У среду 15. априла 2015. гпдине у Великпј сали Кпманде
ваздухпплпвства у Земуну, пдржана је редпвна гпдищоа
Кпнференција Удружеоа пензипнисаних впјних леташа и
падпбранаца Србије (УПВЛПС).

У присуству великпг брпја гпстију и шланпва Удружеоа, кпнференцију је
птвприп мр Златпмир Грујић, пукпвник авијације у пензији. Накпн
интпнираоа химне Републике Србије, присутни су ппзвани да минутпм
ћутаоа пдају ппщту ппгинулим и преминулим ваздухпплпвцима и
шланпвима УПВЛПС у прптеклпм перипду. Пптпм су ппздрављени и
мнпгпбрпјни гпсти: Представник Министарства пдбране, Управа за
традицију, стандард и ветеране (ппук Иван Филиппвић), представник
Удружеоа генерала и адмирала Србије (генерал у пензији Милпщ
Ђпщан), представник Удруге зракпплпвних умирпвљеника из Загреба
(Милија Влахпвић), представник Удружеоа пилпта „М2+“ (Предраг
Грандић), представник Удружеоа ваздухпплпваца Впјвпдине (Славкп
Михајлпвић), представник Удружеоа пензипнисаних припадника 63.
падбр (пукпвник у пензији Миткп Бпгпев), представник 204. вбр
(заставник Саща Јпванпвић), представник Ваздухпплпвнпг савеза
Србије (Лабуд Булатпвић), пензипнисани генерали шланпви УПВЛПС
(Звпнкп Јурјевић, Љубпмир Бајић, Миркп Никплпвски), представник
Удружеоа за негпваое ваздухпплпвних традиција (Дущан Бпщкпвић),
представник Удружеоа впјних пензипнера Србије (Зпран Вушкпвић),
представник СУБНПР-а Србије (Драгпљуб Лазић) и пстали.

графскп делп п нащем првпм впјнпм пилпту ппд називпм „Лет у вешнпст“,
аутпра мр Златпмира Грујића. Такпђе, 5 шланпва Удружеоа је ушествпвалп у
раду Међунарпднпг наушнпг скупа ппвпдпм 100 гпдина српске авијације
(Звпнкп Јурјевић, Спаспје Смиљанић, др Владимир Милпщевић, мр
Златпмир Грујић, Впјислав Стпјанпвић) и оихпви радпви су пбјављени у
Збпрнику радпва те манифестације. Већ традиципналнп, некпликп гпдина
уназад, УПВЛПС прганизује и дружеое са кплегама из Удруге зракпплпвних
умирпвљеника Републике Хрватске. Такпђе, шланпви Удружеоа су увек
присутни на манифестацијама кпје се прганизују ппвпдпм Дана авијације,
Дана РВ и ПВП, Дана АРЈ ПВП, 250. рбр, 204. вбр, 63. падбр, Дана пслпбпђеоа
Бепграда у Другпм светскпм рату, Дана ппбеде над фащизмпм, кап и у
активнпстима пкп негпваоа ваздухпплпвних традиција из Другпг светскпг
рата (фпрмираое Прве и Друге ескадриле НПВЈ, фпрмираое ваздухпплпвних
пукпва и Групе ваздухпплпвних дивизија).

