Ппшаснпм артиљеријскпм паљбпм, са три плптуна из щест
артиљеријских пруђа, заппшела је впјна парада ппвпдпм 100 гпдина пд
ппшетка Првпг светскпг рата и 70 гпдина пд пслпбпђеоа престпнице у
Другпм светскпм рату, пдржана 16. пктпбра 2014. гпдине.

Тпм приликпм, у славу свим херпјима кпји су свпје живпте пплпжили на
плтар птачбине, пдважним кпракпм ппбедника, вище пд 3.000 впјника
Впјске Србије са пкп 400 средстава ратне технике прпдефилпвалп је у
свешанпм стрпју на бепградскпм Ущћу кпд Палате Србија.

Свечанпсти су присуствпвали председник Републике Србије и врхпвни
кпмандант Впјске Србије Тпмислав Никплић, председник Руске
Федерације Владимир Путин, председник Владе Србије Александар
Вучић, председник Републике Српске Милпрад Дпдик, министар
пдбране Братислав Гашић, начелник Генералштаба Впјске Србије
генерал Љубиша Дикпвић, представници закпнпдавне, извршне и
судске власти, представнци Владе Руске Федерације, диплпматскпг
кпра акредитпванпг у нашпј земљи, виспке делегације земаља
учесница у пслпбађаоу Бепграда, гпсти из инпстранства,
представници верских заједница, ветерани, херпји битака за
пслпбпђеое Бепграда и брпјни грађани.

Према решима председника Републике Тпмислава Никплића, истприја Впјске
Србије је истприја пдбрамбених ратпва, слпбпдарска снага, епппеја жртве за
спас државе и нарпда, спас других држава и других нарпда, а дпк је бранип
свпју кућу, српски впјник је бранип и истпк и запад и север и југ, слабип и
заустављап силнике.

Овпм впјнпм парадпм, какп је нагласип, ппздрављамп мпдернпг српскпг
впјника, кпји кпраша ппнпсан на наслеђе свпјих предака, спреман да брани
свпје, пдан мисији стабилнпсти у земљи и регипну, миру у Еврппи и свету. Тп
је прилика, какп је ппрушип, да сви ппздравимп пфицире кпји су унифпрму и
ппнпс наследили пд Милунке Савић, Штурма, Кпсте Впјинпвића, Мищића,
Путника, Степе, Петра Бпјпвића, Кпше Ппппвића, а впјеваое ушили на Церу,
Кплубари, Сплунскпм и Сремскпм фрпнту, Сутјесци, Кпщарама, у биткама за
пдбрану и пслпбпђеое Бепграда.

Свешани дефиле, у вище наврата, надлетап је деп Ваздухпплпвства, са вище
десетина летелица, а први налет шинип је ппдещелпн лпваца-пресреташа
„миг-29“, „миг-21“ и пар јурищника „прап“. У двпседу „миг-29“ бип је
кпмандант В и ПВО генерал-мајпр Ранкп Живак. (Впјска Србије)

„Стрижи“ у част пслпбпђеоа
Пет авипна МиГ-29, кпји припадају једнпј пд најбпљих светских
авијацијских акрп-група „Стрижи“, и један трансппртни авипн
Иљущин-76 впјнпваздухпплпвних снага Руске Федерације ушествпвали
су на впјнпј паради 16. пктпбра, кпја је прганизпвана ппвпдпм 70
гпдина пд пслпбпђеоа Бепграда у Другпм светскпм рату и 100 гпдина
пд ппшетка Великпг рата.

Кпмандант Специјалне бригаде бригадни генерал Јелесије Радивпјевић
ппдсетип је на истпријат падпбранских јединица на пвим прпстприма и
ппсебнп на септембар 1944. гпдине, када је у Барију фпрмирана
падпбранска јединица, и 1967. гпдину, када је фпрмирана легендарна 63.
падпбранска бригада. Он је ппдсетип на ушещће падпбранаца у заједнишкпј
пбуци са припадницима пружаних снага других земаља и пружаоу ппмпћи
станпвнищтву приликпм елементарних неппгпда, дпк је ппсебнп
аппстрпфирап ушещће на впјнпј паради.
„Стрижи“ лете на фрпнтпвским лпвашким авипнима МиГ-29 пдлишних
маневарских карактеристика на кпјима данас пилпти приказују
ппјединашнп и групнп летеое. Пук у кпме је пснпвана акрп-група
„Стрижи“, јпщ пд свпг псниваоа 1950. гпдине, имап је задатак да
ушесвује на традиципналним ваздухпплпвним парадама изнад Мпскве,
пд кпјих је прва прганизпвана 1. маја 1951. гпдине.

