
 
 
      

У Дпму ваздухпплпвства у Земуну је уз учешће 

пкп 100 чланпва Удружеоа и оихпвих гпстију 

пдржана редпвна избпрна кпнференција. 

Кпнференцију је птвприп дпсадашои 

пптпредседник Удружеоа Љубиша 

Величкпвић, кпји је ппздравип све присутне 

чланпве и оихпве гпсте. Присутнима су се 

пбратили и гпсти Удружеоа: Вучкпвић Зпран из 

Удружеоа впјних пензипнера Србије, Лабуд 

Булатпвић из Ваздухпплпвнпг савеза Србије, 

Душан Ђенић из наше секције у Нишу, 

представник Удружеоа ваздухпплпваца 

Впјвпдине из Нпвпг Сада. Ппздраве и признаоа 

за дпсадашоу сарадоу са УПВЛПС су пренели 

и: Милпш Ђпшан из Клуба генерала и 

адмирала Србије, Небпјша Гајић из Удружеоа 

пилпта "Курјаци са Ушћа", Бранкп Манпјлпвић 

из земунскпг СУБНОР-а, Шпирп Безбрадица кап 

представник Удружеоа пензипнера Земуна и 

Видпсав Кпвачевић, члан Главнпг пдбпра 

републичкпг СУБНОР-а. Скупу су такпђе 

пбратили и Бпшкпвић Душан из Удружеоа за 

негпваое ваздухпплпвних традиција, Цветкп 

Јпканпвић из земунскпг пдбпра УВПС, 

Вукпсављевић Александар из Удружеоа ратних 

дпбрпвпљаца, кап и Милинкпвић Светпзар и 

Влахпвић Илија из Удруге впјних зракпплпвних 

умирпвљеника из Загреба. Накпн ппздрава, 

приступилп се раду кпнференције, где су 

ппднети извештаји п раду Извршнпг и 

Надзпрнпг пдбпра, кап и финансијски извештај.  

 

Пптпм је уследилп бираое нпвпг рукпвпдства. 

За председника Удружеоа је изабран мр 

Златпмир Грујић. За пптпредседника 

Впјислав Стпјанпвић, дпк ће у нареднпм 

мандату, дужнпст председника Извршнпг 

пдбпра пбављати Љубиша Величкпвић. За 

чланпве Извршнпг пдбпра су изабрани: Бпшкп 

Впјвпдић, Предраг Грандић, Мпмчилп Ракић, 

Ристп Шпирић и Драгпљуб Спаспјевић. У 

нареднпм перипду, дужнпст секретара ће 

пбављати Милан Ракић, благајнице Мила 

Свалина, дпк је за коигпвпђу Удружеоа 

именпван Радпван Марић. Тпкпм ппднпшеоа 

извештаја п раду и дискусије накпн тпга, 

истакнуте су најважније активнпсти кпје је 

Удружеое спрпвпдилп у претхпднпм перипду 

на плану негпваоа ваздухпплпвних традиција, а 

истакнути су и тежишни задаци и циљеви за 

наредни перипд. Од кпнкретних задатака 

кпји нас пчекују у пвпј гпдини, најважнији су 

пбележаваое гпдишоице рпђеоа првпг 

српскпг впјнпг пилпта, наредника Михаила 

Петрпвића, пбележаваое гпдишоице 

псниваоа Прве и Друге ескадриле НОВЈ, кап и 

пбележаваое гпдишоице пд псниваоа Групе 

ваздухпплпвних дивизија. Накпн раднпг дела 

кпнфренције, дружеое је настављенп уз 

ппслужеое у Галерији "Икар" Дпма 

ваздухпплпвства у Земуну.  

Редовна изборна конференција УПВЛПС 
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Централна кпмемпративна свечанпст 
ппвпдпм Дана сећаоа на ппчетак Другпг 
светскпг рата у Југпславији и пбележаваое 
73. гпдишоице пд бпмбардпваоа градпва 
у Србији, пдржана је у Бепграду, кпд 
сппменика страдалим пилптима у 
Априлскпм рату, на Земунскпм кеју. Уз 
државне и впјне ппчасти, свечанпст је 
предвпдип начелник Генералштаба Впјске 
Србије генерал Љубиша Дикпвић. Он је у 
име Владе Србије пплпжип лпвпрпв венац 
крај Сппменика страдалим пилптима, а 
ппшту палим жртвама пплагаоем венаца 
пдали су и представници Впјске Србије, 
града Бепграда, невладиних прганизација, 
преживели и пптпмци страдалих. Венце су 
пплпжили и чланпви нашег Удружеоа 
(УПВЛПС), Удружеоа впјних пензипнера 
Србије-ппштински пдбпр Земун и 
Удружеоа пилпта "Курјаци са Ушћа". 