Ппред рада на пшуваоу ваздухпплпвних традиција, УПВЛПС негује и сарадоу
са српдним удружеоима („М2+“ и „Курјаци са Ущћа“), затим са Кпмандпм
РВ и ПВП, пднпснп јединицама и устанпвама тпг вида, Министарствпм
пдбране-Управа за традицију, стандард и ветеране, Удружеоем впјних
пензипнера, СУБНПР Србије, Удружеоем ратних дпбрпвпљаца, Удружеоем
пптпмака ратника, ВСС,…
Тежищни задатак у нареднпм перипду ће бити пбележаваое 70-те
гпдищоице пд ппбеде над фащизмпм, гпдищоица фпрмираоа щтаба
Групе ваздухпплпвних дивизија, традиципнална ппсета селу Влакширпднпм месту наредника Михаила Петрпвића, прганизација макетарске
излпжбе и такмишеоа, кпја нажалпст није мпгла бити прганизпвана у
априлу (традиципналнп кап „Априлски куп“), већ ће иста бити
прганизпвана у другпј пплпвини месеца јуна. Ппред пбележаваоа
знашајних датума из наще, сада већ 103 гпдине дуге ваздухпплпвне
истприје, УПВЛПС ће ппкренути иницијативу за псниваоем јединствене
прганизације пензипнисаних припадника РВ и ПВО, а у сарадои са српдним
удружеоима и ппдрщку Министарства пдбране и Кпманде РВ и ПВО.

Накпн тпга, прещлп се на радни деп кпнференције, где су присутни
уппзнати са активнпстима кпје је УПВЛПС ималп у прптеклпм перипду, а
најважније су биле: пбележаваое гпдищоице смрти Едварда Русјана у
сарадои са Министарствпм пдбране Републике Слпвеније (Нпвп
Грпбље и сппменик у Дпоем граду калемегданске тврђаве), ппсета
грпбу првпг српскпг пилпта наредника Михаила Петрпвића и ппсета
оегпвпм рпднпм месту Влакши, кпје је ппстала и свпјеврсна традиција
нащег Удружеоа. Затим, Дан сећаоа на НАТП агресију 24. март,
пплагаое венаца на сппменик пилптима-бранипцима Бепграда у
Априлскпм рату на земунскпм Кеју, ппсета сппменику у Вилпву где су
сахраоени пилпти из 6. лпвашкпг пука и 11. групе за даљое извиђаое у На сампм крају кпнференције, председник Удружеоа је шланпвима,
Априлскпм рату. Удружеое је такпђе присуствпвалп и пткриваоу ушесницима Другпг светскпг рата и нпсипцима Партизанске сппменице, кпји
сппмен плпше 422. јурищнпм пуку и 112. лпвашкпм пуку у селу Кленак.
Ппред тпга, шланпви Удружеоа су пплпжили и венце на сппмен
пбележје нащем јединпм ваздущнпм асу, Бпжидару Бпщку Петрпвићу.
Један пд највећих задатака кпје је УПВЛПС извелп у прптеклих гпдину
дана, била је и прганизација „Априлскпг купа“, макетарске излпжбе и
такмишеоа, кпје је спрпведенп у сарадои са 204. ваздухпплпвнпм
бригадпм и Музејпм ЈРВ.
Крајем прпщле гпдине, УПВЛПС је ппвпдпм 130 гпдищоице пд рпђеоа
наредника Михаила Петрпвића, пбјавилп и првп бипграфскп и библип

су се тада кап младићи сврстали у стрпј бранилаца птачбине пд
фащистишкпг завпјеваша, а накпн рата и заврщених щкпла и академија,
кап пилпти, дуги низ гпдина на пдгпвпрним дужнпстима изграђивали
пвај вид наще впјске, урушип Сппмен диплпме ппвпдпм 70 гпдищоице
пд ппбеде над фащизмпм.
Тпм диплпмпм је на симбплишан нашин изражена захвалнпст
шланпвима УПВЛПС – бпрцима из Другпг светскпг рата. Диплпму су
дпбили нпсипци Партизанске сппменице 1941. гпдине (пукпвници
авијације пилпти Дущан Миљкпвић, Петар Обрадпвић, Милпщ
Мидп Миликић и пптпукпвник авијације пилпт Василије Радпоић) и
ушесници НОР-а (пукпвници авијације пилпти Милпщ Синпбад,
Љубища Антпнијевић, Драгпљуб Лазић, Зденкп Дупалншић, Бранкп
Гулан, Петер Жигпн и пптпукпвници авијације пилпти Дущан
Утјещинпвић и Љубпмир Павић). Истп признаое су дпбиле и
прагнизације СУБНПР Србије и СУБНПР Земуна, кап и лпкалне
сампуправе-ппщтине Апатин и Тител, те МЗ Пригревица на шијим
теритпријама су се пдиграли битни дпгађаји из тпг перипда наще
ваздухпплпвне истприје.

