушен простор (TSA).
Управување со воздушниот простор над Германија се врши на три нивоа на
организацијата:
 Ниво 1 (политичките прашања и стратешко планирање). Цивилно /
воено тело на владино ниво кое донесува одлуки во врска со политиката
на насоките во однос на структура на воздушниот простор и прашања
за управување со воздушниот простор.
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 Ниво

2

(тактичко

репланирање).

Планирање,

координација

и

дефиниција на активирање на сегрегиран воздушен простор и условни
правци за наредниот ден во согласност со тековните барања. Ова е
задача на Националните Единици на управување со воздушниот простор
(AMCs)
 Ниво 3 (тактички цивилна / воена координација). Ова е оперативниот
дел и го става на концептот на FUA во пракса во секојдневното
работење на летот. Ад хок управување со воздушниот простор и
воздушен простор при користење се извршува во тесна соработка со
оперативни позиции утврдени во воздушниот сообраќај со контролни
уреди за следење и контрола на воздушниот простор за обука / поддршка
контролиран воздушен сообраќај. ВоГерманија, оваа задача е исполнета
со АТС единици на Дојче Flugsicherung GmbH (DFS) во соработка со
тактички служба за контрола на воздушниот како и центар за
контрола и известување (КПД).
Ваквиот воен концепт се применува мирновремени операции. Тој ги дефинира
одговорностите и задачите во воздушниот простор управување, мултилатералните
управување на воената користење на воздушниот простор и управување на воена
употреба на обука на воздушниот простор на локално или регионално ниво.
Неограниченте исполнувања на мисијата на вооружените сили е да се обезбедат преку
FUA и соработка со општиот воздушен сообраќај.
Воениот придонес во FUA го обезбедува потребното долгорочно планирање,
предвидливост и флексибилност во воена употреба на воздушниот простор и се грижи
за менување на воените услови. При тоа, од вооружените сили на Германија се бара и
се обврзани да го користат воздушниот простор на одговорен и економичен начин.
Според тоа, регистрираниот воено воздушен сообраќај се поставува со цел да им
се даде приоритет во искористувањето на објавени TSAs. TSA регистрираните
(задржани) со АМС со СПС се наменети за воена употреба. По барање на АМЦ, сепак,
се менува во Резервирање во однос на време и / или простор треба да се прифатат за да
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се приспособат итните цивилни барања, освен ако тоа не е невозможно со пресудно
воени причини.
Единиците за авијација, како и единиците на германските вооружени сили и
сојузничките сили стационирани во Германија се приоритет на корисниците на
времени сегрегирани средини (TSAs).
Во исклучителни случаи, за кои треба да се обезбеди оправдување, TSA кои не
се задржани од претходниот ден можат да бидат наменети за воените приоритетни во
однос на употреба од страна на АМС на денот на настанот. Општиот воздушен
сообраќај на "условен правци" потоа се пренесува низ целиот TSA од страна на
контрола на летање ако GAT транзит летови не може безбедно да се одвоени од
воените активности. Во овие случаи, сепак, воените единици во принцип мора да го
прифати ад хок рестрикциите во корист на GAT транзит летовите.
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5. АЛАТКИ ЗА ЦИВИЛНО – ВОЕНА КООРДИНАЦИЈА ВО
УПРАВУВАЊЕТО СО ВОЗДУШНИОТ СООБРАЌАЈ

5.1 КАРАКТЕРИСТИКИ НА CIMACT (CIVIL MILITARY ATM
COORDINATION)
CIMACT е сигурен и ефективен оперативна софтверски пакет за поддршка на
подобрување на цивилно-воена координација и безбедност. Тоа го подобрува
безбедноста на воздушниот сообраќај во согласност со Единствено европско небо и го
отвора патот кон Европската широка примена на флексибилно користење на
воздушниот простор концепт со нови можности за подобрување на цивилна / воена
соработка.
CIMACT

е

заеднички

европски

производ,

развиен

од

страна

на

Еуроконтрол.Еуроконтрол е задолжен за обезбедување на дозвола за користење на овој
софтвер пакет на своите засегнати страни (и, во посебни околности, други држави и
меѓународни организации) и одржување на тоа, со цел да се обезбеди квалитетот на
своите функции. CIMACT интегрира цивилни и воени информации на летање за да се
обезбеди сеопфатен преглед на состојбата на воздухот.
Со користењето на CIMACT операциите ќе се одвиваат во високо
автоматизирани средина диктирана од зголемување на нивото на сообраќајот и
потребата за напредни алатки и информации во реално време размена. Овие строги
услови може да се исполнат само ако цивилните и воени органи соработуваат во
целост47.
Со оглед на неговата флексибилност и економичност, се разви и се користи во
неколку европски земји и функционални блокови на воздушниот простор (FAB) за да
им служи на различни оперативни цели:
Цивилно-воена АТМ координација и управување со воздушниот простор;
47

EASA Annual Safety Review 2009, European Aviation Safety Agency 2009.
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Аеродроми и пристап на контрола;
Анализа и снимање;
Резервен план;
ATM безбедност.

