ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ

ИНФОРМАЦИЈЕ ПУТНИЦИМА О ПРЕВОЗУ ТЕЧНИХ АРТИКАЛА У РУЧНОМ
ПРТЉАГУ
На основу препорука међународне организације цивилног ваздухопловства (ICAO) и
усвојених ЕУ уредби које се односе на обезбеђивање у ваздухопловству, Директорат
цивилног ваздухопловства Републике Србије је усвојио ограничења и услове за дозвољен
пренос течности, гелова и аеросола у ручном пртљагу, као и начин обављања прегледа
обезбеђивања ручног пртљага.
Ограничења се односе на све путнике који почињу путовање или су у трансферу са
аеродрома у Републици Србији.
Течним артиклом се сматрају следећи производи:
- вода и друге врсте пића, супе и сирупи;
- парфеми,
- маскаре, спрејеве, креме, лосионе и уља;
- гелови укључујући и гелове за косу и туширање;
- пасте, укључујући и пасту за зубе;
- артикли који су у бочицама под притиском, укључујући креме за бријање, остале
пене и дезодорансе;
- остали артикли сличне густине, чврстине и конзистенције.
Обавезе путника и начин паковања:
- течни артикли не смеју да се налазе у ручном пртљагу, осим у случају када
појединачне посуде (паковања) у којима се налазе течни артикли, не прелазе
запремину од 100 мл. Укупна количина појединачних паковања не сме бити већа од
1л;
- посуде (паковања) морају да буду упаковане у провидну пластичну провидну кесу,
која може да се затвори затварачем са жлебом или зип затварачем;
- кеса у којој су упаковане посуде са течним артиклима сме бити максималних
димензија 20x20 цм и максималне запремине 1л;
- кеса у којој су упаковане посуде са течним артиклима мора да буде затворена и да
се на тачки прегледа обезбеђивања преда одвојено од осталог ручног пртљага.
Путник мора да извади кесу из ручног пртљага и да је постави у пластичну кадицу
коју ће му дати оператер прегледа обезбеђивања;
- један путник сме да има највише једну кесу, прописаних димензија, са течним
артиклима.
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сл.1. Изглед кесе за паковање
Напомена: Распитајте се код вашег авио превозиоца, да ли се кесе за паковање течних
артикала могу набавити на аеродромима у Републици Србији.
Изузећа за превоз течности у ручном пртљагу:
-

-

дозвољава се превоз течних артикала купљених у „Duty free“ продавници у
контролисаној или обезбеђивано-рестриктивној зони аеродрома, који су упаковани у
провидну кесу, која је запечаћена и која не сме бити отварана до крајње дестинације. У
кеси, запечаћеној у „Duty free“ продавници мора да се налази фискални рачун за
купљену робу искључиво са датумом дана путовања;
дозвољава се путницима са бебама пренос хране за бебе у течном или кашастом стању
и млека у одговарајућој количини у зависности од дужине трајања путовања;
дозвољава се пренос лекова у облику течности, гелова или аеросола путницима који их
користе искључиво уз лекарски налаз издат од надлежне медицинске установе или
овлашћене лекарске ординације;
Напомена:

У случају да се путник не придржава овог поступка, садржај ће бити одузет приликом
контроле обезбеђивања.
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САВЕТИ ПУТНИЦИМА У ВЕЗИ СА ПРЕГЛЕДОМ ОБЕЗБЕЂИВАЊА НА
АЕРОДРОМИМА

Ради убрзавања процедуре и што краћег задржавања путника током прегледа
обезбеђивања, путницима се саветује следеће:
-

правовремено обавите припреме за путовање и информишите се о предметима и стварима
које су забрањене за превоз;
течне артикле које превозите у ручном пртљагу (само у посудама до 100 мл) одложите у
прописану провидну пластичну кесу;
организујте на време долазак на аеродром, како бисте опуштено и без притиска кашњења
прошли све поступке у процесу отпреме путника и пртљага;
у случају да превозите ватрено оружје исто пријавите особљу надлежном за регистрацију
путника и пртљага за лет (на „check in“ шалтеру);
извадите све металне предмете, као што су кључеви, мобилни телефони, ситан новац и
одложите их у пластичну посуду;
скините сако, јакну или капут и одложите их у пластичну посуду намењену за ту сврху.
обавезно извадите „laptop” рачунар и другу већу електронску опрему из торбе и положите
их у пластичну посуду, одвојено од торбе.
стриктно следите упутства службеника аеродрома приликом прегледа обезбеђивања.