Ппмен ппгинулим припадницима 126.
бригаде ВОЈИН на Маљену
На планини Маљен 6. априла је пбележена щеснаеста гпдищоица
ппгибије Жељка Савишића и Синище Радића, двпјице младих пфицира
херпјске 126. бригаде ВОЈИН.

Испред сппменика, на месту где су тпкпм НАТП бпмбардпваоа страдала
двпјица ппрушника, цвеће су пплпжили заменик нашелника Генералщтаба
Впјске Србије генерал-пптпукпвник Јпвица Драганић, ппрпдице и кплеге,
дпк је ппмен у нпвпј цркви служип епискпп ваљевски Милутин.
Испред цркве, кпју је Eпархија ваљевска у сарадои са 126. бригадпм ВПЈИН и
уз ппмпћ људи дпбре впље недавнп заврщила, епискпп Милутин је
рпдитељима Савишића и Радића урушип Oрдене Светпг владике Никплаја,
кпјима их је ппстхумнп пдликпвап за херпјске заслуге у пдбрани вере и
птачбине. Гпвпрећи п ппгинулим припадницима 126. бригаде ВПЈИН,
заменик кпманданта јединице пукпвник Драган Радпванпвић рекап је да су
страдали херпјски пбављајући свпју дужнпст.

Накпн затвараоа кпнференције, за присутне је у прпстпријама
Удружеоа у Кпманди ваздухпплпвства прганизпван кпктел. (Милан
Ракић, фптп: Павле Кљајић)

Дан сећаоа на ппчетак Другпг рата у
Југпславији
Централна кпмемпративна свешанпст ппвпдпм Дана сећаоа на
ппшетак Другпг светскпг рата у Југпславији пдржана је 6. априла
кпд сппменика страдалим пилптима у Априлскпм рату, на
Земунскпм кеју.

Кпмемпративну свешанпст уз државне и впјне ппшасти предвпдип је
министар пдбране Братислав Гащић, кпји је, праћен делегацијпм
Министарства пдбране и Впјске Србије, пплпжип венац крај сппменика.
Ппщту палим жртвама пплагаоем венаца пдали су и градпнашелник
Бепграда Синища Мали, представници удружеоа кпја негују традиције
пслпбпдилашких ратпва, леташких удружеоа, невладиних прганизација,
преживели и пптпмци страдалих.

– У гпдини пбележаваоа стпгпдишоице ваздушнпг псматраоа, знамп да
су пд свих прича важнија дела. О јуначкпм делу наших кплега пд сада ће
сведпчити и црква, чија градоа ппчива на хуманпсти, а кпја гпвпри кпликп
нам и данас значе наше кплеге – истакап је пукпвник Радпванпвић.
Тпкпм кратке беседе, епискпп Милутин рекап је да је највећа љубав и
највећа жртва дати живпт за ближоег и за птачбину. (Впјска Србије)

Обележена гпдишоица смрти мајпра
Небпјше Тепавца
У селу Вукићевица кпд Обренпвца 5. априла је пбележена гпдищоица
смрти мајпра Небпјще Тепавца, кпји је ппгинуп пд ппследица дејства
прптиврадарске ракете пп једнпм пд пплпжаја 250. ракетне бригаде
тпкпм НАТО агресије.
Већ щеснаест гпдина
на пвај дан активни и
пензипнисани припа –
дници
250.ракетне
бригаде,
рпдбина
мајпра
Тепавца
и
резервни
састав
јединице из 1999.
гпдине пкупљају се на
некадащоем ватренпм
пплпжају да пдају
ппщту
храбрпм
пфициру и сете са
тещких ратних дана.
Кап и претхпдних гпдина на месту пкупљаоа били су и мещтани Вукићевице,
ђаци месне пснпвне щкпле и представници ппщтине Пбренпвац.

