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УВОД 

Аеродром Београд д.о.о. (Аеродром), део компаније VINCI Airports SAS (VINCI), је 

са Републиком Србијом склопио Уговор о јавно-приватном партнерству са циљем 

унапређења рада Аеродрома Никола Тесла, током концесионог периода од 25 

година (Пројекат). Пројекат се састоји од 17 потпројеката, који ће се спровести у 

различито време, до краја 2023. године. Пројекат је делимично финансиран од 

стране међународних финансијских институција и због тога, осим са законима 

Републике Србије, мора да буде у складу са захтевима и стандардима очувања 

животне средине и социјалних питања, ових институција1.  

 

Овај документ представља План укључивања заинтересованих страна (План) који 

је израђен са циљем да олакша дијалог са заинтересованим странама током 

различитих фаза Пројекта, у складу са националним законодавством као и 

политикама VINCI-ја и захтевима Међународних финансијских институција 

(МФИ). Овај План је заснован на Оквирном плану укључивања заинтересованих 

страна из Јула 2018. године који је израдио VINCI (Оквирни план, доступан на 

следећој интернет страници: 

https://beg.aero/eng/corporate/environment_and_social), а у коме су 

представљени основни принципи укључивања заинтересованих страна на које се 

компанија обавезала, претходна сарадња са заинтересованим странама у вези 

Аеродрома Београд, на који начин су идентификоване заинтересоване стране, 

као и опште жалбене процедуре.  

 

Овај План описује активности Аеродрома везане за објављивање информација и 

консултације са заинтересованим странама од тренутка доделе концесије, као и 

планиране активности током трајања Пројекта. План садржи и контакт податке, 

на које они који имају питања или жалбе у вези Пројекта могу да се јаве. Како се 

Пројекат буде развијао, План ће се периодично допуњавати, како би представио 

нове околности и најавио нове планиране активности сарадње.  

 

На израду Плана је утицала пандемија изазвана Covid-19, што је довело до 

кашњења у спровођењу неких активности сарадње у односу на првобитно 

планиране рокове, током прве половине 2020. године. У време завршетка израде 

овог Плана неке мере ограничења су укинуте, што је омогућило наставак сарадње 

са заинтересованим странама, уз стриктно поштовање мера заштите, у периоду 

од јуна до августа 2020. године.   

 

 

1 IFC: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-

Standards/Performance-Standards 

EBRD: https://www.ebrd.com/who-we-are/our-values/environmental-and-social-policy/performance-requirements.html 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Standards/Performance-Standards
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Standards/Performance-Standards
https://www.ebrd.com/who-we-are/our-values/environmental-and-social-policy/performance-requirements.html
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1 ОПИС ПРОЈЕКТА  

 

Аеродром Београд се налази у општини Сурчин, на око 19 км удаљен од центра 

града Београда. Аеродром је окружен углавном обрадивом земљом, међутим, 

стамбени објекти насеља Нови Сурчин и Радио Фар који припадају општини 

Сурчин и Ледине које припадају општини Нови Београд, су такође врло близу 

ограде аеродрома, на две локације.  

 

1.1 УПОТРЕБА ПОСТОЈЕЋЕ АЕРОДРОМСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Површина аеродрома износи око 3,850,000 м2 (385 ха). Тренутно аеродром има 

једну полетно-слетну стазу дужине 3,400 м и дванаест рулних стаза које повезују 

полетно-слетну стазу са платформама. Аеродром поседује и један интегрисани 

путнички терминал који се састоји од два одвојена улаза/зграде, контролни 

торањ, објекте за кетеринг, простор са резервоаром за гориво, једно складиште, 

паркинге. Унутар комплекса Аеродрома Београд послују различите приватне и 

државне компаније, као што су пошта, шпедиција, логистика, складишта, итд.  

 

У јулу 2020 године, Аеродром Београд је имао 1960 запослених, од чега су 659 

жене (око 34%). Извођач (VINCI Terna) има укупно 188 запослених, од чега су 31 

жене (око 16%) и додатних 810 радника, од којих 39 жена (око 5%), ангажованих 

од стране подизвођача радова.  

 

1.2 БУДУЋИ РАЗВОЈ АЕРОДРОМА  

Обавезе које је VINCI преузео концесионим уговором укључују бројне радове на 

обнови и развоју Аеродрома Београд:  

 

Реконструкција постојеће полетно-слетне стазе: Постојећа полетно-слетна стаза 

дужине 3,400 м ће бити реконструисана у циљу смањења потребе за честим 

ванредним одржавањем и побољшањем оперативне безбедности. Планирано је 

да реконструкција постојеће писте буде завршена крајем 2023. године.   

 

Изградња и пуштање у рад алтернативне “уметнуте“ полетно-слетне стазе: 

Алтернативна полетно-слетна стаза дужине 3,500 м и ширине 60 м ће бити 

изграђена унутар постојећих граница аеродрома, како би се омогућило 

несметано функционисање авио саобраћаја током реконструкције постојеће 

полетно-слетне стазе. По завршетку радова на постојећој полетно-слетној стази, 

алтернативна полетно-слетна стаза ће служити као паралелна рулна стаза и као 
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резервна полетно-слетна стаза само у случају затварања главне полетно-слетне 

стазе, због одржавања или других разлога.   

 

Реконструкција постојећих и изградња нових рулних стаза. 

 

Реконструкција зграде терминала и унапређење пристаништа за авионе како би 

се побољшала услуга за путнике, активности прихвата и отпреме ваздухоплова и 

комерцијални садржаји и искуство потрошача, као и да би се стимулисали 

програми авио компанија. Очекује се да ће око 50 привредних субјеката који 

послују у згради терминала, бити под краткорочним утицајима везаним за 

извођење грађевинских радова. Утицаји могу бити и дугорочније природе за неке 

привредне субјекте, уколико дође до промене њихове локације унутар 

терминала или чак прекида уговора о најму простора у згради терминала. 

 

Изградња нових платформи има за циљ побољшање капацитета прихвата и 

отпреме ваздухоплова.  

 

Реконфигурација приступа јавној зони, паркинга и улаза у зграду терминала у 

циљу побољшања приступа аеродрому, примене праксе најбољег квалитета и 

пружања оптималног корисничког искуства.   

 

Изградња нових пратећих зграда и објеката, као што су зграде за администрацију 

и инжењерске тимове, топлана и други комунални објекти, укључујући 

инвестиције које ће за резултат имати значајно побољшање животне средине.  

 

Побољшање постојећег, застарелог складишта горива.  

 

Унапређење животне средине укључујући:  

• изградња и пуштање у рад наменског постројења за прераду отпадних вода 

(за разлику од досадашњег испуштања у београдску градску канализацију);  

• изградња и пуштање у рад одвојеног складишта за складиштење опасног 

отпада;  

• изградња и пуштање у рад јединице за одвајање неопасног отпада и 

заштићеног складишта.  

 

Планирани рокови свих наведених радова су приказани у Анексу Ц овог Плана.   
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Већина претходно наведених елемената инвестиционог програма ће се 

спровести унутар постојећих граница Аеродрома Београд. Аеродром Београд је 

западно од постојеће зграде терминала раније откупио додатну земљу која му је 

била потребна. Осим тога, планирано је прибављање додатних око 12 ха (до 

максималних 34 ха - што остаје да се утврди) јужно од постојеће писте (видети 

Слику 1 доле). То ће спровести Влада Републике Србије кроз експропријацију 

током 2025. године. Аеродром ће у ту сврху направити посебан План прибављања 

земље.  

Слика 1: Прибављање земље планирано за 2025 (шире подручје) 

 

 

Извор: Аеродром Београд  

 

Аеродром Београд је ангажовао одвојене консултантске тимове да обраде 

утицаје на животну средину (Енвицо) и социјална питања (ЛИНК 011), у складу са 

националним законодавством и захтевима МФИ. Свеобухватна Студија утицаја на 

животну средину и социјална питања је израђена у августу 2020. године и у њој 

су представљене и мере ублажавања свих идентификованих утицаја. Не-технички 

резиме овог документа је припремљен и биће доступан јавности за на увид и 

коментаре, као што је представљено у делу 6.1.2.  

 

1.3 ОЧЕКИВАНЕ КОРИСТИ ОД ПРОЈЕКТА  

Очекује се да Пројекат оствари следеће резултате:  

 

• Побољшање оперативних перформанси Аеродрома:  

- Повећање саобраћаја са садашњих 27 авио-операција на сат, на 40-43 

на сат, по завршетку радова.   
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- Када се говори о годишњем броју авио-операција, VINCI процењује да 

би саобраћај требало да се повећа са 53.146 авио-операција годишње у 

2016. години на 81.092 годишње, до 2043. године. 

- Повећање површине зграде терминала са 52,100 м2 на 101,500 м2, како 

би се омогућио прихват повећаног броја путника.  

 

• Повећање ефикасности у управљању и одржавању Аеродрома, применом 

међународне добре праксе у различитим областима оперативног 

управљања. 

 

• Побољшање начина на који Аеродром управља питањима заштите животне 

средине и социјалним питањима, кроз:  

- унапређење претходно наведених објеката; и  

- развој и примену политика, система, и процеса за заштиту животне 

средине и управљање социјалним питањима, у складу са међународно 

прихваћеним начином доброг пословања, који иде изнад захтева 

националног законодавства.  

 

 

2 КЉУЧНИ СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ  

 

2.1 КОРПОРАТИВНИ СТАНДАРДИ КОМПАНИЈЕ VINCI  

Аеродром Београд, као члан компаније VINCI, је посвећен одговорном пословању 

у области заштите животне средине и управљању социјалним питањима, као и 

сарадњи са свим заинтересованим странама, што је истакнуто у документу 

Платформа VINCI Аеродрома2 и документу Алати за процену напретка у области 

корпоративно одговорног пословања на следећи начин:   

• изградити снажне и дугорочне односе са клијентима;  

• изградити снажне и дугорочне односе са добављачима и подизвођачима;  

• остварити повезивање;  

• изградити снажне и трајне односе са спољним заинтересованим странама; и  

• допринети развоју локалних заједница.  

 

 

2 https://www.vinci.com/manifeste.nsf/en/manifesto.htm 

https://www.vinci.com/manifeste.nsf/en/manifesto.htm
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2.2 НАЦИОНАЛНИ ЗАХТЕВИ ЗА САРАДЊУ СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ СТРАНАМА  

Устав Републике Србије (РС)3 гарантује грађанима право на истинит, потпун и 

правовремен приступ информацијама и учешће у питањима од јавног значаја, као 

и право на жалбе и коришћење других правних лекова у циљу заштите њихових 

права. Устав такође омогућава грађанима да поднесу предлоге / жалбе као и 

питања надлежним јавним институцијама, и на њих добију одговоре. Ово право 

је додатно разрађено у Закону о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја РС4.  

 

Током спровођења пројеката у складу са Законом о планирању и изградњи РС5 

активности укључивања заинтересованих страна се предузимају у поступку 

израде и усвајања просторних и урбанистичких планова, укључујући и планове 

детаљне регулације. Објављивање докумената и захтеви за консултацијама су 

детаљно описани у Правилнику о садржини, начину и поступку израде 

докумената просторног и урбанистичког планирања6.  

 

Закони и подзаконска акта Републике Србије у области заштите животне средине, 

укључујући и главни Закон о заштити животне средине7, захтевају информисање 

и укључивање јавности у сва питања која се тичу заштите животне средине. 

Објављивање докумената и консултативни процес су организовани током израде 

пројектне Студије процене утицаја на животну средину, а у складу са 

Правилником о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о 

процени утицаја на животну средину8.  

 

Основни кораци који морају да буду спроведени током процеса објављивања 

докумената и консултација за наведене планове и пројекте су:  

• Информисање јавности путем медија о детаљима јавног увида у нацрт 

плана/документа (нпр. где ће електронске и штампане верзије бити доступне 

на увид, датум и време када се може обавити увид у штампане верзије) и 

позивање грађана/организација да доставе коментаре и/или присуствују 

јавним консултацијама, током периода трајања јавног увида. Грађани могу 

захтевати да се на њихове коментаре одговори писаним путем;  

 

3 Службени гласник РС 98/2006 

4 Службени гласник РС 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 

5 Службени гласник РС 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 

6 Службени гласник РС 64/2015 

7 Службени гласник РС 135/04, 36/09, 72/09, 43/11, 14/16, 76/18, 95/18 

8 Службени гласник РС 69/05 
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• Организовање јавне расправе како би се представио нацрт плана /документа 

(обично у згради Скупштине града или другом адекватном простору) током 

периода јавног увида;  

• Обрада пристиглих коментара свих заинтересованих страна и дорада нацрта 

плана/документа у складу са коментарима, као и припрема извештаја у коме 

се наводе разлози за неприхватање одређених коментара; у случају значајних 

измена плана/документа, могуће је ревидирани документ поново ставити на 

увид и организовати још један круг коментара;  

• Подношење ревидираног нацрта плана/документа и извештаја релевантним 

органима који процењују да ли су сви релевантни коментари узети у обзир и 

адекватно обрађени.  