У свпм прпграму акрп-група има мнпщтвп групних и сплп акрпбатских
маневара. Наступи пбухватају, између пстлих, прелете у ппретку
„пирамида“, „шекић“, „стрела“, „крст“ и „крилп“. (Впјска Србије)

Седам деценија пд фпрмираоа
падпбранских јединица
Пплагаоем цвећа и венаца на сппмен-пбележје падпбранцима кпји су
свпје живпте пплпжили на браник птачбине, свешаним стрпјем
припадника 63. падпбранскпг батаљпна и демп падпбранским
скпкпвима, 26. пктпбра је на нищкпм впјнпм аерпдрпму пбележенп
седамдесет гпдина пд фпрмираоа падпбранских јединица. Свешанпсти
су присуствпвали кпмандант Кппнене впјске генерал-пптпукпвник
Александар Живкпвић, нашелник Управе за пбавещтајнп-извиђашке
ппслпве Генералщтаба бригадни генерал Илија Тпдпрпв, кпмандант
Специјалне бригаде бригадни генерал Јелесије Радивпјевић,
представници лпкалне сампуправе, удружеоа падпбранаца и леташа из
Нища, Бепграда и Нпвпг Сада, МУП-а, СПЦ, припадници резервнпг
састава, ветерани и ппрпдице ппгинулих припадника јединице.

За изузетнп залагаое и ппжртвпванпст тпкпм реализације падпбранских
скпкпва на впјнпј паради, кпмандант Кппнене впјске генерал-пптпукпвник
Александар Живкпвић наградип је заставнике Мирпљуба Јанићијевића,
Синищу Мићића и Дущана Панића и старије впднике прве класе Дарка
Кашавенду и Владимира Кржалића, дпк је за дппринпс унапређеоу и
прпмпвисаоу впјне падпбранске службе зваое „Ппчасни инструктпр
падпбранства“ дпделип епискппу славпнскпм Јпвану (Ћулибрку) и
заставнику прве класе у пензији Гпрану Тпдпрпвићу.
Бригадни генерал Илија Тпдпрпв и представници ветерана 63. падпбранске
бригаде пткрили су сппмен-плпшу на уласку у сппмен-спбу, у славу
падпбранаца кпји су свпје живпте пплпжили на браник птачбине у перипду
пд 1944. дп 1999. гпдине. (Впјска Србије)

Ппстављен падпбрански рекпрд

мр Златпмир Грујић, пукпвник авијације у пензији.

Изнад впјнпг аерпдрпма Батајница, 27. пктпбра је ппстављен нпви
мещпвити падпбрански рекпрд Србије у дисциплини фпрмацијски ликпви
када је 25 падпбранаца и падпбранки успелп у ппкушају да направи
унапред задану фигуру и такп пбпри рекпрд стар 22 гпдине.

Обараое рекпрда је ппкренулп Удружеое жена-летача Србије у
сарадои са Министарствпм пдбране и Впјскпм Србије, а падпбранци су
скпшили из трансппртнпг хеликпптера 890. мешпвите хеликпптерске
ескадриле “Пегази” 204. ваздухпплпвне бригаде. (Впјска Србије)

Обележенп 40 гпдина „Орла“
На аерпдрпму Батајница је 31. пктпбра у присуству пилпта и љубитеља
авијације пбележенп 40 гпдина пд пплетаоа првпг прптптипа авипна
„Орап“ Ј-22.

Ппд пвпм пзнакпм авипн је прпјектпван у Впјнптехнишкпм институту у
Жаркпву и Ваздухпплпвнпм институту у Букурещту, а прпизвпђен је у
кппперацији фабрика авипна „Спкп” у Мпстару, „Утва” у Паншеву и ИАР у
Румунији. Нащ први прптптип пплетеп је истпвременп кад и румунски
ИАР-93 – 31. пктпбра 1974. гпдине и за оегпвим кпмандама бип је мајпр
Владислав Славујевић.
На 40. гпдищоицу пплетаоа, „Орап“ српскпг впјнпг ваздухпплпвства са
серијским брпјем 25103 пбележен је пригпдним амблемпм. (Впјска
Србије)

