У удесу трансппртнпг хеликпптера Ми-17, кпји се 13. марта срущип у
щирем рејпну бепградскпг аерпдрпма "Никпла Тесла" кпд Суршина,
тпкпм пперације трагаоа и спасаваоа, страдали су пилпт мајпр Омер
Мехић, пилпт капетан Милпван Ђукарић, механишари леташи
заставник Небпјша Драјић и заставник Иван Миладинпвић, лекар
Џевад Љајић, анестетишар Мирпслав Веселинпвић и беба Шахин
Адемпвић из Нпвпг Пазара. Тим тужним ппвпдпм, наще Удружеое је
упутилп телеграм саушещћа Министру пдбране, НГШ, Кпманданту РВ и
ПВП, Кпманданту 204. вбр, Кпманданту 890. мхе и Градпнашелнику
Нпвпг Пазара. Нека им је вешна слава и хвала!
Драјић Радпја Небпјша, механичар-летач, заставник технишке службе,
рпђен 22. маја 1971. гпдине у Бајинпј Бащти. Бип је на дужнпсти кпмандира
пдељеоа, уједнп леташ, 1. пдељеоа за хеликпптер и мптпр за ХТ-40/48, впд
за хеликпптер и мптпр, Чета за ваздухпплпвнп-технишкп пдржаваое 890.
мещпвите хеликпптерске ескадриле 204. ваздухпплпвне бригаде. У впјсци пд
14. јула 1990. гпдине. Заврщип је средоу впјну щкплу РВ и ПВП у Рајлпвцу
1990. гпдине, а имап је и заврщене препбуке за ХТ-40 и ХТ-48. Пжеоен и птац
двпје деце.
Миладинпвић Милана Иван, механичар-летач, заставник технишке службе,
рпђен 24. августа 1968. гпдине у Крущевцу. Бип је на дужнпсти првпг
ппдпфицира у Чети за ваздухпплпвнп-технишкп пдржаваое 890. мещпвите
хеликпптерске ескадриле 204. ваздухпплпвне бригаде. У впјсци пд 18. јула
1987. гпдине. Заврщип је Средоу впјну щкплу РВ и ПВП у Рајлпвцу 1987.
гпдине, а имап је заврщене препбуке за ХТ-40 и ХТ-48. Пжеоен и птац двпје
деце.
У удесу су настрадали:

Џевад Љајић, лекар анестезиплпг Хирурщкпг пдељеоа Ппщте бплнице у
Нпвпм Пазару. Рпђен 1974. гпдине. Пжеоен и птац двпје деце.
Мехић Рамиза Омер, пилпт, впђа ваздухпплпва,мајпр авијације, рпђен
24. јула 1967 гпдине у Дпбпју. Бип је на дужнпсти ппмпћника
кпманданта за трансппрт и трагаое и спасаваое, уједнп наставник
летеоа у кпманди 890. мещпвите хеликпптерске ескадриле 204.
ваздухпплпвне бригаде. У впјсци је пд 21. јула 1990. гпдине. Заврщип је
Ваздухпплпвну впјну академију у Задру и све време је бип пилпт
хеликпптера. Има зваое старијег наставника летеоа и 1. категприју
струшнп-бпрбене псппспбљенпсти. Псппспбљен је за пилпта ХТ-40 и ХТ48. Пжеоен и птац двпје деце.
Ђукарић Остпје Милпван, пилпт, капетан авијације, рпђен 22. јула
1982. гпдине у Нпвпм Саду. Бип је на дужнпсти пилпта у 1.
хеликпптерскпм пдељеоу 890. мещпвите хеликпптерске ескадриле 204.
ваздухпплпвне бригаде. У впјсци је пд 16. септембра 2005. гпдине.
Заврщип је впјну академију смер авијација. Бип је пилпт 4. категприје
струшнп-бпрбене псппспбљенпсти.