• Усвајање завршне верзије плана/документа од стране релевантних 

институција и његово објављивање.  

 

За израду просторних и урбанистичких планова постоји обавеза организације 

раног јавног увида, пре израде нацрта плана, како би се добили иницијални 

коментари и сугестије, које би требало узети у обзир током израде нацрта 

документа.  

 

У поступку објављивања документа и консултација за План детаљне регулације 

(ПДР, видети више информација у 4.1) и других докумената чија израда и 

усвајање је обавезна по закону, као што су урбанистички планови, релевантних 

за овај пројекат, постоји један изузетак у односу на горе описани општи поступак. 

Не постоји законска обавеза за организовање јавне презентације, веć ́ су 

надлежни јавни органи дужни да осигурају повремено присуство представника 

обрађивача плана у просторијама у којима је могуће обавити увид у штампану 

верзију плана, како би пружили информације и стручну помоć ́заинтересованим 

странама. На крају јавног увида, постоји обавеза да се организује седница 

Комисије за планове релевантне јединице локалне власти, која је отворена за 

јавност, на којој се сви примљени коментари представљају и о њима се 

расправља. Особа / организација која је поднела коментар има право да 

образложи свој коментар и обрађивач плана на њега одговара, пред Комисијом 

за планове. Након јавне седнице, организује се затворена седница када коначну 

одлуку у вези са поднетим коментарима доноси Комисија за планове. 

 

2.3 РЕЛЕВАНТНИ МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ  

Пројекти које финансирају МФИ морају да задовоље најбољу међународну 

праксу укључујући и захтеве за укључивање заинтересованих страна и јавне 

консултације, наведене у Стандардима одрживости животне средине и 

социјалних питања Међународне финансијске корпорације (2012) и Политици 

заштите животне средине и социјалних питања Европске банке за обнову и развој 

(2014), што је такође релевантно за овај пројекат.  
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Ови захтеви су детаљно описани у Стандарду за реализацију бр. 1 Међународне 

финансијске корпорације и Услову за реализацију бр. 10 Европске банке за 

обнову и развој. Укратко, МФИ укључивање заинтересованих страна сматрају 

сталним процесом који подразумева:  

• Идентификацију особа и заједница које су, или би могле бити, под утицајем 

пројекта, као и других заинтересованих страна, и израду Плана за 

укључивање заинтересованих страна; 

• Правовремено објављивање примерених информација о питањима која се 

односе на животну средину и друштво, како би се омогућиле искрене 

консултације са заинтересованим странама;  

• Организацију консултација са особама / заједницама које могу бити под 

утицајем пројекта, 

• Одржавање конструктивног односа са заинтересованим странама током 

спровођења пројекта, и 

• Спровођење поступка или политике према којој сви могу подносити 

коментаре или жалбе, и на њих добити одговор. 

3 ПРЕТХОДНА САРАДЊА СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ СТРАНАМА  

 

У Оквирном плану из јула 2018. године су описане активности укључивања 

заинтересованих страна које су спроведене у оквиру процеса израде Генералног 

урбанистичког плана Београда, усвојеном у марту 2016. године, као и поступак 

раног јавног увида у План детаљне регулације Аеродрома, у коме је предложена 

зона заштите као и начин употребе земљишта у оквиру ње, који је спроведен у 

јулу 2016. године,  

 

Од тада је организовано више консултативних догађаја и активности везаних за 

аеродром. Први се односи на процес израде и усвајања Плана детаљне 

регулације, за који је поступак раног јавног увида спроведен 2016. године и који 

обухвата много шире подручје и активности изван оних које се односе на 

аеродром. Друга група активности се односи на оне које директно предузима 

Аеродром, у вези са тренутним и планираним активностима аеродрома. 

 

3.1 ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ПДР је документ који је израђен на иницијативу АД Аеродром „Никола Тесла 

Београд“ по одлуци Скупштине града Београда у јулу 2016. године, у складу са 

српским законодавством. Између осталог, документ је израђен у циљу 

дефинисања сврхе, капацитета и садржаја аеродромског комплекса, у складу са 

технолошким потребама и програмом развоја аеродрома, као и утврђивања 

заштитне зоне аеродрома. Око аеродрома је успостављена зелена зона, у којој 

није дозвољено постојање никаквих објеката или активности које угрожавају 

безбедност авионског саобраћаја.  
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Део ПДР-а обухвата тренутни комплекс аеродрома и објашњава како ће се он 

развијати у будућности, на приближно 390 ха, тј. Пројекат. Овај део плана је 

заснован на Мастер плану који је израдио Аеродром Београд9. Међутим, ПДР 

такође покрива још 1.480 ха и, између осталог, укључује изградњу нове полетно-

слетне стазе након 2043. године, као и осталу инфраструктуру (нпр. пруге, 

комерцијални центри), које нису део Пројекта. 

 

ПДР је израдио Завод за урбанизам града Београда и током развојне фазе су 

одржана два велика састанка са заинтересованим странама, 15. марта и 18. јуна 

2019. године. Заједно са представницима Аеродрома, на тим састанцима су били 

присутни и представници даваоца концесије (Влада Републике Србије), као и 

СМАТСА-е, ЈАТ Технике, Air Serbia-е и општине Сурчин. Ставови ових 

заинтересованих страна, као и услови планирања, које су изнели представници 

свих релевантних државних институција и комуналних служби, узети су у обзир и 

уграђени су у нацрт ПДР-а. 

 

Нацрт ПДР-а је објавио Секретаријат за урбанизам и изградњу града Београда, на 

званичној интернет презентацији града Београда, 9. јануара 2020. године10. 

Штампана верзија плана је била је доступна на увид у просторијама града 

Београда и општине Сурчин до 10. фебруара 2020. године, где је било могуће 

добити појашњења директно од именованих представника обрађивача ПДР-а. 

Током тог периода, заинтересоване стране су могле да поднесу коментаре и 

питања на разматрање од стране Комисије за планове Скупштине града Београда. 

Дана 21. фебруара је у просторијама града Београда одржана јавна седница на 

којој се расправљало о око 200 примљених коментара. Присуствовало је око 150 

појединаца (од којих су око 30% биле жене), углавном особа које живе или раде 

у насељима која су обухваћена ПДР-ом, као и представника релевантних 

институција и власти. Велика већина коментара се односила на захтеве за изузеће 

објеката из заштитне зоне аеродрома, што би омогућило њихову легализацију, 

као и повећање дозвољене висине објеката у близини аеродрома. 

 

Одржане су још две додатне седнице са представницима стручних организација 

(нпр. Грађевински факултет Универзитета у Београду), релевантних државних 

институција (секретаријати града Београда, општина Сурчин) и других главних 

заинтересованих страна (Air Serbia, Аеродром, АД АНТ). Током ових седница 

дискутовало се о њиховим завршним примедбама, као и коментарима и 

примедбама добијеним током јавног увида, и све примедбе су обрађене. Након 

ових седница, Комисија за планове Скупштине града Београда усвојила је коначну 

 

9 Одобрен од стране Владе Републике Србије 11.07.2019. године 

10 https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1769352-javnu-uvid-u-nacrt-plana-detaljne-regulacije-za-kompleks-

aerodroma-nikola-tesla-beograd-gradske-opstine-surcin-novi-beograd-i-zemun-sa-izvestajem-o-strateskoj-proceni-uticaja-

predmetnog-plana-na-zivotnu-sredinu_2/ 

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1769352-javnu-uvid-u-nacrt-plana-detaljne-regulacije-za-kompleks-aerodroma-nikola-tesla-beograd-gradske-opstine-surcin-novi-beograd-i-zemun-sa-izvestajem-o-strateskoj-proceni-uticaja-predmetnog-plana-na-zivotnu-sredinu_2/
https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1769352-javnu-uvid-u-nacrt-plana-detaljne-regulacije-za-kompleks-aerodroma-nikola-tesla-beograd-gradske-opstine-surcin-novi-beograd-i-zemun-sa-izvestajem-o-strateskoj-proceni-uticaja-predmetnog-plana-na-zivotnu-sredinu_2/
https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1769352-javnu-uvid-u-nacrt-plana-detaljne-regulacije-za-kompleks-aerodroma-nikola-tesla-beograd-gradske-opstine-surcin-novi-beograd-i-zemun-sa-izvestajem-o-strateskoj-proceni-uticaja-predmetnog-plana-na-zivotnu-sredinu_2/
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верзију ПДР-а која је затим поднета Скупштини града Београда на усвајање, у 

складу са важећим законом.  

 

Коначни ПДР за београдски аеродром Никола Тесла одобрен је на седници 

Скупштине града 30. марта 2020. године. Нажалост, ниједан од коментара и 

захтева локалних заједница, у вези са омогућавањем легализације објеката, 

унутар дефинисаних заштитних зона, није прихваћен и зоне и услови за 

легализацију остали су исти као и у нацрту ПДР-а. 

 

3.2 САРАДЊА СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ СТРАНАМА У ВЕЗИ ПРОЈЕКТА  

Аеродром Београд је у вези Пројекта остварио сарадњу са заинтересованим 

странама у више наврата, како је приказано у наставку.  

 

3.2.1 Сарадња са локалним заједницама које се налазе у непосредној 

близини Аеродрома  

Током прикупљања података за анализу почетног стања друштва и социјалних 

питања као и за израду нацрта Студије утицаја на животну средину и социјална 

питања, Аеродром је успоставио сарадњу са локалним заједницама које су 

најближе аеродрому. Тим за социјална питања Аеродрома је заједно са 

консултантима иницирао састанак са председником општине Сурчин и локалним 

заједницама. Састанак је одржан 16. марта 2020. године, дан после увођења 

ванредног стања у Републици Србији због пандемије Цовид-19. Кључна тема коју 

су учесници изнели током састанка је немогућност великог броја домаћинстава 

из зелене зоне дефинисане ПДР-ом да легализују своје куће. Тада је постигнут 

договор да се организују нови састанци са већим бројем становника локалних 

заједница, како би Аеродром могао да представи своје развојне планове и како 

би се разговарало о питањима везаним за заштиту животне средине и 

социјалним питањима повезаним са пројектом, која се тичу локалних заједница. 

Представници локалних заједница и консултанти су комуницирали електронском 

поштом и телефоном, како би се прикупили неопходни основни подаци о 

локалним заједницама, укључујући и резултате пописа домаћинстава из насеља 

Нови Сурчин која се налазе у зеленој зони ПДР-а, а који су спровели сами 

становници насеља. Међутим, састанци се нису могли одржати због ограничења 

која су наметнуле власти, ради превенције Цовид-19.  

 

Током неколико наредних месеци, Аеродром је добио неколико упита у вези са 

плановима аеродрома за прибављање додатног земљишта, као и упит од групе 

становника чије се куће налазе у ПДР зеленој зони (где није дозвољено постојање 

објеката), који су желели да добију мишљење Аеродрома о томе да ли њихове 

куће представљају претњу авио саобраћају. Због тога је после ублажавања мера 

које су се односиле на јавна окупљања ради превенције заразе Цовид-19, 
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Аеродром одлучио да организује састанак са локалним заједницама како би 

размотрили кључна питања која брину становнике. 

  

Аеродром је организовао састанак 25. јуна 2020. године (фотографије су доступне 

у Анексу Б), у просторијама локалног фудбалског клуба у Сурчину, простору који 

је препоручила општина са циљем обезбеђивања примене свих мера превенције 

заразе Цовид-19. Позиви за састанак су истакнути у три најближе заједнице: 

Новом Сурчину, Радио Фару и Лединама, на аутобуским стајалиштима, на 

огласним таблама месних заједница и на неколико кључних локација, попут 

локалних продавница прехрамбених и других производа.  

 

Састанку је присуствовало 65 особа (18 жена), од којих се 55 уписало у листу 

присутних. Према овом списку, већина особа (30) је навела да су из Сурчина (без 

навођења тачног насеља), 15 да су из насеља Нови Сурчин, по две особе из 

насеља Радио Фар и Ледине и шест из других делова Београда. Састанку је 

присуствовао и градоначелник Сурчина и представници једног од давалаца 

концесије (АД АНТ). 

 

Главни излагач на састанку је био технички директор Аеродрома, уз подршку 

тима за социјална питања, као и представника Одељења за безбедност и 

здравље, Одељења за комуникације, Менаџера за сарадњу са заинтересованим 

странама Аеродрома и Заменика директора за здравље, безбедност и заштиту 

животне средине, VINCI Терна. Мере превенције Цовид-19 строго су се поштовале 

пре и током састанка, уз одговарајућу дезинфекцију просторије, седење учесника 

на одговарајућој удаљености једних од других, обавезно коришћење маски и 

рукавица које су биле обезбеђене за све присутне на састанку. 