Според флексибилно користење на воздушниот простор концепт, било која
сегрегација на воздушен простор мора да се базира на употреба во реално време во
рамките на одреден временски период. Со цел да се олесни ова, блиска соработка
помеѓу цивилните и воените единици контролирање е огромно.
CIMACT обезбедува корелација на АТМ со слика на воените позиции за да се
подобри ситуацијата на свеста. Системот покажува слика и детали на патот,
вклучувајќи намери, за подобрување на ефикасна координација контролер до
контролер. Тој се користи на следните полиња на цивилна/воена соработка:
Флексибилно користење на воздушниот;
Прекуграничните области;
Набљудување и идентификација;
Радарски податоци.
CIMACT е многу флексибилен во адаптација на различни формати на податоци и е
многу

ефикасен

во

обработката

на

податоците,

конверзија

и

препраќаш,

овозможувајќи поинаку некомпатибилни системи за интерфејс.
За разлика од придобивките што се опишани погоре, CIMACT можат да ги
поддржат земјите-членки да обезбедат соодветни контролирања на воените единици и
воздушниот сообраќај, размена на било каква модификација на планираните
активирање на воздушниот простор во навремен и ефективен начин и да ги извести
сите засегнати корисници на моменталниот статус на воздушниот простор согласно
член 6.2 од Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр 2150/2005 за утврдување на заеднички
правила за флексибилно користење на воздушниот (FUA).
Денешната парадигма, каде ослободувања често се бара да се приспособат неопремени државни воздухоплови GAT механизмот контролира целосно воздушен
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простор, каде сепак треба да се промени,и тоа преку таргетирање на конечна примена
на заеднички технологии и целосна конвергенција на воениот и цивилниот стандард.
Заеднички технологии треба да водат кон развој и примена на општи правила и
потребните перформанси (пловидбеност) и за цивилните и воените операции во
рамките на заеднички авијациски активности при користење на воздушен простор.

Слика 5.1.1 CIMACT прикажување следење и план на летање со податоци. Ова
се користи во противвоздушна одбрана центри во Германија и во Франција за
ефикасно да се координираат со контролната област и цивилните центри
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5.2 KAРАКТЕРИСТИКИ НА LARA - LOCAL AND REGIONAL AIRSPACE
MANAGEMENT

