
УПУТСТВО ЗА ПРЕТРАЖИВАЊЕ AUP/UUP НА 
EUROCONTROL NOP ПОРТАЛУ 

  



 
Отворите Eurocontrol Network Operations Portal (NOP) на адреси: 
https://www.public.nm.eurocontrol.int/PUBPORTAL/gateway/spec/ 
 
Основно подешавање портала је приказивање информација валидних на дан приступања порталу (Tactical језичак) 
 
Уколико желите да приступите информацијама за неки од наредних дана кликните на PreTactical картицу, одаберите жељени датум и затим 
кликните на SET. Основним подешавањем портала је регулисана аутоматска понуда приступу информација за сутрашњи дан. 
Напомена: Избором неког другог датума даље у будућности опада релевантност добијених информација. 
 

 



Након избора жељеног дана, клизачем (1) на доле померајте страницу да се појави група European AUP/UUP. 
Ради детаљног приказа кликните на more (2). 
 

 
  



Изаберите врсту информација коју желите да прегледате (European Airspace Use Plan-ЕAUP или European Updated Airspace Use Plan-ЕUUP) 
и жељено време објављивања плана. Кликните на време објављивања поред у продужетку типа информација коју желите да прегледате, 
да бисте добили нови прозор са детаљним информацијама. 
Напомена: ЕAUP/ЕUUP садрже информације о планираним алокацијама или алокацијама делова ваздушног простора које су у току (само у 
ЕUUP) уколико су ти планови достављени Eurocontrol креирањем националних AUP/UUP. Информације о планираним алокацијама делова 
ваздушног простора објављене неким другим начином уобичајеним за ваздухопловство (нпр. NOTAM) неће бити уграђени у ЕAUP/ЕUUP. 
У односу на време објављивања, ЕUUP садржи информације о свим деловима ваздушног простора чија је алокација у току или ће се 
активирати након времена објављивања. 
 

 
 
  



Кликните на картицу RSА Allocations како бисте добили приказ делова ваздушног простора планираних за алокацију, а у поље FIR ID 
унесите LYBA како бисте у оквиру приказа добили само зоне које се налазе ваздушном простору Републике Србије. 
Затим кликните на GO. 
 

 
 
  



Уколико не постоји активна или планирана алокација дела ваздушног простора Републике Србије, приказани прозор ће бити без података. 
 

 
 
  



У случају да постоји активна или планирана алокација делова ваздушног простора Републике Србије у оквиру приказаног простора можете 
пронаћи информације о називу зоне, вертикалним границама алоцираног простора и временском периоду заузетости простора. 
Напомена: Топографској карти на којој можете видети положај сваке од зона у ваздушном простору Републике Србије чија је алокација 
приказана на листи можете приступити на страници на којој сте приступили и овом упутству. 
 

 


