100 ГОДИНА ПОГИБИЈЕ
МИХАИЛА ПЕТРОВИЋА

ДАН СЕЋАЊА
НА ЖРТВЕ
НАТО АГРЕСИЈЕ

Наредник Михаило Петровић, први српски пилот и прва
ваздухопловна жртва (лево), почасна стража са српском
тробојком крај његове вечне куће (десно).

Први потпредседник Владе Републике Србије и Министар
одбране Александар Вучић, положио је венац на споменик
погинулим припадницима РВ и ПВО током НАТО агресији.

Обележавајући стоту годишњицу погибије
првог српског пилота наредника Михаилa Петровића, и прве ваздухопловне жртве, крај његове
вечне куће на Новом гробљу у Београду окупили
су се ваздухопловци, да му, заједно са његовим најближим рођацима, одају пошту и искажу поштовање за његово јуначко дело у славу Србије. Уз најближе рођаке Михаила Петровића, госпођу Браниславу Поповић унуку његовог брата Живана и сина
јој Драгослава, присутни су били: представници
Команде и јединица ВиПВО, МО - УТСВ, СПЦ, Града Београда, Завичајног удружења “Михаило Петровић из Влакче - Михаиловог родног села и наши
најстарији ваздухопловци. Након одавања поште
Химну Републике Србије „Боже правде“ отпевао
је Камерни ансамбл “Биљур” из Београда.

На споменик погинулим припадницима нашег РВ и ПВО који су своје животе дали за одбрану Отаџбине у НАТО агресији 1999. године,
венце су положили Министар одбране у Влади Републике Србије Александар Вучић, представници
Команде Ваздухопловства и ПВО и Војске Србије,
представници Удружења пензиониснаих војних летача и падобранца Србије, Удружења пилота “Курјаци са Ушћа”, Удружења пензионисаних генерала
и адмирала, Удружења војних пензионера Србије
- Земун, СУБНОР-а и породице погинулих.
Након тога, министар Вучић, са сарадницима
посетио је Галерију “Икар” и са великим интересовањем и пажњом обишао изложбу “Сећање на ваздухопловне жртве”.

Почаст Михаилу Петровићу: Дарко Божић члан Градског већа
града Београда, Златомир Грујић, пуковник Драган Миленковић,
ученик Алекса Томић - говори песму “Крила” од Јована Дучића.

Цвеће на споменик припадницима РВ и ПВО који своје животе
ставише на олтар Отаџбине током НАТО агресије 1999.
године, положила је делегација УПВЛПС и УВПС Земун.

ј у б и л е ј и

СЕЋАЊЕ НА
ВАЗДУХОПЛОВНЕ
ЖРТВЕ

Први потпредседник Владе Републике Србије и Министар
одбране Александар Вучић, у пратњи генерал-мајора Ранка
Живака Команданта В и ПВО и његовог заменика
генерал-мајора Миодрага Гордића, сарадника и аутора
изложбе, са великим интересовањем разгледао је поставку
и уписао се у књигу утисака.

