
Страна 1 од 3 

 

 

 

СЛУЖБА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ У ВАЗДУХОПЛОВСТВУ 

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА  

ЗА 2018. ГОДИНУ 

  

Субјекат 

инспек. 

надзора 

 

 

Територ. 

подручје 

 

Делатност над којом се врши 

инспекцијски надзор 

 

Облик 

инспек. 

надзора 

 

Временски 

период 

вршења 

инспекције 

 

Процењени 

ризик у 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

АД 

„Аеродром 

Никола 

Тесла“ 

Београд 

Обезбеђивање аеродрома (сет мера 

прописаних пододељ. 5.5. дела II 1.2, 1.3, 

1.4. и 1.6. дела III Националног програма) 

Редован - 

теренски јануар средњи 

Преглед обезбеђивања и заштита путника и 

ручног пртљага (сет мера прописаних 

пододељ. 5.5. дела II и 4.2, 4.3. и 12. дела III 

Националног програма) 

Редован - 

теренски 
март средњи 

Преглед обезбеђивања путника и ручног 

пртљага, потенцијално проблематични 

путници (сет мера прописаних пододељ. 5.5. 

дела II и 4.2, 4.3, 4.4. и 12. дела III 

Националног програма) 

Редован - 

теренски 

децембар средњи 

Преглед обезбеђивања и заштита предатог 

пртљага (сет мера прописаних пододељ. 5.2, 

5.3. и 12. дела III Националног програма) 

Редован - 

теренски август низак 

Обезбеђивање робе и поште (сет мера 

прописаних пододељ. 5.5. дела II и 6.2, 6.3, 

6.4, 6.8. и 12. дела III Националног 

програма) 

Редован - 

теренски 
април средњи 

Инспекцијски надзор спровођења обуке у 

области обезбеђивања у ваздухопловству 

Редован - 

теренски 
фебруар / 

Преглед обезбеђивања и заштита путника и 

ручног пртљага (сет мера прописаних 

пододељ. 5.5. дела II и 4.2, 4.3. и 12. дела III 

Националног програма) 

Редован - 

теренски 
новембар средњи 

 

 

 

 

 

2.  

ЈП 

„Аеродром 

Ниш“ 

 

 

 

 

 

Ниш 

Обезбеђивање аеродрома (сет мера 

прописаних пододељ. 1.2, 1.3, 1.4. и 1.6. дела 

III Националног програма) 

Редован - 

теренски април висок 

Преглед обезбеђивања и заштита путника и 

ручног пртљага (сет мера прописаних 

пододељ. 5.5. дела II и 4.2, 4.3. и 12. дела III 

Националног програма) 

Редован - 

теренски 
октобар средњи 
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Преглед обезбеђивања путника и ручног 

пртљага, потенцијално проблематични 

путници (сет мера прописаних пододељ. 4.2, 

4.3, 4.4. и 12. дела III Националног 

програма) 

Редован - 

теренски 

март средњи 

Обезбеђивање робе и поште (сет мера 

прописаних пододељ. 5.5. дела II и 6.4, 6.8. и 

12. дела III Националног програма) 

Редован - 

теренски август средњи 

Преглед обезбеђивања и заштита путника и 

ручног пртљага (сет мера прописаних 

пододељ. 5.5. дела II и 4.2, 4.3. и 12. дела III 

Националног програма) 

Редован - 

теренски 
јул средњи 

 

 

3.  

Air SERBIA 

ад 

 

 

 

 

Београд 

Предполетни преглед ваздухоплова и 

заштита ваздухоплова (сет мера прописаних 

пододељ. 3.2. и 3.3. дела III Националног 

програма) 

 

Редован - 

теренски 
јануар незнатан 

Заштита предатог пртљага и упаривање 

путника и пртљага (сет мера прописаних 

пододељ. 5.3. и 5.4. дела III Националног 

програма) 

 

Редован - 

теренски 
мај / 

Инспекцијски надзор спровођења обуке у 

области обезбеђивања у ваздухопловству 

Редован - 

теренски 
март / 

4.  

