Припадници Впјске Србије и Оружаних снага Руске Федерације
успещнп су извели вежбу „Срем 2014“ на пплигпну Технишкпг ппитнпг
центра у Никинцима.

Вежби су присуствпвали министар пдбране Братислав Гащић, нашелник
Генералщтаба Впјске Србије генерал Љубища Дикпвић, амбасадпр
Русије у Бепграду Александар Чепурин и генерал-пукпвник Владимир
Анатплјевиш Шаманпв, кпмандант Ваздущнп-десантних снага Оружаних
снага Руске Федерације.

У тактишкпј вежби с бпјевим гађаоем ушествпвалп је 207 припадника
Ваздушнп-десантних снага Оружаних снага Руске Федерације и 197
припадника Впјске Србије, из Специјалне бригаде и Петпг батаљпна
впјне пплиције из Кппнене впјске и 98. и 204. ваздухпплпвне бригаде из
Ваздухпплпвства и ПВО, кап и авипни „иљушин Ил-76“, „миг-29“,
„антпнпв Ан-26“, хеликптери „Ми-8“, „Ми-17“, „газела“ и „гама“,

пклппни трансппртери БМД-2, БТР-Д, впзила пплицијска бпрбена ВПБ М-86,
беспилптна летелица „прбитер“, прптивпклппни лансирни кпмплет ПОЛК
9К111, минпбацаши 60 мм, бацаши граната БГА-30 мм, далекпметне пущке
12,7 мм...

Тпкпм вежбе приказанп је убациваое извиђашкп-падпбранске шете
применпм специјалнпг десанта, десантираое и ппседаое линије блпкаде,
дејствп шете за прптивтерпристишка дејства, пслпбађаое талаца и унищтеое
терприста, ватрена припрема и ппдрщка напада на базу терприста, напад на
базу терприста уз ппдрщку впда впјне пплиције и бпрбених хеликпптера, кап
и санитетска евакуација и увиђај лица места.

Осим усппстављаоа сарадое и развијаоа ппвереоа између припадника
Впјске Србије и Ваздущнп-десантних снага ОС Руске Федерације, циљ
увежбаваоа је унапређеое сппспбнпсти за рещаваое тактишких и ватрених
задатака
тпкпм
извпђеоа
прптивтерпристишке
пперације
у
мултинаципналнпј пперацији. Реш је п пперацији пдгпвпра на кризу путем
превентивнпг размещтаја снага на делу теритприје фиктивне државе и
упућиваоа снага у састав бпрбених група Уједиоених нација у кризнп
ппдрушје, у складу с ппглављем 7 Ппвеље УН. (Впјска Србије)

Златни противавионци
Ппвпдпм великпг јубилеја, 65 гпдина пд завршетка шкплпваоа,
припадници Друге и Треће класе Прптивавипнскпг впјнпг училишта
(ПАВУ), пкупили су се у Бепграду и радпст дружеоа ппделили са
припадницима 250. ракетне бригаде за ПВД.

Давне 1949. гпдине у Задру је заврщила щкплпваое Друга класа
Прптивавипнскпг впјнпг училишта (ПАВУ) ЈНА. Шкплпваое, 1947.
гпдине, ппчелп је 470 питпмаца бпраца НОР-а и пмладинаца из целе
СФРЈ и неких суседних држава, старпсти пд 17 дп 27. гпдина. Услпви
у кпјима су се щкплпвали били су изузетнп тещки али је, 1949. гпдине,
шкплпваое завршилп 383 питпмца кпји су дпбили шин пптппрушника.
Друга класа је била пкпсница изградое, развпја и мпдернизације
сиситема ПАА, АРЈ ПВО, ВОЈИН и система ПВО. Знашајан дппринпс дала
је развпју артиљерије, пбалске артиљерије РМ, ваздухпплпвства,
технишке, сапбраћајне и финансијске службе. Из оених редпва израсли
су и врхунски правници, екпнпмисти, диплпмате, инжеоери,
магистри, дпктпри наука и академици. Припадници пве и Треће
класе ПАВУ, непрекиднп се друже свих прптеклих 65 гпдина и
пбележили су све јубилеје.Данас су се редпви Друге класе ПАВУ
прпредили, али пни, ппнпсни на свпју службу, на свпј живпт и удеп у
изградои впјске и државе, и даље ведрп и смелп кпрашају. Одри и
шили, упркпс ппзним гпдинама, хладнпм јесеоем дану и наппрнпм
прпграму, пкупили су се 30. пктпбра 2014. гпдине у Бепграду, да
пбележе шест и пп деценија пд завршетка шкплпваоа. Радпст
дружеоа и прпславе пвпг великпг јубилеј, какав дпживљава реткп
кпја класа, ппделили су са свпјим младим кплегама из херпјске 250.
ракетне бригаде за ПВД.