Сегашните бројки во ATM покажуваат постојан раст во воздушниот сообраќај и
побарувачката на воздушниот простор кој повикува на поголема ефикасност и
транспарентност во управувањето со воздушниот простор. Денес, Единствена
иницијатива над европско небо, подобрувајќи го флексибилното користење на
воздушниот концепт (FUA) иповрзаните концепти го отвара патот за средни и
долгорочни резултати за подобрувања во АТМ механизмот. Во овој контекст,
краткорочните подобрувања во перформансите во воздушниот простор и неговото
управување, како поддршка на системи за планирање и донесување на одлуки за
соработкатреба да се сметаат како клучни двигатели за спроведување на сегашните и
иднитеконцепти.
Светот на воздушниот сообраќај се развива: постојан раст на воздушниот
сообраќај се очекува, додека воените активности ќе бидат потребни поголеми
количини на воздушниот простор и со воведувањето на нови системи на оружје. Еден
од главните предизвици за да се надминат е да се подобри управувањето со
воздушниот простор од страна на спроведување на повеќе динамична и флексибилна
структура на воздушниот простор и поефикасен и транспарентен процес на
донесување одлуки.
Lara (локална поддршка на системот на под-регионално управување со
воздушниот простор) е развиена за да се подобри процесите за управување со
воздушниот простор од страна на обезбедување на взаемна видливост на цивилни и
воени услови, со зголемување на меѓусебно разбирање и со овозможување на
поефикасно колаборативен процес на донесување одлуки. Целта е да се произведуваат
хармонизирани национални и регионални систем на поддршка на ASM механизмот
преку исполнување на оперативните барања на засегнатите страни. Развојот на LARA
е активно поддржана од Европската комисија преку трансевропска транспортна мрежа
(ТЕН-Т).
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LARA е ЕУРОКОНТРОЛ софтверски пакет кој обезбедува без дополнителни
трошоци на заинтересираните страни за поддршка и подобрување на процесот за
управување со воздушниот простор. Таа обезбедува реално време размена на податоци
за управување со воздушниот простор помеѓу корисниците овозможување соработка
на донесување одлуки и подобрена ситуациона свест во текот на процесот за
управување со воздушниот простор.
Функционалноста на LARA ги опфаќа сите фази на управувањето со воздушниот
простор - достигнувајќи од долгорочно планирање на настан за управување со
воздушниот простор на ниво 2 и 3 - вклучувајќи реално време на координација на
активирањето на воздушниот простор. Способноста да се поврзете со националниот
систем на соседна LARA, LARA системите овозможуваат лесна координација помеѓу
различните држави и го олеснува ефикасна крос операција граница. Различни
интерфејси со други системи и мрежниот менаџер ќе му овозможи подобра соработка
за донесување на одлуки на сите корисници.
LARA обезбедува user-friendly интерфејс за да се овозможи онлајн резервација
на воздушниот простор, овозможи транспарентен координација и максимизирање
автоматизација на рутински задачи. Преку екранот заедничка реално време статусот на
воздушниот простор, ситуациона свест на сите корисници е зајакната и безбедноста на
летот во голема мера подобрена. Системот е дизајниран да им овозможи на
конфигурација на сите релевантни параметри на системот да се адаптира на
национални постапки, а кои придонесуваат за усогласување на примената на
флексибилно користење на воздушниот простор во Европски концепт.
Сите размени на податоци се чуваат на серверот и може да биде откриена, за
национална статистика за користењето на воздушниот простор - вклучувајќи извозна
функционалност на PRISMIL1 за производство на клучни индикатори (KPI).
LARA софтверот е развиен од страна на Велика Британија-базирана компанија
GRAFFICA на под супервизија на цивилно-воени АТМ Секторот за координирање на
EUROCONTROL (CMAC). Развој LARA и нејзините потреби се базирани на
најдобрите практики во функција и се водени од своите users2.
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За да се обезбеди максимална компатибилност со барањата на корисниците, бил
избран пристап на делумен развој. Од крајот на 2013 година LARA V2.2 е достапна за
оперативна употреба. LARA V3 е веќе пуштена кон крајот на 2014 година и ќе се
направи целосна употреба на B2B услуги за лесна комуникација и координација.

Слика 5.2.1 Планирање на воздушниот простор
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Слика 5.2.2 Состојба на воздушниот простор
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5.3 PRISMIL ( PAN-EUROPEAN REPOSITORY OF INFORMATION
SUPPORTING CIVIL-MILITARY PERFORMANCE MEASUREMENT)

PRISMIL е единствен онлајн паневропски услужен систем кој ги олеснува
вршењето на мониторинг на заеднички цивилно и воено управување со воздушниот
простор (ASM) и сите споредни процеси. PRISMIL се залага за Пан-европскиот
складиштето

на

информации

и

Поддршка

на

цивилно-воени

мерење

на

перформансите.
Во соработка со цивилните и воените единици ЕУРОКОНТРОЛ и АТМ
координативниот систем, заедно со останатата единица и меѓународни заедници се
интегрира целосно одржливиот развој на PRISMIL преку кој се овозможува користење
на ваквата апликација за мерење на перформансот кој ја вклучува и ефективноста на
соработката меѓу воено-цивилните единици во сите земји во Европа па и надвор од
Европскиот континтент.
Интегрираните податоци во PRISMIL вклучувајќи ја и датотеката и базата на
податоци на ЕУРОКОНТРОЛ, транспарентноста на единиците, интегрира целосна
лојалност и доверба помеѓу цивилните и воените единици за време на нивната
колаборација. Според тоа, ваквиот апликативен систем креира пред-услови за
партнерство на основа на ефективен перформанс. PRISMIL ја трансформира всушност
суровата дата и информација во користна бизнис информација овозможувајќи
истовремено:
 Колекција и интеграција на податоци
 Перформанс