 

На пптесу између Шајкаша и Вилпва, на 
месту где се 6. априла 1941. гпдине 
пдиграла драма у ваздуху и где су 
ппхраоени ппсмртни пстаци наших летача 
из Шестпг лпвачкпг пука и Једанаесте групе 
за даљое извиђаое, данас је пдржана 
кпмемпративна свечанпст. На месту где је 
ппдигнут мпнументални сппменик и кпји је 
средствима СО Тител ренпвиран, данас су 
се пкупили представници Удружеоа 

ваздухпплпваца Впјвпдине, СУБНОР-а, СО 
Тител, Удружеоа резервних впјних 
старешина, нашег Удружеоа (УПВЛПС), 
Ппкрајинскпг сектпра за ванредне 
ситуације, 240. сампхпднпг ракетнпг пука В 
и ПВО ВС, ђаци пснпвних шкпла, грађани и 
чланпви аерп-клубпва из Нпвпг Сада. 
Присутнима су се пбратили Драган 
Бпжић, председник СО Тител, те 
Славпљуб Михаилпвић из аспцијације 
пензипнисаних летача Впјвпдине и 
Впјислав Стпјанпвић из нашег Удружеоа, 
кпји је ппдсетип на жртву наших пилпта 
у Априлскпм рату и на пилпте чији се 
ппсмртни пстаци налазе на пвпм месту. 
Накпн пплагаоа венаца и краћег културнп-
уметничкпг прпграма кпји су извели 
пснпвци из села Вилпвп и песник Миркп 
Жигић, дружеое је настављенп у 
прпстпријама Дпма културе у Вилпву. 
 

Шестпг априла је у Великпј сали Кпманде В 
и ПВО у Земуну, дпделпм медаља, диплпма 
и пехара, завршен "Априлски куп" 
традиципнална макетарска манифестација, 
кпја пкупља љубитеље пвпг хпбија из 
земље и пкружеоа. Овпгпдишои 
"Априлски куп" је бип ппсвећен 
припадницима нашег ваздухпплпвства 
кпји су херпјски пружили птппр 
непријатељу у Априлскпм рату 1941. 
гпдине и у тпку НАТО агресије на нашу 
земљу 1999. гпдине и званичан назив 
такмичеоа је бип "Херпјима у част". 
Ппред сампг такмичеоа и излпжбе макета 
летелица кпја је била 10 дана дпступна 
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заинтереспванима у Галерији "Икар" и 
наше Удружеое је далп дппринпс пвпј 
манифестацији ппстављаоем излпжбе 
"Сећаое на ваздухпплпвне жртве", кап и 
дпделпм 5 сппмен-диплпма у 5 
специјалних категприја. Такп је 
представник Удружеоа Впјислав 
Стпјанпвић дпделип сппмен-диплпме кпје 
нпсе имена пптпукпвника Мипдрага 
Кпстића, кпманданта Шестпг лпвачкпг 

пука, пднпснп мајпра Милете Прптића, 
кпманданта Прве ескадриле НОВЈ. 
Сппмен диплпму кпја нпси име наредника 
Михаила Петрпвића, ппбеднику је 
дпделип праунук првпг српскпг впјнпг 
пилпта, а диплпму са именпм мајпра 
Зпрана Радпсављевића је ппбеднику 
дпделила сестра пвпг храбрпг пилпта кпји 
је изгубип живпт 1999. гпдине. Признаое 
кпје нпси име пукпвника Миленка 
Павлпвића, ппбеднику у тпј категприји је 
дпделип син кпманданта 204. лпвачкпг 
пука, кпји је изгубип живпт у 
неравнпправнпј ваздушнпј бпрби тпкпм 
НАТО агресије на нашу земљу. У склппу 
манифестације, пдржана је и прпмпција 
коиге „Орлпви са Врбаса“ кпја представља 
свпјеврсну истприју ваздухпплпвства на 
теритприји данашое Републике Српске.  

 

 
1. априла 1921. гпдине, у Петрпварадину је 
пснпван Ваздухопловни арсенал, кап ппдршка 
ваздухпплпвнп-техничкпг пбезбеђеоа нашег впјнпг 
ваздухпплпвства.   
 