Swiss 

International 

Аеродром 

„Константин 

Велики“ 

Ниш 

Предполетни преглед ваздухоплова и 

заштита ваздухоплова (сет мера прописаних 

пододељ. 3.2. и 3.3. дела III Националног 

програма) 

 

Редован - 

теренски 
април / 

5.  

Ryanair 

Аеродром 

„Константин 

Велики“ 

Ниш 

Предполетни преглед ваздухоплова и 

заштита ваздухоплова (сет мера прописаних 

пододељ. 3.2. и 3.3. дела III Националног 

програма) 

 

Редован - 

теренски 
август низак 

6.  
 

Lufthansa 

 

Аеродром 

„Никола 

Тесла“ 

Београд 

Предполетни преглед ваздухоплова и 

заштита ваздухоплова (сет мера прописаних 

пододељ. 3.2. и 3.3. дела III Националног 

програма) 

 

Редован - 

теренски 
октобар средњи 

7.  
 

Germanwings 

 

Аеродром 

„Никола 

Тесла“ 

Београд 

Предполетни преглед ваздухоплова и 

заштита ваздухоплова (сет мера прописаних 

пододељ. 3.2. и 3.3. дела III Националног 

програма) 

 

Редован - 

теренски 
фебруар средњи 

8.  
 

Aegean 

 

Аеродром 

„Никола 

Тесла“ 

Београд 

Предполетни преглед ваздухоплова и 

заштита ваздухоплова (сет мера прописаних 

пододељ. 3.2. и 3.3. дела III Националног 

програма) 

 

Редован - 

теренски 
новембар низак 

9.  Hainan 

Airlines 

Аеродром 

„Никола 

Предполетни преглед ваздухоплова и 

заштита ваздухоплова (сет мера прописаних 

 
јануар / 
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Тесла“ 

Београд 
пододељ. 3.2. и 3.3. дела III Националног 

програма) 
Редован - 

теренски 

10.  

Tunis Air 

Аеродром 

„Никола 

Тесла“ 

Београд 

Предполетни преглед ваздухоплова и 

заштита ваздухоплова (сет мера прописаних 

пододељ. 3.2. и 3.3. дела III Националног 

програма) 

 

Редован - 

теренски 
август / 

11.  

Montenegro 

Airlines 

Аеродром 

„Никола 

Тесла“ 

Београд 

Предполетни преглед ваздухоплова и 

заштита ваздухоплова (сет мера прописаних 

пододељ. 3.2. и 3.3. дела III Националног 

програма) 

 

Редован - 

теренски 
мај / 

12.  

Infinity 

Aviation 

Аеродром 

„Никола 

Тесла“ 

Београд 

Предполетни преглед ваздухоплова и 

заштита ваздухоплова (сет мера прописаних 

пододељ. 3.2. и 3.3. дела III Националног 

програма) 

 

Редован - 

теренски 

 

фебруар 
/ 

13.  
Jugoscan ad  

Београд Инспекцијски надзор спровођења обуке у 

области обезбеђивања у ваздухопловству 

Редован - 

теренски 
октобар / 

14.  

Летилиште 

„13. мај“ 

Земун Поље Примена алтернативних мера обезбеђивања 

у ваздухопловству на малим аеродромима 

(1.6.2. дела II и прилог III-2-Б Националног 

програма)  

Редован - 

теренски 
мај средњи 

15.  
Аеродром 

„Лисичји 

Јарак“ 

Падинска 

Скела 

Примена алтернативних мера обезбеђивања 

у ваздухопловству на малим аеродромима 

(1.6.2. дела II и прилог III-2-Б Националног 

програма)  

Редован - 

теренски 
мај средњи 

      Укупно: 27 
 

 

У Београду, 29.09.2017. године 

 

 

 

Руководилац инспекције 

 

             Предраг Ђорђевић 

 

 

Сагласан: 

 

Предраг Јовановић, помоћник директора  

Сектор за ваздушну пловидбу, аеродроме и обезбеђивање у ваздухопловству 


