СПИСАК ПРЕДМЕТА ЧИЈЕ УНОШЕЊЕ У ОБЕЗБЕЂИВАНО-РЕСТРИКТИВНУ ЗОНУ
АЕРОДРОМА И/ИЛИ ВАЗДУХОПЛОВ НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО

Без утицаја на остале прописе о обезбеђивању у ваздухопловству који се примењују, путницима
није дозвољено да у обезбеђивано-рестриктивну зону аеродрома и у ваздухоплов унесу следеће
предмете:







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

Такође, путницима у предатом пртљагу није дозвољено ношење експлозива и запаљивих
супстанци, експлозивних направа као и направа чијом се употребом могу изазвати озбиљне
повреде или могу представљати претњу по безбедност ваздухоплова.
НАПОМЕНА:
Списак предмета и материјала чије уношење у обезбеђивано-рестриктивну зону аеродрома и/или
ваздухоплов није дозвољено подложан је изменама. Саветујемо да све информације о наведеним
предметима и материјалима потражите код изабраног авио-превозиоца.
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Пиштољи, ватрено оружје и други уређаји који испаљују пројектиле
То су уређаји који могу или би могли бити употребљени да изазову озбиљне повреде
испаљивањем пројектила, као што су:
Предмети
Ватрено оружје свих врста као
што су пиштољи, револвери,
пушке, сачмаре...
Играчке пиштољи, реплике и
имитације ватреног оружја за
које се може помислити да је
право
Саставни делови ватреног
оружја, искључујући
телескопске нишане
Ваздушни и CO2 пиштољи, као
што су пиштољи са
дијаболама,
пушке и револвери
Сигнални пиштољи и стартни
пиштољи
Лукови, стреле и самострели
Харпуни и подводне пушке
Мале праћке и катапулти

Уношење у ручном пртљагу
НЕ

Уношење у предатом пртљагу
ДА*

НЕ

ДА*

НЕ

ДА*

НЕ

ДА*

НЕ

ДА*

НЕ
НЕ
НЕ

ДА*
ДА*
ДА*

* Превоз наведених предмета и материјала могућ је само уколико су испоштовани међународни
стандарди и одговарајући домаћи прописи за превоз наведене врсте предмета и материјала и
примењене одговарајуће процедуре које прописује авио-превозилац.
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Уређаји за омамљивање
То су уређаји који су специјално дизајнирани да онесвесте или паралишу противника (нападача),
као што су:
Предмети
Пиштољи за изазивање шока,
пиштољи за омамљивање,
тејзери и палице за
омамљивање
Уређаји за омамљивање и
убијање животиња
Хемикалије за
онеспособљавање, гасови и
спрејеви (као што су бибер
спреј, орашчић у спреју,
сузавац, киселина у спреју,
спреј за одбијање животиња...)

Уношење у ручном пртљагу
НЕ

Уношење у предатом пртљагу
ДА*

НЕ

ДА*

НЕ

ДА*

* Превоз наведених предмета и материјала могућ је само уколико су испоштовани међународни
стандарди и одговарајући домаћи прописи за превоз наведене врсте предмета и материјала и
примењене одговарајуће процедуре које прописује авио-превозилац.
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Предмети са оштрим врхом или оштром ивицом
То су предмети са оштрим врхом или оштром ивицом који се могу користити да изазову озбиљне
повреде, као што су:
Предмети
Предмети намењени за
сечење као што су секире,
секирице и сатаре
Секире и длета за лед
Бријачи
Резачи за амбалажу
Ножеви и сечива дужа од 6 cm
Маказе са сечивима дужим од
6 cm (мерено од краја ушица)
Опрема за борилачке вештине
са оштрим врхом или оштром
ивицом
Мачеви и сабље

Уношење у ручном пртљагу
НЕ

Уношење у предатом пртљагу
ДА

НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ

ДА
ДА
ДА
ДА
ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА
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Алат
То је алат који се може користити за изазивање озбиљних повреда или као претња безбедности
ваздухоплова, као што су:
Предмети
Полуге
Бушилице и бургије,
укључујући и бежичне
преносиве бушилице
Алате са оштрицом или
држачем дужим од 6 cm, који
се могу користити као оружје
(као што су шрафцигери и
длета)
Тестере, укључујући преносиве
бежичне тестере
Лемилице
Пиштољи за закуцавање и
пиштољи за хефтање

Уношење у ручном пртљагу
НЕ
НЕ

Уношење у предатом пртљагу
ДА
ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ
НЕ

ДА
ДА*

* Превоз наведених предмета и материјала могућ је само уколико су испоштовани међународни
стандарди и одговарајући домаћи прописи за превоз наведене врсте предмета и материјала и
примењене одговарајуће процедуре које прописује авио-превозилац.
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Тупи предмети
То су тупи предмети који могу изазвати озбиљне повреде када се користе за ударање, као што су:
Предмети
Палице за бејзбол и софтбол
Штапови и палице где спадају
разне врсте пендрека
Палице обложене кожом
Опрема за борилачке вештине

Уношење у ручном пртљагу
НЕ
НЕ

Уношење у предатом пртљагу
ДА
ДА

НЕ
НЕ

ДА
ДА

Експлозиви и запаљиве материје и направе
То су експлозиви и запаљиве материје и направе које могу или би могле бити употребљене да
изазову озбиљне повреде или да представљају претњу безбедност ваздухоплова, као што су:
Предмети
Муниција
Експлозивне каписле
Детонатори и осигурачи
Реплике или имитације
експлозивних направа
Мине, гранате и друге
експлозивне војне направе
Ватромет и остала пиротехника
Димне кутије и патроне
Динамит, барут и пластични
експлозив

Уношење у ручном пртљагу
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ

Уношење у предатом пртљагу
НЕ*
НЕ
НЕ
НЕ

НЕ

НЕ

НЕ
НЕ
НЕ

НЕ
НЕ
НЕ

* Превоз наведених предмета и материјала могућ је само уколико су испоштовани међународни
стандарди и одговарајући домаћи прописи за превоз наведене врсте предмета и материјала и
примењене одговарајуће процедуре које прописује авио-превозилац.
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