Прпмпција коиге „Лет у вечнпст“
У Великпј сали Дпма ваздухпплпвства у Земуну, 29. пктпбра 2014. гпдине је
пдржана прпмпција коиге "Лет у вечнпст", аутпра мр Златпмира
Грујића. Прпмпцију, кпју је прганизпвала Кпманда В и ПВО Впјске Србије
и Удружеое пензипнисаних впјних летача и падпбранаца Србије
(УПВЛПС), птвприп је Нашелник щтаба Кпманде В и ПВО, бригадни
генерал Дејан Јпксимпвић, кпји се пбратип присутнима и пренеп им
ппздраве генерал мајпра Ранка Живака, кпманданта нащег вида.
О коизи "Лет у вешнпст", кпја је првп бипграфскп и библипграфскп делп п
нащем првпм впјнпм пилпту и нащпј првпј ваздухпплпвнпј
жртви, нареднику Михаилу Петрпвићу, гпвприли су Видпсав Кпвачевић,
генерал мајпр авијације у пензији и некадащои Нашелник Впјне академије
Впјске Србије,Впјислав Стпјанпвић, пптпукпвник авијације у пензији и
некадащои Нашелник Музеја ЈРВ,мајпр авијације Александар Андрић,
кустпс Музеја ЈРВ, Драгпљуб Швабић, секретар Завишајнпг удружеоа
"Михаилп Петрпвић" из Влакше-рпднпг места Михаила Петрпвића и аутпр

Впјислав Стпјанпвић, инаше рецензент коиге, присутнима је представип
живптни пут и стваралашки ппус аутпра дела. Мајпр Андрић и сам
аутпр, мр Златпмир Грујић су пкупљенима представили садржај коиге и
украткп излпжили живптни пут Михаила Петрпвића пд Влакше и питпме
Шумадије, прекп Крагујевца, Бепграда, Санкт Петерсбурга, Нища, па дп
Француске и небеских висина и трагишне смрти над албанским врлетима
тпкпм ппсаде Скадра. Мајпр Андрић је истакап и несебишну ппмпћ Музеја
ЈРВ аутпру у истраживаоу архивске грађе п Михаилу кпја се налази у пвпј
институцији, дпк је аутпр нагласип сарадоу са ппрпдицпм и
наследницима Михаила Петрпвића тпкпм настајаоа коиге.

У надахнутпм гпвпру, генерал у пензији Видпсав Кпвачевић је ппдсетип на
ппсаду Скадра у Првпм балканскпм рату и ушещће Примпрскпг
аерппланскпг пдреда кап прве ваздухпплпвне јединице српске впјске у
пвпј пперацији, тпкпм кпје је 20. марта 1913. гпдине трагишнп настрадап
наредник Михаилп Петрпвић, први српски пилпт, са међунарпднпм ФАИ
дпзвплпм, брпј 979. Драгпљуб Дракче Швабић, секретар Удружеоа
"Михаилп Петрпвић" из Влакше, рпднпг места наредника Михаила
Петрпвића, представип је активнпсти кпје оегпвп Удружеое у сарадои са
УПВЛПС има већ шитаву деценију-манифестацију "Дани Михаила
Петрпвића", кпја се сваке гпдине срединпм јуна пдржава у тпм селу. Тада
гпстпљубиви Влакшани имају задпвпљствп да дпшекају све авијатишаре,
активне и пензипнисане и све љубитеље авијације кпји тпм приликпм
негују усппмену на нащег првпг леташа. Заједнишким напприма два
удружеоа, на улазу у селп је ппдигнута табла кпја пзнашава путнику
намернику да дплази у местп у кпјем се рпдип први српски впјни пилпт.
Следећи задаци кпји се ппстављају пред два удружеоа (Завишајнп из
Влакше и УПВЛПС) су да рпдна кућа Михаила Петрпвића ппстане сппменик
културе, да се на брду кпје дпминира селпм ппстави авипн, да Михаилп
Петрпвић и нащ први кпмандант ваздухпплпвства мајпр Кпста Милетић
дпбију заслуженп сппмен пбележје и на крају, да Влакша дпбије сппменмузеј у шаст првпг српскпг авијатишара. Ти задаци се мпгу испунити самп уз
ппмпћ и ппдрщку Кпманде В и ПВО и Впјске Србије уппщте, те щире
друщтвене заједнице. Прпмпцију коиге је интерпретацијпм песме "Пукни
зпрп" пбпгатип наступ Камернпг ансамбла "Биљур" из Бепграда. (М.Р.)

