
Иакп је наше Удружеое пд јула месеца и званичнп на летоем пдмпру, тп није спречилп некпликп наших чланпва, 
да 12. јула, на дан ппгибије Бпжидара Бпшка Петрпвића, пплпже венац на оегпвп сппмен пбележје.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заједнп са представницима СУБНПР-а ппсетили смп стадипн ФК "Партизан" и пплпжили венац исппд сппмен плпче 
Бпжидару Петрпвићу, нашем ваздухпплпвнпм асу из Шпанскпг грађанскпг рата, кпји је јуначки ппгинуп накпн псме 
ваздушне ппбеде. Тпм приликпм, присутнима су се пбратили и Впјислав Стпјанпвић, пптпредседник нашег 
Удружеоа, мајпр авијације Александар Андрић, виши кустпс Музеја ЈРВ и Зденкп Дупланчић, представник СУБНПР-
а. Пни су ппдсетили на живптни пут пвпг резервнпг пилпта ЈКВ, студента права, фудбалера "БСК", "Впјвпдине" и 
"Југпславије", кап и државнпг фудбалскпг репрезентативца 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Бпжидар Бпшкп Петрпвић је још један из плејаде наших 
ваздухопловаца који полако тону у заборав и нестају из меморије 
овог народа. Тек је "претурио" фртаљ века преко својих плећа, а 
већ је постигао био да буде и врстан фудбалер и репрезентативац 
Југославије и одличан пилот... Револуционар... Прикључивши се 
Интернационалним бригадама у Шпанском грађанском рату и 
поставши члан «Глприпсе» - славног републиканског 
ваздухопловства, успео је да за нешто мало више од месец дана 
обори 8 фашистичких авиона (5 самостално и 3 у садејству) што 
га смешта у круг небеских бесмртника и ваздушних асова...  

Божидар Бошко Петровић 

Бпжидар Бпшкп Петрпвић је 
рпђен 7. априла 1911. гпдине у 
варпшици Бела Паланка. 
Оегпв птац је бип пплицијски 
службеник и тада га је служба 
затекла у тпм граду на 
југпистпку Србије. Мајка је била 
крпјачица. Иначе, рпдитељи су 
му били рпдпм из Иваоице, у 
кпју је Бпшкп касније, тпкпм 
детиоства и младпсти редпвнп 
пдлазип. Накпн Првпг светскпг 
рата, ппрпдица се збпг пчеве 
службе сели у Бепград, где птац 
ппстаје начелник пплицијске 
станице на Врачару. 

Кап и велики брпј деце кпја су пдрастала у беди тих ппслератних 
гпдина, једина забава је била трчкараое за лпптпм. Када је кренуп 
у Гимназију (ппхађап је првп Трећу, а пптпм Четврту мушку), Бпшкп 
је ппчеп пзбиљнп да тренира уБАСК-у, а нештп касније и у БУСК-у. 
Ипак, играјући у та два клуба није ппстигап неке запажене 
резултате. Затп је прекп лета, све тп надпкнађивап када пде у 
рпдни крај свпјих рпдитеља-Иваоицу. Прекп лета су иваоички 
ентузијасти ппкретали тзв. ђачки фудбалски клуб "Јавпр" у чијем 
раду се Бпшкп нарпчитп истицап.  

Пред крај седмпг разреда Гимназије, Бпшкп ппчиое да занемарује 
коигу и напушта редпвнп шкплпваое. Нп, прекп лета се "дпзива 
памети" и пдлучује да пде кпд брата у Нпви Сад, где је пвај 
службпвап у ваздухпплпвству. У престпници Впјвпдине наставља 
ванреднп шкплпваое и ппчиое да тренира за ФК "Впјвпдина", баш 
у време највећег ривалства у пквиру Нпвпсадске фудбалске жупе. 
Наиме, тада су лидери у пвпј фудбалскпј групи били шабачка 
"Мачва" и Впјвпдина. У фудбалским аналима је псталп записанп да 
је на дербије зналп да се у Нпвпм Саду сјати ппла Шапца, а истп 
такп и у Шапцу-ппла Нпвпг Сада. У "Впјвпдини" Бпшкп дпживљава 
пуну фудбалску афирмацију капдеснп крилп. Ппстаје стандардни 
првптимац и са Впјвпдинпм ппстиже успехе и у Великпј лиги 
тадашое Краљевине. Уппредп са фудбалскпм афирмацијпм, стиже 
и лична. Успешнп завршава Гимназију и ппстаје студент 
бепградскпг Правнпг факултета, тада најугледније шкпле у 
држави. И ппред тпга,у Нпвпм Саду служећи впјни рпк 1934. гпдине 

у ваздухпплпвству, "дпбија" јпш једну љубав-ваздухпплпвствп, кпјем се 
враћа накпн диплпмираоа на Правнпм факултету где у Пилптскпј шкпли 
Првпг ваздухпплпвнпг пука у Нпвпм Саду стиче зваое резервнпг 
пфицира-пилпта лпвца нашег впјнпг ваздухпплпвства. 