Мирпслав Веселинпвић, медицински техничар-анестетичар у Ппщтпј
бплници у Нпвпм Пазару. Рпђен 1973. гпдине. Пжеоен и птац двпје деце.
Шахин Адемпвић, беба стара свега пет дана...
Нашелник Генералщтаба је наредип фпрмираое кпмисије за утврђиваое
узрпка настанка ванреднпг дпгађаја, кпја има задатак да утврди защтп и какп
је дп оега дпщлп, да ли има пдгпвпрнпсти и кп је за тп пдгпвпран.
Кпмандант Ваздухпплпвства, у складу са правилима летеоа, фпрмирап је
екипу технишкп-струшну, кпја има задатак да утврди евентуалне узрпке
птказа на летелици, узрпке технишке прирпде. Пбе кпмисије су заврщиле свпј
рад и извещтаје предале надлежним институцијама пднпснп Тужилащтву.
Јпщ увек јавнпсти нису ппзнати налази пве две кпмисије, пднпснп садржај
извещтаја и званишан налаз. Јавнпст у Србији, а нарпшитп струшна, те такп и
УПВЛПС пшекује презентпваое извещтаја. (Впјска Србије/МР)

Кпмемпрација настрадалим
припадницима РВ и ПВО
У Дпму ваздухпплпвства у Земуну 15. марта је пдржан кпмемпративни
скуп настрадалим припадницима Ратнпг ваздухпплпвства и
прптивваздухпплпвне пдбране мајпру Омеру Мехићу, капетану
Милпвану Ђукарићу, заставницима Небпјши Драјићу и Ивану
Миладинпвићу, кпји су трагишнп настрадали у удесу хеликпптера.

– Наща срца су испуоена тугпм, али и ппнпспм, јер смп имали шаст да такп
племенити људи буду деп нас буду деп нас, истакап је кпмандант РВ и ПВП
дпдајући да Впјска Србије изгубила врсне леташе, велике прпфесипналце и
патрипте, те да оихпви људски и прпфесипнални квалитети, пднпс према
ппрпдици, држави и ппслу треба да буду трајна инспирација и узпр будућим
генерацијама ваздухпплпваца.
Скупу су присуствпвали председник Републике Србије Тпмислав
Никплић, министар пдбране Братислав Гашић, нашелник
Генералщтаба Впјске Србије генерал Љубиша Дикпвић, представници
Владе, Министарства пдбране и Впјске Србије, а препуна сала у
Кпманди РВ и ПВП била је премала да прими све пријатеље и кплеге
кпји су свпјим присуствпм хтели да изразе најдубље ппщтпваое
настрадалима.
Накпн минута ћутаоа, кпмандант Ратнпг ваздухпплпвства и
прптивваздухпплпвне пдбране генерал-мајпр Ранкп Живак истакап је
да је изненадна и трагишна несрећа из оихпвих редпва птргла
шетвприцу кплега, класића, сабпраца, пријатеља.

Према решима генерала Живака, Впјска Србије и оени припадници ће
учинити све штп је у оихпвпј мпћи да ппрпдицама ппмпгне да пребрпде
страшну трагедију.
– Тп је нащ дуг и пбавеза, јер су тп били нащи пријатељи. Тп је најмаое щтп
мпжемп да урадимп за оих и нас. Будите ппнпсни на оих – ппрушип је
генерал Живак.
Ппследои пут пд кплега ппрпстип се и пптпукпвник Мирпслав Зечевић,
кпмандант 890. мещпвите хелпкпптерске ескадриле, у кпјпј су службпвали
трагишнп настрадали ваздухпплпвци.
– Пкупили смп се да им пдамп вешну ппшаст, кажемп им великп и истинскп
хвала за све щтп су ушинили за птачбину, впјску, ппрпдицу и пријатеље –
нагласип је пптпукпвник Зешевић.

Какп је истакап, шетвприца припадника РВ и ПВП, кап људи и пилпти
стасавали су у тещким временима и пплпжили мнпге испите, какп
щкплске, такп и живптне, кап и да су захваљујући врлинама, ппщтенпм
и преданпм раду, израсли су у врсне струшоаке кпје би свакп ппжелеп
да има ппред себе кап сабпрце и људе, на кпје се увек мпглп пслпнити.
– Пп прирпди ппсла пни су били и пстали јаке индивидуе, али да је пнп
щтп их је пдликпвалп бип је тимски рад – нагласип је генерал Живак
ппсебнп истишући оихпве виспке мпралне квалитете, хуманпст и
патриптизам кпји су дпщли дп пунпг изражаја тпкпм прпщле гпдине.
Према оегпвим решима, са псталим припадницима Впјске Србије били
су увек уз свпј нарпд и тамп где је најпптребније.
– Били су херпји, увек међу првима и увек на висини задатка. Највеће
награде су им били псмеси спасене деце и псећаое да су нещтп дпбрп
урадили за свпју земљу и грађане – нагласип је генерал Живак дпдајући
да су и приликпм ппследоег задатка дали све пд себе, али да се
судбина сурпвп ппиграла са оима.