6. априла 1941. гпдине, у 6.30 ујутру, ваздущне снаге Трећег рајха
бпмбардпвале су Бепград у шетири налета 6. априла, и ппнпвп 7, 11. и
12. априла исте гпдине. Престпницу је пд напада из ваздуха бранип
елитни 6. лпвашки пук и јединице ПВП Ваздущне зпне Бепград, а у
ваздущним бпрбама је ппгинулп 11 нащих пилпта. (Впјска Србије)

У шаст свих кпји су дали живпт у пдбрани земље 1999. гпдине ппщтина
Пбренпвац је прганизпвала мемпријалну трку шији je циљ бип на месту
страдаоа мајпра Тепавца.
Мајпр Небпјща Тепавац ппгинуп је 5. арпила 1999. гпдине тпкпм
изврщаваоа бпрбенпг задатка у саставу ппслуге 8. ракетнпг дивизипна 250.
ракетне бригаде ПВП. Ппстхумнп је пдликпван Прденпм за заслуге у пбласти
пдбране и безбеднпсти I степена. (Впјска Србије)

Обележенп седам деценија прпбпја
Сремскпг фрпнта

Свечанп пбележен Дан впјске и 2 века
Такпвскпг устанка

У пквиру сппмен-кпмлекса Сремски фрпнт у Адащевцима кпд Шида, 18.
априла је пбележена 70. гпдищоица пд прпбпја Сремскпг фрпнта.

Пплагаоем венаца крај сппменика Другпм српскпм устанку, уз
пдаваое впјних и државних ппшасти устаницима, 23. априла је
заппшела централна свешанпст ппвпдпм два века Такпвскпг устанка и
Дана Впјске Србије у пквиру Сппмен-парка „Такпвски грм“, у Такпву крај
Гпроег Миланпвца.

У име Владе Републике Србије, венце је пплпжип министар за рад,
заппщљаваое, спцијална и бпрашка питаоа Александар Вулин, а
делегацију Министарства пдбране и Впјске Србије предвпдип је генералпптпукпвник Јпвица Драганић, заменик нашелника Генералщтаба Впјске
Србије. Венце крај сппмен-пбележја у шаст ппгинулих бпраца за
пслпбпђеое земље пд фащизма, пплпжиле су и делегације АП Впјвпдине,
представници бпраца НОР-а, у име Русије амбасадпр Русије у Србији
Александар Чепурин, кап и представници амбасада Украјине,
Белпрусије, Бугарске…
Прпбпј Сремскпг фрпнта, кпји је трајап 175 дана — пд 21. пктпбра
1944. дп 12. априла 1945. гпдине пзнашип је и пкпншаое Другпг светскпг
рата на теритприји Србије. Са пбе стране ушествпвалп је пкп 250.000
впјника, а уз јединице Југпслпвенске армије бприле су се и трупе Црвене и
бугарске Нарпдне армије, кап и Бригада „Италија“. У тещким и крвавим
бпрбама, на снегу и ветру, ппгинулп је пкп 13.500 југпслпвенских впјника,
углавнпм младића из Србије и Црне Гпре, 1.100 припадника Црвене
Армије, 630 припадника бугарске Нарпдне Армије и 163 Италијана из
састава југпслпвенских јединица. На непријатељскпј страни ппгинулп је
пкп 30.000 впјника. (ТАНЈУГ/Впјска Србије)

Свешанпсти су присуствпвали председник Републике Тпмислав Никплић,
патријарх српски гпсппдин Иринеј, министар пдбране Братислав Гащић,
представници закпнпдавне, изврщне и судске власти, нашелник
Генералщтаба генерал Љубища Дикпвић, најпдгпвпрније старещине и
рукпвпдипци Министарства пдбране и Впјске Србије, впјнпдиплпматски
кпр, председник ппщтине Гпрои Миланпвац Милисав Миркпвић,
представници лпкалне сампуправе и верске заједнице, кап и мнпгпбрпјни
грађани.

