ИНФОРМАЦИЈА ПУТНИЦИМА
У циљу испуњавања препоруке
Међународне
организације
за
цивилно ваздухопловство (ICAO)
усвојена су ограничења и услови за
дозвољен превоз течности, гелова и
аеросола у ручном пртљагу као и
начин
обављања
безбједносног
прегледа ручног пртљага.
Ова ограничења се примјењују у
циљу
спречавања
могућих
терористичких активности у цивилном
ваздухопловству
употребом
експлозива
у
течном
стању.
Ограничења се односе на све путнике
који почињу путовање или су у
трансферу на Аеродрому Бањалука.
Течним
артиклом
сљедећи производи:

се

сматрају

 вода и друге врсте пића, супе и
сирупи;
 парфеми,
 маскаре, спрејеви, креме, лосиони
и уља;
 гелови укључујући и гелове за косу
и туширање;
 пасте, укључујући и пасту за зубе;

Поштовани путници,
ово обавјештење је израђено
у циљу ваше безбједности и
спрјечавања стварања гужви
на мјестима безбједносне
контроле.
ЖЕЛИМО ВАМ ПРИЈАТАН
ЛЕТ!

 артикли који су у бочицама под
притиском, укључујући креме за
бријање,
остале
пјене
и
дезодоранси;
 остали артикли сличне густине,
чврстине и конзистенције.
ОБАВЕЗЕ ПУТНИКА
Начин паковања
 посуда у којој се налази течност,
гел или аеросол смиje бити
максималне запремине 100 ml;
 посуде морају бити упаковане у
пластичну провидну кесу која може
да се затвори затварачем са
жљебом или зип затварачем;
 кеса у којој су упаковане посуде са
течностима,
геловима
и
аеросолима
смије
бити
максималних димензија 20x20cm
и максималне запремине 1l;
 кеса у којој су упаковане посуде са
течностима,
геловима
и
аеросолима мора бити затворена
и да се на тачки безбедносног
прегледа преда одвојено од
осталог ручног пртљага;
 један путник смије да има највише
једну
кесу
са
течностима,
геловима и аеросолима.
Сви електрични уређаји са кабловима
(notebook
рачунари,
дигиталне
камере, фотоапарати и сл.) се морају
издвојити из ручног пртљага да би се
извршио њихов преглед.
НАПОМЕНА:
У СЛУЧАЈУ ДА СЕ ПУТНИК НЕ
ПРИДРЖАВА ОВОГ ПОСТУПКА,
САДРЖАЈ ЋЕ БИТИ ОДУЗЕТ
ПРИЛИКОМ БЕЗБЈЕДНОСНЕ
КОНТРОЛЕ.

PASSENGER INFORMATION
In accordance with recomendation
made by International Civil Aviation
Organization (ICAO), restrictions and
requirements has adopted for transport
of liquids, gels and aerosols in hand
luggage as well as method of
performing sacurity inspection of hand
luggage.
These restrictions are applicable for the
purpose of prevention of possible
terrorist acts in the civil aviation using
liquid explosives. The restrictions are
applicable to any originating passenger
or passenger in transfer at the
Banjaluka Airport.
The following products shall be deemed
as liquids:
 water and other types of drinks,
soups and syrups;
 perfumes,
 mascara, sprays, creams, lotions
and oils;
 gels, including hair and shower gels;
 pastes, including toothpaste;
 contents of pressurised containters,
including shaving foam, other foams
and deodorants;
 any other item of similar consistency
PASSENGER DUTIES AND
RESPOSIBILITIES
Packaging Method
 liquid, gel or aerosol must be in
individual containers up to 100 ml
each;

 containers must be packed in a
transparent re-sealable or zipped
plastic bag;
 maximal dimensions for plastic bags
used for packing liquid, gel and
aerosol containers must be 20 x 20
cm not more than one litre capacity;
 plastic bags used for packing
containers with liquids, gels and
aerosols must be sealed and
produced separately of all the other
baggage
at
the
screening
checkpoint;
 one passenger must exclusively
have one plastic bag containing
liquids, gels and aerosols, with
proper dimensions;
All cable electrical devices
(laptop
computers, digital cameras, cameras,
etc.) must be produced from the hand
baggage for screening.
NOTE:
IN CASES OF NON-OBSERVANCE,
THE CONTENTS SHALL BE
CONFISCATED AT THE SECURITY
CHECKPOINT.

Dear passengers,
this leaflet has been produced
with the aim of preveting jams
at
securtity
screening
checkpoints and for your own
security.
HAVE A NICE FLIGHT!