Гпвпрећи п живптима и храбрпсти свпјих кплега, кап и прпфесипналним
изазпвима са кпјима су се скпрп свакпдневнп супшавали пбављајући свпје
задатке, за щта су мнпгп пута награђивани, пптпукпвник Зешевић је истакап
да су страдали најбпљи.
– Пни вище нису са нама, али ће увек бити уз нас, памтићемп увек щта су
ушинили. Оих вище нема, али ће бити заувек прише п оима међу нама, дпк је
нас живеће и сећаое на оих. Нека вам је лака земља, а за све дпбрп щтп сте
ушинили нека вам је вешна слава – нагласип је пптпукпвник Зешевић
ппрушујући ппрпдицама настрадалих да утеха треба да им буде сазнаое да
су оих шетвприца шаснп пбављали пбавезе и спасили хиљаде живпта. (Впјска
Србије)

Ппгреб и ппмен настрадалим
припадницима РВ и ПВО
Уз впјне ппшасти 16. марта су у Нпвпм Саду и Мпщприну сахраоени пилпти
мајпр Омер Мехић и капетан Милпван Ђукарић, кпји су ппгинули
приликпм пада хеликпптера кпд аерпдпрпма „Никпла Тесла“, у акцији
спасаваоа бебе.

Вище хиљада људи ппрпстилп се пд двпјице пилпта Впјске Србије. Уз
ппрпдице, пријатеље и кплеге, сахранама мајпра Мехића и капетана
Ђукарића присуствпвали су министар пдбране Братислав Гашић,
нашелник Генеращтаба Впјске Србије генерал Љубиша Дикпвић, државни
секретар у Министарству пдбране Зпран Ђпрђевић, кпмандант РВ и ПВП
генерал-мајпр Ранкп Живак и изасланик председника Републике Србије
Милпрад Симић.

Пред вечнпм кућпм Михаила Петрпвића
Чланпви Удружеоа пензипнисаних впјних леташа и падпбранаца Србије
(УПВЛПС), Завишајнпг удружеоа „Михаилп Петрпвић“ из Влакше и
Ваздухпплпвне фпндације „Пилпт Михаилп Петрпвић“, изащли су,
традиoципналнп, двадесеттрећу гпдину заредпм пред вешну кућу пилпта
Михаила Петрпвића на Нпвпм грпбљу у Бепграду.

Ваздухпплпвци су пдали ппщту првпм српскпм пилпту и првпј жртви
српскпг ваздухпплпвства, пплпжили цвеће и запалили свеће над оегпвим
грпбпм.
Михаилп Петрпвић (1884-1913) рпдпм из села Влакша у Шумадији,
артиљеријски наредник, заврщип је пилптску щкплу у Францускпј у летп
1912. гпдине, са јпщ петприцпм српских пилпта. Пн је први пплетеп сам и
први дпбип диплпму пилпта авипна и затп оегпвп шаснп име стпји на шелу
истприје српскпг впјнпг ваздухпплпвства. На жалпст, први пилпт је и прва
жртва српскпг впјнпг ваздухпплпвства, ппгинуп је 20. марта 1913. гпдине у
пперацијама српске и црнпгпрске впјске кпд Скадра.
Трагишнп настрадали пилпт наредник Махаилп Петрпвић сахраоен је
близу места ппгибије у ппрти цркве у селу Бараблущи кпд Скадра. Пдатле
је оегпвп телп пренетп 1914. гпдине на Цетиое.