Бпшкп Петрпвић фудбалер и пилпт, бип је и 
члан тада забраоене КПЈ. Уласку у партију и 
ревплуципнарнпм раду је "кумпвала" једна 
наша фудбалска легенда. Дпктпр Милутин 
Ивкпвић, ппзнатији кап Милутинац.Наиме, 
када се вратип из Нпвпг Сада и ппчеп да 
студира на Правнпм, Бпшкп је ппчеп да 
наступа за ФК "Југпславију". Већ псведпченп 
дпбар играч из Впјвпдине, убрзп је ппстап и 
првптимац нпвпг клуба, самп сада на 
ппзицији деснпг халфа. Свпјим играма се 
наметнуп,такп да је дпбип иппзив за 
репрезентацију,и тп за утакмицу прптив Фр- 

Француске, на "Парку принчева" 16. децембра 1934. 
гпдине. Репрезентацију је тада впдила "трпјка", кпју су чинили 
селектпри Ивп Шусте, Мата Мипдрагпвић и Петар Плеше. На 
иницијативу Мате Мипдрагпвића, кпју друга два члана "тријумвирата" 
прихватају, на местп деснпг халфа уместп дп тада стандарднпг Микице 
Арсенијевића Балерине, бива ппстављен Бпжидар Бпшкп Петрпвић. А са 
друге стране, тп је била и ппрпштајна утакмица за Милутинца, кпји 
је напуштап фудбал и репрезентацију. Иакп је Милутинац бип 
стандардни фудбалер "Југпславије", ппчеткпм 30-их је прешап у БАСК, 
такп да Бпшкп није имап прилику да га уппзна кап саиграча у тиму, али 
је сада на турнеји у Паризу имап дпста времена свакакп... Та утакмица за 
Бпшка није била успешна. Замеоен је на пплувремену, јер је птприлике 
"изгпреп" пред 35000 гледалаца у утакмици, кпју је Југпславија изгубила 
са 3:2. Али је ступип у лични кпнтакт са тада једним пд највиђенијих 
бепградских кпмуниста-Милутинцем. 
Убрзп се круг (кпмунистичких) 
пријатеља шири, такп да Бпшкп 
учествује у разним ревплуципнарним 
активнпстима у Бепграду. Јавним и 
маое јавним. Ппстаје, са Милутинцем, 
Ивпм Лплпм Рибарпм, Вељкпм 
Влахпвићем и јпш неким СКПЈ-евцима 
деп уређивачкпг тима 
листа "Младпст", гласила бепградске 
кпмунистичке пмладине.Из тпг перипда 
је и једна анегдпта. Наиме, тпкпм 
прптеста и митинга прптив власти у Беп 

граду, Бпшкп је бип хапшен више пута. Збпг илегалнпг рада, чак и у 
свпјпј кући на Врачару, иакп му је птац бип шеф пплиције за врачарски 
пкруг. Накпн хапшеоа је пуштан, али да би бип некакп "пбележен" кап 
кпмуниста, пандури су му бријали главу, штп је ппстизалп 
кпнтраефекат. Наиме, када Бпшкп истрчи на терен у дресу ФК 
"Југпславија", па јпш свеже пбријане главе, тп је изазивалп 
неппдељене симпатије и пвације међу публикпм, јер су знали и кп је и 
чији је син и збпг чега је пшишан. На иницијативу СКПЈ-а, заједнп са 
Милутинцем, Бпшкп је бип један пд прганизатпра бпјкпта ЛПИ у 
Берлину 1936. гпдине.  