индикатор

агрегатор

и

агрегација

на

национално,

функционално ниво, како и на ниво на Европската унија
 Одржување на онлајн датотека и интерактивно известување
 Мулти-димензионален преглед на перформансот на АТМ
 Комбинирано користење на цивилен и воен перформанс и индикатори за
истиот
 Контрола врз датотеките и користените информации
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Со цел за да се подобри перформансот во однос на навигациските услуги и
сервиси при управување со воздушниот простор, како и да се имплементираат
ефективни мрежни функции во Единственото Европско небо - ЅЕЅ, шематиката и
механизмот на перформансот во рамките на услугите на воздушните навигациски
системи и мрежните функции, PRISMIL станува веќе неопходен од 2012та година.
Факт е дека цивилно-воената кооперативност игра огромна улога во
имплементацијата на ЅЕЅ, со поглед на процесот на движење и тенденции кон
подобрување на флексибилното користење и управување со воздушниот простор,
овозможувајќи и реализирајќи ги основните цели и визии на ЅЕЅ, земајќи предвид
милитантните визии и цели и ефективноста на нивните изведувања за време на воени
операции, ризични околности и за време на мировни мисии.
Последично на сето ова, цивилно-воената димензија претставува интегрален дел
од перформансот кој влијае врз сите земји членки на Европската унија во однос на
управување со европскиот воздушен простор. PRISMIL низ својата ефективна
механизација и имплементација овозможува примена на индикатори и показатели за
ефективноста на ваквата соработка.

Слика 5.3.1 PRISMIL DASHBOARD и нејзино користење и имплементација48

48

Network Business Intelligence – 2014 EU
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Според тоа, PRISMIL овозможува целосен пристап и преглед на процедурите
имплементирани во воздушниот простор и авијациски навигации и перформансот од
флексибилното користење на воздушниот простор. Истовремено PRISMIL прави да
биде возможни механизмите за архивирање на датотеките поврзани со потребите,
барањата, алокациите и актуелните воздушни структури за понатамошна анализа и
планирање на следни идни активности во дадената област.
Од голема важност е да се истакне фактот дека PRISMIL ги проследува ICAO
таксономските перформанси, адаптирајќи ги АТМ истражувачките програми на ЅАЅ.
Перформансот во однос на соработката меѓу цивилните и воените единици се мери и
преку перформансот на ICAO; како клучен перформанс во областа на искористеноста
на капацитетот, трошочната ефективност, ефикасност, флексибилност на дадената
област на истражување.
Во рамките на имплементација и користење на PRISMIL се поставува цел еден
сет на перформанс индикатори кои се развиваат од страна на ЕУРОКОНТРОЛ се со
цел за да се овозможи заедничка методологија и да се измери моменталното ниво и
состојба на структурата на воздушниот простор за воените активности, со поглед на
нивниот импакт врз цивилниот воздушен простор и воените оперативности.
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ЗАКЛУЧОК

Со цел за ризикот од опасност за луѓето и предметите да се редуцира или одржи
на прифатливо ниво, потребно е да се користи целосен систем за управување со
безбедноста. Управувањето со безбедноста како што може да се увиди од погоре
имплементираните податоци претставува константна активност чија задача е
унапредување,

одржување,

прилагодување

на

безбедноста,

усогласување

на

функционалноста на организациите и секојдневно усовршување и ефективно
надгледување над околностите и случувањата.
Системот на управување со безбедност нуди решенија за проблемите на
економичност и безбедност, и тоа на начин преку кој со зголеменото вложување во
безбедноста се намалува веројатноста на воздухопловните незгоди или несреќи, со
краен резултат на зголемување на економичноста. Во овој труд при тоа се обработени
успешно концепциите на системот на управување со безбедноста во воздушниот
сообраќај, системот на управување на безбедноста во воздушниот простор, каде
детално се прикажува и процесот на имплементација на системот на управување со
безбедноста на примероци на повеќе земји меѓу кои се Германија и САД.
Со самиот реактивен пристап на безбедност, во целост се воведува и проактивен
пристап, каде преку собирање и анализирање на податоците интензивно се работи на
зголемување на безбедноста, каде во план е присвојување на предиктивниот пристап.
Европската агенција за воздухопловна сигурност носи директива по која сите
воздушни оператори мора да имплемнтираат систем за управување со безбедноста,
каде се ускладува нивната практика на дејствување со потребата на самата регулатива
на дејствување.
Низ ваквиот континуиран процес на откривање на опасностите и управување со
ризикот во рамките на воздухопловството, воздушниот сообраќај станува една од
најсигурните гранки на сообраќај. Секојдневните оперативности се набљудуваат преку
изведување на заклучоци според кои однапред може да се спречи нарушувањето на
опасностите и ризиците на кои може да се изложат не само организациите, туку и
самите корисници на нивните услуги.
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Најпрвин се набљудуваат техничките, при тоа, човечките за на крај да се земат
предвид организациските фактори кои влијаат врз управување на безбедноста.
Совршениот систем е невозможно да се постигне, бидејќи е тешко да се предвидат
сите можни интеракции меѓу луѓето, воените единици, технологијата и контекстот во
кој воздухопловните операции се наоѓаат во нивното користење на воздушниот
простор.
Одговорниот раководител сепак во овие рамки мора сериозно да го разбере
управувањето со безбедноста каде правилно ќе се распределат постоечките ресурси
меѓу безбедноста и продуктивноста. Вработените мора да бидат при тоа обучени за
прашањата кои се однесуваат на безбедноста и да известуваат до одредените
менаџменти и водители за безбедноста во сите случувања кои може да бидат нарушени
од опасни и негативни последици. Сите соберени податоци за безбедноста внимателно
се анализират со цел за да настанат заклучоци од кои ќе се намали, сузбие ризикот или
целосно истиот ќе се отстрани.
Стекнатото знаење од безбедноста е потребно да се подели не само во рамките
на една организација туку и надвор од неа. Националните превозници денес, во
повеќето