 

Технички директор је представио развојне планове Аеродрома уз помоћ кратког 

видео записа, објаснио појединачне компоненте пројекта, објаснио разлику 

између пројекта и онога што предвиђа ПДР и што власти планирају у будућности. 

Посебан акценат је стављен на разликовање између онога што је под директном 

надлежношћу Аеродрома и онога што изискује сарадњу са другим релевантним 

заинтересованим странама, укључујући, као најважнијег од свих, даваоца 

концесије, тј. Владу Републике Србије. Излагач је обавестио учеснике да ће 

Аеродром иницирати оснивање Саветодавног одбора за животну средину 

(видети такође одељак 5.1.6 овог План-а) до краја 2020. године, који ће 

укључивати представнике свих релевантних заинтересованих страна међу којима 

је потребна координација како би се решили неки од кључних утицаја аеродрома 

на животну средину и друштво, а који нису у искључивој одговорности 

Аеродрома. Одбор ће укључивати представнике даваоца концесије (Владе 

Републике Србије), других релевантних органа и агенција попут Директората 

цивилног ваздухопловства, СМАТСА, Града Београда и Општине Сурчин. Технички 

директор је изјавио да би Аеродром желео да укључи локалне заједнице у рад 

одбора и да је у току тражење најбољег начина да се то уради. 
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Учесници су обавештени о свим комуникационим каналима који су им на 

располагању да контактирају Аеродром и да ће се одговорити на сваки захтев и / 

или жалбу. Свим учесницима су подељене визит карте са контакт подацима за 

захтеве и притужбе.  

 

Потом је уследио део за питања учесника. Већина њих се односила на стамбене 

проблеме појединаца који живе у разним зонама означеним у ПДР-у као зоне у 

којима није дозвољена градња или је градња ограничена. Нека од њих су се 

односила на зоне у близини тренутног аеродрома, али друга су била повезана са 

објектима планираним у ПДР-у, а који нису резултат тренутног или планираног 

рада Аеродром током периода концесије, као што је изградња друге писте, пруге 

итд. За све ове проблеме, који су фактички ван директних надлежности 

аеродрома, Аеродром се обавезао да ће подржати локалне заједнице, 

стављајући ова питања на дневни ред Саветодавног одбора за животну средину, 

након што се он формира, како би се о њима расправљало пред надлежним 

органима. Локалне заједнице су замољене да сарађују са Аеродромом и да 

активно учествују у овом процесу. 

 

Поред ових питања, неколико учесника се распитивало о плановима Аеродрома 

да прибави додатно земљиште. Технички директор Аеродрома је показао на 

мапи подручје у оквиру кога ће Аеродром можда откупити нешто земље 2025. 

године, о чему ће особе заинтересоване за тај откуп бити благовремено 

обавештене. Један учесник је питао за планове Аеродрома везане за смањење 

емисије горива из авиона који лете изнад насеља најближих аеродрому. 

Технички директор Аеродром је објаснио да је то типичан пример питања којим 

ће морати да се бави Саветодавни одбор за животну средину, јер ће захтевати 

учешће и одлучивање различитих заинтересованих страна, укључујући Владу 

Републике Србије, као и авио-превознике. 

 

Састанак је од већине учесника био изузетно добро прихваћен и захвалили су се 

представницима Аеродрома што су им се обратили и ставили на располагање за 

сва питања и недоумице. Аеродром се обавезао да информише локалне 

заједнице о будућим активностима.  

 

Након јавног састанка, Аеродром је заједно са консултантима за социјална 

питања организовао неколико накнадних састанака са представницима локалних 

заједница. Један састанак је одржан са председницима месних заједница Радио 

Фар и Нови Сурчин 31.07.2020. године, а одржан је и један састанак са 

представницима општине Нови Београд и месне заједнице Ледине, 03.08.2020. 

године. Након тога, тим за социјална питања Аеродрома и консултанти су се 

састали 06.08.2020. године са становницом насеља Ледине, која такође ради у 
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општини Нови Београд, у згради општине, а неколико дана касније и у њеном 

дому на Лединама. 

 

На састанку са представницима Радио Фара и Новог Сурчина главна тема која је 

покренута била је немогућност значајног броја домаћинстава да легализују своје 

домове, смештене у зеленој зони, дефинисаној ПДР-ом. Обе заједнице су 

поздравиле спремност Аеродрома да покрене дискусију међу заинтересованим 

странама за решавање овог питања, кроз успостављање Саветодавног одбора за 

животну средину. Постојећа бука од авио саобраћаја и посебно потенцијална 

повећана бука у будућности је посебно изражена као проблем од стране 

представника насеља Ледине. Локално становништво је спремно да сарађује са 

аеродромом на утврђивању нивоа буке и начина на који се бука може смањити и 

верују да би решавање ових питања кроз рад поменутог Саветодавног одбора за 

животну средину такође било корисно. 

 

Све три заједнице су позитивно оцениле планове Аеродрома да подржи 

иницијативе локалних заједница и верују су да би сваки такав програм значајно 

допринео стварању добрих „комшијских“ односа са локалним становништвом. 

Општина и локалне заједнице су позвале Аеродром да им достави све 

релевантне информације које се могу објавити на њиховим интернет 

презентацијама, фејсбук страницама или на друге начине, како би се локални 

становници информисали о темама које им могу бити интересантне. 

 

3.2.2 Процене утицаја на животну средину за потпројекте  

У складу са националним законодавством, у време израде овог Плана, 

Министарство за заштиту животне средине Републике Србије донело је одлуку да 

је потребно израдити Процену утицаја на животну средину за два потпројекта: а) 

Изградња топлане и б) Изградња привремене уметнуте полетно-слетне стазе.  

 

До данас је завршена Студија процене утицаја на животну средину (Студија) само 

за потпројекат Топлана и та студија је јавно објављена на интернет презентацији 

Министарства, а штампане верзије су стављене на увид у просторијама 

Министарства, као и Општине Сурчин, у периоду од 20 дана11 почевши од 21. 

новембра 2019. године, што је објављено у дневним новинама „Политика“. Јавне 

консултације су одржане 5. децембра 2019. године у просторијама Општине 

Сурчин. 

 

 

11 https://www.ekologija.gov.rs/zahtev-za-saglasnost-na-azuriranu-studiju-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-izgradnje-

nove-kotlarnice-u-kompleksu-aerodroma-nikola-tesla-beograd/ 
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Састанку су присуствовали представници општине Сурчин (различита одељења, 

укључујући заштиту животне средине, планирање и изградњу, итд.), Јавно 

комунално предузеће за дистрибуцију природног гаса „Сурчин гас“, 

Министарство заштите животне средине и заинтересована јавност. Састанку је 

присуствовало укупно 15 људи. Дискусија је углавном била усредсређена на 

загађење ваздуха и воде, као и на ситуацију са легализацијом објеката најближих 

аеродрому. Том приликом представљена је будућа изградња постројења за 

пречишћавање отпадних вода и сепаратора и резервоара за таложење. 

Председник општине Сурчина је похвалио напоре Аеродрома да сарађује са 

заинтересованим странама. 

 

Коментаре учесника је прикупила Оштина Сурчин и проследила их Министарству 

за заштиту животне средине. Укупно су аутору Студије процене утицаја на 

животну средину достављена три коментара, који се односе на управљање водом 

и отпадом, као и захтев за додатне информације о експертима који су израдили 

Студију. Министарство заштите животне средине је образовало Техничку 

комисију која је прегледала све коментаре на Студију и затражила њену измену 

и допуну како би се узели у обзир коментари свих заинтересованих страна.  

 

Студија је допуњена и достављена Техничкој комисији 11. марта 2020. године, и 

Техничка комисија је дала сагласност на основу које је Министарство донело 

одлуку о одобрењу Студије 20. марта 2020. године. Сви коментари су заведени и 

обрађени у ревидираној Студији процене утицаја на животну средину која је 

достављена Министарству на одобрење.  

 

У складу са законом, свих 11 захтева за одлучивање о потреби израде Студије о 

процене утицаја на животну средину, које је Аеродром поднео за различите 

потпројекте, је било стављено на увид јавности, у периоду од 10 дана. Није 

примљен ниједан коментар заинтересованих страна. 

 

3.2.3 Укључивање заинтересованих страна како би се решила 

питања коришћења земље  

Пре почетка изградње паркинга и кружног тока утврђено је да се део земљишта 

у законском власништву аеродрома користи за узгој сезонских усева. Током лета 

и јесени 2019. године Аеродром је у сарадњи са председником Општине Сурчин 

контактирао особе које су користиле земљу како би им надокнадио губитак усева 

и осигурао да се даље коришћење земљишта које припада аеродрому не настави. 

Огласне табле на којима је обележено аеродромско земљиште, чија је даља 

неформална употреба забрањена, као и контакт подаци Аеродрома за сва питања 

или притужбе, постављене су на различитим локацијама око аеродрома и у 

близини градилишта, као и у згради општине Сурчин. Општини је достављен 

одређени број лифлета који садрже исте те информације, како би их 

дистрибуирала локалном становништву, што је и учињено. 
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3.2.4 Сарадња са пословним субјектима који послују на Аеродрому  

Одељење за комерцијалне послове Аеродрома се континуирано бави сарадњом 

са привредним субјектима који послују на аеродрому, у вези са њиховим 

уговорима о закупу и свим осталим питањима која су у вези са њиховим 

пословањем. Ово одељење управља тренутно расположивим простором на 

аеродрому и планира будући расположиви простор (након реконструкције 

зграде терминала), као и начин на који ће се тај простор изнајмити привредним 

субјектима.  

 

У време развоја овог Плана, одељење за комерцијалне послове је веć ́обавестило 

значајан број привредних субјеката о планираним активностима и променама 

које следе, док су коначна решења пронађена само за ограничени број њих. 

Намера Аеродрома је да настави да сарађује са што више пословних субјеката 

након завршетка активности на реконструкцији зграде терминала. 

 

Најлакше ће се решити проблеми измештања 49 аутомата за продају, колица, 

машина за размену валута, машина за паковање пртљага и банкомата, као и 

рекламни садржаји, попут билборда, монитора, плаката, итд. Грађевински 

радови ће утицати на већину пословних субјеката (22) и они су о томе веć ́

обавештени, али су решења договорена само за њих шест. Очекује се да на 18 

пословних субјеката уопште неће бити утицаја, док су за девет утицаји још увек 

непознати.  

 

Укупно 24 пословних субјеката (банке, авио компаније, објекти за продају хране 

и пиће, туристичке агенције, пошта, итд.) је већ обавештено о потреби 

пресељења, међутим коначна решења су договорена само са неколицином. 

Поред тога, на аеродрому тренутно ради 20 агенција за изнајмљивање 

аутомобила, са којима се одељење за комерцијално пословање редовно састаје. 

Након реконструкције, очекује се да ће се број агенција значајно смањити, на 

највише седам или осам, што ће бити довољно за планирани капацитет 

Аеродрома. 

 

Значајан партнер Аеродрома је Дуфрy, главни оператер промета робе без 

царине, оцарињене робе и објеката за продају хране и пића, са којим је Аеродром 

у редовном контакту. Због тога је Дуфрy део радних група Аеродрома у вези са 

главним радовима. Између Аеродром и Дуфрy веć ́је потписан споразум о свим 

будућим расположивим просторима за изнајмљивање и пословање пословних 

активности у саставу Дуфрy. Компанија је веć ́и сама покренула неке радове на 

реконструкцији, који су у складу са будућим плановима Аеродрома.  
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За још 30 пословних субјеката који послују у згради терминала утицаји су и даље 

непознати, а то се односи на канцеларије, складишне просторе, пословне салоне, 

мале услуге попут масажних столица, фото киоска, малопродајних радњи и једне 

мензе. Између Одељења за комерцијалне послове и ових пословних субјеката 

још није било разговора о будућности њиховог пословања. Ово одељење 

сарађује са још 68 предузећа која послују у згради Карго центра, међутим не 

очекује се да ће реконструкција зграде терминала на њих утицати на било који 

начин. 

 

У време израде овог Плана, Аеродром је ангажовао консултанте за социјална 

питања (ЛИНК 011) да спроведу детаљну анализу свих предвиђаних утицаја на 

пословне активности и како њих Аеродром решава, у односу на захтеве МФИ. 

Извештај о закључцима консултаната ће бити поднет МФИ и уколико се утврди да 

треба урадити посебан План поновног успостављања извора Прихода, како би се 

ови утицаји ублажили у складу са захтевима МФИ, консултанти ће Аеродрому 

помоћи да изради такав план. 