Кпманда генерал-мајпра Впјина Ч. Јпндића, нашелника Управе за
пперативне ппслпве (Ј-3) Генералщтаба, кпманданта пвпгпдищое
свешанпсти, пзнашила је дпшек државне заставе, кпје је пратилп
интпнираое химне Републике Србије. У шаст празника, ппшасна јединица
Гарде извела је ппшасну паљбу, истпвременп, испаљиваоем 10 плптуна из
щест артиљеријских пруђа, са Калемегдана и 10 плптуна из 10
артиљеријских пруђа у Такпву.

Освештане впјне заставе
У пквиру пбележаваоа Дана Впјске Србије – 23. априла, и 200 гпдина пд
Другпг српскпг устанка, у цркви Свети Гепргије на Опленцу, делу
Сппмен-кпмплекса „Задужбина краља Петра Првпг Карађпрђевића“,
псвещтане су впјне заставе кпје ће свешанп бити урушене јединицама
Впјске Србије.

Према решима председника Никплића, на пвпм месту, пре две стптине
гпдина, 426 гпдина ппсле Кпспвске битке, Срби су се ппдигли на устанак
кпји је дпнеп тпликп жељену слпбпду.

Чин псвещтаваоа впјних застава пбавип је викарни патријархпв епискпп
владика тпплишки Арсеније, уз саслужеое впјних свещтеника и
свещтеника Eпархије щумадијске. Свешанпсти су, ппред представника МП
и Генералщтаба, те званишника лпкалне сампуправе, присуствпвали
припадници јединица ВС кпји ће их свешанп примити. Пвп је велики
истпријски дпгађај за ВС и СПЦ, рекап је главни впјни свещтеник Слађан
Влајић.
– Впјне заставе су псвештане први пут ппсле 85 гпдина, штп је дпгађај
без преседана у нпвијпј истприји српскпг нарпда. Тп је четвртп свечанп
псвештаваое српских впјних застава у три ппследоа века, пднпснп пд
псниваоа мпдерне српске државе. Тиме је пвај дпгађај јпш важнији, јпш
величанственији, рекап је Влајић.
Истпријска је шиоеница, незабележена у светским пквирима, да је српски
впјник, тпкпм ппследоа два века, сашувап 47 пд 51 ратне заставе.
Једна пд оих сахраоена је с краљем Петрпм I, а три су, тпкпм Албанске
гплгпте, негде закппане и такп сашуване пд непријатеља. Све пстале се
данас шувају у Впјнпм музеју. (Впјска Србије)

— Ппвеп их је Милпш Обренпвић, кпји је изгпвприп антплпгијску
реченицу ‘Етп мене, етп вас — рат Турцима’. Више није мпглп да се
издржи. На ппчетку деветнаестпг века, у време када су еврппске земље
бележиле виспк степен научних и технплпшких дпстигнућа, нпвих
пткрића, нпвих филпзпфских и пплитичких идеја, индустријскпг раста,
српски нарпд је живеп у рппству — ппдсетип је председник Никплић.

Данащоу свешанпст, кпја је пбјединила два знашајна празника, пбележип
је и атрактивни егзерцир Гарде, кап и примппредаја 23 впјне заставе кпје
је председник Републике Србије дпделип јединицама ранга бригаде
Впјске Србије. Мнпгпбрпјни ппсетипци, били су у прилици да виде и налет
ваздухпплпва, приказ дела напружаоа и ппреме, дефиле старих застава
кпје пдлазе у истприју, кап и да прпбају шувени впјнишки пасуљ. (Впјска
Србије)

Мурал кап сећаое на ппгинуле пилпте
Група уметника кпји сликају мурале пдала је ппшаст ппгинулим
српским пилптима Живпти Ђурићу, Зпрану Радпсављевићу и Миленку
Павлпвићу, кпји су ппгинули у НАТО бпмбардпваоу, прелепим
графитпм кпји је нацртан у Ужицу.

