
Регипн Блакана, Хрватску, БиХ, Републику Српску и нашу државу, срединпм пвпг месеца 
ппгпдиле су катастрпфалне ппплаве, кпје су нарпчитп у БиХ и кпд нас дпнеле разараоа на 
мпменте епских размера. Гпдине кризе и јавашлука, те неулагаоа у системе за пдбрану пд 
ппплава и пдржаваое ппстпјећих, дпнеле су некпликп десетина људских жртава и штету 
кпја се мери милијардама евра. Кап и сваки пут када загусти, впјска је свпјим ангажманпм 
дппринела да се ппследице макар за делић умаое. Какп кпд нас, такп и у регипну. А ппсебнп 
треба нагласити сплидарнпст република бивше СФРЈ, кпје су ангажпвале свпје впјне 
(првенственп ваздухпплпвне) пптенцијале на ппмпћи и збриоаваоу унесрећених, нарпчитп 
у Србији и БиХ. 

Впјска Србије ппмаже  
ширпм земље 

У среду 14. маја, када су пбилне падавине тек 
ппчеле, али и град Ваљевп међу првима билп 
угрпженп, на ппзив Штаба за ванредне ситуације 
Града Ваљева, припадници Другпг центра за пбуку 
укључили су се у израду бедема кпји спречава 
изливаое Кплубаре у сампм граду. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Већ сутрадан, 15. маја, у акције спасаваоа ширпм 
Србије, укључују се, ппред Сектпра за ванредне 
ситуације МУП-а Србије и лпкалних впјних јединица 
на терену, и Жандармерија и В и ПВО ВС и тп на 
задацима евакуације и дптура ппмпћи унесрећенима. 
Сви пперативни трансппртни хеликпптери типа Ми-8 , 
 

пднпснп Ми-17 из пбе наше ваздухпплпвне 
бригаде, ангажпвани су на најугрпженијим 
тачкама ширпм земље. Ппред оих, на задацима 
извиђаоа, кппрдинације, те маоих превпжеоа, 
ангажпване су биле и Газеле. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Такп су хеликпптери 98. ваздухпплпвне бригаде 
и ХТ-40 и „газела“ ангажпвани у рејпну Чачка, 
Трстеника и Крушевца на извиђаоу из ваздуха и 
спасаваоу људи. Припадници 98. бригаде 
учествују  истпвременп и у евакуацији 
станпвништва у Ппжеги. 204. бригада 
истпвременп „ради“ у пкплини Бепграда. Тпг 
првпг дана ангажпваоа хеликпптера ВС, 
евакуисане су 72 пспбе. Батајничани 18 пспба из 
Дражевца и Јункпвца, дпк су Лађевчани, тј. 
Нишлије из Прељине и пкплине евакуислае 54 
пспбе.  Ппред тпга, вршен је дптур хране и впде. 



И следећих дана настављенп је ангажпваое 
хеликпптера. Тежишни задаци превпжеоа и 
евакуације су били у рејпну Обренпвца и Шапца. 
Аерпдрпм Батајница је ппстап и прихватнп местп за 
унесрећене. Ппсаде хеликпптера су узлетале са 
паузпм тек тпликп да се летелица напуни гпривпм и 
да се у оу утпваре храна, ппрема и впда. Дпласкпм у 
рејпне, терет се истпварап на предвиђеним местима, 
а пнда су летелице учествпвале у евакуацији грађана, 
кпји су, нарпчитп у Обренпвцу, на мнпгим лпкацијама 
били пдсечени пд света, чекајући ппмпћ, честп на 
крпвпвима свпјих кућа и стамбених зграда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ппред кадета ВА и  пфицири, ппдпфицири  и 
впјници из 250. ракетне бригаде, 126. бригаде 
ВОЈИН и 333. инжиоеријскпг батаљпна и 210. 
батаљпна везе. Украткп, какп у ваздуху, такп и 
на земљи, свака бригада, ескадрила и уппште 
јединица из пперативнпг састава В и ПВО, била је 
ангажпвана тпкпм катастрпфалних ппплава у 
Србији.  

За све време трајаоа ванредне ситуације у нашпј 
земљи, наше В и ПВО је и ппред свих прпблема са 
кпјима се супчава, ппказалп (сви припадници пд 
впјника дп кпманданта) вепма виспк степен 
пбученпсти. Какп је билп пдржавати и 
кпристити ваздухпплпве у ситуацијама 
слпжених метепрплпшких услпва, честп исппд 
граница минимума за летеое, тп самп пни знају. 
Ппред извршеоа летачких задатака, 
свакпдневнп је требалп пдржавати и технику 
исправнпм. Радилп се нпћу, дп првих јутароих 
сати, какп би летелица била спремна за нпве 
задатке тпкпм дана. Ппједини пд оих данима 
нису пдлазили свпјим кућама. За све тп им свима, 
наше Удружеое и пвим путем пдаје све ппхвале! 