На Централнпм грпбљу у Бепграду, уз впјне ппшасти, 17. марта је сахраоен
заставник техничке службе Иван Миладинпвић, механишар-леташ, кпји
је страдап приликпм пада хеликпптера кпд аерпдпрпма „Никпла Тесла“ у
акцији спасаваоа бебе. Уз ппрпдицу, пријатеље и кплеге, ппследоем
испраћају припадника Впјске Србије присуствпвали су министар пдбране
Братислав Гашић, кпмандант РВ и ПВП генерал-мајпр Ранкп Живак и
изасланик председника Републике Србије Милпрад Симић.
Истпга дана, мнпгпбрпјне кплеге, пријатељи и рпдбина пкупили су се у
тужнпј ппвпрци крпз бајинпбащтанскп селп Јакаљ какп би на вешни
ппшинак испратили заставника Небпјшу Драјића. Уз впјне ппшасти и
песму „Тамп далекп“, пд заставника Драјића ппследои пут ппрпстили су
се, ппред шланпва ппрпдице, рпдбине, пријатеља и кплега из 890.
мещпвите хеликпптерске ескадриле, и државни секретар у Министарству
пдбране Зпран Ђпрђевић, нашелник Генералщтаба Впјске Србије генерал
Љубиша Дикпвић и кпмандант 204. ваздухпплпвне бригаде бригадни
генерал Предраг Бандић.

У бпгпслужбенпм прпстпру Генералщтаба Впјске Србије 20. марта је
служен седмпдневни ппмен и мплитва трагишнп настрадалим
припадницима Впјске Србије и нпвппазарскпг здравственпг центра у удесу
трансппртнпг хеликпптера Ми-17, кпји се у петак 13. марта срущип у
щирем рејпну бепградскпг аерпдрпма "Никпла Тесла", тпкпм пперације
трагаоа и спасаваоа.
Главни впјни свещтеник капетан Слађан Влајић, кпји је пбавип службу,
истакап је да је данащое пкупљаое прилика „да се ппклпнимп жртви кпју
су наща браћа дала за нас“. (Впјска Србије)

Залагаоем Михаилпвпг брата Живпрада Петрпвића, артиљеријскпг
пптпукпвника, ппсмртни пстаци Михаилпви пренети су 1931. гпдине у
Бепград и сахраоени, уз највище ппшасти и налет ескадриле авипна, у
присуству мајке, сестре, брата и кплега ваздухпплпваца, на Нпвпм грпбљу,
где и данас ппшивају у ппрпдишнпј грпбници.
Пбележавајући 80 гпдина српскпг впјнпг ваздухпплпвства, 1992. гпдине,
припадници РВ и ПВП су скинули веп забправа са Миха-илпвпг имена и
дппринпса нащпј авијацији, ппсетили оегпв грпб, и пд тада сваке гпдине
20. марта излазе пред оегпву вешну кућу пдајаући му ппшаст за јунашкп
делп и истпријски ппдвиг.
На дан Михаилпвпг рпђеоа, 14 јуна, ваздухпплпвци пдлазе пред оегпву
рпдну кућу у селу Влакша, кпја стаменп пдплева зубу времена, не
дпшекавщи да буде стављена ппд защтиту државе. Та пкупљаоа су
ппстала и традиципнални сепски празник, када се Михаилпви
ппщтпвапци пкупљају у шаст и славу првпг српскпг пилпта, небескпг херпја,
кпји је у свпјпј истпријскпј мисији пдлетеп у вешнпст.
На 130. гпдищоицу рпђеоа Михаила Петрпвића Удружеое
пензипнисаних впјних леташа и падпбранаца Србије издалп је коигу „Лет
у вешнпст“ – приша п првпм пилпту Србије. Ни ппсле стп две гпдине пд
ппгибије први српски пилпт није дпбип сппменик, кап ни први српски
аерпнаут и први кпманднат српскпг ваздухпплпвства пукпвник Кпста
Милетић.
Сем скрпмнпг белега на ппрпдишнпј грпбници и сппмен-плпше у селу
Влакша на рпднпј кући, Михаилп Петрпвић први српски пилпт и прва
српска ваздухпплпвна жртва нема другпг сппмен пбележја.
Ппстпји вище идеја, предлпга и прпјеката да се Михаилу Петрпвићу и
псталим пилптима, кап и пукпвнику Кпсти Милетићу, првпм щкплпванпм
ваздухпплпвцу, балпнеру и првпм кпманданту српскпг ваздухпплпвства,
ппдигну дпстпјна сппмен-пбележја, али се на тпме није нищта дп сада
ушинилп. Ваздухпплпвци пшекују да се у 103. гпдини српске авијације, бар
неки пд тих прпјеката реализује.
Првпг српскпг пилпта наредника Михаила Петрпвића ппщтпвапци никада
неће забправити, а надају се да ће и држава Србија ушинити кпрак да се
пдужи заслужнпм сину, кпји самп дан пред ппгибију реше брату: „Часнп је
за птачбину мрети“. (Златпмир Грујић)

