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О нама
основани 2017.

Про�ектовање и израда различитих типова
ракета и беспилотних летелица
6 сектора
55 чланова са 8 факултета
Регистровани у АПР-у као непрофитно
удружење грађана
Једини представници Универзитета у
Београду и Републике Срби�е на
међународним такмичењима из
ваздухопловства
Пуноправан члан међународне
организаци�е ЕУРОАВИА
Марта 2020.  Београдски симпози�ум
ваздухопловства 
9 успешно реализованих про�еката

Kраљице Марије 16, 11000 Београд
marketing@beoavia.org

+381 65 205 99 80
beoavia@gmail.com

www.beoavia.org



ДОСАДАШЊИ
ПРОЈЕКТИ

Дебитантски про�екат Raven за
међународно такмичење "Air

Cargo Challenge" 2019. године у
Штутгарту.

 
 
 
 

Бесплиотна летелица за међународно
такмичење "Air Cargo Challenge" 2022.

године у Минхену.

Дужина = 1.5 m
Висина = 0.5 m
Размах крила = 2.0 m
Електрични погон
MTOW = 7.0 kg

Дужина = 1.36 m
Висина = 0.5 m
Размах крила = 2.0 m
Електрични погон
MTOW = 12 kg

Дужина = 1.5 m
Висина = 0.5 m
Размах крила = 3.4 m
Електрични погон
MTOW = 17 kg

UAV ''RAVEN 19''

UAV ''PHOENIX''

UAV ''RAVEN 18TL''

РАКЕТА-ЈЕДРИЛИЦА 
"AURORA 3"
Вертикално полетање
Дужина = 1.5 m
Висина = 0.65 m
Размах крила = 2.3 m
Маса = 2.7 kg
Погон - вода и ваздух под
притиском ( 10 bar )

Осво�ено 1. место на међународном
такмичењу "Airbus Sloshing Rocket
Workshop" 2022. године у Шпани�и.



ДОСАДАШЊИ
ПРОЈЕКТИ

Висина = 3 m
Пречник = 0.13 m
Висински домет = 3000 m
Погон на чврсто ракетно гориво
Тежина = 35 kg
Три падобрана

RAKETA "ПУПИН К12"

Освојено 3. место на престижном
такмичењу, одржаном у Хамбургу 2020.
године, које је под покровитељством
компанија Airbus, Lufthansa и Heinkel

Group.  

VTOL конфигурација
Увлачећи мотори за вертикални лет
Дужина = 2.8 m
Висина = 0.86 m
Размах крила = 3.96 m
5 електро мотора
93% израђена од карбонских влакана
MTOW = 26 kg

 VTOL UAV "OСА"

VTOL конфигурација
Дужина = 2.2 m
Размах крила = 3.0 m
Дужина трупа = 1.25 m
5 електро мотора
MTOW = 15 kg
Аутопилот Pixhawk4

VTOL UAV "КОС"

Мисија - лоцирање копнених мета на терену.
Симулација лансирања сателита у

свемир.

Освојено 4. место у финалу такмичења "New flying
competition", држаном у Хамбургу 2022. године, које

је под покровитељством компанија Airbus,
Lufthansa и Heinkel Group.  
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ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ 
ПУПИН К12 2.0

Вертикално полетање
Прелазак у хоризонтални лет 
Погон - вода и ваздух под притиском ( 10 bar )

Висински домет = 3000 m
Погон на чврсто ракетно гориво
За научне сврхе
Три падобрана

АУРОРА 4

Задатак је освојити што бољи пласман у
трци са корисним теретом од 20kg
MTOW = 40 kg
Електрични погон са 8 мотора

ОКТОКОПТЕР

ЈЕДРИЛИЦЕ
Mодуларне једрилице за обуку пилота
Подесива конфигурација 
Електрични погон

СЕЗОНА 2022/2023

АУРОРА 4

 ПУПИН К12 2.0

ОКТОКОПТЕР



Као победници овог такмичења 2022. године у Шпанији,
добили смо част да у сарадњи са компанијом "Airbus" и
европским удружењем "EUROAVIA" организуемо финале 2023.
године у Београду. Тада ћемо имати прилику да у Србију
доведемо судије из компаније "Airbus", као и финалисте
такмичења из различитих крајева Европе.

ОРГАНИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА
"AIRBUS SLOSHING ROCKET

WORKSHOP 2023"



Организаци�а ASRW 2023
25.2%

Октокоптер
42.7%

Остало
9.1%

Аурора 4
5.8%

Пупин К12 2.0
17.1%

Буџет

У организаци�и такмичења Airbus Sloshing Rocket Workshop 2023
учеству�е и компани�а Airbus као главни спонзор такмичења
са спонзорством у износу од 826,000.00 рсд.

Потребне финанси�е

Аурора 4 - 354,000.00 рсд
Пупин К12 2.0 - 1,039,000.00 рсд
Октокоптер - 2,596,000.00 рсд
Организација ASRW 2023  -1,534,000.00 рсд
Остало - 554,400.00 рсд

Конгреси - 188,800.00 рсд
Rекламни материјал - 165,000.00 рсд
Чланарина за ЕУРОАВИУ - 23,600.00 рсд
Непланирани трошкови - 177,000.00 рсд

Укупно -  6,007,400.00 рсд 

Ми смо непрофитна студентска организаци�а и
�едино уз помоћ компани�а и по�единаца
доприносимо разво�у будућих инжењера
Срби�е.



Пријатељ пројекта
50.000,00 рсд

Бронзани спонзор
100.000,00 рсд

Сребрни спонзор
150.000,00 рсд

*Hyperlink на сајту Беоавие
 

*Hyperlink на сајту Беоавие
*Присуство на догађајима
*Лого на roll-up банеру
*Промоција на друштвеним мрежама

*Hyperlink на сајту Беоавие
*Присуство на догађајима
*Лого на roll-up банеру
*Лого на промотивној брошури
*Промоција на друштвеним мрежама
*Лого на промотивној брошури
*Лого S на тимској мајици
*Лого S на летелици

Партнери нашег удружења су компаније које нам пружају
подршку у виду финансија, материјала, делова и алата, као и у
виду различитих услуга.

СПОНЗОРСКИ ПАКЕТИ



*Hyperlink на сајту Беоавие
*Присуство на догађајима
*Лого на roll-up банеру
*Лого на промотивној брошури
*Лого у партнерској брошури
*Промоција Ваших производа
*Промоција на друштвеним мрежама
*Лого на промотивној брошури
*Лого M на тимској мајици
*Лого M на летелици
*Представљање компаније до 2 минута на     
 локалним догађајима
*Mеђународна промоција

*Hyperlink на сајту Беоавие
*Присуство на догађајима
*Лого на roll-up банеру
*Лого на промотивној брошури
*Промоција Ваших производа
*Промоција на друштвеним мрежама
*Лого на партнерској брошури
*Лого L на тимској мајици
*Лого L на летелици
*Mеђународна промоција
*Презентација компаније на
међународном такмичењу ASRW
*Представљање компаније до 5 минута на  
локалним догађајима
*Учешће на Вашим догађајима са нашим
летелицама
*Брендирање канцеларијског простора

Златни спонзор
од 200.000,00 рсд

Платинум спонзор
од 500.000,00 рсд

Дијамантски спонзор
од 1.000.000,00 рсд

*Hyperlink на сајту Беоавие
*Присуство на догађајима
*Лого на roll-up банеру
*Лого на промотивној брошури
*Промоција Ваших производа
*Промоција на друштвеним мрежама
*Лого на промотивној брошури
*Лого XL на тимској мајици
*Лого XL на летелици
*Mеђународна промоција
*Презентација компаније на међународном
такмичењу ASRW
*Квартални извештај о активностима и напретку
пројекта током сезоне
*Roll-up компаније у сали током свих дана тимског
догађаја
*Помињање у медијима
*Део назива пројекта (имена летелице)
*Приступ CV бази чланова тима
*Представљање компаније до 5 минута на
локалним догађајима
*Учешће на Вашим догађајима са нашим
летелицама
*Брендирање канцеларијског простора

Генерално спонзорство није
уврштено у спонзорске пакете.