Пап авипн кпд Нпвпг Сада

Представљен хеликпптер МУП-у РС

Бизнисмен Тпмислав Ђпрђевић и један оегпв сапутник ппгинули су 11.
пктпбра пкп 13 сати кад се сппртски авипн у кпм су се налазили срущип у
ппље кукуруза кпд Башкпг Јарка.

Ппдружница еврппскпг кпнзпрцијума Ербас кпја се бави прпизвпдопм
хеликпптера пдржала је крајем месеца презентацију српскпј пплицији
на Аерпдрпму Никпла Тесла. Слпвенашки ЕЦ-135 представљен је
Хеликпптерскпј јединици МУП-а Србије.

Авипн је припадап ДТД “Рибарствп”, шији је Ђпрђевић бип власник. Ради
се п нпвпм “Скајлидер 600″ кпји је ушествпвап у церемпнији птвараоа
приватнпг аерпдпрпма у Башкпм Јарку.
Узлетели су и минималнпм брзинпм су летели изнад писте тпг сппртскпг
аерпдрпма, да би у једнпм тренутку, верпватнп збпг недпвпљне снаге,
авипн прппап и ударип крилпм у земљу иза писте у оиви и пдмах је
експлпдирап, а пилпт и кппилпт су на лицу места настрадали.
Авипн се срущип приликпм птвараоа нпвпг приватнпг аерпдрпма, а какп
је Танјугу рекап један пд пшевидаца, свешанпсти је присуствпвап велики
брпј људи, пре свега, из пбласти ваздухпплпвства. (aviator.rs/tangosix.rs)

Аерпмитинг у Ппдгприци
12. пктпбра је на аерпдрпму „Ћемпвскп ппље“ крај Ппдгприце, пдржан
Међунарпдни аерпмитинг ппд називпм „4. Мемпријал Вељкп Иванчевић“

Ппсле кпмпанија Агуста Вестленд и Бел Хеликпптерс, у базу
Хеликпптерске јединице МУП-а Србије слетела је кпмпанија Ербас
Хеликпптерс (некадащои Еурпкпптер). Они су пилптима и
технишарима представили свпј ЕЦ-135 и тп примерак кпји се налази у
саставу МУП-а Републике Слпвеније. Приказ хеликпптера пбухватап је
презентацију на земљи и тпкпм лета. Слпвенашка летелица пд дпдатне
ппреме и система има ФЛИР (кпјим управља пператер) и «лајв стрим
дата-линк» кпји уз ппмпћ станице на земљи пмпгућава праћеое
ситуације из ваздуха у реалнпм времену. (tangosix.rs)

Руси и Немци-сусрет изнад Балтика
Немачки “Јурпфајтери” пплетели у сусрет руским авипнима изнад
Балтика. У рускпј фпрмацији је билп укупнп псам летелица.
“Инцидент” пптврдили Немци и Летпнци.
Пп два “МиГ 31″, “Сухпја” – Су-34, Су-27 и Су-24, штп је највећа руска
фпрмација примећена изнад Балтичкпг мпра ппследоих гпдина,
изазвали су праву узбуну, па су им Немци у сусрет ппслали два
“Јурпфајтера”.
Јпщ није ппзнатп збпг шега су Руси
летели у тпм брпју, али су блиски
сусрети авипна НАТО-а и Руса
ушестали пд ппшетка украјинске
кризе. Дп сада, међутим, рускп
ратнп ваздухпплпвствп није на
тренажне летпве слалп тплики
брпј бпрбених авипна, већ махпм
щпијунске летелице Ту-22 или Ту95. (aviator.rs)

На пвпј ваздухпплпвнпј смптри у главнпм граду Ппдгприце, представилп је
свпје умеће прекп 20 ппсада у истп тпликп летелица из Црне Гпре и
земаља регипна. Припадници Впјске и МУП-а Црне Гпре, Србије,
Слпвеније, Хрватске, Бугарске, Македпније и Аустрије су свпје умеће
представили пред некпликп хиљада грађана кпји су се пп леппм времену
пкупили на Ћемпвскпм ппљу. Кпментатпр аерпмитинга је бип легендарни
Зпран Мпдли, а накпн леташкпг прпграма, за све пкупљене је приређен и
музишки хепенинг у кпјем су ушествпвале звезде црнпгпрске музишке сцене.
(tangosix.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‐ппшта: zlgrujic@gmail.com
mlnrakic74@yahoo.com

Интернет: http://udruzenjepvlps.org/portal/

