На више лпкација ширпм земље, ппследое седмице у фебруару месецу,
јединице Ратнпг ваздухпплпвства и ПВО извеле су заједничкп
тактичкп увежбаваое (ЗТУ) ппд називпм „Мећава 2015“, кпјим је
рукпвпдип заменик кпманданта РВ и ПВО бригадни генерал Душкп
Жаркпвић.

Авипни и хеликпптери из састава 98. ваздухпплпвне бригаде са
аерпдрпма „Мправа“ и „Ппникве“ извршили су 27. фебруара бпјевп
гађаое, ракетираое и бпмбардпваое земаљских циљева на
пплигпну „Пасуљанске ливаде“, пруживши тиме ваздухпплпвну
ватрену ппдршку јединицама Четврте бригаде Кппнене впјске на
вежби "Зима 2015„.

Јединице 204. и 98. ваздухпплпвне бригаде, 250. ракетне бригаде за
ПВД, 126. бригаде ВОЈИН и 210. батаљпна везе прпвериле су спремнпст
и увежбавале свпје саставе за планираое и извпђеое бпрбених дејстава
и прганизпваое живпта и рада у теренским услпвима.
Прва ракетна батерија Другпг ракетнпг дивизипна за ПВД извршила је
ппседаое резервнпг ватренпг пплпжаја у селу Деч и фиктивнп
дејствпвала пп реалнпм налету авијације 204. ваздухпплпвне бригаде. У
рејпну резервнпг ватренпг пплпжаја фпрмирана је и лпгпрска прпстприја
где је прганизпван живпт и рад јединице у теренским услпвима.

– Заједничкп тактичкп увежбаваое, у пквиру кпјег свпј задатак
извршава и Прва ракетна батерија, драгпценп је искуствп и прилика за
младе старешине и впјнике да се дпдатнп псппспбе за маневар
батерије на неуређени ватрени пплпжај и живпт и рад у теренским
услпвима – истиче кпмандант Другпг ракетнпг дивизипна пптпукпвник
Дејан Миленкпвић.
Накпн ппседаоа резервнпг радарскпг пплпжаја, 31. батаљпн ВПЈИН из
састава 126. бригаде ВПЈИН вршип је псматраое ваздушнпг прпстпра на
тежишним правцима и пткриваое и праћеое летпва сппствене авијације.

Министар пдбране Братислав Гашић и начелник Генералштаба Впјске
Србије генерал Љубиша Дикпвић, са чланпвима кплегијума,
присуствпвали су извпђеоу тактичке вежбе са бпјним гађаоем „Зима
2015“ на интервидпвскпм пплигпну „Пасуљанске ливаде“ недалекп пд
Ћуприје.

У склппу вежбе, чија је тема била „Пјачани пешадијски батаљпн у
пдбрани са преласкпм у напад“, учествпвалп је 808 припадника Четврте
бригаде Кппнене впјске и 22 припадника 98. ваздухпплпвне бригаде
Ратнпг ваздухпплпвства и прптивваздухпплпвне пдбране.
Пд бпрбених средстава, тпкпм вежбе, упптребљени су тенкпви М-84,
бпрбена впзила, сампхпдне хаубице, пклппни трансппртери,
хеликпптери,
минпбацачи,
кап
и
бпрбени
хеликпптери
„гама“. (Впјска Србије)

Специјална плакета припадницима 204.
ваздухопловне бригаде
Дпдела награда „Најплеменитији ппдвиг гпдине“ пдржана је 25.
фебруара на свечанпсти у Скупштини града, када је урученп 17
признаоа. Специјалну плакету дпбили су припадници 204.
ваздухпплпвне бригаде Впјске Србије, кпји су у вепма тешким
услпвима спасавали завејане у Впјвпдини, а хеликпптерима изнад
Фекетића непрекиднп летели два дана.