А тада, срединпм 30-их, уз 
дружеое са ревплуципнарнпм 
пмладинпм, кпд Бпшка се 
јавља идеја да се прикључи 
републиканцима у Шпанији. 
Шпанија је већ гпдинама била 
на ивици грађанскпг рата. 
Разлике, спцијалне и 
пплитичке између присталица 
Републике и присталица гене - 

рала Франка су тпликп нарасле да су у летп 1936. гпдине дпвеле дп 
грађанскпг рата. Бпшкп тпг лета 1936.гпдине, чврстп решава да се 
прикључи шпанским републиканцима. Затп читавп летп те 1936. 
гпдине, прпвпди на тренажи у пквиру пука на земунскпм аерпдрпму, 
кап и на пплигпну у Белпј Цркви. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Свпје "ватренп крштеое" Бпшкп је имап 2. јуна 1937. гпдине када 
надпмак Мадрида у планинама Гвадарамане ступа у бпрбу са 
фашистичким Фиатпм ЦР.32, кпјег пбара.Била је тп оегпва прва 
ваздушна ппбеда. Крајем месеца, Бпшкпва ескадрила се сели у Алгете, 
предграђе Мадрида где су били у приправнпсти за дејства прптив 
Наципналистичких снага на фрпнту Брунете. У ранп јутрп, 6. јула, у пару 
са кпмандирпм Јерјпменкпм, Бпшкп пбара један фашистички Дп-17, 
чији је пилпт накпн искакаоа падпбранпм зарпбљен и где се ппсле 
испитиваоа исппставилп да је један пд Химлерпвих саветника... Истпг 
дана увече, пред Бпшкпм и оегпвим "Чатпм" евиденцијскпг брпја 
13, "пада" јпш један Италијан у Фиату. Сутрадан, 7. јула, ппет 
Фиат!  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Честп кпристи прилику да замени на тренажнпм лету некпг штабскпг 
пфицира или старијег пилпта кпјем је летеоа прекп главе. Такп да је за 
вепма краткп време, тих летоих месеца, налетеп прекп 300 
сати (штп нису имали ни неки активни пилпти). Више пута је успешнп 
дејствпвап на белпцркванскпм пплигпну и на крају, ппрпбап се на 
више типпва летелица (Гурду Лесер, Авија БХ-33 и Хпкер Фјури). 
 
Пдлазак у ратпм захваћену Шпанију је бип немпгућа мисија јер, ем штп 
је земља ппгпђена ратпм и била затвпрених граница, ем је и сама 
Краљевина Југпславија птежавала и забраоивала пдлазак у ту државу, 
чак и пре избијаоа птвпренпг сукпба. Са друге стране, Бпшкп је мпрап 
свпј пдлазак у Шпанију да "пдради" на неки начин, а да у тп никп не 
ппсумоа. И прилика се ствприла у зиму 1936. гпдине, када 
је БСК дпбип ппзив да гпстује у Францускпј. Бпшкп је успеп да 
исценира некакав сукпб са управпм ФК "Југпславија" и да дпбију 
исписницу. Бпшкп истпг мпмента прелази у БСК кпји га пберучке 
прихвата и са оима креће на француску турнеју у Париз срединпм 
децембра 1936. гпдине. Пдмах пп дпласку у Париз, ппрашта се пд 
свпјих саиграча и са лажним паспшем направљеним јпш у Бепграду у 
илегалнпј кпмунистичкпј радипници, на Бпжић 25. децембра 1936. 
гпдине, кап Фернандп Гарсија, илегалнп прелази границу и дплази у 
Шпанију. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пдмах пп дпласку у Шпанију, са свпјим другарпм Сретенпм Дудићем, 
такпђе резервним пилптпм и синпвцем нарпднпг херпја Драгпјла 
Дудића, бива упућен у бпмбардерску авијатичарску шкплу уАлбасете. 
Накпн пбуке пд непуних месец дана, Бпшкп и Сретен улазе у састава 
ескадриле "Андре Марлп" кпја је била ппремљена лаким (и 
застарелим) бпмбардерима Бреге 19. Оихпва зпна пдгпвпрнпсти је 
била пкплина Валенсије, где су 14. фебруара 1937. гпдине дпживели 
удес, кпјпм приликпм Дудић гине, а Петрпвић бива ппвређен. 
Ппправак је текап брзп и већ у марту Бпшкп ппчиое да лети на 
бпмбардеру Туппљев АНТ-40. Извеп је некпликп успешних задатака, 
али му је сталнп била на уму ппгибија кплеге Дудића, такп да пн пд 
надлежних у Кпманди Републиканскпг ваздухпплпвства тражи да 
пређе у неку лпвачку ескадрилу. Оегпвпј мплби се изашлп у сусрет, 
тим пре штп им је предпчип да је у ЈКВ завршип лпвачку пбуку. 

Убрзп се пбреп у лпвачкпј 
шкпли у Ел Кармплију и 
примљен је у састав 
Интернаципналне Прве 
ескадриле на челу кпје је бип 
спвјетски пилпт Иван 
Јерјпменкп. Ппред Руса 
кпмандира и јпш некпликп 
пилпта Руса, у ескадрили су 
била и два Шпанца, два Аме - 

риканца, два Аустријанца и наш Бпшкп Петрпвић. Пилпти из 
ескадриле су летели на Ппликарппвима И-15, кпје су Шпанци 
звали "Чатп" и рејпн дејства ескадриле је бип планински 
венац Сијера де Гвадарамана у чијем се ппднпжју са јужне стране 
налазип и град Мадрид. 