 

3.2.5 Сарадња у оквиру процеса израде студије балансираног 

приступа контроли буке  

Аеродром је ангажовао Енвису, међународну консултантску компанију која ради 

на пољу смањења утицаја ваздухопловства на животну средину, укључујући буку, 

да направи Документ о балансираном приступу и акциони план. За завршетак 

фазе 1 овог задатка, Аеродром је уз подршку Енвисе у процес укључио неколико 

кључних актера, укључујући Air Serbia, СМАТСА, Директорат цивилног 

ваздухопловства, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 

Министарство животне средине и Министарство рада. 

 

Циљ укључивања ових заинтересованих страна је био представљање основних 

смерница за уравнотежен приступ Међународне Организације цивилног 

ваздухопловства (ИЦАО), и почетак анализе улоге свих заинтересованих страна у 

њиховој примени, истичући важност сарадње свих заинтересованих страна за 

управљање буком у авио саобраћају и разумевање тренутних процеса и структура 

које постоје, а релевантне су за ублажавање последица утицаја буке авиона. 

Констатовани су недостаци и предложена побољшања у овим процесима и 

структурама, којима ће се дати приоритет и којима ће се бавити у фази 2 пројекта 

балансираног приступа. Даља сарадња са свим заинтересованим странама се 

очекује у фази 2, а осим представника даваоца концесије који ће бити кључни у 

обезбеђивању спровођења мера ублажавања утицаја, биће укључена и сарадња 

са локалним заједницама, као кључном заинтересованом групом. 
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3.2.6 Остале активности сарадње са заинтересованим странама   

Осим посебних претходно описаних активности, Аеродром континуирано 

примењује и следеће додатне мере:  

 

• Објављивање информација на интернет презентацији компаније 

(http://beg.aero), укључујући и опис планираних инвестиција и докумената 

који обрађују питања животне средине и социјална питања у вези са њима, 

као и Образац за захтеве и жалбе; 

• Објављивање информација о планираним пројектним инвестицијама 

путем медија;  

• Имплементација механизма за подношење захтева и жалби, како је 

описано у Одељку 6 овог План-а. 

 

http://beg.aero/
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3.2.7 Сажетак претходно спроведених активности сарадње са заинтересованим странама  

Датум Заинтересован

е стране 

Учесници Предметно 

насеље / 

локација 

Главне разматране теме / закључци 

28.06.2019. Локалне власти Председник општине Сурчин 

Директор за здравље и 

безбедност Аеродрома и 

консултанти  

 

Земљиште унутар 

комплекса 

Аеродрома  

Помоћ председника општине Сурчин у идентификацији 

неформалних корисника земљишта у власништву 

Аеродрома, које је потребно за изградњу. 

27.08.2019. Локалне 

власти, 

корисници 

земље 

Два корисника земљишта, 

обојица мушкарци  

Председник општине Сурчин  

Директор за здравље и 

безбедност Аеродрома и 

консултанти 

Земљиште унутар 

комплекса 

Аеродрома 

Договор о компензацији за насталу штету (усеви на 

земљишту које је било потребно Аеродрому због почетка 

изградње). 

05.11.2019. Корисници 

земље 

Један корисник земљишта, 

мушкарац  

Земљиште унутар 

комплекса 

Аеродрома 

Праћење исплате компензације, заједничка посета 

локацији како би се идентификовало друго земљиште 

обухваћено пројектом и утврдило ко је користио то 

земљиште или га још увек користи.  
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Датум Заинтересован

е стране 

Учесници Предметно 

насеље / 

локација 

Главне разматране теме / закључци 

05.12.2019. Студија утицаја 

на животну 

средину за 

Топлану, јавне 

консултације  

Представници општине Сурчин 

(различита одељења, ЈКП за 

дистрибуцију гаса” Сурчин гас“  

Министарство заштите животне 

средине  

Заинтересована јавност.  

Укупно је 15 особа учествовало на 

састанку. 

Није применљиво • Загађење ваздуха и воде,  

• Легализација објеката најближих аеродрому  

• Будућа изградња постројења за прераду отпадних 

вода и сепаратор и резервоар за седиментацију  

• Аутору студије су пристигла три коментара који су се 

односили на управљање отпадним водама, као и 

захтев за додатним информацијама о експертима који 

су израдили студију.  

06.02.2020. Локалне власти Председник општине Сурчин  

Менаџер за сарадњу са 

заинтересованим странама 

Аеродрома, Тим за социјална 

питања Аеродрома и консултанти  

Месне заједнице 

Радио Фар, 

Ледине и Нови 

Сурчин 

Објашњење нацрта ПДР-а и утицаји на објекте у близини 

аеродрома  

20/21.02.2020. Власти Air Serbia, СМАТСА, Директорат за 

цивилно ваздухопловство, 

Министарство грађевине, 

саобраћаја и инфраструктуре, 

Министарство животне средине и 

Министарство за рад, 

Није применљиво • Представљање смерница за уравнотежени приступ 

Међународне Организације цивилног 

ваздухопловства и почетак утврђивања улога свих 

заинтересованих страна у њиховој примени, 

истицање важности сарадње свих заинтересованих 

страна на управљању буком ваздухоплова и анализа 
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Датум Заинтересован

е стране 

Учесници Предметно 

насеље / 

локација 

Главне разматране теме / закључци 

запошљавање, борачка и 

социјална питања 

Аеродром и консултанти 

тренутних, постојећих процеса и структура 

релевантних за ублажавање утицаја буке 

ваздухоплова.  

• Констатовани су недостаци и предложена 

побољшања у овим процесима и структурама, којима 

ће се дати приоритет и којима ће се бавити у фази 2 

пројекта балансираног приступа.  

16.03.2020. Локалне власти 

и заједнице  

7 учесника од чега 2 жене  

Председник општине Сурчин  

Тим за социјална питања 

Аеродрома и консултанти  

Општина Сурчин, 

МЗ Нови Сурчин, 

МЗ Радио Фар  

• Забринутост због немогућности значајног броја 

домаћинстава да легализују своје домове који се 

налазе у зеленој зони, како је дефинисано у ПДР-у. МЗ 

Нови Сурчин је доставио попис о становницима и 

објектима у зеленој зони. 

• Договор о организовању нових састанака са више 

становника из локалних заједница, како би Аеродром 

могао да представи своје развојне планове и 

детаљније продискутује са њима о очекиваним 

еколошким и социјалним проблемима локалних 

заједница.  
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Датум Заинтересован

е стране 

Учесници Предметно 

насеље / 

локација 

Главне разматране теме / закључци 

25.06.2020. Локално 

становништво 

(јавни састанак)  

65 особа од чега 18 жена  

Представници Аеродрома и VINCI 

Терна и консултанти  

Председник општине Сурчин  

Општина Сурчин, 

МЗ Нови Сурчин, 

МЗ Радио Фар, МЗ 

Ледине 

• Развојни планови Аеродрома, разлика између 

Пројекта и ПДР-а.  

• План Аеродрома да покрене оснивање Саветодавног 

одбора за животну средину до краја 2020. године, 

како би покренуо решавање кључних еколошких и 

социјалних утицаја повезаних са активностима 

аеродрома, а који нису у искључивој надлежности 

Аеродрома. Намера Аеродрома да укључи локалне 

заједнице у рад Одбора.  

• Информације о комуникационим каналима 

доступним заинтересованим странама да 

контактирају Аеродром и како ће се обрађивати 

захтеви и / или жалбе. 

• Већина учесника је заинтересована за проблем 

легализације кућа у ПДР зонама где није дозвољена 

или је ограничена градња. Неколико учесника је било 

заинтересовано за планове Аеродрома да прибави 

додатно земљиште. 

31.07.2020. Месне 

заједнице 

2 особе, обојица мушкарци 

Тим за социјална питања 

Аеродрома и консултанти 

МЗ Нови Сурчин, 

МЗ Радио Фар  

• Потенцијална подршка Аеродрома у решавању 

проблема легализације кућа које се налазе у зеленој 

зони, дефинисаној ПДР-ом.  
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Датум Заинтересован

е стране 

Учесници Предметно 

насеље / 

локација 

Главне разматране теме / закључци 

• Позитивне реакције на информацију о планираном 

оснивању Саветодавног одбора за животну средину и 

предлози за потенцијалне чланове одбора.  

• Информације о локалним заједницама Радио Фар и 

Нови Сурчин (историјат, подаци о становништву, 

инфраструктура у насељима, локалне потребе, итд.).  

• Планови Аеродрома да подржи иницијативе месних 

заједница. Позитивне повратне информације од 

месних заједница и изражена нада да ће потребе 

насеља за малим инфраструктурним улагањима 

такође бити размотрене од стране Аеродрома.  

• Понуда Аеродрому да доставља информације које ће 

се даље ширити становницима насеља. 

03.08.2020. Месне 

заједнице  

2 особе, обе жене  

Тим за социјална питања 

Аеродром и консултанти  

Општина Нови 

Београд 

МЗ Ледине 

• Развојни планови Аеродрома, разлика између 

Пројекта и ПДР-а.  

• План Аеродрома да покрене оснивање Саветодавног 

одбора за животну средину до краја 2020. године, 

ради покретања решења кључних еколошких и 

социјалних утицаја повезаних са активностима 

аеродрома, а који нису у искључивој надлежности 

Аеродрома. Намера Аеродрома да укључи локалне 

заједнице у рад Одбора.  
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Датум Заинтересован

е стране 

Учесници Предметно 

насеље / 

локација 

Главне разматране теме / закључци 

• Информације о месној заједници Ледине (историјат, 

подаци о становништву, инфраструктура у насељима, 

локалне потребе итд.). 

• Планови Аеродрома да подржи иницијативе месних 

заједница. Позитивне реакције општине и месне 

заједнице.  

• Понуда Аеродрому да доставља информације које ће 

се даље ширити становницима насеља. 

06.08.2020. Месне 

заједнице  

1 особа, жена  

Тим за социјална питања 

Аеродрома и консултанти  

Општина Нови 

Београд, 

становник насеља 

Ледине  

Као горе наведено и уз то:  

• Постојећа бука од прелета авиона и забринутост у 

вези са потенцијалним повећањем нивоа буке у 

будућности.  

• Нада да се ово може решити кроз рад Саветодавног 

одбора за заштиту животне средине.  

• Становници су спремни да сарађују на праћењу буке и 

надају се да се могу спровести неке мере ублажавања. 

Многи локални становници предузели су мере за 

смањење буке, попут изолације кућа, међутим куће 

неких становника не могу бити изоловане или њихови 

власници немају средстава за то (нпр. део ромске 

заједнице на Лединама).  
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Датум Заинтересован

е стране 

Учесници Предметно 

насеље / 

локација 

Главне разматране теме / закључци 

• Понуда Аеродрому да доставља информације које ће 

се даље ширити становницима насеља. 

13.08.2020. Месне 

заједнице 

2 особе, једна жена и један 

мушкарац (чланови домаћинства)  

Тим за социјална питања 

Аеродрома и консултанти 

Насеље Ледине  • Наставак претходних разговора и посета подручју под 

утицајем буке.  
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4 ИДЕНТИФИКОВАНЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ СТРАНЕ И АКТИВНОСТИ 

САРАДЊЕ  

 

Прелиминарна идентификација заинтересованих страна, која такође укључује 

процену вероватноће осетљивости, интереса и утицаја сваке заинтересоване 

стране на пројекат, је обављена и представљена у Оквирном План-у од јула 2018. 

године. 

 

Након тога, Аеродром је наставио са прецизнијим дефинисањем 

заинтересованих страна пројекта за наредни период и са операционализацијом 

сарадње која ће се спроводити са њима.  

 

У табелама у наставку наведене су главне спољне и унутрашње групе 

заинтересованих страна са којима ће Аеродром сарађивати, начин на који ће се 

сарадња остварити, планирано време када ће се сарадња спроводити, 

одговорност за сарадњу, унутар Аеродрома, као и главне теме од интереса за 

сваку заинтересовану страну. 