Високи званичници и гости на отварању изложбе,
први слева генерал Миодраг Гордић

Србија је међу првима у свету организовала
војно ваздухопловство, 24. децембра 1912. Нажалост, убрзо је поднела прву своју ваздухопловну жртву. Такође, међу првима у свету. То је
био наредник Михаило Петровић, први српски
пилот са дипломом, челни од наших пилота међу
1000 првих пилота са листе међународне ваздухопловне федерације (FAI).
Михаило Петровић (1884) трагично је настрадао у ваздухопловном удесу, 20. марта 1913.
године, у борбеном, лету код Скадра. Таква његова жртва постала, је у трагичном смислу, симбол неминовног страдања у пилотској, и летачкој
професији уопште. Након Михаила, страдао је
велики број летача, на летачким задацима у
миру, на летачким борбеним задацима у рату.
Сви они, као и Михаило заслужују, поштовање и
достојанствен вечни починак. Њихова светла
жртва опомиње и учи колико је летење важно,
корисно, озбиљно и лепо.
Поводом 100. годишњице погибије Михаила
Петровића, а у част и славу свим српским ваздухопловним жртвама, приређена је скромна изложбена поставка са 30 паноа. На тим паноима
налазе се основни подаци о ваздухопловним жртвама од 1912. до 2012. године, и преко три стотине слика.
Изложбу је отворио заменик Команданта
Ваздухопловства и ПВО генерал-мајор др Миодраг Гордић, а говорили су начелница Дома ваздухопловства госпођа Татјана Сурлић и аутор
изложбе. Пригодан програм извео је Камерни ансамбл „Биљур“.
Изложбу под називом “Сећање на ваздухопловне жртве” припремило је Удружење пензионисаних војних летача и падобранаца Србије
у сарадњи и уз помоћ Команде В и ПВО ВС, Управе за традицију стандард и ветеране МО и
Дома ваздухопловства Земун. Изложба представља својеврсно подсећање на све летаче и
припаднике ваздухопловства и ПВО, који су дали
живот за слободу отаџбине у протеклих 100 година од када постоји наше ваздухопловство.
Аутор изложбе је мр Златомир Грујић, пилот, пуковник авијације у пензији.

Изaсланик његове светости Патријарха Иринеја, Бранко
Зелен, протојереј ставрофор, разгледа изложбу

Госпођи Бранислави Поповић, унуци Михаила Петровића,
уручена је спомен-диплома и књига “Век српске авијације”

Камерни ансамбл “Биљур” извео је предивне песме
у пригодном програму на отварању изложбе
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ПРВИ СРПСКИ ЛЕТАЧИ (13)

ТРЕЋА КЛАСА ИЗВИЂАЧА
Обука треће групе извиђача, састављене од 20
официра почела септембра 1917. године у Седесу.
Трајала је око три месеца. Завршили су је:
- Адамовић С. Властимир, враћен у пешадију
1919. године;
- Дачин Г. Милош, умро у заробљеништву 4.
јула 1941. године;
- Ђорђевић Ј. Јаков, постао пилот;
- Јеличић Ј. Миодраг, преведен у резерву
1919. године;
- Матејић П. Милорад, дао оставку 1923.
године
- Павловић Дим. Душан, постао пилот;
- Пламенац Л. Јован, демобилисан 1919. године;
- Радовић М. Душан, постао пилот;
- Рајнић Ј. Матија, враћен у артиљерију 1918.
године;
- Стојковић Н. Драгутин, постао пилот;
- Вукчевић С. Петар, постао пилот.
Извиђачи ван група:
- Марјановић А. Драгољуб, враћен у род;
- Раковчевић Б. Новица, враћен у род.
Руси – извиђачи у Српској војсци
-

Из књиге: “СРПСКА АВИЈАТИКА”, Музеј југословенског ваздухопловства, Београд, 1993. године
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Александар Васиљевич Уљски, поручник.
Михало Кодинов;
Николај Иванович Мљадов,
Гљаба Сахаров.
Ђорђе Јанковски и
Константин Русијан.

М. Рајнић

Душан Павловић

Ј. Пламенац

М. Матејић

Ј. Ђорђевић

П. Вукчев ић

М. Јеличић

Д. Радовић

М. Дачин

VESTI IZ VAZDUHOPLOVSTVA
Двоје људи погинуло у
авионској несрећи у
Украјини

сени напустили аеродромску
зграду у швајцарском граду.

Према прелиминарним подацима две особе су погинуле у
несрећи авиона Ан-24 код Доњецка (Украјина). У авиону који је летео из Одесе почео је
пожар док је принудно слетао
код Доњецка. Извор: Глас Русије,

Пао авион,
двоје погинуло

14.02.2013.

Амерички авиони
пресрели руске
бомбардере
Амерички борбени авиони Ф-15
полетели су из базе ратног ваздухопловства САД да би пресрели два руска стратешка
бомбардера “ту-95”, који су летели око америчког острва Гвам
у Тихом океану. Америчка војска саопштила је да су радари
забележили два стратешка бомбардера, који према класификацији НАТО-а носе назив “медвед”.
Телевизија је саопштила да је
контакт између америчких и руских авиона био на “професионалном нивоу”, без инцидената.
Срна - 17. 02. 2013.

