ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

САВЕТИ ПУТНИЦИМА У ВЕЗИ СА ПРЕГЛЕДОМ ОБЕЗБЕЂИВАЊА НА АЕРОДОРМИМА
Чланом 226. Закона о ваздушном саобраћају („Сл. гласник Републике Србије“, број 73/2010 и
57/11) предвиђено је да се на аеродромима који се користе за јавни авио превоз и на општим
аеродромима обавезно обавља преглед обезбеђивања путника, предатог пртљага, робе и поште
и контролише приступ лица и возила у обезбеђивано-рестриктивну зону аеродрома.
Такође, сходно члану 231. Закона о ваздушном саобраћају („Сл. гласник Републике Србије“,
број 73/2010 и 57/11) лицу које одбије преглед обезбеђивања не дозвољава се улазак у
обезбеђивано рестриктивну зону.
Ради убрзавања процедуре и што краћег задржавања путника током прегледа обезбеђивања,
путницима се саветује следеће:
-

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.
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, Норвешке, Исланда и Хрватске неће моћи да унесе на други лет течности
купљене у Duty Free Shop-у на аеродрому у Нишу или Београду или авиону авио превозиоца
регистрованог у Републици Србији, уколико они прелазе дозвољену количину у складу са ЕУ
регулативом.
Путник ће моћи да унесе артикле чија појединачна запремина не прелази 100 милилитара (100
мл) и који заједно са свим другим течним артиклима из његовог ручног пртљага не прелазе
укупну дозвољену количину која се смешта у одговарајућу пластичну кесу, предвиђену за
транспорт течности, капацитета до 1 литра (1л).
САВЕТИ ПУТНИЦИМА У ВЕЗИ СА МЕРАМА ОБЕЗБЕЂИВАЊА У ВАЗДУХОПЛОВСТВУ
За информације о предметима дозвољеним за пренос у ручном пртљагу (hand baggage) и
предатом пртљагу (hold baggage) неопходно је да се обратите авио превозиоцу или његовом
заступнику приликом резервације или куповине карте.