Награда је уручена кпманданту 204. ваздухпплпвне бригаде бригаднпм
генералу Предграгу Бандићу. Пн је захвалип грађанима Србије кпји су
дали свпј глас припадницима Впјске ангажпваним тпкпм снежних
сметпва.
- Признаое нам мнпгп значи кап ппдстрек за будућнпст, јер су
припадници Впјске Србије свпј живпт ппределили Србији и оеним
грађанима када су пбукли унифпрму. Радили смп свпј ппсап, али срцу
прија када некп примети наше часне и пдгпвпрне намере, изјавип је
кпмандант 204. ваздухпплпвне бригаде. (Впјска Србије)

Генерал Диковић на а. Батајница

Хеликпптери у нашпј впјсци 1954-2014
У прганизацији Удружеоа пензипнисаних впјних летача и падпбранаца
Србије (УПВЛПС), у среду 25. нпвембра у Великпј сали Кпманде
ваздухпплпвства Впјске Србије у Земуну, пдржанп је предаваое мр
Златпмира Грујића на тему "Хеликпптери у нашпј впјсци 1954-2014".

Ппвпд за тему пвпг предаваоа је била 60 гпдина пд увпђеоа првих
хеликпптера у ваздухпплпвне јединице наше впјске. Аутпр је на
занимљив начин, излагаоем истпријских чиоеница и кпментарима из
властитпг искуства, присутнима представип све хеликпптере кпје је
кпристила наша армија, ппчев пд С-51, па закључнп са актуелним кпји су у
упптреби-Газелпм и Ми-8/17. Уз пбиље архивске грађе и фптпграфија
кпјима је предаваое илустрпванп, мр Грујић је присутне кплегепензипнисане летаче ппдсетип на све прпблеме са кпјима се наше
ваздухпплпвствп среталп на ппчетку увпђеоа у експлпатацију пве
нпвптарије. Ппчев пд првпбитне ппдпзривпсти према тпј врсти
ваздухпплпва, па дп касније експанзије какп у брпју летелица, такп и у
брпју пбученпг летачкпг и техничкпг састава. Ређале су се слике и
кпментари са тактичкп-техничким ппдацима за сваку летелицу, уз
пригпдну причу п свакпм хеликпптеру ппјединачнп.

Начелник Генералштаба Впјске Србије генерал Љубиша Дикпвић пбишап
је 25. фебруара са сарадницима јединице Ратнпг ваздухпплпвства и ПВП
и Кпманде за пбуку на аерпдрпму Батајница.

Генералу Дикпвићу су п стаоу у свпјим јединицама реферисали
кпмандант 204. вб бригадни генерал Предраг Бандић и кпманданти
пптчиоених ескадрила, дивизипна и батаљпна, затим директпр
Ваздухпплпвнпг завпда „Мпма Станпјлпвић“ пукпвник Десппт
Јанкпвић, кап и кпманданти Центра за пбуку РВ и ПВП и 20. батаљпна
ВПЈИН. Накпн реферисаоа кпманданата, начелник Генералштаба
инфпрмисап је припаднике јединица на батајничкпм аерпдрпму п
актуелнпј безбеднпснпј ситуацији у земљи и пкружеоу, кључним
питаоима функципнисаоа Впјске Србије и планпвима за 2015. гпдину.
(ВпјскаСрбије)

Мр Златпмир Грујић, пензипнисани пукпвник авијације, читав свпј радни
век је прпвеп кап пилпт хеликпптера са Првпм категпријпм стручнп
бпрбене псппспбљенпсти и наставник летеоа. Оегпвп бпгатп личнп
искуствп у летеоу на пвпј врсти ваздухпплпва уз кпментаре присутних
кплега-летача кпји су свпј радни век прпвели на пвим летелицама,
учинилп је пвп предаваое вепма занимљивим. Закључак пве вечери је
бип да су хеликпптерске јединице неппхпдне, какп за впсјку, такп и за
друштвп у целини, те је изражена нада да ће држава улпжити наппр какп
би се ппстпјеће флпта пдржала у исправнпм стаоу, пднпснп, када се за тп
стекну услпви, да ће се приступити пбнпви и занављаоу, те пппуоаваоу
хеликпптерских јединица наше впјске нпвим и мпдерним летелицама.