Нови ваздушни
командант
Током 2013. предвиђено је
стварање нових летећих командних пунктова за команданте војних округа и флота на
бази авиона Ил-476. Такође,
Врховни командант руских Оружаних снага добија два нова
врхунски технички и војно опремљена председничка авиона
Ил-96-300ПУ.

Авион се срушио
на паркинг
Мали авион срушио се на
паркинг у близини аеродрома
Форт Лодердејл на Флориди.
Сва три члана посаде авиона су
погинула.ТАЊУГ, 15.03.2013.

Авион “Азура”
ударио гром
Фудбалски репрезентативци
Италије доживели су непријатност путујући чартер летом из
Фиренце у Женеву пошто је
њихов авион погодио гром.
Није било оштећења на авиону ни повређених, али је играче и стручни штаб “Азура”
уздрмала паника, па су потре-

20.03.2013. Извор. Б92, ТАЊУГ

Двоје људи је погинуло када
је приватни авион у коме су
били срушио, вероватно због
механичког квара, у насељеном
делу Саут Бенда у Индијани
(САД). 08.03.2013 - ТАЊУГ.

Принудно слетео
авион у Бечу
Авион аустријске националне
компаније Остријан ерлајнс
(АУА) из предострожности је
принудно слетео 16. марта на
бечки аеродром Швехат због
проблема са хидрауликом и том
приликом нико није повређен.
(Тањуг)

Срушио се авион
у Бразилу, 10 мртвих
Девет путника и пилот су погинули када се један авион двомоторац срушио у амазонској
држави Пара. Авион “Емраер 821”
власништво је компаније “Фритакс”, која својим “ваздушним
таксијима” нуди кратке летове
по региону. 13. 93. 2013. Тањуг.

Авион типа Е/А-6Б “праулер” из
ваздухопловне базе Видби Ајленд срушио се око девет часова по локалном времену приликом тренажног лета. Несрећа
се догодила у руралној области
у источном делу државе.11.03.

2013.Тањуг.

Пао авион у Конгу,
десетине мртвих
У удесу авиона који се срушио у граду Гоми на истоку
Конга са око 50 путника, погинуло је неколико десетина људи,
а само троје људи је преживело
несрећу! Срушио авион типа
Фокер приватне авио-компаније ЦАА. 04.03.2013.ТАЊУГ

Авион слетео с писте,
заглибљен у блату
Авион “боинг” 737 пошто је
слетео са писте приликом слетања на аеродром у Катовицама, на југу Пољске и заглибио се у блату.Нико од 176 путника и 6 чланова посаде није
повређен. Тањуг, 13. март 2013.

Авион ’’покупио’’
аутомобил
Мали спортски авион Цесна
172 ударио је у аутомобил на
једном аеродрому у држави
Тексас. Срећом, нико није озбиљније повређен
До судара је дошло када се
Цесна припремала да слети, а у
том тренутку, поред писте, пројурило је аутомобил (СУВ). Вестионлине, 12. 03. 2013.

Пао амерички
војни авион
Амерички војни авион с три
члана посаде срушио се данас у
савезној држави Вашингтон и
изгледа да нема преживелих.

Контрола летења
набавила нови авион
за калибражу
Контрола летења Србије и
Црне Горе је набавила још
један авион за пружање услуге
калибраже због ширења пословања на целу Европу и Блиски
и средњи исток. КЛ већ поседује један такав авион. Услуге
калибраже пружају у осам земаља: Србији, Црној Гори, Хрватској, БиХ, Македонији, Мађарској, Албанији и Словенији,
као и на 25 међународих аеродрома на којима се проверава
више од 100 уређаја. Тањуг - 01.

03. 2013.

“Vazduhoplovni bilten” izlazi jednom
mese~no. Primerci su besplatni za
~lanove UPVLPS. Tekstove odabrao,
napisao - priredio, uredio i
pripremio za {tampu Zlatomir Gruji}.
E‐mail: zlgrujic@gmail.com
Билтен у електронској форми можеte
видети на сајту:

www.udruzenjepvlps.org
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