
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 
 
 
 
 

Листа централизоване инфраструктуре Аеродрома Никола Тесла Беогрaд 
Назив и намена инфраструктуре, оправданост и специфична ограничења 

 
 
 
1. Централизована инфраструктура ПО путника и пртљага  
 

1.1. Шалтери за регистрацију путника укључујући и трансфер шалтере;  

1.2. Платформе за приступ системима регистрације путника и пртљага  

(CUTE – Common use Terminal Equipment) укључујући уређаје за саморегистрацију (CUSS 
киоск);  

1.3. Рачунарска мрежна инсталација;  

1.4. Телефонска мрежна инсталација;  

1.5. Централни систем за јавне објаве;  

1.6. Систем информација о летовима (FIDS);  

1.7. Системи за транспорт са колекторским тракама за одлазећи и долазећи пртљаг;  

1.8. Нагазне колске ваге у сортирницама;  

1.9. Систем за упаривање путника и пртљага;  

1.10. Путничке чекаонице са излазима;  
 
2. Централизована инфраструктура ПО ваздухоплова на платформи  
 

2.1. Авио мостови за укрцавање и искрцавање путника;  

2.2. Позиције за паркирање ваздухоплова укључујући системе за њихово навођење и 
паркирање, као и простор за средства и опрему која служи за пружање услуга земаљског 
опслуживања;  

2.3. Фиксни уређаји за снабдевање ваздухоплова електричном енергијом (400 Hz, 115/200V AC) 
на позицијама за паркирање ваздухоплова: А-1, 2; Ц-1, 2, 3, 4, 5;  

2.4.Фиксни уређаји за климатизовање ваздухоплова на позицијама за паркирање 
ваздухоплова: Ц-1, 2, 3, 4, 5;  

2.5.Уређаји за напајање електричном енергијом средстава аеродромске опреме са 
електромоторним погоном;  

 
2.6. Простор и уређај за утакање питке воде којом се снабдевају ваздухоплови;  

2.7. Простор, колектор и сепаратор за отпадну воду из цистерни за сервисирање тоалета 
ваздухоплова;  

2.8. Простор и опрема за одлагање комуналног отпада;  

2.9. Платформа за одлеђивање и заштиту ваздухоплова од залеђивања са припадајућим 
уређајима за прикупљање искоришћеног флуида;  

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 
 
 
3. Централизована инфраструктура ПО робе  
 

3.1. Простор за пријем и складиштење извозне и увозне робе;  

3.2. Расхладне коморе за смештај робе са посебним температурним режимима  
Централне, уграђене расхладне коморе у робно царинском складишту, намењене за 
смештај робе која захтева посебне температурне режиме; 

 
3.3. Просторије за смештај робе специјалних категорија као што су:  

- Посебно намењена просторија унутар складишта намењена искључиво за смештај 
пошиљки велике вредности;  

- Посебно намењена просторија унутар складишта намењена искључиво за смештај 
пошиљки радиоактивних материјала;  

- Посебно намењена просторија унутар складишта намењена искључиво за смештај 
пошиљки запаљивих течности;  

- Посебно намењена просторија унутар складишта намењена искључиво за смештај 
пошиљки живих животиња.  

 
3.4. Простор за царинске прегледе увозне робе  

Јединствен радни простор намењен за царински преглед увозне робе; 
 

3.5. Шалтери за издавање увозне робе  
Радни простор намењен за издавање увозне робе, опремљен шалтерима-пултовима;  
 

3.6. Уређаји за напајање електричном енергијом средстава складишне опреме са 
електромоторним погоном;  

3.7. Рачунарске мрежне инсталације;  

3.8. Телефонске мрежне инсталације;  
 
 