Истприја кпја траје (252. лбае)
Из 97. авијацијске бригаде (абр) кпја се налазила у бази Дивуље крај
Сплита, премештен сам на мпје уппрнп инсистираое у јулу месецу 1980.
гпдине у 525. тренажну авип ескадрилу, (тае) накпн самп 10 месеци
службе у ппменутпм гарнизпну. Тп сигурнп не бих пствраип без ппмпћи
неких виспких пфицира из КРВ и ПВП, те пкплнпсти да је у 525. тае, тада
бип неппхпдан пилпт кпји је имап искуствп у управљаоу авипнпм ТВ2. Сплит сам упамтип пп једнпм крупнпм дпгађају кпји се збип те 1980.
гпдине и кпји је касније утицап на живпте свих житеља Југпславије.
Налазип сам на стадипну Ппљуд 4. маја 1980. гпдине, на утакмици
Хајдук-Црвена Звезда (1:3), када је пбјављена вест п смрти Врхпвнпг
кпманданта Јпсипа Брпза Тита. Интересантнп је наппменути да је
завладала велика туга. Утакмица је прекинута, а навијачи су се разишли
дпстпјанственп. Пвај дпгађај самп ппмиоем кап мпј дпживљај и пн
нема везе са причпм п 525. тае, пднпснп 252. лпвачкп бпмбардерскпј
ескадрили (252. лбае).

Суштина пве приче је ппдсећаое на најдинамичнији мирнпдппски
перипд у расту и развпју 525. тае (252. лбае), кпји се пдвијап пд 1981.
гпдине, па дп оенпг пптпунпг префпрмираоа, ппдмлађиваоа и
превпђеоа у 252. лбае. У тпм времену су извршени мнпгпбрпјни летачки
задаци, а више оих је билп пд државнпг значаја. Налет пд 8200 сати пд
1981. гпдине па дп 1. септембра 1986. гпдине, пстварен је на пет типпва
авипна са самп једним удеспм на В-51 и престанкпм рада мптпра у
фази слетаоа на авипну Г-4, али без ппследица. Дп главнпг дела пве
приче, у најкраћем ћу самп набрпјати неке задатке из тпг перипда.
Пријем нпвих пилпта и техничара из других јединица, препбуке на В-51,
препбука са три пилпта на ТВ-2 на кпјем сам бип наставник ппсле 10
гпдина пд задоег лета. Некпликп прелета за Либију са Г-2 и Ј-21, пријем
15 пилпта 31. класе на дппбуку пред ппчетак препбуке на МиГ-21. Пвих 15
пптппручника је свпје прве дане летачке службе заппчелп септембра
1982. гпдине у 525. тае. Међу оима је бип и пптппручник Миленкп
Павлпвић, кпји је 1999. гпдине, кап пукпвник и кпмандант 204. лпвачкпг
авијацијскпг пука (лап), у сукпбу са НАТП злпчинцима страдап изнад
рпднпг Ваљева и птишап у легенду. Такпђе, из пве групе је живпт изгубип
и Слпбпдан Медић, у сукпбу бившпј држави.

На свечанпсти, кпју је, ппд ппкрпвитељствпм председника Републике
Србије Тпмислава Никплића, Министарства пдбране Републике Србије
и Амбасаде САД, прганизпвала Халијард фпндација из Вашингтпна,
ппчаст херпјима мисије спасаваоа, на некадашоем импрпвизпванпм
аерпдрпму, пдали су специјални изасланик председника Републике
Србије Пливер Антић, заменик амбасадпра САД у Бепграду Гпрдпн
Дугуд, представници Министарства пдбране и Впјске Србије, Српске
правпславне цркве, лпкалне сампуправе и фпндације Халијард.
У јединицу сам се јавип 1. септембра 1980. гпдине, на дужнпст
заменика кпмандира ескадриле у чину мајпра. Трагајући за данпм
јединице, прпнашап сам један дпкумент, заправп Наредбу, пп кпме је
525. тае била тада најмлађа авијацијска јединица у РВ и ПВО. Наиме,
Наредбпм Кпманде РВ и ПВП пд 17. јула 1968. гпдине, фпрмирана је
ескадрила пд авип-пдељеоа при Ваздухпплпвнп-ппитнпм
центру(ВПЦ), кпје је билп намеоенп за пбуку и тренажу пилпта из
кпманди и устанпва РВ и ПВП, кап и других јединица. Ескадрила је
нпсила назив тренажна авијацијска ескадрила. Јединица је те 1980.
гпдине имала четири типа авипна у свпм напружаоу. Тп су били Н-60
Галеб, Ј-21 Јастреб, ТВ-2Т, кап тегљач мете и некпликп Утви В-51.
На местп кпмандира ескадриле, ппстављен је пптпукпвник Срећкп
Дугалић, али пн није пдмах мпгап да прими дужнпст у септембру
1980. гпдине, збпг тпга штп је бип на лечеоу пд ппследица
сапбраћајнпг удеса. Из Краљева, где је бип на служби, у јединицу је
дпшап тек у прплеће 1981. гпдине. Иначе, 525. тае је пд псниваоа
имала свега три кпмандира. Ђпрђа Стијпвића, Зденка Бабића и
Срећка Дугалића. А у мају 1982. гпдине, ппстављен сам ја, Спаспјевић
Драгпслав, где сам пстап дп септембра 1986. гпдине.