 

Имајући у виду тренутне околности проузроковане епидемијом Цовид-19 широм 

света, могу се очекивати константне измене у спровођењу рестриктивних мера, 

што ће утицати на активности сарадње. Током неких периода неће бити могуће 

да се организују већи састанци који би били отворени за јавност. Тим са социјална 

питања Аеродрома ће пратити ситуацију и прилагођавати планове сарадње, како 

се она буде мењала. Састанци ће бити организовани када то буде било могуће, а 

друге методе укључивања заинтересованих страна (телефонирање, оглашавање 

на интернету, писана/електронска кореспонденција), ће се користити када 

састанци не буду били дозвољени. 
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Спољне заинтересоване стране  

 

Заинтересоване стране / контакт 

подаци 

Начин и методе 

комуникације12 

Временски 

оквир 

Одговорност за 

спровођење 
Главне теме о којима ће се разговарати 

Становници (домаћинства) и 

пословни субјекти у близини 

аеродрома, који се налазе у оквиру 

три насеља:  

• Нови Сурчин  

• Радиофар  

• Ледине  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет презентација 

Аеродрома  

Медији 

 

Јавне консултације за 

Студију утицаја на 

животну средину (за 

одговарајуће 

потпројекте)  

 

 

Механизам за питања и 

жалбе  

 

Консултативни састанци  

 

Фокус групе  

Трајно 

 

 

 

За сваки 

потпројекат 

засебно  

 

 

 

 

Трајно  

 

 

Пре краја 2020 

Тим за социјална 

питања Аеродрома уз 

подршку других 

сектора Аеродрома 

(Одељење за 

комуникације)  

Објављивање Не-техничког резимеа Студије 

утицаја на животну средину и социјална 

питања, одговори на захтеве, питања, жалбе.  

 

Резултати успостављања и рада Саветодавног 

одбора за животну средину и представљање 

локалних заједница; моделовање буке и 

мониторинг, као и мере ублажавања.  

 

12 Datumi i frekvencija održavanja javnih sastanaka, fokus grupa i ostalih relevantnih aktivnosti saradnje sa zainteresovanim stranama će se kontinuirano pratiti i biće izmenjeni, u zavisnosti naročito od rada Saveta za zaštitu životne sredine, drugih događaja koji utiču 

na raspored aktivnosti saradnje, zainteresovanosti lokalnih stanovnika I drugih zainteresovanih strana, kao i restrikcija povezanih sa zarazom Covid-19. 
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Заинтересоване стране / контакт 

подаци 

Начин и методе 

комуникације12 

Временски 

оквир 

Одговорност за 

спровођење 
Главне теме о којима ће се разговарати 

 

Представници савета месних 

заједница  

  

Тромесечно, 

почевши од 

октобра 2020  

Домаћинства која живе у легалним и 

нелегалним објектима, у заштитним 

зонама аеродрома (бука, локације 

могућег пада авиона и безбедност 

ваздухоплова) 

 

 

 

 

 

Подгрупа: рањива домаћинства чије 

куће су у лошем стању и не могу бити 

изоловане или њихови власници за 

то немају средстава. На  пример, 

нека домаћинства живе у ромском 

насељу у Лединама, као и 

појединачни случајеви у насељу на 

које бука има утицаја.  

Фокус групе 

 

 

 

 

 

Механизам за захтеве и 

жалбе  

 

Групни састанци са 

рањивим домаћинствима 

(осигурати да учествују 

мушкарци и жене).  

Идентификација 

локалних лидера / 

представника (како их 

виде домаћинства, како 

би се осигурало 

аутентично 

представљање 

По потреби (у 

зависности од 

резултата 

консултативних 

састанака)  

 

Трајно 

 

 

 

Током прве 

половине 2021 

и касније, по 

потреби  

Тим за социјална 

питања Аеродрома  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тим за здравље, 

безбедност, животну 

средину и социјална 

питања Аеродрома и 

консултанти за буку 

уз подршку Тима за 

социјална питања 

Аеродрома.  

Исто као горе, са посебним фокусом на 

питања здравља и безбедности, укључујући 

мере за управљање буком.  

Забринутост у вези са легализацијом коју 

треба изнети пред Саветодавни одбор за 

животну средину. Моделирање и надзор 

буке, као и мере за ублажавање буке. 
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Заинтересоване стране / контакт 

подаци 

Начин и методе 

комуникације12 

Временски 

оквир 

Одговорност за 

спровођење 
Главне теме о којима ће се разговарати 

заједнице) који би 

требало да буду 

укључени у будућу 

сарадњу.  

Особе које користе земљиште у 

близини концесионог поља 

(формално и неформално)  

 

 

Подгрупа: особе које поседују и 

користе земљиште које ће због 

пројекта бити откупљено 2025. 

године. Рањиве групе обухваћене 

пројектом (које ће бити 

идентификоване током израде 

Акционог плана откупа земље, као и 

врсте и методе комуникације са 

њима, временски оквир и теме за 

разговор)13  

 

 

 

Механизам за захтеве и 

жалбе  

 

 

 

Социо-економска анкета  

Нацрт Плана откупа 

земљишта објављен на 

интернет презентацији 

Аеродрома, 

консултативни састанци 

на којима ће бити 

представљен План и када 

ће се примати коментари.  

Појединачни састанци и 

писано обавештење о 

прибављању земљишта и 

експропријацији.  

Трајно 

 

 

 

 

Крај 2024  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тим за социјална 

питања Аеродрома  

 

 

Тим за социјална 

питања Аеродрома и 

правна служба  

• План управљања саобраћајем 

(алтернативни приступи / путеви који ће 

бити коришћени током радова)  

• Пројектни жалбени механизам  

 

Развојна фаза Плана откупа земљишта:  

• Представљање детаљне трасе пројекта и 

обухваћених парцела и објеката 

• Примењиво национално законодавство  

• Матрица права Плана откупа земљишта   

• Жалбени механизам Плана откупа 

земљишта  

 

13 Међу корисницима земљишта које ће Влада РС прибавити 2025. године за активности Аеродрома, могу бити неки рањиви појединци / домацћинства. Ово је тренутно непознато. Током израде Плана откупа земљишта бицће неопходно утврдити да 

ли су неке погођене особе рањиве и у складу с тим описати методе сарадње са њима.  
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Заинтересоване стране / контакт 

подаци 

Начин и методе 

комуникације12 

Временски 

оквир 

Одговорност за 

спровођење 
Главне теме о којима ће се разговарати 

 Током 2025 

Општина Сурчин, Председник 

општине и сва релевантна одељења   

 

Званична 

кореспонденција и 

редовни састанци.  

 

 

Трајно, 

састанци по 

потреби али 

најмање једном 

у 3 месеца.  

Тим за социјална 

питања Аеродрома, 

Менаџер за сарадњу 

са заинтересованим 

странама Аеродрома, 

друга одељења 

Аеродрома по 

потреби.  

• Повратне информације од општине на Не 

технички резиме Студије утицаја  

• Посебан фокус на утицај буке; учешће у 

консултацијама за израду балансираног 

приступа у управљању буком.  

• Социјални инвестициони план Аеродрома 

- учешће општине и њена улога  

• Учешће у раду Саветодавног одбора за 

животну средину  

• Друге теме са различитим одељењима, 

како се пројекат буде развијао.  

 

Општина Нови Београд  Званична 

кореспонденција и 

састанци по потреби.  

Трајно, 

састанци по 

потреби али 

најмање једном 

у 6 месеци.  

Тим за социјална 

питања Аеродрома уз 

подршку других 

одељења.  

 

• Повратне информације од општине на Не- 

технички резиме Студије утицаја  

• Утицај буке; учешће у консултацијама за 

израду балансираног приступа 

управљању буком. 

• Социјални инвестициони план Аеродрома 

- учешће општине и њена улога  

• Учешће у раду Саветодавног одбора за 

животну средину 

 

Шира јавност града Београда  Интернет презентација 

Аеродрома 

Трајно током 

спровођења 

пројекта  

Одељење за 

комуникацију 

• Очекиване користи од пројекта  

• Временски оквир за спровођење пројекта  

• Напредак спровођења пројекта  
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Заинтересоване стране / контакт 

подаци 

Начин и методе 

комуникације12 

Временски 

оквир 

Одговорност за 

спровођење 
Главне теме о којима ће се разговарати 

Медији 

 

Механизам за захтеве и 

жалбе  

Аеродром, друга 

одељења по потреби.  

Привредни субјекти који послују на 

београдском аеродрому:  

• Привредни субјекти (око 120) 

који послују унутар зграде 

терминала (фри шопови, 

продавнице, кафеи, киосци, 

изнајмљивање возила (рент а 

цар), банке, туристичке агенције, 

итд.) и њихови запослени  

• Привредни субјекти који послују 

унутар комплекса аеродрома 

(логистика, шпедиција, 

складишта, итд.)  

 

Званична 

кореспонденција и 

састанци  

 

Фокус групе и/или социо-

економска анкета да би 

се утврдили утицаји на 

привредне субјекте. 

Даља сарадња ће бити 

дефинисана након тога и 

представљена у новом 

Плану сарадње, као и 

Плану поновног 

успостављања извора 

прихода (уколико се буде 

правио). 

 

Механизам за захтеве и 

жалбе  

Пре почетка 

грађевинских 

активности и 

касније током 

трајања радова 

и током фазе 

оперативности  

Тим за социјална 

питања Аеродрома уз 

подршку одељења за 

комерцијалне 

послове, Менаџер за 

сарадњу са 

заинтересованим 

странама Аеродрома  

• Планиране грађевинске активности и 

реконструкција, које могу имати утицаја 

на њихово пословање краткорочно или 

дугорочно  

• Предложене мере ублажавања  

• Уговорне обавезе (раскид уговора, 

продужетак или нови уговор, итд.)  

• Утицаји на запослене  

• План саобраћаја (углавном за привредне 

субјекте који послују унутар комплекса 

аеродрома)  

Путници на Аеродрому Београд  Интернет презентација 

Аеродрома  

Трајно Одељење за 

комуникацију 

• Информације о летовима  
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Заинтересоване стране / контакт 

подаци 

Начин и методе 

комуникације12 

Временски 

оквир 

Одговорност за 

спровођење 
Главне теме о којима ће се разговарати 

 Медији 

Механизам за захтеве и 

жалбе  

Аеродрома, друга 

одељења по потреби. 
• Информације о радовима који могу 

утицати на функционисање аеродрома 

(промене локација неких услуга у згради 

терминала током реконструкције)  

• Годишњи извештај о задовољству путника 

• Жалбени механизам  

 

Невладине организације, 

организације цивилног друштва и 

друге заинтересоване организације14  

Званична 

кореспонденција и 

састанци. 

Механизам за захтеве и 

жалбе  

Трајно Тим за здравље, 

безбедност, животну 

средину и социјална 

питања Аеродрома уз 

подршку других 

одељења Аеродрома 

и консултаната  

• Опис пројекта и очекиваних утицаја на 

животну средину и друштво, укључујући и 

утицај буке (за израду мера за 

балансирано управљање буком).  

• Планиране мере ублажавања 

• Планиране активности у сарадњи са 

заинтересованим странама  

• Временски оквир за спровођење пројекта  

• Пројектни жалбени механизам  

 

Медији 

 

Изјаве  

Интервјуи са 

представницима 

Аеродрома  

Трајно 

 

Одељење за 

комуникацију 

Аеродрома  

• Опис пројекта и очекиване користи од 

пројекта.  

• Временски оквир за спровођење пројекта 

• Најава догађаја на којима ће бити 

објављиване информације и одржане 

консултације  

 

14 У овом тренутку, невладине или друге организације нису показале заинтересованост за пројекат или активности аеродрома. Уколико нека организација покаже заинтересованост за пројекат касније, биће додата на овај списак заинтересованих 

страна. 
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Заинтересоване стране / контакт 

подаци 

Начин и методе 

комуникације12 

Временски 

оквир 

Одговорност за 

спровођење 
Главне теме о којима ће се разговарати 

Учешће у медијским 

догађајима  

• Информације о напретку пројекта  

 

Град Београд, укључујући 

релевантне секретаријате и 

одељења 

Званична 

кореспонденција и 

редовни састанци. 

Трајно Менаџер за сарадњу 

са заинтересованим 

странама Аеродрома 

уз подршку других 

одељења Аеродрома  

• Учешће у консултацијама за израду мера 

балансираном приступу управљања 

буком  

• Учешће у раду Саветодавног одбора за 

животну средину у вези система јавног 

саобраћаја и других релевантних тема 

које су у надлежности градских власти.  

• Недељни извештаји менаџера за сарадњу 

са заинтересованим странама Аеродрому 

о напретку текућих грађевинских 

пројеката  

 

Јавна и комунална предузећа  

 

 

 

 

 

Званична 

кореспонденција и 

састанци  

 

Пре почетка и 

током радова  

Тим за животну 

средину и социјална 

питања Аеродрома  

Менаџер за сарадњу 

са заинтересованим 

странама Аеродрома  

Тим за здравље, 

безбедност, животну 

средину и социјална 

питања Аеродрома  

• Потпројекти који подразумевају изградњу 

и реконструкцију инфраструктуре (нпр. 

