
 

 
 
 

СЛУЖБА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ У ВАЗДУХОПЛОВСТВУ 
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 
2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.  

АД 
„Аеродром 

Никола 
Тесла“ 

Београд 

Обезбеђивање аеродрома (сет мера 
прописаних пододељ. 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. 4.2, 4.3. и 12. дела III Националног 
програма) 

Редован - 
теренски март низак 

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 

децембар низак 

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. 6.3, 6.4.2, 6.8. и 12. 
дела III Националног програма) 

Редован - 
теренски април низак 

Обезбеђивање робе и поште (сет мера 
прописаних пододељ. 6.3, и 12. дела III 
Националног програма) 

Редован - 
теренски новембар низак 

 
 
 

ЈП 
„Аеродром 

Ниш“ 

 
 
 

Обезбеђивање аеродрома (сет мера 
прописаних пододељ. 1.2, 1.3, 1.4. и 1.6. дела 
III Националног програма) 

Редован - 
теренски април висок 



 
 

2.  

 
 

Ниш 

Обезбеђивање аеродрома (сет мера 
прописаних пододељ. 1.3, 1.4. и 1.6. дела III 
Националног програма) 

Редован - 
теренски октобар висок 

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 

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 

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) 

фебруар низак 

4.  

Wizz Air 

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 незнатан 

5.   
Lufthansa 

 

Аеродром 
„Никола 
Тесла“ 
Београд 

Заштита предатог пртљага и упаривање 
путника и пртљага (сет мера прописаних 
пододељ. 5.3. и 5.4. дела III Националног 
програма) 

 
Редован - 
теренски октобар / 

6.   
Etihad 

Airways 
 

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 / 

7.  

Qatar Airways 

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 јул незнатан 

8.  

Alitalia 

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 / 



9.  
Austrian 
Airways 

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 / 

10.  

Aeroflot 

Аеродром 
„Никола 
Тесла“ 
Београд 

Заштита предатог пртљага и упаривање 
путника и пртљага (сет мера прописаних 
пододељ. 5.3. и 5.4. дела III Националног 
програма) 

 
Редован - 
теренски мај / 

11.  
Prince 

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 / 

12.  

Air Pink 

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 март / 

13.  DHL 
International 

 
Нови 
Бановци 

Преглед обезбеђивања робе и поште и 
заштита робе и поште (сет мера прописаних 
пододељ. 6.2, 6.3, 6.4, 6.8. и 12.) 

Редован - 
теренски мај средњи 

14.  
NIS Petrol 

 
Београд 

Обезбеђивање залиха намењених потрошњи 
на аеродрому (сет мера прописаних 
пододељ. 9. дела III Националног програма) 

Редован - 
теренски мај низак 

15.  Lily Drogerije 
доо 

 
Београд 

Обезбеђивање залиха намењених потрошњи 
на аеродрому (сет мера прописаних 
пододељ. 9. дела III Националног програма) 

Редован - 
теренски фебруар / 

16.  
Dufry доо 

Београд Обезбеђивање залиха намењених потрошњи 
на аеродрому (сет мера прописаних 
пододељ. 9. дела III Националног програма) 

Редован - 
теренски октобар / 

17.  
Dufry доо 

 
Ниш 

Обезбеђивање залиха намењених потрошњи 
на аеродрому (сет мера прописаних 
пододељ. 9. дела III Националног програма) 

Редован - 
теренски 

март / 

      Укупно: 26 
 

 