Савети путницима у вези „DUTY FREE“ робе
Обавештавају се путници којима су аеродроми „Никола Тесла“ у Београду и „Константин
Велики“ у Нишу полазни аеродроми, а који настављају своје путовање са неког другог
аеродрома на територији Европске уније, Швајцарске Конфедерације, Краљевине Норвешке
и Републике Исланда, да се распитају код свог авио превозиоца о условима под којим је
дозвољено да унесу, на други лет, течне артикле купљене у „Duty free“ продавници на
аеродрому у Нишу или Београду или авиону авио превозиоца регистрованог у Републици
Србији.

Напомена:
Не дозвољава се улазак у обезбеђивано-рестриктивну зону лицу које одбије преглед
обезбеђивања, као и лицу за које особље које обавља преглед обезбеђивања има
основану сумњу у погледу његових намера, његовог пртљага или ствари које носи са
собом. (члан 226. став 6. Закона о ваздушном саобраћају)
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ЛИСТА ЗАБРАЊЕНИХ ПРЕДМЕТА
Без утицаја на остале прописе о безбедности који се примењују, путницима није дозвољено да
у ручном пртљагу и стварима које носе са собом унесу у обезбеђивано-рестриктивну зону
аеродрома, критични део обезбеђивано-рестриктивне зоне аеродрома и у ваздухоплов следеће
категорије предмета:
•
•
•
•
•
•

Пиштоље, ватрено оружје и друге уређаје који испаљују пројектиле
Уређаје за омамљивање
Предмете са оштрим врхом или оштром ивицом
Алат
Тупе предмете
Експлозиве и запаљиве материје и направе

Путницима није дозвољено да у свом предатом пртљагу носе експлозиве и запаљиве
супстанце, експлозивне направе и запаљиве супстанце и направе чијом употребом могу да се
изазову озбиљне повреде или оне могу да представљају претњу безбедности ваздухоплова,
укључујући:
•
•
•
•
•
•
•

муницију,
експлозивне каписле,
детонаторе и осигураче,
мине, гранате и друга експлозивна војна средства,
ватромете и остала пиротехничка средства,
димне кутије и патроне,
динамит, барут и пластични експлозив.

Напомена:
Списак предмета и материјала чије уношење у обезбеђивано-рестриктивну зону
аеродрома и/или ваздухоплов није дозвољено је подложан изменама. Саветујемо да све
информације о наведеним предметима и материјалима потражите код свог
авио-превозиоца.
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Пиштољи, ватрено оружје и други уређаји који испаљују пројектиле
Ови предмети представљају направе које могу или изгледају као да могу бити употребљени
да изазову озбиљне повреде испаљивањем пројектила, укључујући:

Предмети
Ватрено оружје свих врста као
што су пиштољи, револвери,
пушке, сачмаре...
Играчке пиштољи, реплике и
имитације ватреног оружја за
које се може помислити да је
право
Саставни делови ватреног
оружја, искључујући
телескопске нишане
Ваздушни и CO2 пиштољи, као
што су пиштољи са дијаболама,
пушке и револвери
Сигнални пиштољи и стартни
пиштољи

Дозвољено уношење у
рестриктивну зону аеродрома и
у ваздухоплов
(у ручном пртљагу)?

Дозвољено уношење
у ваздухоплов
(у предатом пртљагу)?

НЕ

ДА*

НЕ

ДА*

НЕ

ДА*

НЕ

ДА*

НЕ

ДА*

Лукови, стреле и самострели

НЕ

ДА*

Харпуни и подводне пушке

НЕ

ДА*

Мале праћке и катапулти

НЕ

ДА

* Превожење наведених предмета и материјала је могуће само уколико су испоштовани
међународни стандарди и одговарајући домаћи прописи за превоз наведене врсте предмета
и материјала и примењене одговарајуће процедуре прописане од стране авио-превозиоца.

Врати се на почетак
документа
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Уређаји за омамљивање
Ови уређаји представљају уређаје који су специјално дизајнирани да онесвесте или
паралишу противника (нападача), укључујући:

Предмети

Дозвољено уношење у
рестриктивну зону аеродрома и
у ваздухоплов
(у ручном пртљагу)?

