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1.  

„Belgrade 

Airport” д.о.о. 

Београд 

аеродром „Никола 

Тесла” Београд 

Захтеви при планирању аеродрома (сет 

мера прописаних одељком 1.2. дела III 

Националног програма) 

Редован -

теренски и 

канцеларијски 

март низак 

Контрола приступа (сет мера прописаних 

одељком 1.3. и одговарајућих одредби из 

главе 11. дела III Националног програма, 

укључујући одредбе одељка 5.5. дела II 

Националног програма) 

Редован -

теренски и 

канцеларијски 

фебруар средњи 

Преглед обезбеђивања лица која нису 

путници и ствари које она носе са собом 

(сет мера прописаних одељком 1.4. и 

одговарајућим деловима из главе 11. и 12. 

дела III Националног програма, 

укључујући одредбе одељка 5.5. дела II 

Националног програма)  

Редован -

теренски и 

канцеларијски 

јануар  средњи 

Преглед возила (сет мера прописаних 

одељком 1.5. и одговарајућим деловима 

из главе 11. дела III Националног 

програма, укључујући одредбе одељка 

5.5. дела II Националног програма) 

Редован -

теренски и 

канцеларијски 

јануар средњи 

Надгледање, патролирање и остале врсте 

физичке контроле  (сет мера прописаних 

одељком 1.6. и одговарајућим деловима 

из главе 11. дела III Националног 

програма, укључујући одредбе одељка 

5.5. дела II Националног програма) 

Редован -

теренски и 

канцеларијски 

фебруар средњи 

Преглед обезбеђивања путника и ручног 

пртљага (сет мера прописаних одељцима 

4.2 и одговарајућим деловима из главе 11. 

и 12. дела III Националног програма, 

укључујући одредбе одељка 5.5. дела II 

Националног програма) 

Редован - 

теренски и 

канцеларијски 

март средњи 
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Заштита путника и ручног пртљага (сет 

мера прописаних одељцима 4.3. дела III 

Националног програма)  

Редован - 

теренски и 

канцеларијски 

април средњи 

Потенцијално проблематични путници 

(сет мера прописаних одељком 4.4. дела 

III Националног програма, укључујући 

одредбе одељка 5.5. дела II Националног 

програма) 

Редован - 

теренски и  

канцеларијски 

април средњи 

Преглед обезбеђивања предатог пртљага 

(сет мера прописаних пододељцима 5.2 и 

одговарајућим деловима из главе 11. и 12. 

дела III Националног програма,  

укључујући одредбе одељка 5.5. дела II 

Националног програма) 

Редован - 

теренски и 

канцеларијски 

септембар средњи 

Заштита предатог пртљага (сет мера 

прописаних пододељцима 5.3. и 

одговарајућим деловима из главе 11. и 12. 

дела III Националног програма,  

укључујући одредбе одељка 5.5. дела II 

Националног програма) 

Редован - 

теренски и 

канцеларијски 

октобар средњи 

Упаривање путника и предатог пртљага 

(сет мера прописаних пододељком 5.4 и 

одговарајућим деловима из главе 11.  

дела III Националног програма,  

укључујући одредбе одељка 5.5. дела II 

Националног програма) 

Редован - 

теренски и 

канцеларијски 

октобар средњи 

Преглед обезбеђивања и контроле 

обезбеђивања робе и поште (сет мера 

прописаних одељцима  6.2, 6.3, 6.4, 6.8 и 

одговарајућим деловима из главе 11. и 12. 

дела III Националног програма,  

укључујући одредбе одељка 5.5. дела II 

Националног програма) 

Редован - 

теренски и 

канцеларијски 

новембар средњи 

   

Заштита робе и поште (сет мера 

прописаних одељком 6.7. и 

одговарајућим деловима из главе 11. дела 

III Националног програма,  укључујући 

одредбе одељка 5.5. дела II Националног 

програма) 

Редован - 

теренски и 

канцеларијски 

децембар средњи 
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Залихе намењене потрошњи на 

аеродрому (сет мера прописаних у глави 

9. и одговарајућим деловима из главе 11. 

дела III Националног програма,  

укључујући одредбе одељка 5.5. дела II 

Националног програма) 

Редован - 

теренски и 

канцеларијски 

мај средњи 

   

Електронске претње, обезбеђивање 

критичних објеката, инфраструктуре и 

система (сет мера прописаних у глави 14. 

и одговарајућим деловима из главе 11. 

