
  ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 

 

 

 

Информација путницима о новим мерама безбедности 

 

На основу Закључака Комитета за вршење послова везаних за безбедност цивилног 

ваздухопловства Републике Србије, а у циљу испуњавања препоруке међународне 

организације цивилног ваздухопловства (ICAO) Директорат цивилног ваздухопловства 

Републике Србије је усвојио ограничења и услове за дозвољен пренос течности, гелова и 

аеросола у ручном пртљагу као и начин обављања безбедносног прегледа ручног пртљага. 

Ова ограничења ступила су на снагу 10.03.2007. године и примењују се у циљу 

спречавања могућих терористичких активности у цивилном ваздухопловству употребом 

експлозива у течном стању. 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 

 

Начин паковања 

 

- посуда у којој се налази течност, гел или аеросол сме бити максималне 

запремине 100мл;  

- посуде морају да буду упаковане у пластичну провидну кесу која може да се 

затвори затварачем са жлебом или зип затварачем;  

- кеса у којој су упаковане посуде са течностима, геловима и аеросолима сме 

бити максималних димензија 20x20 цм и максималне запремине 1л;  

- кеса у којој су упаковане посуде са течностима, геловима и аеросолима мора да 

буде затворена и да се на тачки безбедносног прегледа преда одвојено од 

осталог ручног пртљага;  

- један путник сме да има највише једну кесу, прописаних димензија, са 

течностима, геловима и аеросолима. 

 



 

 

сл.1. Изглед кесе за паковање 

 

Кесе за паковање течности су доступне на аеродромима у Србији. 

 

 

 

 

 

 

Изузећа 

 

Изузетно се дозвољава: 

 

- пренос течности, гелова и аеросола купљених у дутy фрее схоп-у у безбедносно-

рестриктивној зони аеродрома, које су упакована у провидну кесу, која је 

запечаћена и која не сме бити отварана до крајње дестинације. У кеси, запечаћеној у 

дутy фрее схоп-у, мора да се налази фискални рачун за купљену робу искључиво са 

датумом дана путовања;  

- путницима са бебама пренос хране за бебе у течном или кашастом стању и млека у 

одговарајућој количини у зависности од дужине трајања лета;  

- 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;  

- пренос медицинских препарата као што су инсулин, крвна плазма, и сл. путницима 

искључиво ако поседују потврду надлежне медицинске установе или овлашћене 

лекарске ординације. 

 

Сви електрични уређаји са кабловима (нотебоок рачунари, дигиталне камере, фотоапарати 

и сл.) морају се издвојити из ручног пртљага да би се извршио њихов преглед. 

 

Напомена 

 

У СЛУЧАЈУ ДА СЕ ПУТНИК НЕ ПРИДРЖАВА ОВОГ ПОСТУПКА, САДРЖАЈ ЋЕ 

БИТИ ОДУЗЕТ ПРИЛИКОМ БЕЗБЕДНОСНЕ КОНТРОЛЕ. 