Дозвољено уношење
у ваздухоплов
(у предатом пртљагу)?

Пиштољи за изазивање шока,
пиштољи за омамљивање,
НЕ
ДА*
тејзери и палице за
омамљивање
Уређаји за омамљивање и
НЕ
ДА*
убијање животиња
Хемикалије за
онеспособљавање, гасови и
спрејеви (као што су бибер
НЕ
ДА*
спреј, орашчић у спреју,
сузавац, киселина у спреју,
спреј за одбијање животиња...)
* Превожење наведених предмета и материјала је могуће само уколико су испоштовани
међународни стандарди и одговарајући домаћи прописи за превоз наведене врсте предмета
и материјала и примењене одговарајуће процедуре прописане од стране авио-превозиоца.

Врати се на почетак
документа
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Предмети са оштрим врхом или оштром ивицом
Ови предмети представљају направе са оштрим врхом или оштром ивицом које се могу
користити да изазову озбиљне повреде, укључујући:

Предмети

Дозвољено уношење у
рестриктивну зону аеродрома и
у ваздухоплов
(у ручном пртљагу)?

Дозвољено уношење
у ваздухоплов
(у предатом пртљагу)?

Предмети намењени за сечење
као што су секире, секирице и
сатаре

НЕ

ДА

Секире и длета за лед

НЕ

ДА

Бријачи

НЕ

ДА

Резачи за амбалажу

НЕ

ДА

Ножеви и сечива дужа од 6 cm

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

Маказе са сечивима дужим од 6
cm (мерено од краја ушица)
Опрема за борилачке вештине
са оштрим врхом или оштром
ивицом
Мачеви и сабље

Врати се на почетак
документа
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Алат
Предмети из ове групе представља алат који се може користити или за изазивање озбиљних
повреда или као претња безбедности ваздухоплова, укључујући:

Предмети

Полуге
Бушилице и бургије,
укључујући и бежичне
преносиве бушилице
Алате са оштрицом или
држачем дужим од 6 cm, који се
могу користити као оружје (као
што су шрафцигери и длета)
Тестере, укључујући преносиве
бежичне тестере
Лемилице

Дозвољено уношење у
рестриктивну зону аеродрома и
у ваздухоплов
(у ручном пртљагу)?

Дозвољено уношење
у ваздухоплов
(у предатом пртљагу)?

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

Пиштољи за закуцавање и
НЕ
ДА*
пиштољи за хефтање
* Превожење наведених предмета и материјала је могуће само уколико су испоштовани
међународни стандарди и одговарајући домаћи прописи за превоз наведене врсте предмета
и материјала и примењене одговарајуће процедуре прописане од стране авио-превозиоца.

Врати се на почетак
документа
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Тупи предмети
Предмети из ове групе представљају тупе предмете који могу изазвати озбиљне повреде када
се користе за ударање, укључујући:

Предмети

Дозвољено уношење у
рестриктивну зону аеродрома и
у ваздухоплов
(у ручном пртљагу)?

Дозвољено уношење
у ваздухоплов
(у предатом пртљагу)?

Палице за бејзбол и софтбол

НЕ

ДА

Штапови и палице где спадају
разне врсте пендрека

НЕ

ДА

Палице обложене кожом

НЕ

ДА

Опрема за борилачке вештине

НЕ

ДА

Врати се на почетак
документа
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Експлозиви и запаљиве материје и направе
Предмети из ове групе представљају експлозиве и запаљиве материје и направе које могу или
изгледају као да могу бити употребљене да изазову озбиљне повреде или да представљају
претњу безбедности ваздухоплова, укључујући:

Предмети

Дозвољено уношење у
рестриктивну зону аеродрома и
у ваздухоплов
(у ручном пртљагу)?

Дозвољено уношење
у ваздухоплов
(у предатом пртљагу)?

Муниција

НЕ

НЕ

Експлозивне каписле

НЕ

НЕ

Детонатори и осигурачи

НЕ

НЕ

Реплике или имитације
експлозивних направа

НЕ

НЕ

Мине, гранате и друге
експлозивне војне направе

НЕ

НЕ

Ватромет и остала пиротехника

НЕ

НЕ

Димне кутије и патроне

НЕ

НЕ

Динамит, барут и пластични
експлозив

НЕ

НЕ

Врати се на почетак
документа
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