дела III Националног програма,  

укључујући одредбе одељка 5.5. дела II 

Националног програма 

Редован - 

теренски и 

канцеларијски 

јун висок 

 

 

 

 

 

2.  

„Аеродроми 

Србије” доо 

Ниш 

аеродром 

„Константин 

Велики” Ниш 

Контрола приступа (сет мера прописаних 

одељком 1.3. и одговарајућим одредбама 

из главе 11. дела III Националног 

програма, укључујући одредбе одељка 

5.5. дела II Националног програма) 

Редован - 

теренски и 

канцеларијски 

октобар средњи 

Преглед возила (сет мера прописаних 

одељком 1.5. и одговарајућим деловима 

из главе 11. дела III Националног 

програма, укључујући одредбе одељка 

5.5. дела II Националног програма) 

Редован -

теренски и 

канцеларијски 

новембар средњи 

Надгледање, патролирање и остале врсте 

физичке контроле  (сет мера прописаних 

одељком 1.6. и одговарајућих делова из 

главе 11. дела III Националног програма, 

укључујући одредбе одељка 5.5. дела II 

Националног програма) 

Редован -

теренски и 

канцеларијски 

новембар средњи 

Преглед обезбеђивања путника и ручног 

пртљага (сет мера прописаних одељком 

4.2. и одговарајућих делова из главе 11. и 

12. дела III Националног програма, 

укључујући одредбе одељка 5.5. дела II 

Националног програма) 

Редован -

теренски и 

канцеларијски 

март средњи 

Заштита путника и ручног пртљага (сет 

мера прописаних одељком 4.3. и 

одговарајућих делова из главе 11. дела III 

Националног програма)  

Редован -

теренски и 

канцеларијски 

март средњи 

Потенцијално проблематични путници 

(сет мера прописаних одељком 4.4 и 

одговарајућих делова из главе 11. дела III 

Редован -

теренски и 

канцеларијски 

март низак 
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Националног програма, укључујући 

одредбе одељка 5.5. дела II Националног 

програма) 

Преглед обезбеђивања предатог пртљага 

(сет мера прописаних пододељком 5.2 и 

одговарајућим деловима из главе 11. и 12. 

дела III Националног програма,  

укључујући одредбе одељка 5.5. дела II 

Националног програма) 

Редован -

теренски и 

канцеларијски 

 

септембар 

 

низак 

 

Заштита предатог пртљага (сет мера 

прописаних пододељцима 5.3. и 

одговарајућим деловима из главе 11.  

дела III Националног програма,  

укључујући одредбе одељка 5.5. дела II 

Националног програма) 

Редован -

теренски и 

канцеларијски 

 

септембар 

 

низак 

 

Упаривање путника и предатог пртљага 

за летове (сет мера прописаних 

пододељком 5.4 и одговарајућим 

деловима из главе 11. дела III 

Националног програма,  укључујући 

одредбе одељка 5.5. дела II Националног 

програма) 

Редован -

теренски и 

канцеларијски 

септембар низак 

3.  

„Аеродроми 

Србије” доо 

Ниш 

аеродром „Морава” 

Краљево 

Контрола приступа (сет мера прописаних 

одељком 1.3. и одговарајућим одредбама 

из главе 11. дела III Националног 

програма, укључујући одредбе одељка 

5.5. дела II Националног програма) 

Редован -

теренски и 

канцеларијски 

октобар висок 

Надгледање, патролирање и остале врсте 

физичке контроле  (сет мера прописаних 

одељком 1.6. и одговарајућих делова из 

главе 11. дела III Националног програма, 

укључујући одредбе одељка 5.5. дела II 

Националног програма) 

Редован -

теренски и 

канцеларијски 

новембар висок 

Преглед обезбеђивања путника и ручног 

пртљага (сет мера прописаних одељцима 

4.2. и одговарајућим деловима из главе 

11. и 12. дела III Националног програма, 

укључујући одредбе одељка 5.5. дела II 

Националног програма) 

Редован -

теренски и 

канцеларијски 

април средњи 
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Заштита путника и ручног пртљага (сет 

мера прописаних одељцима 4.3. и 

одговарајућим деловима из главе 11. дела 

III Националног програма) 

Редован -

теренски и 

канцеларијски 

април средњи 

Потенцијално проблематични путници 

(сет мера прописаних одељком 4.4 дела 

III Националног програма, укључујући 

одредбе одељка 5.5. дела II Националног 

програма) 

Редован -

теренски и 

канцеларијски 

април низак 

Преглед обезбеђивања предатог пртљага 

(сет мера прописаних пододељцима 5.2 и 

одговарајућим деловима из главе 11. и 12. 