Русија ће пбнпвити прпизвпдоу
супербпмбардера Туппљев Ту-160
Русија ће пбнпвити прпизвпдоу суперспнишних стратещких
бпмбардера Ту-160, изјавип је министар пдбране Русије генерал Сергеј
Шпјгу.
Ради се п највећем и најмпћнијем суперспнишнпм авипну са прпмеоивим
нагибпм крила у истприји. Тп је такпђе најтежи бпрбени авипн на свету са
највећпм узлетнпм маспм међу бпмбардерима. Пилпти су му дали име
Бели лабуд.
„Већ данас је неппхпднп приступити решаваоу задатака не самп у
пквиру пдржаваоа техничке исправнпсти и мпдернизације састава
авип-парка авијације великпг дпмета, негп и у пквиру пбнављаоа
прпизвпдое бпмбардера Ту-160”, изјавип је министар тпкпм ппсете
Казаоскпм авип-завпду „Гпрбунпв”.

На графиту је ппред пилпта-херпја написанп: “Срце херпја заувек живи, не
мпгу да га убију”, уз ппруку “Да се не забправи“. Графит је нацртан на
месту бпмбардпване ппщте у Ужицу. (aviator.rs)

САД ће Израелу исппручити Ф-35
Пптпредседник САД Џп Бајден најавип је да би САД мпгле идуће гпдине
да исппруше нпви бпрбени авипн Ф-35 Израелу, какп би ппмпгле
савезнику да пдржи впјну границу на Блискпм истпку.
Гпвпрећи на прпслави израелскпг Дана независнпсти у Ващингтпну, Бајден
је авипн пписап кап “нащ најбпљи, кпји ће ушинити да Израел буде једина
земља на Блискпм истпку кпја ће имати пвај авипн пете генерације”,
пренпси Рпјтерс. Бајден је тпкпм прпславе, кпјпј је дпмаћин бип израелски
амбасадпр, бранип ппдрщку председника Барака Пбаме Израелу и
оегпвпј безбеднпсти, пренпси АП.

Према прпцени Шпјгуа, Ту-160 је „јединствена летелица, кпја је у време
прпјектпваоа била некпликп деценија испред свпг времена и дпсад није у
пунпј мери искпристила кпнструктивне мпгућнпсти кпјима распплаже”.
„Није смишљен бпљи авипн у суперспничнпј класи авипна”, истакап је
руски министар пдбране.
„За рещаваое пвпг важнпг задатка без сумое је неппхпдна кпнсплидација
карактеристика авипна путем рекпнструкције и технишкпг унапређеоа
напружаоа прпизвпдне базе”, изјавип је министар.

Према прпцени струшоака, мпдернизпвани суперспнишни стратещки
бпмбардер Туппљев Ту-160 (према класификацији НАТП-а Blackjack), кпји
је и пре усаврщаваоа бип најбржи авипн ппремљен ракетама у 21. веку,
са нпвим електрпнским системима ће стећи јпщ већу надмпћ на небу и
нпве карактеристике кпјима ће надмащити америшки бпмбардер Б1
Ланцер. (aviator.rs)

Оегпв гпвпр дплази у време када су пднпси између Израела и САД малп
запщтрени, јер се израелски премијер Беоамин Нетанијаху жестпкп
прптивип Пбаминпм нуклеарнпм сппразуму са Иранпм. Бајден је рекап да
није тајна да између Пбамине и Нетанијахупве владе ппстпје разлике,
дпдајући да је тп прирпднп за две демпкратске земље. Пн је пбјаснип “да
су САД и Израел кап фамилија- ппнекад избезмљују једни друге, али се
јпщ увек впле и међуспбнп щтите.” Бајден је дпдап да ниједан америшки
предсеник није тпликп ушинип за безбеднпст Израела, кап Пбама.
(aviator.rs)

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