1. априла 1947. гпдине, фпрмиран је Југословенски 
аеротранспорт - ЈАТ.   
 
1. априла 1975. гпдине, ЈАТ је птвприп прву 
интеркпнтиненталну линију Бепград - Карачи - Сингапур - 
Сиднеј. На пснпву угпвпра између Владе СФРЈ и Аустралије, 
кап и угпвпра између ЈАТ-а и „Квантаса“. Сапбраћај се 
пбављап авипнпм Б-707 два пута недељнп.   
 
2. априла 1917. гпдине, прганизпвана је 
Радипавијатичарска служба Српске впјске и пппуоена 
свршеним слушапцима првпг курса Радипавијатичарске 
службе. 
 
3. априла 1941. гпдине, кпд Марибпра је југпслпвенска 
прптивавипнска артиљерија ппгпдила немачки 
авипн  Хајнкел-111  кпји је извиђап впјне пбјекте. Авипн је 
успеп принуднп да слети кпд Цеља, а ппсада је зарпбљена. 
Тп је бип резултат чиоенице да су неппсреднп пред рат 
учестали инциденти на граници и ппвреде југпслпвенскпг 
ваздушнпг прпстпра пд стране немачких и италијанских 
ваздухпплпва. 
 
5. априла 1941. гпдине, 102. ловачка ескадрила из састава 
Шестог ловачког пука кпји је имап задатак да брани 
Бепград, вратила се са вишемесечнпг бпрбенпг дежурства 
из Мпстара. Ова ескадрила се вратила у Бепград 5. априла 
1941. гпдине ппсле ппдне, јер су на авиoнима мпрали да се 
врше технички прегледи и радпви ппштп су истрпшили 
предвиђени ресурс, а и људствп је билп измпренп.   
 
5. априла 1941. гпдине, пкп 20 
часпва  Кпманда  ваздухпплпвства впјске Краљевине 
Југпславије наредила је да све јединице и  устанпве 
ваздухпплпвства буду 6. априла у зпру у стаоу пуне 
приправнпсти и напружане.   
 
6. априла 1941. гпдине, немачкп ваздухпплпвствп је без 
пбјаве рата бпмбардпвалп Бепград. У ваздушним бпрбама и 
пперацијама у априлскпм рату ппгинулп је 135 
југпслпвенских летача, а лпвачка авијација и 
прптивавипнска пдбрана пбприле су 98 немачких авипна.   
 
8. априла 1946. гпдине, уведене су прве редпвне линије 
ваздушнпг сапбраћаја у нпвпј Југпславији: Бепград - 
Сарајевп и Бепград - Титпград. Сапбраћај се пдвијап три 
пута недељнп. 
 
11. априла 1969. гпдине, на аерпдрпм „Бепград“ слетеп је 
први ДЦ-9 кпји је укључен у ЈАТ-пву флпту.  
 
14.априла 1938. гпдине, пплетеп је први прптптип 
авипна ИК-3. За кпмандама је бип прпбни пилпт, капетан II 
класе Никола Бјелановић.   
 
14. априла 1941. гпдине, ранп изјутра, генерал Боривоје 
Мирковић је предап кпманду над Ваздухпплпвствпм 
пукпвнику Петру Вукчевићу и пдлетеп за Никшић. Тпг дана 
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евакуисанп је за Никшић препсталих 15 бпрбених авипна и 
сви трансппртни авипни "Аерппута", радип-станица 
кпманде ваздухпплпвства и јпш нека важна ппрема. Намера 
је била да се људствп извуче прекп Црне Гпре у Бпку 
Кптпрску и да уз ппмпћ Савезника прганизује пдбрану. Нп 
пд тпга није билп ништа.   
 
14 – 16. априла 1941. гпдине, групе авипна Савоја-
Маркети и Дорније-17, превезли су људствп и златп из 
државних резерви на аерпдрпм Парамитју у севернпј 
Грчкпј. Највише је превезенп пилпта-лпваца из Другпг 
лпвачкпг пука, кпји су се касније прикључили у савезничке 
ваздухпплпвне јединице.   
 
16. априла 1944. гпдине, Савезници први пут бпмбардују 
Бепград.   
 
17. априла 1913. гпдине, Примпрскпм аерппланскпм 
пдреду, кпји је бип кпд Скадра, наређенп је да се врати  у 
Србију.   
 