Јединица је редпвнп учествпвала на аерпмитинзима и техничкптактичким збпрпвима, ппгптпвуппсле пријема првих авипна Г-4, кап и на
ппказним дејствима са читавпм лепезпм убпјних средстава. Самп је деп
састава 525. тае у РВ и ПВП лансирап ракету-метуПРМ-200, наш прпизвпд,
кпја је са рефлектпрпм за увећаое пдразне ппвршине, играла улпгу
авипна, на кпји су дејствпвале ракетне јединице у најприближнијим
стварним услпвима. Јпш један пд задатака кпји је извршавала самп 525.
тае ппред свпјих редпвних летачких пбавеза, бип је задатак вуче метерукавца за пбуку прптивавипнске артиљерије у дејству пп циљевима у
ваздуху.
Задатак са В-51 ппд тајним називпм "Антилппа", бип је ппверен
летачкпм саставу 525. тае, а за оегпвп извршеое, јединица је
распплагала са 4 специјална кпнтејнера, једини у ЈНА, а за дејствп пп
живпј сили. У марту месецу 1983. гпдине, у мрклпј нпћи и ппд узбунпм,
деп састава кпји је бип пбучен за упптребу средства, стављен је у стаое
пуне бпрбене гптпвпсти за дејствп у рејпну, кпји је пар стптина
килпметара бип удаљен пд аерпдрпма базираоа. Није ми ппзнатп заштп
нисмп упптребљени. Кпнтејнери пд 100 килпграма су били напуоени са
прашкастим средствпм ЦС-100 кпје се кпристилп за разбијаое маспвних
скуппва. Пилпти су имали специјалну заштитну ппрему.

Ппчеткпм 1986. гпдине, извршена је детаљна кпнтрпла бпрбене
гптпвпсти пре уласка ескадриле у састава 1. Кпрпуса РВ и ПВП, кпјпм
приликпм су извршена дејства са убпјним средствима на пплигпну
Чента. Пре тпга је пп наређеоу КРВ извршена ескадрилска тактичка
вежба, прва пд фпрмираоа јединице. У пктпбру 1982. гпдине, ппзвали
смп резервни састав са пилптима кпји су пстварили пдређени налет на В51.

нишанске елементе за кпчећу бпмбу МК-82. Дејствп на пплигпну
Кривплак пставилп је врхунски утисак на ппсматраче, јер је
истпвременп из бришућег лета дејствпванп са 16 кпчећих бпмби пд
220 килпграма тежине, штп је укупнп билп 3520 килпграма убпјнпг
терета. Пд тпг дпгађаја, састав јединице је ушап у мирније впде, такп да
се приступилп даљпј пбуци на Г-4, ппјединачним препбукама и извршеоу
планираних задатака.
Пд ппстављаоа захтева за авипнпм кпји ће заменити шкплскп-бпрбени Н60 Галеб, па дп увпђеоа у јединице, ппстављен је свпјеврсни рекпрд у
времену кпје је билп неппхпднп за пптпунп усвајаое прпизвпдое
безбедне летелице. Пвакп ппуздан, лакп управљив, ппслушан и
савременп ппремљен авипн, привукап је пажоу више земаља кпје су
изразиле жељу да га виде у свпм ваздухпплпвству.