топлана, управљање отпадом, погон за 

прераду отпадних вода)  
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Заинтересоване стране / контакт 

подаци 

Начин и методе 

комуникације12 

Временски 

оквир 

Одговорност за 

спровођење 
Главне теме о којима ће се разговарати 

Директорат цивилног 

ваздухопловства Републике Србије  

Званична 

кореспонденција и 

редовни састанци  

Трајно Менаџер за сарадњу 

са заинтересованим 

странама Аеродрома  

 

• Учешће у консултацијама за израду мера 

балансираном приступу управљања 

буком  

• Учешће у раду Саветодавног одбора за 

животну средину  

• Учешће у групи за сарадњу са 

заинтересованим странама (недељни 

састанци са Менаџером за сарадњу са 

заинтересованим странама Аеродрома)  

СМАТСА д.о.о. Србија и Црна Гора Званична 

кореспонденција и 

редовни састанци 

Трајно Менаџер за сарадњу 

са заинтересованим 

странама Аеродрома  

 

Исто као горе. 

Српска национална авио компанија 

АИРСЕРБИА 

Друге авио компаније које послују на 

београдском аеродрому  

Званична 

кореспонденција и 

редовни састанци 

Трајно Менаџер за сарадњу 

са заинтересованим 

странама Аеродрома  

 

Исто као горе. 

Министарства Републике Србије и 

релевантне агенције (нпр. Агенција 

за заштиту животне средине 

Републике Србије, Завод за заштиту 

природе Републике Србије, итд.)  

Званична 

кореспонденција  

Извештаји о напретку  

Трајно Менаџер за сарадњу 

са заинтересованим 

странама Аеродрома  

Тим за здравље, 

безбедност, животну 

средину и социјална 

питања Аеродрома 

• Планирање, припрема и усвајање 

пројектне документације  

• Дозволе за заштиту животне средине и 

остале дозволе за потпројекте  

• Праћење животне средине  

• Балансирани приступ управљању буком  

• Учешће у раду Саветодавног одбора за 

животну средину  
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Заинтересоване стране / контакт 

подаци 

Начин и методе 

комуникације12 

Временски 

оквир 

Одговорност за 

спровођење 
Главне теме о којима ће се разговарати 

Давалац концесије  

• Влада Републике Србије (коју 

представља Министарство 

финансија и Министарство 

грађевине, саобраћаја и 

инфраструктуре)  

• АД Аеродром Никола Тесла  

Званична 

кореспонденција и 

састанци  

Извештаји о напретку 

Пре почетка, и 

током 

спровођења 

пројекта  

Виши менаџмент 

Аеродрома 

Менаџер за сарадњу 

са заинтересованим 

странама Аеродрома  

Тим за здравље, 

безбедност, животну 

средину и социјална 

питања Аеродром 

• Планирање, припрема и усвајање 

пројектне документације и спровођење 

пројекта  

• Кључна улога у Саветодавном телу за 

животну средину  

• Учешће АНТ у групи за сарадњу са 

заинтересованим странама (недељни 

састанци са Менаџером за сарадњу са 

заинтересованим странама Аеродрома)  

Међународне финансијске 

институције (кредитори):  

• Међународна финансијска 

корпорација 

• Европска банка за обнову и 

развој 

• Пропарцо 

• КфW 

 

Монитори МФИ (компанија ЕРМ) 

Званична 

кореспонденција и 

састанци  

Заједничка Уницредит 

платформа 

Пре почетка, и 

током 

спровођења 

пројекта  

Виши менаџмент 

Аеродрома 

Тим за здравље, 

безбедност, животну 

средину и социјална 

питања Аеродрома и 

сва друга релевантна 

одељења Аеродрома 

у зависности од тема 

о којима се 

расправља   

• Подношење нацрта и финалних верзија 

докумената и планова који се тичу 

животне средине и социјалних питања 

• Ажурирање спровођења Акционог плана 

заштите животне средине и социјалних 

питања и извештаји  

• Посете у циљу праћења пројеката 
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Интерне заинтересоване стране 

Заинтересоване стране / контакт 

подаци 

Начин и методе 

комуникације 
Временски оквир 

Одговорност за 

спровођење 
Главне теме о којима ће се разговарати 

Запослени Аеродрома Београд  

 

Раднички синдикати: 

• Репрезентативни: Слога, 

АСНС, Независни синдикат, 

Заједно 

• Не-репрезентативни: 

Синдикална организација 

Павле Павловић и Синдикат 

Земаљских операција 

Наталија Новчић 

 

Е-пошта (интерна 

комуникација) 

Појединачни састанци  

Интерни састанци 

запослених  

Огласне табле  

 

Трајно Одељење за 

људске ресурсе 

Аеродрома 

Виши менаџмент 

Аеродрома  

• Политика људских ресурса  

• Интерни жалбени механизам  

• Процедуре за здравље и безбедност  

Извођачи, подизвођачи и 

добављачи, укључујући:  

• VINCI Терна 

• Енвицо 

• Енвиса 

• ЛИНК 011 

• ЕРМ 

Званична 

кореспонденција и 

састанци  

Током радова и 

спровођења 

пројекта  

Одељење за 

људске ресурсе 

Аеродрома и Тим 

за здравље, 

безбедност, 

животну средину 

и социјална 

питања 

Аеродрома 

 

• Интерни жалбени механизам  

• Здравље и безбедност на раду  

• Безбедност  

• Сарадња са заједницама и спољни 

жалбени механизам  

• Заштита животне средине  
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5 ПЛАНИРАНИ ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ 

СТРАНАМА  

 

5.1 КЉУЧНИ ПРОГРАМ САРАДЊЕ ЗА 2020 

Као што је представљено у одељку 3.2.6 План-а, Аеродром ће наставити да 

спроводи трајне активности сарадње, укључујући објављивање информација о 

појединачним потпројектима и сродним документима која се односе на животну 

средину и социјална питања  на интернет презентацији компаније и путем 

медија, као и примену механизма за захтеве и жалбе, као што је описано у 

Одељку 6 овог План-а.  

 

Овај План (на српском и енглеском језику) ће такође бити објављен на интернет 

презентацији Аеродрома: https://beg.aero/eng/corporate/environment_and_social  

 

5.1.1 Студије утицаја на животну средину за потпројекте  

Аеродром ће наставити Министарству за заштиту животне средине да подноси 

захтеве за утврђивање неопходности израде Студије процене утицаја на животну 

средину, за сваки потпројекат посебно. Захтеви за утврђивање неопходности 

израде студије процене утицаја на животну средину и одлуке Министарства 

објављују се на интернет презентацији Министарства.  

 

Као део овог процеса, када је потребно израдити Студију процене утицаја на 

животну средину, јавност ће бити обавештена путем интернет презентације 

Министарства и преко медија о детаљима пружања на увид нацрта Студије (тј. 

где је штампана верзија доступна на увид, датуми и време када је то могуће 

учинити). Грађани / организације ће бити позвани да поднесу коментаре и 

присуствују јавној расправи на којој ће бити представљен нацрт Студије. 

 

5.1.2 Не-технички резиме пројектне Студије утицаја на животну 

средину и социјална питања  

Не-технички резиме (НТР) пројектне Студије утицаја на животну средину и 

социјална питања (на српском и енглеском језику) ће бити објављен до краја 

септембра 2020. на интернет презентацији Аеродрома: 

https://beg.aero/eng/corporate/environment_and_social  
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НТР ће бити достављен електронском поштом кључним релевантним 

заинтересованим странама из одељка 4 (Табела - Спољне заинтересоване 

стране). 

 

Штампани примерци документа су доступни у општини Сурчин (писарница, 

адреса: Војвођанска 79, 11271 Сурчин). 

 

Штампани примерци се такође могу добити директно од Аеродрома, користећи 

следеће контакте: 

 

Контакт особа: Катарина Гломазић, Менаџер захтева 

Belgrade Airport d.o.o. Beograd  

Адреса: Аеродром Никола Тесла, 11180 Београд 59, Србија 

Телефон (од 8:00 до 16:00 радним данима): +381 60 830 1596 

Е-пошта: zainteresovane.strane@beg.aero   

 

Исти контакти могу да се користе за подношење коментара, питања или жалби у 

вези са НТР-ом или добијање било којих других информација, као и да званично 

поднесу мишљења, приговоре или жалбе у вези пројекта. 

 

5.1.3 Сарадња са општинама и месним заједницама  

Током прикупљања основних података и процеса процене утицаја, консултанти 

за социјална питања су заједно са Аеродромом веć ́ одржали неке састанке са 

месним заједницама, како је описано у одељку 3.2.1. 

 

Аеродром планира да настави да сарађује са локалним властима и заједницама 

најближим аеродрому, током целог трајања пројекта. Неке од тема за дискусију 

и информисање локалних заједница ће бити успостављање и примена Плана 

социјалног развоја и у тај процес ће бити укључено и Одељење за комуникације 

Аеродрома. Ови састанци су планирани у периоду између октобра и децембра 

2020. године, али су због епидемиолошких мера на снази у Републици Србији 

одложени за пролеће 2021. 

 

Након претходног јавног састанка одржаног крајем јуна 2020. године, Аеродром 

ће организовати још један јавни састанак (на пролеће 2021. године) како би 

локалним становницима пружио повратне информације о резултатима 

успостављања и рада Саветодавног одбора за животну средину (види 5.1.6) и 

mailto:zainteresovane.strane@beg.aero
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заступљеност локалних заједница у њему, као и моделирање / праћење буке и 

потенцијалне мере ублажавања. 

 

5.1.4 Сарадња са привредним субјектима који послују на Аеродрому  

Аеродром ће наставити да сарађује са привредним субјектима који послују на 

аеродрому Београд, како би представили планове реконструкције и разговарали 

о могућим утицајима, као и о мерама ублажавања.  

 

У време израде овог Плана, Аеродром је ангажовао консултанте (ЛИНК 011) да 

спроведу детаљну анализу свих предвиђаних утицаја на пословне активности и 

како њих Аеродром решава, и да своје закључке представе МФИ у свом 

извештају. У извештају консултаната ће се наћи утврђени недостаци у односу на 

захтеве МФИ, и уколико се утврди да је то неопходно, биће урађен посебан План 

поновног успостављања извора прихода, у складу са захтевима МФИ, ради 

решавања и привремених и трајних утицаја на пословне субјекте. Све активности 

на објављивању информација и консултацијама у вези са овим утицајима биће 

детаљније описане у извештају консултаната и Плану поновног успостављања 

извора прихода, уколико буде неопходна његова израда. 

 

5.1.5 Балансирани приступ управљању буком  

У фази 2 овог задатка, која укључује примену Акционог плана завршеног у фази 1, 

Аеродром, заједно са Енвисом планира да се поново консултује и сарађује са 

заинтересованим странама наведеним у одељку 3.2.5, као и представницима 

заједница које се налазе у близини аеродрома. Подршка даваоца концесије у 

спровођењу Акционог плана биће кључна за успешно постизање жељених 

резултата.  

 

Акциони план за уравнотежени приступ управљања буком обично укључује 

следеће кораке у вези са ангажовањем заинтересованих страна, које ће у плану 

бити прецизиране: 

 

• Редовно објављивање података о буци ваздухоплова на основу праћења и 

моделирања будућих трендова;  

• Трајна сарадња са заинтересованим странама која омогућава давање тачних 

информација о трошковима и користима од рада аеродрома, питањима буке 

и предложеним решењима;  

• Отворене и транспарентне разговоре засновање на правим информацијама, 

о развоју изложености буци и разматрање повратних информација 

заинтересованих страна у оперативним процедурама за управљање буком;  
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• Стално благовремено објављивање одлука о мерама за управљање буком 

ваздухоплова;  

• Подршка надлежних владиних агенција у планирању коришћења земљишта 

и зонирања подручја аеродрома. 

 

5.1.6 Саветодавни одбор за животну средину Аеродрома  

У складу са добром међународном праксом, Аеродром намерава да сарађује са 

релевантним заинтересованим странама у циљу унапређења начина на који 

аеродром управља питањима заштите животне средине и смањењу утицаја на 

животну средину, укључујући утицаје буке. С тим циљем, у наредном периоду, 

Аеродром ће разговарати са разним државним органима и другим 

заинтересованим странама о могућности формирања Саветодавног одбора за 

животну средину, као и о надлежностима и потенцијалним члановима тог 

одбора. У време израде овог План-а, планирани датум за формирање Одбора је 

јануар 2021. године.  

 

Оснивање Саветодавног одбора ће бити уско повезано са компонентом израде 

балансираног приступа управљању буком, тј. Одбор ће се такође бавити 

утицајима буке и мерама управљања. С тим у вези, Аеродром ће искористити 

прилику током сарадње са заинтересованим странама за фазу 2 рада 

балансираног приступа, да покрене разговоре о формирању Саветодавног 

одбора. 

 

Као што је претходно закључено, једно од кључних питања којима ће се бавити 

Саветодавни одбор за заштиту животне средине је успостављање система 

управљања и праћења притужби на буку, који ће бити јавно доступан, посебно у 

деловима града осетљивим на буку, како је дефинисано мапама излагања буци. 