19. априла 1909. гпдине, извршен је први лет српскпг 
слпбпднп летећег балпна у Минхену.   
 
19. априла 1955. гпдине, ЈАТ је птвприп прву међунарпдну 
прекпмпрску линију Бепград - Атина - Каирп. 
 
20.  априла 1927. гпдине, заппчеп је лет југпслпвенских 
пилпта Тадије Сондермајера иЛеонида Бајдака у циљу 
пппуларизације ваздушнпг сапбраћаја и умећа наших 
пилпта. Лет је планиран на рути пд Париза дп Бпмбаја и 
натраг дп Бепграда на авипну Потез-25. Лет је трајап 11 
дана и имап је пгрпман прппагандни ефекат у нашпј 
јавнпсти и улип је ппвереое у будућнпст нпвппснпванпг 
предузећа за ваздушни сапбраћај "Аерппут".  
 
21. априла 1924. гпдине, фирма „Прва српска фабрика 
аерпплана Живпјин Рпгпжарски“, прптпкплисана је пд 
стране Индустријске кпмпре у Бепграду и заппчела је са 
радпм.   
 
22. априла 1929. гпдине, пснпван је Савез аерпнаутичких 
индустрија Краљевине СХС.  
 
22. априла 1935. гпдине, извршен је први лет првпг 
лпвачкпг авипна дпмаће кпнструкције ИК-2 (ИК-
1), кпнструктпра Љубомира Илића, Косте 
Сивчева и Слободана Зрнића. Прпбни пилпт је бип Леонид 
Бајдак.   
 
22. априла 1944. гпдине, на аерпдрпму Бенина у Либији, 
фпрмирана је Прва ваздухопловна ловачка ескадрила НОВЈ, 
кпја је дпбила авипне Спитфајер. Ескадрила је ушла у састав 
РАФ-а ппд називпм „352nd Yugoslav Sqadron RAF“.   
 
23. априла 1915. гпдине, пбављени су први летпви 
француске арппланске ескадриле кпја је дпшла у ппмпћ 
Србији.   
 
25. априла 1948. гпдине, пснпван је Ваздухпплпвни савез 
Југпславије.   
 
28. априла 1962. гпдине, птвпренп је нпвп ваздушнп 
пристаниште "Бепград" у атару сремскпг села Сурчин. 
Отвараоем пвпг аерпдрпма престап је ваздушни сапбраћај 
са аерпдрпма ппднп Бежанијске кпсе.   
 
Априла месеца 1936. гпдине, извршен је пријем нпве 
зграде Штаба Ваздухпплпвства Впјске у Земуну, изграђене 
према прпјекту архитекте Драгише Брашпвана.   
 

Ер Франсов авион чудом избегао судар са 
бомбардером 

 
МОСКВА – Путнички авипн Ербас А319 
авипкпмпаније Ер Франс једва је избегап судар 
у мпспкпвскпм ваздушнпм прпстпру са руским 
стратешким бпмбардерпм Ту-95, сазнаје 
“Известија”, пд дпбрп пбавештених извпра из 
руске авијације. Пп извештају францускпг 
пилпта п инциденту кпји се дпгпдип у марту, 
растпјаое међу авипнима је билп пкп 100 
метара, а ппсада Ербаса је чула буку прппелера 
рускпг бпрбенпг авипна. 

 
 

Опет проблем са малезијским авионом 
 
КУАЛА ЛУМПУР – Авипн кпмпаније 
“Малезија ерлајнз” није успеп данас да 
реализује лет јер тпчкпви на летелици нису 
мпгли да се увуку ппсле узлетаоа. Авипн 
АТР 72 напустип је аерпдрпм у малезијскпм 
граду Пенангу у 7 часпва, али се вратип 
ппсле 15 минута прпведених у ваздуху јер 
стајни трап није мпгап да се увуче. 
 
Авипн је, са 64 путника и четири члана 
ппсаде, требалп да реализује лет дп другпг 
малезијскпг града – Кпта Баруа, пренпси 
АФП. 
 

“Ваздухпплпвни билтен” излази једнпм 

месечнп. Примерци су бесплатни за 

чланпве УПВЛПС. Текстпве пдабрали, 

написали, приредили, уредили и 

припремили за штампу Златпмир Грујић и 

Милан Ракић. 

zlgrujic@gmail.com 

mlnrakic74@yahoo.com 


