
Образац захтева за алокацију ваздушног простора 
  
1. Овлашћена организација (подносилац захтева): 
 
 
датум и време: ________________ / __________  потпис: ___________________________ 

датум време    
  
2. назив и ознака ваздушног простора: 
 
 
 
 

  
3. надморска висина 
минимална: ________________________ максимална: _________________________ 

  
4. датум/време ограничења коришћења ваздушног простора 
почетак: _______________ / __________  завршетак: _______________ / __________  
  датум време    датум време  

  
5. разлог ограничења коришћења ваздушног простора: 
 
 

 
6. само за беспилотне ваздухоплове - техничке карактеристике беспилотног ваздухоплова 
категорија: ______________________________ модел: ____________________________
евиденциона ознака (ако је уписан у Евиденцију): ___________________________________
димензије _______________________________  тежина: __________ боја ____________ 

  
7. овлашћено лице за промену елемената захтева 
  име и презиме: ____________________________  
телефон: ______________________ е-мејл: ____________________________________ 

  

8. лице надлежно за хитну обуставу 
ограничења коришћења ваздушног простора 
  име и презиме: _____________________________________ 
телефон: _________________________ е-мејл: ____________________________________

Објашњење за попуњавање рубрика 

1. За војне кориснике унети назив летачке јединице или ОЦ РВ и ПВО, 
За цивилне кориснике унети име и презиме подносиоца захтева (за физичка лица), односно назив подносиоца 
захтева (за правна лица). 

2. Назив и ознака простора како је објављен у зборнику ваздухопловних података (AIP/MIL AIP). Када простор у коме 
је потребно ограничити летење није објављен у зборнику ваздухопловних података (AIP/MIL AIP), подносилац 
захтева мора простор описати на један од следећих начина: 
-  координате простора (латитуда, лонгитуда) - почев од најсеверније позиције, па надаље у смеру кретања казаљке 

на сату до почетне позиције коју треба поновити ради потврде да је жељени простор хоризонтално описан са 
географским именима места; 
- координате центра са полупречником круга и географско име места; 
-  координате осе маршруте са ширином и географска имена прекретних оријентира (позиција). 

Координате (латитуда, лонгитуда) изражене су у WGS84, а формат координата је у облику  ddmmssN ddmmssE  
(442523N 0212345E). 

3. Надморска висина изражена у метрима. 
4. Унети датум и локално време почетка и завршетка активности. 
5. Навести разлог ограничења коришћења ваздушног простора (бојево гађање, летење ваздухоплова, падобрански 

скокови, војне вежбе, ваздухопловне манифестације и слично, сврха и опис лета беспилотног ваздухоплова...). 
6. Унети техничке карактеристике беспилотног ваздухоплова. Ако је беспилотни ваздухоплов уписан у Евиденцију, 

унети евиденциону ознаку. 
7. Унети податке о особи задуженој за координацију са јединицом за цивилно-војну координацију у циљу измене 

времена, хоризонталних и вертикалних граница простора у коме се летење ограничава. 
8. Унети податке о лицу задуженом за координацију са контролом летења на дан операција у случају да је потребно 

хитно обуставити активности или због координације проласка цивилног ваздухоплова. 
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