дела III Националног програма,  

укључујући одредбе одељка 5.5. дела II 

Националног програма) 

Редован -

теренски и 

канцеларијски 

јул низак 

Заштита предатог пртљага (сет мера 

прописаних пододељцима 5.3. и 

одговарајућим деловима из главе 11. дела 

III Националног програма,  укључујући 

одредбе одељка 5.5. дела II Националног 

програма) 

Редован -

теренски и 

канцеларијски 

јул низак 

4.  Air SERBIA (JU) 

Аеродром „Никола 

Тесла” 

Београд/Аеродром 

„Константин 

Велики”/Аеродром 

„Морава” Краљево 

Предполетни преглед ваздухоплова (сет 

мера прописаних одељком 3.2. и 

одговарајућим деловима из главе 11. дела 

III Националног програма,  укључујући 

одредбе одељка 5.5. дела II Националног 

програма) 

Редован -

теренски и 

канцеларијски 

август средњи 

Заштита ваздухоплова (сет мера 

прописаних одељком 3.3. и 

одговарајућим деловима из главе 11. дела 

III Националног програма,  укључујући 

одредбе одељка 5.5. дела II Националног 

програма) 

Редован -

теренски и 

канцеларијски 

август средњи 

5.  
Wizzair (W6) 

 

Аеродром 

„Константин 

Велики” Ниш/  

 

Предполетни преглед ваздухоплова (сет 

мера прописаних одељком 3.2. и 

одговарајућим деловима из главе 11. дела 

III Националног програма) 

Редован -

теренски и 

канцеларијски 

април низак 

Заштита ваздухоплова (сет мера 

прописаних одељком 3.3. и 

одговарајућим деловима из главе 11. дела 

III Националног програма) 

Редован -

теренски и 

канцеларијски 
април низак 
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6.  
Wizzair (W6) 

 

Аеродром „Никола 

Тесла” Београд 

 

Предполетни преглед ваздухоплова (сет 

мера прописаних одељком 3.2. и 

одговарајућим деловима из главе 11. дела 

III Националног програма) 

Редован -

теренски и 

канцеларијски 

новембар низак 

Заштита ваздухоплова (сет мера 

прописаних одељком 3.3. и 

одговарајућим деловима из главе 11. дела 

III Националног програма) 

Редован -

теренски и 

канцеларијски 
новембар низак 

7.  

Windrose Airlines 

(7W) 

 

Аеродром „Никола 

Тесла” Београд  

Предполетни преглед ваздухоплова (сет 

мера прописаних одељком 3.2. и 

одговарајућим деловима из главе 11. дела 

III Националног програма) 

Редован -

теренски и 

канцеларијски 

март средњи 

Заштита ваздухоплова (сет мера 

прописаних одељком 3.3. и 

одговарајућим деловима из главе 11. дела 

III Националног програма) 

Редован -

теренски и 

канцеларијски 

март средњи 

8.  

 

Pegasus Airlines 

(PC) 

 

 

Аеродром „Никола 

Тесла” Београд 
 

Предполетни преглед ваздухоплова (сет 

мера прописаних одељком 3.2. и 

одговарајућим деловима из главе 11. дела 

III Националног програма) 

Редован -

теренски и 

канцеларијски 

април средњи 

Заштита ваздухоплова (сет мера 

прописаних одељком 3.3. и 

одговарајућим деловима из главе 11. дела 

III Националног програма) 

Редован -

теренски и 

канцеларијски 

април средњи 

9.  

 

Lufthansa (LH)  

 

 

Аеродром „Никола 

Тесла” Београд 
 

Предполетни преглед ваздухоплова (сет 

мера прописаних одељком 3.2. и 

одговарајућим деловима из главе 11. дела 

III Националног програма) 

Редован -

теренски и 

канцеларијски 

јул средњи 

Заштита ваздухоплова (сет мера 

прописаних одељком 3.3. и 

одговарајућим деловима из главе 11. дела 

III Националног програма) 

Редован -

теренски и 

канцеларијски 

јул средњи 

10.  

 

Montenegro 

Airlines (YM) 

 

 

Аеродром „Никола 

Тесла” Београд 

 

Предполетни преглед ваздухоплова (сет 

мера прописаних одељком 3.2. и 

одговарајућим деловима из главе 11. дела 

III Националног програма) 

Редован -

теренски и 

канцеларијски 

септембар средњи 

Заштита ваздухоплова (сет мера 

прописаних одељком 3.3. и 

одговарајућим деловима из главе 11. дела 

III Националног програма) 

Редован -

теренски и 

канцеларијски 

септембар средњи 
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11.  