земји

воспоставуваат

системи

на

управување

со

безбедноста

по

стандардизацијата на ICAO и Агенциите за цивилно и воено воздухопловство во чии
рамки се поставува најчесто прашањето на ефективното менаџирање, управување на
воздушниот простор со цел зачувување на безбедноста на истиот.
Од имплементација на традиционалните системи па се до денес може да се
погледне значително зголемување на нивото на безбедност во користење на
воздушниот простор од страна на цивилните како и на воените единици. Веќе во
последните неколку години се реализира рекореден број на известувања за безбедноста
кое е за пофалба бидејќи покажува како нивото на безбедноста не е во пад, туку е на
ниво на свеста на кадарот за безбедноста која расте со текот на годините постојано.
Сепак, со денешната постоечка и нова технологија и современите механизми,
може со сигурност да се заклучи фактот дека нивото на безбедност во
воздухопловните активности на воено и цивилно ниво на користење на воздушниот
простор, ќе може само да се зголемуваат на повисоко ниво.
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Според тоа, од погоре имплементираните податоци, преку дедуктивен и
индуктивен пристап на анализирање, користејќи ја техниката на компартивна анализа,
може со сигурност да се потврдат неколку информации и факти каде најпрвин може со
сигурност да се истакне фактот дека цивилната авијација пред се, претставува еден
исклучително комплексен систем. Вклучувајќи ги сите инструменти на дејствување,
властите и надлежностите на националните и меѓународните цивилни власти, ја
истакнуваат важноста на АТС планирањето и механизацијата на нивното дејствување,
на прво место ставајќи ја безбедноста.
Ваквата механизација и имплементација на европските регулативи во нивното
дејствување, значително подлежи под влијание на неколку фактори и тоа географкста
величина, диверзитетот и интервладините организации инволвирани во аспектот на
планирање, на регионални и меѓународни бази, како и значајноста на воено-цивилната
колаборација во однос на флексибилното управување со воздушниот простор кој
припаѓа и на двете наведени заедници.
Сите погоре наведени проспекти имаат потреба од соодветна инфраструктура,
планирање и соодветно и ефективно користење на воздушниот простор кој треба да се
овозможи преку ефективна кооперација, колаборација и координација меѓу военоцивилните власти. Со таа цел Европската Комисија има имплементирано Високо ниво
на групација и групирање со цел да се поттикне развојот на активностите при
планирање и создавање на едно единствено Европско небо.
Сепак, пред да започне да се критикуваат сите до сега имплементирани
регулативи и процедури со цел да се подобри ваквата колаборација и координација,
кои се насочени пред се кон подобрување на ситуацијата на авијациската заедница во
Европа и пошироко, сепак е потребно и повеќе од само погоре имплементираното
истражување, вклучувајќи внимателно набројување и разјаснување на индикаторите на
ефективноста на колаборативниот перформанс, однесувајќи се особено на важноста на
растот и либерализацијата на авио транспортот, АТМ и авијациската безбедноста. Во
овие секции секако не смее да се одземе и важноста и големата улога и влијание која
воената авијација ја има во овој процес, вклучувајќи го и проблемот на
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колаборатовните индикатори на нивниот перформанс користјеќи го единственото
Европско небо денес.
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