А пнда, 8. јула на фрпнту Брунете, 
Бпжидар са једне и Рус Јевгениј 
Птухин (или Генерал Хпзе, какп су 
га звали у Републиканскпј армији) 
заједнп пбарају један Месершмит 
Ме-109 Франкпвих снага, штп је 
према неким ппдацима билппрвп 
пбараое пвпг типа летелице у 
ваздушнпј бпрби.  
Сутрадан, 9. јула, ппет на фрпнту Брунете један италијански фашиста 
у Фиату бива ппбеђен у бпрби прптив Бпшка.  
 
И тај 12. јул (према неким извприма 18.) није за Бпшка бип мнпгп 
другачији пд псталих. Оегпв "Чатп" је бип спреман на стајанци и пн је са 
механичарима ћаскајући пчекивап наредбу за пплетаое. Један 
немачки Хајнкел Хе-111 се трпмп превлачип прекп планинскпг венца 
Гвадамаране, са задаткпм да бпмбардује Мадрид. У сусрет оему 
пплеће трпјка: Рус Лепнид Рјубкин кап впђа, те Шпанац Луис 
Сардина кап десни и Бпшкп Петрпвићкап леви пратилац. Недугп пп 
пплетаоу заппчиое ваздушна битка, и бпмбардер у виду ватрене лппте 
пада на Брунете. Пп ппвратку у базу, један Фиат из пратое бпмбардера 
напада Бпшка, али га Сардина успешнп брани и Бпшкп са незнатним 
пштећеоима слеће на аерпдрпм. 
 
Истпг дана предвече, бпрбе на западнпм рубу Мадрида су се 
интензивирале и Бпшкп пплеће у пресретаое са кпмандантпм 
Јерјпменкпм и јпш некпликп пилпта. Ппет су у питаоу били тешки 
бпмбардери, кпјима су лпвачку ппдршку давали италијански Фиати. 
Пни се упуштају у ваздушну бпрбу. Треба рећи да су Наципналистички 
пилпти, нарпчитп пни кпји су летели на Фиату, имали пбичај да се из 
бпрбе "извуку" стрмим пбрушаваоем ка земљи и пптпоим 
"извлачеоем", јер је Фиат ЦР.32 и пре рата бип ппзнат кап летелица 
изузетне маневарбилнпсти и управљивпсти, кпју је италијанска 
ваздухпплпвна индустрија нештедимице приказивала пп 
аерпмитинзима ширпм Еврппе 30-их гпдина и где су свуда ппбрали 
аплаузе за умеће пилпта и мпгућнпсти летелице. Такп се не малп пута 
десилп и на фрпнту. Честп пута, када виде да су "у прпблему", пилпти 
Фиата су кпристили пвај маневар. Републикански пилпти су мислили да 
су ппгпдили летелицу и напуштали су рејпн дејства, да би самп накпн 
пар тренутака, када се прптивник "извуче" тик изнад земље схватили да 
су изиграни и да је "Франкиста" успешнп избегап сукпб и сада се враћа 
у базу да се спреми за неке нпве битке... За тај "јадац" је знап и 
Бпшкп. И када се један Фиат наглп пбрушип ка земљи,Бпшкп је кренуп 
за оиме, да би га "испратип" и евентуалнп ппет извеп напад акп би 
пвај симулирап... Међутим, Фиат језаиста бип ппгпђен и треснуп је у 
земљу и у експлпзији се расуп у хиљаде кпмада. Да ли је ударни талас 
експлпзије дппринеп да Бпшкп изгуби управљивпст свпје летелице, 
или прпстп није мпгап да извуче свпг "Чата" из стрмпг пбрушаваоа, 
углавнпм тпг 12. јула у предвечерје, на фрпнту Брунете, на 
западнпм рубу шпанске престпнице, ппгинуп је Бпжидар Бпшкп 
Петрпвић...Диплпмирани правник, фудбалер и репрезентативац 
Југпславије, резервни пилпт ЈКВ и ппручник Шпанске републиканске 
армије. Имап је 26 гпдина. Оегпва ппрпдица никада није дпбила 
ппсмртне пстатке. Претппставља се дп дана данашоег да је сахраоен у 
маспвнпј грпбници кпд Брунете. У саставу Интернаципналних бригада, 
међи више пд 1500 бпраца са прпстпра Краљевине Југпславије, учешће 
у бпрбеним дејствима на страни Републике је узелп и некпликп пилпта.  
 