 

Fly Dubai (FZ) 

 

 

Аеродром „Никола 

Тесла” Београд 
 

Предполетни преглед ваздухоплова (сет 

мера прописаних одељком 3.2. и 

одговарајућим деловима из главе 11. дела 

III Националног програма) 

Редован -

теренски и 

канцеларијски 

новембар низак 

Заштита ваздухоплова (сет мера 

прописаних одељком 3.3. и 

одговарајућим деловима из главе 11. дела 

III Националног програма) 

Редован -

теренски и 

канцеларијски 

новембар низак 

12.  
Qatar Airways 

(QR) 

Аеродром „Никола 

Тесла” Београд 
 

Предполетни преглед ваздухоплова (сет 

мера прописаних одељком 3.2. и 

одговарајућим деловима из главе 11. дела 

III Националног програма) 

Редован -

теренски и 

канцеларијски 

децембар средњи 

Заштита ваздухоплова (сет мера 

прописаних одељком 3.3. и 

одговарајућим деловима из главе 11. дела 

III Националног програма) 

Редован -

теренски и 

канцеларијски 

децембар средњи 

13.  Aeroflot (SU) 

Аеродром „Никола 

Тесла” Београд 
 

Предполетни преглед ваздухоплова (сет 

мера прописаних одељком 3.2. и 

одговарајућим деловима из главе 11. дела 

III Националног програма) 

Редован -

теренски и 

канцеларијски 

март средњи 

Заштита ваздухоплова (сет мера 

прописаних одељком 3.3. и 

одговарајућим деловима из главе 11. дела 

III Националног програма) 

Редован -

теренски и 

канцеларијски 

март средњи 

14.  Air Cairo (SM) 

Аеродром „Никола 

Тесла” Београд 
 

Предполетни преглед ваздухоплова (сет 

мера прописаних одељком 3.2. и 

одговарајућим деловима из главе 11. дела 

III Националног програма) 

Редован -

теренски и 

канцеларијски 

август средњи 

Заштита ваздухоплова (сет мера 

прописаних одељком 3.3. и 

одговарајућим деловима из главе 11. дела 

III Националног програма) 

Редован -

теренски и 

канцеларијски 

август средњи 

15.  
„DHL 

International“ 
Београд 

Преглед обезбеђивања и контроле 

обезбеђивања робе и поште (сет мера 

прописаних одељцима  6.2, 6.3, 6.4, 6.8 и 

одговарајућим деловима из главе 11. и 12. 

дела III Националног програма,  

укључујући одредбе одељка 5.5. дела II 

Националног програма) 

Редован - 

теренски 
октобар низак 

16.  
„DHL 

International“ 
Београд 

Заштита робе и поште (сет мера 

прописаних одељком 6.7. и 

одговарајућим деловима из главе 11. дела 

Редован - 

теренски 
октобар низак 
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III Националног програма,  укључујући 

одредбе одељка 5.5. дела II Националног 

програма) 

17.  Аеродром Бор Бор 

Примена алтернативних мера 

обезбеђивања у ваздухопловству на 

малим аеродромима (1.6.2. дела II и 

прилог III-2-Б Националног програма)  

Редован - 

теренски 
јул средњи 

18.  
Аеродром 

„Поникве“  
Ужице 

Примена алтернативних мера 

обезбеђивања у ваздухопловству на 

малим аеродромима (1.6.2. дела II и 

прилог III-2-Б Националног програма)  

Редован - 

теренски 
јул средњи 

19.  

Агенција за 

контролу летења 

Србије и Црне 

Горе SMATSA 

д.о.о. 

 

Електронске претње, обезбеђивање 

критичних објеката, инфраструктуре и 

система (сет мера прописаних у глави 14. 

и одговарајућим деловима главе 11. дела 

III Националног програма,  укључујући 

одредбе одељка 5.5. дела II Националног 

програма 

Редован - 

теренски 
новембар средњи 

      Укупно: 58 

У Београду, 30.09.2020. године 

 

Руководилац инспекције 

 

               Предраг Ђорђевић, начелник 

Сагласан: 

 

Златко Мишчевић, помоћник директора  

Сектор за ваздушну пловидбу, аеродроме и обезбеђивање у ваздухопловству 