Дан сећаоа на страдале у НАТО агресији

Обележена гпдишоица пбараоа Ф-117

У свим кпмандама, јединицама и устанпвама Впјске Србије пбележен је
Дан сећаоа на страдале у НАТП агресији 1999. гпдине – 24. март.

У касарни ''Мајпр Милан Тепић'' у Јакпву 250. ракетна бригада за
прптивваздухпплпвна дејства данас је пбележила гпдишоицу
пбараоа стелт бпмбардера Ф-117A.

Нашелник Генералщтаба Впјске Србије генерал Љубиша Дикпвић
присуствпвап је пбележаваоу Дана сећаоа у Кпманди Ратнпг
ваздухпплпвства и прптивваздухпплпвне пдбране у Земуну.

Заменик нашелника Генералщтаба Впјске Србије генерал-пптпукпвник
Јпвица Драганић присуствпвап је пбележаваоу Дана сећаоа у 250.
ракетнпј бригади за прптивваздухпплпвна дејства и пплпжип венац на
сппменик ппгинулим припадницима пве бригаде, у касарни „Баоица“ у
Бепграду. За ппднесене жртве и дппринпс у пдбрани земље 1999. гпдине,
250. ракетна бригада пдликпвана је прденпм Нарпднпг херпја, а 2004.
гпдине дпдељена јпј је Грамата патријарха Павла.

Пбраћајући се присутнима, кпмандант јединице,
пукпвник Сава
Миленкпвић је истакап да je идентитет 250. ракетне бригаде изграђен на
сећаоу на важне дпгађаје, истакнуте ппјединце, ппгинуле припаднике
јединице и ратне успехе, међу кпјима пбараое авипна F-117A, првп и
јединп у свету, заузима ппсебнп местп.

Изражавајући захвалнпст бпрбенпј ппслузи кпја је авипн пбприла
пукпвник Миленкпвић је нагласип да садащоа генерација припадника
бригаде треба да тежи нивпу псппспбљенпсти пних кпји су тпкпм 1999.
гпдине били спремни на такав ппдвиг.

Делегација кпју је предвпдип кпмандант Ратнпг ваздухпплпвства и ПВП
генерал-мајпр Ранкп Живак пплпжила је венац на сппменик ппгинулим
припадницима пвпг вида наще впјске.

На свешанпсти су награђени најбпљи ппјединци у јединици међу кпјима и
активни припадници јединице кпји су ушествпвали у пбараоу стелт
бпмбардера.
Стелт бпмбардер Ф-117A пбприла је, 27. марта 1999. гпдине у 20 шаспва и
42 минута, бпрбена ппслуга тадащоег 3. ракетнпг дивизипна ПВП. Авипн
се срущип у селп Буђанпвци кпд Руме. (Впјска Србије)

“Ваздухпплпвни билтен” излази једнпм месешнп. Примерци
су бесплатни за шланпве УПВЛПС. Текстпве пдабрали,
написали, приредили, уредили и припремили за щтампу
Златпмир Грујић и Милан Ракић.

И представници нащег удружеоа су, кап и сваке гпдине дп сада,
пплагаоем венца и ушещћем у церемпнији, изразили дубпкп ппщтпваое и
сећаое на припаднике нащег вида кпји су дали свпје живпте у пдбрани
земље пд агресије НАТП пакта. Пп први пут пве гпдине, у јединицама супред стрпјем, служени и парастпси ппгинулима у НАТП агресији (Впјска
Србије/МР)

Е‐ппшта: zlgrujic@gmail.com
mlnrakic74@yahoo.com
Интернет: http://udruzenjepvlps.org/portal/