17. маја је ппстигнут и свпјеврсан рекпрд. Тпкпм 
дана је извршен 171 лет и превеженп је 2309 људи, 
13 тпна впде и истп тпликп хране и ппреме. Тпг и 
следећих некпликп  дана су и припадници 204. 
ваздухпплпвне бригаде  са аерпдрпма Батајница, 
сви заједнп, пилпти, инжеоери, техничари, впјници, 
углавнпм сви пни кпји нису били ангажпвани на 
летачким задацима, били ангажпвани на изградои 
насипа у ширем рејпну Шапца. И пвим су 
ваздухпплпвци ппказали да су људи пгрпмнпг срца.  
Ппред оих, на истим задацима су били  ангажпвани,  



Какп су пбилне падавине захватиле регипн и нашу 
земљу и какп је на теритприји читаве Републике 
прпглашена ванредна ситуација, пднпснп када је 
држава апелпвала за ппмпћ, међу првима су се 
пдазвали Руска Федерација, Немачка, Аустрија, 
Мађарска, Слпвенија, Хрватска, Црна Гпра, 
Македпнија, Чешка, Белпрусија, САД, Француска, 
Италија и мнпге друге земље. 

Сплидарнпст на делу 

Руси, заправп оихпвп Министарствп за ванредне 
ситуације је у некпликп кпнтигената, са 4 авипна 
Ил-76, превезлп више пд 100 спасилаца и 
некпликп десетина тпна спасилачке ппреме 
ппреме. Ппред тпга, истп Министарствп је 
ангажпвалп и некпликп  хеликпптера типа Ка-32 
специјалнп прилагпђених за евакуацију 
унесрећених. 

Припадници слпвеначкпг ваздухпплпвства су  
некпликп дана били ангажпвани на задацима 
евакуације  где гпд је требалп, а извели су и један 
слпжен задатак приликпм ппправке далекпвпда на 
месту клизишта кпд Малпг Звпрника. 

Припадници хрватскпг и македпнскпг Министарства 
унутрашоих ппслпва су ппслали свпје пбучене људе 
за евакуацију унесрећених. Тп истп су учинили и 
Впјска Црна Гпре , кап и Немци и Аустријанци. САД су  
пбезбедиле некпликп специјалних чамаца. 
Белпрусија је са некпликп Ил-76 и Ми-17 дптурила 
неппхпдну ппмпћ у храни и лекпвима. И уппште 
сплидарнпст земаља какп у регипну, такп и шире је 
била на вепма виспкпм нивпу, а ппсебнп радује та 
чиоеница везана за земље регипна, кпје су дп пре 
самп кпју гпдину ратпвале. 

Ппред ппбрпјаних на државнпм нивпу, треба истаћи 
и ппмпћ кпју су пружиле фирме и ппјединци из 
пбласти ваздухпплпвства. СМАТСА, ЕрСрбија, ДЦИВ 
су се међу првима пдазвали у виду материјалнп-
финансијске ппмпћи, дпк је СМАТСА ставила на 
распплагаое кпмплетну флпту свпје летачке 
академије. ЕрСрбија је бесплатнп превпзила 
хуманитарну ппмпћ из еврппских земаља. На пвпм 
месту ппсебнп признаое наше Удружеое пдаје и 
пилптскпј шкпли „Хелимастер“ и Гпрану Крнети, 
наставнику летеоа, кпји су са свпјим Рпбинспнима, 
некпликп дана дптурали ппмпћ у Крупао нарпчитп, 
кпји је бип пдсечен пд света. 



У пквиру пбележаваоа 15. гпдишоице пд херпјске 
ппгибије пукпвника Миленка Павлпвића, у 
Осечини, Гпроем Црниљеву, Ваљеву и селу 
Бујачић, 3. и 4.маја, пдржане су брпјне пригпдне 
манифестације приређене у част Миленка 
Павлпвића.  (vs.rs) 

Гпдишоица ппгибије Миленка Павлпвића 

„Отвпрени дан“ у Нишу 

На нишкпм впјнпм аерпдрпму 11. маја је 
пдржана акција „Отвпрени дан“, кпја је привукла 
некпликп хиљада грађана Ниша и пкплних места. 
Припадници 98. ваздухпплпвне бригаде 
приказали су деп ратне технике, рад службе 
трагаоа и спасаваоа и мпгућнпсти хеликпптера 
„газела“ и Ми-8 и шкплскпг авипна „утва 75“, дпк 
су припадници 63. падпбранскпг батаљпна 
Специјалне бригаде извели демп-скпкпве и 
приказали савременп напружаое. (vs.rs) 

Аерпмитинг у Прељини 

У субпту 10. маја на аерпдрпму „Раван“ у Прељини 
кпд Чачка, пдржан је први пвпгпдишои флај-ин и 
аерпмитинг генералне авијације уз учешће и некп- 

ликп летелица ВС из састава 98. авијацијске 
бригаде. Организатпр митинга је бип Бприша 
Мандић. (tangosix.rs) 

Оснпван „АВИОЛЕТ“ 

Ппд пкриљем кпмпаније ЕрСрбија ппслпваће чартер 
превпзник ппд именпм “АВИОЛЕТ” кпји ће у свпјпј 
флпти имати авипне Бпинг 737-300 кпји су некад били 
пкпсница флпте некадашое кпмпаније Јат Ервејз. 
(avioni.net/ tangosix.rs) 

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