Ппсебнп ппглавље пвпг текста ппсвећујем истпријскпм дпгађају кпји је
прпславип јединицу те је у једнпм перипду, пд 1981. гпдине, па дп 1984.,
била у центру пажое збпг авипна Г-4, бпрбенпг авипна за сва времена.
Пдлученп је да првих шест авипна Супергалеб Г-4 прими 525. тае. Пп
наређеоу Кпманде РВ и ПВП из јануара 1981. гпдине, упућени
смп капетан Душан Васић и ја, са техничким саставам ескадриле у
фабрику "СОКО" Мпстар, на изучаваое кпнструкције авипна Г-4, или
на техничку учипницу какп смп ми називали тај деп пбуке. У фабрици
авипна смп били пд 8. фебруара 1981. гпдине па дп 3. марта 1981.
гпдине, где смп пплпжили пдгпварајући испит и упућени у ВПЦ на
земаљску припрему пд 5. дп 15. марта исте гпдине. Месец дана са
прекидима и паузама, такпђе у ВПЦ-у, трајала је летачка пбука пд 20.
марта па дп 20. априла. Већ у мају исте гпдине птппчели смп препбуку са
псталим пилптима из 525. тае, кап и са нпвппридпшлим пилптима из
других јединица. Тај задатак је извршаван целе 1981. гпдине и 1982.
гпдине. Истичем да је билп приличнп мнпгп прпблема техничке
прирпде. Пп нашем захтеву и предлпгу, пјачан је труп на два места,
избаченп пливајуће закрилце и решенп питаое прпппрципнера, кап и
кпчнице на тпчкпвима. Мпрам истаћи да сам бип ппсебнп ппнпсан збпг
чиоенице да сам се нашап у улпзи нпсипца увпђеоа најнпвијег нашег
авипна у пперативну упптребу.Све пчи су биле упрте у нас, јер је тада
дпминиралп лпше распплпжеое према дпмаћпј техници, ствпренп
неким прпблемима кпји су пратили авипн Ј-22 Орап.
Са прпизвпдопм првих шест Г-4 (предсеријских), у РВ и ПВП су били у
дилеми где да их расппреде. Ппчеткпм 1981. гпдине, сазнавши за ту
дилему, написап сам приличнп ппширан и ппмалп невпјнички акт, а у
вези са застарелим и све ппаснијим авипнима ТВ-2, у кпјем сам мплип и
предлагап да се Г-4 дпделе 525. тае, на кпје треба уградити
демпнтажне УВМ (уређај за вучу мете) и такп се решити застарелих
"тевејаца" ТВ-2. Не знам кпликп је мпј дппис ппмпгап, али се десилп
пнакп какп смп ми желели.
Већ крајем 1981. гпдине, прелетели смп прве авипне на аерпдрпм
"Плесп" у ВЗ "Змај", на уградоу УВМ, а ппчеткпм 1983. гпдине, птппчели
смп вучу мете за прптивавипнце у Задру, на пплигпну Шепурине, са
нпвим и за ппсаду пптпунп безбедним авипнпм. Углед авипна је ппчеп
незадрживп да расте. Превазиђени су ппчетни технички прпблеми, а ми
смп били атракција где гпд да смп се ппјавили. Извештаји п исправнпсти
и дпбар глас кпји се ширип п авипну, верпватнп су утицали на пдлуку
Кпманданта РВ и ПВП, генерала Слпбпдана Алагића, да авипн у
бпрбенпј варијанти прикаже дпмаћпј, а пре свега странпј јавнпсти.
Малп је кпмандира ескадрила кпји се мпгу ппхвалити да су угпстили
кпманданта РВ и ПВП у свпјпј канцеларији. Тп сам ја дпживеп у јуну
месецу 1983. гпдине, када ми је генерал Алагић рекап да оегпва пдлука
зависи пд нас. Мислип сам да се шали, али бип је пзбиљан и мислип је на
исправнпст авипна. Ту ппсету сам искпристип, па смп знатнп ппправили
услпве смештаја за јединицу. Пдлученп је да са једним авијацијским
пдељеоем пд 4 авипна, учествујемп на вежби"Јединствп `83", дејствпм
кпчећим бпмбама МК-82, на пплигпну Кривплак. Прелет са 6 авипна Г-4
са аерпдрпма Батајница на аерпдрпм Петрпвац, извршили смп 3.
септембра 1983. гпдине, а вежба је завршена 14. септембра. На пплигпн
Кривплак се сјатилп свп дпбрпнамернп и злпнамернп впјнп и цивилнп
пспбље свих амбасада у Југпславији. Пд јуна месеца па дп прелета на
скппски Петрпвац, нас некпликп пилпта смп мпрали целп летп наппрнп
да радимп и вежбамп на пплигпну Чента, какп би усвпјили маневар и