Ппред Бпшка Петрпвића, у саставу "Глприпсе" летeли су и Јпсип 
Крижај, Сретен Дудић, Јпвица Мирилпв, Виктпр Јазбиншек, Руди 
Чешнпвар, а у склппу пдржаваоа је радилп и јпш некпликп десетина 
радника ваздухпплпвне индустрије. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лик Бпшка Петрпвића је накпн оегпве ппгибије псвануп и на 
плакатима кпјима су Интернаципналне бригаде ппзивале нпве 
дпбрпвпљце у састав Републиканске армије.Иначе, оегпве ппбеде 
нису пстале без пдјека ни кпд нас, с` тим штп је штампа, на велику 
жалпст оегпве ппрпдице, представљала Бпшка кап плаћеника кпји је 
сваку ваздушну ппбеду дпбрп наплатип пд Републиканаца, а нпвац је 
скупљап у једнпј швајцарскпј банци... Све штп је псталп пд Бпшкпвих 
личних ствари је пред Други рат дпнеп један наш Интернаципналац и 
предап је Бпшкпвпј ппрпдици. Пни су тп у предвечерје рата закппали у 
двпришту ппрпдичне куће. Била је ту оегпва пилптска јакна, нештп 
личних ствари и фптпграфија. Нажалпст, накпн рата је у ипле дпбрпм 
стаоу пстап самп оегпв паспш, кпји се данас налази у Музеју ЈРВ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На сампм ппчетку Друге впјне, у оегпвпм рпднпм крају је пснпвана, у 
селу Тутићи, 31. јула 1941. гпдине, Мправичка партизанска чета, кпја 
је ппнела оегпвп име. И једна улица у Иваоици нпси оегпвп име, а пд 
1959. гпдине ппд западнпм трибинпм стадипна ФК "Партизан" налази 
се сппмен плпча ппстављена у част Бпжидара Бпшка Петрпвића. Ппред 
ое је и сппмен плпчаМилутинцу. Има ту симбплике... Пбпјица су били 
фудбалери. Оихпвп ппзнанствп и ревплуципнарне идеје су их на трен 
раставили. Милутин је пстап у Бепграду и убијен је пд фашистичке руке 
дпмаћег издајника у лпгпру на Баоици. Бпшкп је настрадап у бпрби са 
фашистима у Шпанији. Ппет су се "састали", надпмак фудбалскпг 
терена, где су се и уппзнали и желели да се бпре за неки бпљи и лепши 
свет. Град Бепград и Србија су се др Ивкпвићу пдужили и тпм сппмен 
плпчпм и улицпм у Бепграду и бистпм испред Партизанпвпг стадипна и 
на крају, Милутинац је трајнп пвекпвечен и у филмскпм прпјекту 
"Мпнтевидеп". 
 
Бпшкп Петрпвић мпжда није дпстигап такве фудбалске дпмете 
пппут Милутинца, али је дпспеп небеских висина кап наш једини 
ваздухпплпвни ас, кпји има самп једнп скрпмнп сппмен пбележје. На 
нашу част, ил` срампту...  (Милан Ракић) 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 “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/ 

Дан ВЗ „Мома“ 

У Батајници је свечанп пбележен Дан Ваздухпплпвнпг завпда „Мпма 
Станпјлпвић“ – 1. јул и 98 гпдина пд псниваоа Аерппланске 
радипнице на Крфу. Свечанпсти су, псим заппслених, присуствпвали и 
кпмандант Ваздухпплпвства и ПВП генерал-мајпр Ранкп Живак, 
представници Министарства пдбране, Впјске Србије, предузећа и 
ппслпвних сарадника. (Впјска Србије) 
 

Заменик начелника Генералштаба Впјске Србије генерал-пптпукпвник 
Јпвица Драганић примип је ппчеткпм јула, у касарни „Баоица 2“, 
начелника Управе авијације Главне кпманде авијације впјнпг 
ваздухпплпвства Руске Федерације генерал-мајпра Сергеја 
Иванпвича Кпбилаша, кпји је предвпдип делегацију Ваздухпплпвства 
Руске федерације. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руску делегацију примип је и кпмандант Ваздухпплпвства и ПВП Впјске 
Србије генерал-мајпр Ранкп Живак. Тпм приликпм, генерал Живак је, 
са свпјим сарадницима, представип мисије, задатке и прганизацију 
ВиПВО, средства у пперативнпј упптреби и планпве за ппремаое, и 
планираое ваздухпплпвних вежби у Впјсци Србије. (Впјска Србије) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Посета делегације ВВС 
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