Друго кључно питање биће рад са властима у циљу развијања процеса 

планирања и издавања дозвола за коришћење земљишта у вези са 

проширивањем или реконструкцијом постојећих насеља, у складу са претходно 

урађеним акустичким зонирањем. Ова питања ће се даље истраживати и 

дефинисати у Студији балансираног приступа управљању буком, фаза 2, где ће се 

активности истакнуте у фази 1 даље развијати и примењивати. 

 

Као што је представљено локалним заједницама на јавним консултацијама 25. 

јуна 2020. године (видети одељак 3.2.1), Аеродром такође намерава да користи 

Саветодавни одбор за животну средину као средство за заговарање поновног 

разматрања одлуке власти о дозволи легализације кућа у близини аеродрома, 

под условом да не угрожавају сигурност авионског саобраћаја. 
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5.2 АНГАЖОВАЊЕ ПОСЛЕ 2020 

Горе наведене активности које не буду завршене током 2020. године, наставиће 

се и у наредним годинама, посебно ангажовање у вези са управљањем буком и 

рад Саветодавног одбора за животну средину. 

 

5.2.1 Планирање прибављања земље  

Једна од кључних активности планираних у наредних неколико година је стицање 

додатног земљишта потребног за реализацију неких потпројеката. 

Експропријација је планирана за 2025. годину. Током 2024. године Аеродром ће 

на својој интернет страници објавити Оквир за прибављање и компензацију 

земљишта, на чије спровођење се обавезао и сарађиваће са релевантним 

представницима власти у изради Плана прибављања земљишта. План 

прибављања ће бити израђен у складу са захтевима МФИ и током његове израде 

Аеродром ће сарађивати са власницима земљишта које је потребно прибавити, 

корисницима тог земљишта, и представницима локалних заједница, како би се 

извршио попис и социо-економска анкета, расправљало и договарало о правима 

власника и корисника и свакој потребној подршци или помоћи током тог процеса. 

План прибављања ће такође бити јавно објављен на интернет презентацији 

Аеродрома. 

 

5.2.2 Сарадња аеродрома у циљу доношења одлука  

У годинама које долазе, Аеродром планира да учествује у Програму сарадње 

аеродрома у циљу доношења одлука, што представља сарадњу између неколико 

европских и међународних организација15, а чији је циљ побољшање оперативне 

ефикасности свих аеродромских оператера смањењем кашњења, повећавањем 

предвидљивости догађаја током лета и оптимизацијом коришћења ресурса, чиме 

се повећавају капацитети аеродрома који су чланови тог Програма. Овај циљ се 

постиже побољшаном разменом информација између оператера аеродрома, 

авио компанија, радника на аеродромима и контроле лета. 

 

 

6 МЕХАНИЗАМ ЗА ОБРАДУ ПИТАЊА, КОМЕНТАРА И ЖАЛБИ 

(ЗАХТЕВА)  

 

 

15 ACI EUROPE, EUROCONTROL, Међународно удружење ваздушног транспорта (IATA) и Организација за цивилну ваздушну 

навигацију (CANSO) 
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Аеродром Београд ће прихватити сва питања, коментаре и жалбе, заједнички 

назване захтевима, повезаним са радом Аеродрома Београд и његовим 

планираним развојем тј. Пројектом. Питање, коментар или жалбу може поднети 

било који појединац или организација, користећи следеће контакт податке: 

 

 

 

 

Особа за контакт: Катарина Гломазић, Менаџер за жалбе  

Belgrade Airport d.o.o. Beograd  

Адреса: Аеродром Никола Тесла, 11180 Београд 59, Србија 

Телефон (од 8:00 до 16:00 радним данима): +381 60 830 1596 

Е-пошта: zainteresovane.strane@beg.aero   

 

Ови контакт подаци су објављени на интернет презентацији Аеродрома Београд 

(http://beg.aero) и доступни су заинтересованим странама у штампаним 

материјалима, на састанцима, на локалним огласним таблама, итд. како је 

најприкладније.  

 

Пример обрасца који се може користити дат је у Анексу А овог План-а, међутим 

употреба овог обрасца није обавезна. Захтеви предати у другом формату 

подједнако ће се разматрати и на њих ће бити одговорено.  

 

Сви захтеви ће бити заведени и издаће се потврда о пријему у року од 5 радних 

дана и на њих ће бити одговорено у року од 20 радних дана. Одговор ће бити 

достављен писаним путем, ако су наведени контакт подаци особе која је поднела 

захтев. Лица која поднесу захтев имају право да захтевају да њихово име остане 

поверљиво. Захтеви се могу подносити и анонимно, али ово може ограничити 

могућности Аеродрома да адекватно истражи проблем и одговори на њега. 

Подношење коментара или жалбе Аеродрому не спречава појединце и 

организације да потраже судске или административне лекове, у складу са 

законима и прописима Републике Србије. 

 

Главни принципи којима ће се Аеродром Београд водити приликом обраде ових 

захтева су:  

• Сви захтеви ће се решавати благовремено и транспарентно;  

• Сви захтеви ће се решавати без трошкова за особе које их поднесу;  

mailto:zainteresovane.strane@beg.aero
http://beg.aero/
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• Неће бити осуде особа које поднесу било какво питање, коментар или жалбу;  

• Сви захтеви ће се решавати на српском језику, на културолошки прикладан 

начин. Изузетно, уколико захтеве или жалбе поднесу заинтересоване стране 

које не говоре српски језик, оне ће бити обрађене на енглеском језику. 

 

Притужбе радника и запослених не треба подносити користећи контакте за 

захтеве наведене у овом документу, пошто се оне решавају путем посебног, 

интерног механизма за жалбе који је Аеродром дефинисао. Тај интерни 

механизам за жалбе је детаљније описан у документу под називом Процедуре 

интерног механизма за жалбе од 27.07.2020., који може да се добије директно 

од Одељења за људске ресурсе Аеродрома. 

 

Притужбе у вези са грађевинским радовима могу се поднети и директно извођачу 

радова (VINCI Терна), користећи следеће контакт податке: 

 

Особа за контакт: Срђан Костић, Заменик менаџера за здравље, безбедност и 

животну средину VINCI Терна ЈВ 

Телефон: +381 (0)60 6689 020 

Е-пошта: srdjan.kostic@vinci-terna-jv.com  

Ове жалбе ће се решавати на исти начин као и оне предате Аеродрому и 

Аеродром ће пратити начин на који их VINCI Терна решава. Детаљи за контакт у 

вези са жалбама које се односе на грађевинске активности се објављују на свим 

грађевинским локацијама. 

 

На који начин функционише овај механизам:  

• пријем и завођење захтева;  

• потврда о пријему захтева; 

• истраживање и, када је то примењиво, решавање;  

• одговор;  

• праћење и закључивање случаја.  

 

6.1 ПРИЈЕМ И ЗАВОЂЕЊЕ ЗАХТЕВА  

Захтеви се могу поднети користећи било који од начина за контакт, наведеног у 

овом одељку Плана. Захтеви поднети телефонски ће се евидентирати у интерном 

регистру захтева и жалби и на њих ће се накнадно одговорити, на исти начин као 

и захтеви предати у писаној форми (поштом, е-поштом или факсом).  

 

mailto:srdjan.kostic@vinci-terna-jv.com
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Приликом завођења захтева поднетих телефоном, Менаџер за жалбе ће питати 

појединца на који начин жели да му одговор буде саопштен, након истраге. 

Аеродром Београд има за циљ да на све притужбе одговори писаним путем и у 

том смислу затражиће од особе која је поднела захтев контакт податке 

(поштанску адресу или е-пошту), на које одговор може бити послат. Лице које 

подноси захтев може такође да назначи да би више волело да одговор добије 

телефоном и у том случају ће Аеродром Београд послати писани одговор, а затим 

и телефоном контактирати особу како би усмено пренео одговор.  

 

Ако особа која је поднела захтев не жели да пружи контакт за писани одговор и 

жели само да јој се телефоном саопшти одговор, Менаџер за жалбе ће за 

документацију Аеродрома Београд сачинити кратку белешку о одговору који је 

подносиоцу захтева пренет усмено. 

 

6.2 ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА 

Једном када је захтев примљен, евидентираће га Менаџер за жалбе, који ће лицу 

које је поднело захтев послати потврду о пријему захтева, као и кратак опис 

начина на који Аеродромом Београд обрађује и решава питања, коментаре и 

жалбе. 

 

6.3 ИСТРАЖИВАЊЕ И ЗАКЉУЧАК 

Менаџер за жалбе ће утврдити ко на аеродрому Београд може да пружи 

релевантне информације за обраду захтева и организоваће активности потребне 

за извршење овог задатка. Ако је захтев жалба, Менаџер за жалбе ће сарађивати 

са осталим релевантним запосленима на Аеродрому, посебно са Тимом за 

социјална питања, како би истражио наводе појединца, утврдио ваљаност и 

тежину жалбе.  

 

Решавање жалбе може захтевати додатне кораке за разјашњење ситуације, као 

што су контакти и састанци са особом која је поднела жалбу или са другим 

умешаним странама. То такође може укључивати спровођење мера ублажавања 

или обештећења од стране Аеродрома Београд како би се решио конкретни 

проблем и, ако је потребно, спречило његово понављање. 

 

6.4 ОДГОВОР 

Званични одговор на захтев пружиће Аеродром Београд, по могућности у писаној 

форми, када су наведени контакт подаци, у року од 20 радних дана од тренутка 

када је жалба примљена и о томе издата потврда. Ако одговор касни, особа која 
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је поднела захтев биће редовно обавештавана о напретку решавања њеног 

захтева.  

 

Ако је захтев жалба, одговор ће садржати предлог за решавање притужбе. Ако га 

особа која га је поднела прихвати, решење се може применити и жалба ће бити 

затворена. Ако не буде прихваћен, Аеродром Београд ће интерно преиспитати 

жалбу и предложиће ново решење на основу разговора са особом која ју је 

поднела. 

 

У случају потешкоћа у решавању притужбе, може се укључити и трећа, независна 

страна која је прихватљива и за Аеродром и за особу која је поднела жалбу. На 

пример, локални свештеник је био врло активан у сарадњи са Аеродромом у вези 

са питањем легализације објеката у Новом Сурчину и можда је одговарајућа 

независна трећа страна која може да учествује у решавању жалби. При одабиру 

одговарајуће особе која би могла да делују као независна страна, могу се узети у 

обзир локални наставници, социјални радници, локално признати добротвори, 

итд. Особа која је поднела жалбу ће током целог поступка обраде захтева имати 

право и могућност да користи и друге, екстерне правне могућности.  

 

6.5 ПРАЋЕЊЕ И ЗАКЉУЧАК 

Уколико поднети захтев изискује додатне активности које Аеродром Београд 

треба да спроведе (нпр. у случају притужби), Менаџер за жалбе ће контактирати 

особу која је поднела захтев након завршетка ових активности, како би питао да 

ли је задовољан одговором / предузетом активношћу. Ако је одговор позитиван, 

жалба ће бити затворена. Уколико је одговор негативан, Аеродром ће размотрити 

све даље радње које би могле бити предузете ради решавања захтева. Када се 

исцрпе све расположиве мере, захтев ће се сматрати затвореним. Особа која је 

поднела жалбу ће током целог поступка обраде захтева имати право и могућност 

да користи и друге, екстерне правне могућности. 

 

6.6 ДОСАДАШЊЕ УПРАВЉАЊЕ ЗАХТЕВИМА / ЖАЛБАМА  

У време развијања ове верзије План-а, од почетка примене у јануару 2020. 

године, Аеродром је примио шест захтева за информацијама, од којих су се 

четири односила на будуће прибављање земљишта које Аеродром планира или 

питања у вези са прибављањем земљишта како је дефинисано ПДР-ом, а која су 

ван надлежности Аеродрома. Одговорено је на сва четири захтева. Осим тога, 

становници Новог Сурчина су поднели захтев за састанак у вези са легализацијом 

објеката у зеленој зони ПДР-а, и као резултат тога, Аеродром је организовао јавни 

скуп крајем јуна 2020. године, на који су домаћинства која су поднела овај захтев 

и њихов правни заступник директно позвани. Последња жалба је стигла од 

локалног предузећа које тврди да је канал Галовица поплавио њихово имање и 
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тражи од Аеродрома да помогне у чишћењу канала. Одвод површинске воде са 

писте Аеродрома се испушта у овај канал, међутим Аеродром је само један од 

многих чије површинске воде се ту сливају. Ипак, Аеродром се ангажовао како би 

са релевантним локалним заинтересованим странама пронашао решење за 

чишћење канала, и о напретку редовно обавештава предузеће. Ово је тренутно 

једина отворена жалба која је поднета Аеродрому. 