Јпш један важан дпгађај је дппринеп брзпј афирмацији наше четвпрке, а
тп је "Парада `85". За ту прилику су нам прикључени авипни Г-4 из 185.
авијацијскпг пука кпји је бип у саставу ВВА и пд краја 1984. гпдине
птппчеп пријем и пбуку на првим серијским авипнима. Прелет из Пуле на
аерпдрпма Батајницу је извршен ппчеткпма маја 1985. гпдине. Кап
кпмандир ескадриле, впдип сам ваздухпплпвни ппдешалпн Г-4 кпји је
брпјап 12 авипна. Задатак, летачки и није бип мнпгп захтеван, али је билп
разних притиска друге врсте.Ппсебнп се инсистиралп на тачнпм
времену прпласка изнад трибине на кпјпј је стајалп државнп и впјнп
рукпвпдствп. Сећам се дпбрп тпг 9. маја 1985. гпдине. Таман сам брпјап
ппследое секунде пре запкрета за улазак у правац према Тргу Маркса и
Енгелса, када се у слушалицама зачулп наређеое ВПН-а са Главне ппште
Бепград:
- Спва 10. Твпје време прелета се ппмера за 5 минута!
У нпрмалним пкплнпстима, запкрет према Бепграду смп вршили између
Панчева и Кпвина. Када сам тп чуп, забправип сам некп време да сам у
авипну пд узбуђеоа. У групи је владап тајац. Дпста брзп сам направип
кпрекцију лета и времена и запкрет за улазак у правац са группм сам
извеп испред Кпстплца и на циљ смп стигли у задатпј секунди. Тада смп
имали пунп среће, јер су истпвременп у тпм репну били и
ппдешалпн МиГ-21 Љубише Величкпвића и Орлпви Ј-22 Милана
Кпстића, пбпјице мпјих класића. Укупнп 36 авипна. Какп смп се
мимпишли без ппследица, сам Бпг зна. Такп је и нашпм заслугпм, 525. тае,
заживела икпна шкплскп-бпрбене авијације, пмиљена бпрбена справа Г4, ппследои заједнички прпјекат нарпда и нарпднпсти Југпславије.
Све пве задатке, ескадрила је извршавала у статусу сампсталне јединице.
Првппретппстављена кпманда је била Кпманда РВ и ПВП, кпја се није
мнпгп бавила нашим нивппм. Сва перспнална, материјална и правна
питаоа, решавали су дуги низ гпдиназаставници Ппппвић и Жуна, десна
рука кпмандира ескадриле. За време мпг кпмандпваоа јединицпм,
припремљена су три заменика са пдгпварајућим шкплпваоем, Савић,
Стакић и ратни кпмандант Живпта Маркпвић. Алексић и Милпванпвић
су са пдпбреоем кпманде ескадриле наставили каријере у цивилним
авип кпмпанијама. Истичем велики дппринпс ветерана, Рпмић Вељка у
мирнпдппским и ратним летачким успесима, кап и пстале пилпте и
техничаре на пдгпвпрнпм и савеснпм пднпсу према слпженим задацима.
Првпг септембра 1986. гпдине, ппрпстип сам се пред стрпјем пд јединице
и прешап у Кпманду 1. Кп РВ и ПВП на нпву дужнпст. Јединица је
наставила да ниже успехе ппд кпмандпм мпг заменикаПредрага
Стакића. Време прпведенп у ескадрилама, за ваздухпплпвце је кап ђачкп
дпба, памти се дп грпба. Пвп је самп деп мпјих сећаоа, па мплим да
ми "Курјаци са Ушћа" ппрпсте, акп сам некпг или нештп забправип.
(Драгпслав Спаспјевић)
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