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CNS -  ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА  ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

 
 Субјекат 

инспек. 
надзора 

 

Територ. 
подручје 

Делатност над којом се 
врши 

инспекцијски надзор 

Облик 
инспек. 
надзора 

Временски 
период вршења 

инспекције 

Процењени 
ризик у 
2015/16. 

 
SMATSA доо 

 

Београд Предајни центар Београд 
Инспекција по контролној 
листи 
Месечни преглед рада 
уређаја/система 

Редован - 
теренски Фебруар 2017 незнатан 

 

SMATSA доо 
 

Београд 
 
Сремска 
Митровица 

VOR/DME Београд 
ILS Београд (LZ, GP, MM) 
NDB Крњешевци 
NDB С.Митровица 
VOR/DME С.Митровица 
Инспекција по контролној 
листи 
Месечни преглед рада 
уређаја/система 

Редован - 
теренски Март  2017 незнатан 

 

SMATSA доо 
 
 

Топола 
 
 
Београд  
 
Обреновац 
Ваљево 

NDB Пожаревац 
NDB Топола 
VOR/DME Топола 
ОМ 300 Макиш 
NDB Јајинци 
NDB Обреновац 
NDB Ваљево 
VOR/DME Ваљево 
Инспекција по контролној 
листи 
Месечни преглед рада 
уређаја/система 

Редован - 
теренски Април 2017 незнатан 

 

SMATSA доо 
 

Панчево 
Нови Сад 
Инђија 

NDB Панчево 
NDB Петроварадин  
NDB Инђија 
Инспекција по контролној 
листи 
Месечни преглед рада 
уређаја/система 

Редован - 
теренски Мај 2017 незнатан 

 

SMATSA доо 
 

Рудник 
 
Блаце 
Ниш 
 
 

Примопредајни центар Рудник 
VOR/DME Блаце 
NDB Блаце 
VOR/DME Ниш 
NDB Јастребац 
NDB Ново Село 
Инспекција по контролној 
листи 
Месечни преглед рада 

Редован - 
теренски Јун 2017 незнатан 
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уређаја/система 
 

SMATSA доо 
 

Вршац VOR/DME Вршац 
NDB Вршац 
Инспекција по контролној 
листи 
Месечни преглед рада 
уређаја/система 

Редован - 
теренски Јул 2017 незнатан 

 

SMATSA доо 
 

Београд ILS Београд (LZ, GP, MM) 
VOR/DME Београд 
Инспекција по контролној 
листи 
Месечни преглед рада 
уређаја/система 

Редован - 
теренски Новемвар 2017 незнатан 

 
- Све инспекцијске надзоре комуникационих, навигационих и надзорних система спроводе CNS 
инспектори Директората. 
- Обим ванредних инспекција се не може предвидети. Оне се спроводе по непосредној потреби за 
надзором те врсте. (пријава догађаја, по поднеску правног или физичког лица, захтеву надзираног 
субјекта) 
- Процена ризика вршена је на основу налаза у предходне три године. Узимајући у обзир мали број 
налаза, као и чињеницу да су опрема и ситеми зановљени у прошле три године, у плану 
инспекцијског надзора за 2017. годину стављено је тежиште на навигационе уређаје и системе 
старијег датума као на CNS уређаје и системе који се користе за прецизан инструментални прилаз на 
аеродрому Никола Тесла и рад аеродрома у условима смањене видљивости. 
 
Преглед налаза и налога. 
 
Записник бр. налаз налог кроз записник 
5/2-04-0007/2014-0001 од 20.03.2014. Капија о ограда око 

спољашњег маркера ОМ300 
су разграђени. 

Хитно поправити ограду и 
капију 

5/2-04-0003/2014-0001 од 20.03.2014. Антенски стуб навигационог 
средства NDB Ваљево je 
накривљен у односну на 
хоризонт. 
Ограда око антенског стуба 
је потпуно разграђена 

Хитно поправити ограду и 
исправити стуб 

5/2-04-0041/2014-0001 од 18.09.2014. Ограда око навигационог 
средства VOR/DME Сремска 
Митровица је потпуно 
разграђена. 

Ограду довести у исправно 
стање 

5/2-04-0048/2015-0001 од 27.09.2015. Пријемни центар Копаоник. 
Инсталисана нова серија 
пријемника Т6Р 
Примећена појачана 
дисипација уређаја 

Отклонити појачану 
дисипацију. 

5/2-04-0052/2015-0001 од 20.10.2015. Стање контејнера за смештај 
навигационог средства NDB 
Петроварадин је веома лоше: 
цео контејнер је зарђао 

Заменити контејнер. 
Заменити затезне сајле. 
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унутрашњост се распада, 
влага пробија, 
Пукле две затезне сајле које 
држе стуб антене 

 
 
 
 
 
 