 

7 ИНСТИТУЦИОНАЛНА РЕШЕЊА ЗА САРАДЊУ АЕРОДРОМА СА 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ СТРАНАМА  

 

Технички директор Аеродрома Београд има свеукупну одговорност за примену и 

праћење активности сарадње са заинтересованим странама на Аеродрому. 

 

Због значајног броја и разноликости заинтересованих страна са којима Аеродром 

сарађује, три кључна одељења у оквиру Аеродрома имају задатак да предузму 

одређене активности на сарадњи са заинтересованим странама. То су: 

• Тим за социјална питања у оквиру Одељења за здравље и безбедност, 

животну средину и социјална питања 

• Менаџер Аеродром за сарадњу са заинтересованим странама  

• Одељење за комуникације  

 

Остала одељења Аеродрома (нпр. за људске ресурсе, правна служба, 

комерцијала) пружају подршку по потреби, у зависности од тема за ангажовање. 

 

Тим за социјална питања Аеродрома се састоји од два експерта за социјална 

питања (једног локалног и једног страног) чији је главни задатак директна 

сарадња са локалним заједницама као и са релевантним локалним властима, тј. 

општинама Сурчин и Нови Београд. Један од двоје експерата за социјална питања 

такође обавља улогу Менаџера за захтеве / жалбе, заводи жалбе, прослеђује их 

релевантним одељењима и руководиоцима ради решавања и одговара 

подносиоцима жалбе. Други експерт за социјална питања пружа подршку у 

евидентирању притужби и осигурава да релевантна одељења дају благовремени 

одговор. Тим за социјална питања Аеродрома послује у оквиру Одељења за 

здравље и безбедност, животну средину и социјална питања, чији чланови, 

задужени за здравље и безбедност као и за питања животне средине, такође 

пружају подршку у сарадњи са локалним заједницама на ове теме. Одељења за 

здравље и безбедност, животну средину и социјална питања прати учинак 

одговорног извођача грађевинских радова, VINCI Терна, а Тим за социјална 

питања Аеродрома посебно прати њихово управљање жалбама. 
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Осим што су део одељења за здравље и безбедност, животну средину и 

социјална питања, експерти за социјална питања директно извештавају техничког 

директора са седиштем у Београду, који је у целости одговоран за здравље и 

безбедност, животну средину и социјална питања, а имају и подршку Директора 

за одрживост концесија VINCI, са седиштем у Паризу.  

 

Менаџер за сарадњу са заинтересованим странама, који директно извештава 

техничког директора, је углавном задужен за сарадњу Аеродрома и даваоца 

концесије и свих других релевантних органа, као и других заинтересованих страна 

Аеродрома, као што су Дирекција за цивилно ваздухопловство, СМАТСА, Air 

Serbia и друге авио компаније. 

 

Одељење за комуникацију фокусирано је на спољну комуникацију са различитим 

заинтересованим странама (шира јавност, путници, медији), укључујући 

управљање интернет презентацијом Аеродрома. Ово одељење се бави 

програмима друштвене одговорности Аеродрома и водиће израду и примену 

Плана социјалних инвестиција, уз подршку Тима за социјална питања Аеродрома.  

 

Као што је раније поменуто, друга одељења Аеродрома сарађују са другим 

релевантним заинтересованим странама, у зависности од теме. Одељење 

људских ресурса бави се питањима објављивања докумената и консултацијама, 

као и интерним управљањем жалбеног механизма за запослене и раднике, 

правно одељење ће бити ангажовано на питањима планирања откупа земљишта 

планираном за 2025. годину, комерцијално одељење ће се бавити привредним 

субјектима који послују на Аеродрому, укључујући и оне на које ће грађевинске 

активности у згради терминала имати утицаја.  

 

Укупна одговорност за ажурирање и извештавање о спровођењу Плана поверена 

је Тиму за социјална питања у оквиру Одељења за здравље и безбедност, 

животну средину и социјална питања, уз подршку руководилаца свих осталих 

релевантних одељења Аеродрома, који ће редовно достављати потребне 

информације. 

 

Сажетак одговорности у сарадњи са заинтересованим странама  

 

Одељење / радно место  Поље одговорности у сарадњи са 

заинтересованим странама  

Тим за социјална питања 

Аеродрома, уз подршку 

Директора за одрживост 

• Директна сарадња са локалним заједницама и 

релевантним локалним властима, нпр. 

општинама Сурчин и Нови Београд  
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концесија са седиштем у 

Паризу  
• Водећа улога у организацији консултативних 

састанака, уз подршку других одељења у 

зависности од теме која се представља  

• Управљање механизмом за жалбе Аеродрома  

• Праћење управљања жалбама од стране 

извођача VINCI ТЕРНА  

• Водећа улога у планирању откупа земље и 

процени утицаја на привредне субјекте, и 

планирању 

• Подршка другим одељењима у сарадњи са 

заједницама/властима  

• Свеопшта одговорност за ажурирање и 

извештавање о спровођењу Плана  

Одељење за здравље, 

безбедност, животну 

средину и социјална 

питања (уз подршку 

Енвиса-е у питањима 

балансираног приступа 

управљању буком)  

• Подршка Тиму за социјална питања у вези са 

здрављем и безбедношћу, животном средином 

и балансираном приступу управљања буком  

• Саветодавни одбор за животну средину  

• Јавне консултације за Студије утицаја на 

животну средину (за релевантне потпројекте)  

• Сарадња са јавним и комуналним предузећима  

• Сарадња са НВО, организацијама цивилног 

друштва (уколико покажу интересовање за 

пројекат)  

Менаџер са сарадњу са 

заинтересованим 

странама Аеродрома  

• Сарадња између Аеродрома, даваоца 

концесије и свим другим релевантним властима 

као што је Директорат цивилног 

ваздухопловства, СМАТСА, Air Serbia и друге 

авио компаније, државна министарства  

• Подршка Тиму за социјална питања у сарадњи 

са локалним властима, по потреби  

• Подршка Тиму за социјална питања и одељењу 

за комуникације у процени утицаја на 

привредне субјекте и планирању 

Одељење за 

комуникације  

• Спољна комуникација са различитим 

заинтересованим странама (шира јавност, 

путници, медији), укључујући и управљање 

интернет презентацијом Аеродрома  

• Водећа улога у изради и спровођењу Плана 

социјалних инвестиција  

Одељење за људске 

ресурсе  
• Интерна сарадња са заинтересованим странама  

• Помоћ по другим питањима, по потреби  

Правно одељење  • Подршка Тиму за социјална питања у 

планирању прибављања земље; компензација 

за сву обухваћену земљу и објекте  
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• Помоћ по другим питањима, по потреби 

Одељење за 

комерцијалне послове  

• Подршка Тиму за социјална питања у процени 

утицаја на привредне субјекте и планирању  

 

 

 

8 ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ О АКТИВНОСТИМА САРАДЊЕ СА 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ СТРАНАМА  

 

8.1 ПРАЋЕЊЕ  

Важно је пратити учешће заинтересованих страна како би се осигурало да 

активности консултација и пружања информација буду ефикасне, а нарочито да 

се током процеса стварно консултују кључне заинтересоване стране, попут 

локалних заједница.  

 

Праћење ће обухватити:  

 

• редовно извештавање о активностима консултација са заједницама и 

представницима власти;  

• редовно извештавање о примљеним захтевима и жалбама и њихово 

решавање; и 

• периодична интерна ревизија спровођења Плана сарадње са 

заинтересованим странама. 

 

8.2 ИЗВЕШТАВАЊЕ О ПРИМЕНИ ПЛАНА  

Извештавање о примени Плана посебно ће обухватити:  

 

• објављена документа: врста, учесталост и локација;  

• место и датум званичних догађаја сарадње и заинтересованост за учешће, 

укључујући посебне групе заинтересованих страна;  

• консултативни састанци (записници и листе учесника);  

• број и врсте заинтересованих страна контактираних путем поште, интернета 

и других средстава комуникације;  

• коментари примљени од државних органа, представника насеља и других 

страна, као и оних који су пренети Аеродрому;  

• број покренутих питања према теми и типу заинтересоване стране, и детаљне 

информације које су им прослеђене; и  
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• број и врсте жалби; њихова природа и датум решавања. 

 

Све активности сарадње Аеродром евидентира у регистар сарадње са 

заинтересованим странама у сврху праћења и извештавања, у координацији и 

консултацијама са Менаџером за сарадњу са заинтересованим странама 

Аеродрома и Одељењем за комуникације. 

 

8.3 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 

Извештај о сарадњи са заинтересованим странама ће сваке године бити поднет 

зајмодавцима, с тим да ће први извештај бити предат крајем 2020. године, 

укључујући резиме питања која су покренуле заинтересоване стране, број и теме 

из захтева и жалби, резиме кључних радњи предузетих ради решавања питања 

која брину заинтересоване стране, анализа трендова у смислу кључних 

индикатора учинка и планови сарадње за наредни период. 
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Анекс А:  Образац за захтеве и жалбе  

 

Образац за захтеве и жалбе - Пројекат развоја и управљања Аеродрома Београд  

Референтни број:  

Име и презиме  
 

 

Информације о 

контактима: 

 

Молимо да означите 

начин на који желите 

да Вас контактирамо 

(поштом, телефоном, 

е-поштом) 

□ Поштом: молимо да упишете поштанску адресу: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

□ Телефоном: 

_______________________________________________ 

□ Е-поштом: 

_______________________________________________ 

Опис захтева или жалбе:  

Коју врсту информације желите да прибавите? У случају инцидента или жалбе: Шта се 

десило? Где се десило? Коме се десило? Какав је исход инцидента / проблема?  

 

 

 

 

 

Датум инцидента / 

предмета жалбе  

□ Инцидент се догодио једном (датум _________)  

□ Догодио се више пута (колико пута? __________)  

□ Тренутно се дешава (проблем који управо доживљавате)  

Како бисте желели да се проблем реши?  

 

 

 

 

Потпис: ___________________________   Датум: ________________ 
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Молимо вас да упутите овај захтев на следећу адресу:  

 

Катарина Гломазић, Менаџер за жалбе 

Belgrade Airport d.o.o. Beograd  

Адреса: Аеродром Никола Тесла, 11180 Београд 59, Србија  

Телефон: +381 60 830 1596 

Е-пошта: zainteresovane.strane@beg.aero  

 



 

ПЛАН УКЉУЧИВАЊА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА АЕРОДРОМА БЕОГРАД  28 ДЕЦЕМБАР 2020 

   

Анекс Б:  Фотографије са консултативног састанка (25.06.2020.) 
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Анекс Ц:  Оквирни план имплементације Пројекта  

 

Бр. 
Временски оквир 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Пројекат К12 К3 К4 К1 К2 К3 К4 К1 К2 К3 К4 К1 К2 К3 К4 К1 К2 К3 К4 К1 

1 

Изградња уметнуте писте 
    

                        
    

Реконструкција постојеће 

писте                      

2 

Реконструкција зграде 

путничког терминала - 

Процесор - Фаза 

2_Проширење и 

реконструкција зграде 

терминала Фаза 2                                          

3 

Реконструкција зграде 

путничког терминала  - 

Пристаниште Ц - Фаза 2_ 

Проширење и 

реконструкција зграде 

терминала Фаза 2                                         

 

1 К - квартал 
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Бр. 
Временски оквир 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Пројекат К12 К3 К4 К1 К2 К3 К4 К1 К2 К3 К4 К1 К2 К3 К4 К1 К2 К3 К4 К1 

4 
Реконструкција Платформа 

Б                                         

5 

Реконструкција Платформа 

Ц (проширење)                                          

Платформа за одлеђивање                      

6 
Реконструкција Платформа 

Е                                         

7 

Реконструкција зграде 

путничког терминала   - 

Фаза 1                                         

8 
Изградња топлане и 

пратеће инфраструктуре                                          

9 

Изградња постројења за 

прераду отпадних вода и 

пратеће инфраструктуре                                          

10 

Изградња постројења за 

прераду отпада – копнена 

зона и пратећа 

инфраструктура                                          
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Бр. 
Временски оквир 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Пројекат К12 К3 К4 К1 К2 К3 К4 К1 К2 К3 К4 К1 К2 К3 К4 К1 К2 К3 К4 К1 

11 

Изградња постројења за 

прераду отпада – копнена 

зона и пратећа 

инфраструктура                                         

12 

Изградња удаљеног 

паркинга                                          

Фотонапонско постројење и 

пратећа инфраструктура                      

13 
Изградња и употреба 

градилишта- копнена зона                                         

14 

Изградња и употреба 

градилишта – ваздушна 

зона                                         

15 
Изградња удаљеног 

паркинга - кружни ток                                          

16 Изградња трафо станице                      

17 

Изградња контактних 

паркинга / Вијадукт поред 

ивичњака                                         
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