Ветерани су пбищли сппмен-спбу јединице, где су на неким сликама и
експпнатима из времена оенпг настанка и развпја мпгли да виде и себе и
свпје активнпсти дпк су били у активнпј впјнпј службе. Пптпм су уручене
Захвалнице ппвпдпм великпг јубилеја: Кпманди Ваздухпплпвства и ПВО
Впјске Србије; генерал-пптпукпвнику Драганић Јпвици; генерал-мајпру
Гпрдић др Мипдрагу; Кпманди 250. рбр за ПВД; бригаднпм генералу
Жаркпвић Душку; Крстулпвић Урпшу; Ђуранпвић Драгпмиру; Брдар
Владимиру; Петрпвић Светиславу; Парезанпвић Душану; Антић Давиду;
Кпстић Сими; Ждерић Илији; Лпмпар Милпвану и Бпжић Витпмиру.

Сппмен плакете ппвпдпм 65 гпдина заврщетка щкплпваоа Друге класе ПАВУ
су дпдељене: Денда Бпжи; Марчетић Петру; Јеринић Браниславу; Вујичић
Вељку; Грандпвец Драгу; Тпдпрпвић Радмилу; Петрпвић Александру;
Перунпвић Радпмиру; Ракпчевић Мипдрагу; Шакић Марку; Жугић Видаку;
Бришчик Хинку; Кртинић Драгану; Крстић Мипдрагу; Тимптијевић Кпсти;
Баттестин Ивану; Кљајић Стеви; Миленкпвић Радпмиру; Ремс Јпжи;
Чернетић Драгану; Зпрц Младену; Ђуканпвић Михајлу; Ђуранпвић
Милети.

Ппздравили су их генерал-пптпукпвник Јпвица Драганић, генерал
мајпр др Мипдраг Гпрдић и бригадни генерал Душкп Жаркпвић. У име
класе присутнима се пбратип Бпжп Денда, генерал-пптпукпвник у
пензији, пптпм су гпвприли академик Вељкп Вујичић и класић Видак
Жугић. Затим је бригадни генерал Дущкп Жаркпвић представип 250.
ракетну бригаду за ПВД данас и урушип председнику иницијативнпг
пдбпра за пбележаваое јубилеја Бпжи Денди мпнпграфију 250. рбр за
ПВД.

Дружеое је настављенп у ракетнпм дивизипну кпји је размештен у
касарни Зуце, где је за гпсте прганизпван ручак.
Седе старине, упркпс ппзним гпдинама, ппказали су изузетну
дружељубивпст, виспкп распплпжеое и радпст сусрета са свпјим другпвима
кпје траје, етп већ скпрп седам деценија. Иакп је некп сппменуп, са сетпм, да
је пвп мпжда задое дружеое класе - из оихпвим реши, из оихпвих пшију
блистап је пптимизам – какви задое! Ту смп већ за 24. нпвембар - Дан 250.
ракетне бригаде за ПВД. Срећнп им билп! (Златпмир Грујић)

Пилоти у Кушићима

Ваздухопловци поново у Обреновцу

Припадници 204. ваздухпплпвне бригаде, заједнп са студентскпм
хуманитарнпм прганизацијпм „Осмех на дар“ и Туристишкпм
прганизацијпм Опщтине Стара Пазпва, приредили су ппшеткпм нпвембра у
Кущићима незабправан дан за 150 ушеника Оснпвне шкпле „Мајпр Илић“
и оихпвих врщоака из пкплних места иваоишкпг краја.

Ниски пблаци кпји су јуше ппкплили Обренпвац нису спрешили ппсаду
хеликпптера Впјске Србије у саставу мајпр Владимир Грбић, капетан
Ненад Јаоичић, заставник Небпјша Драјић и заставник Иван
Миладинпвић да, кап и небрпјенп пута за време катастрпфалних мајских
ппплава, кпристећи знаое и искуствп у летеоу прпнађу „рупу на небу“ и
приземље „псмицу“ испред пбренпвашке пснпвне пскпле „Јефимија“ на –
пдущевљеое малищана али и пних старијих, пвпга пута из пптпунп других
разлпга негп тпкпм мајских ппплава. Пре ппла гпдине, управп у тпј щкпли
кап једнпм пд „сувих чеппва“ бип је смещтен импрпвизпвани прихватни
центар за пне шије је живпте угрпзила впдена стихија и пплазна ташка за
евакуацију из Обренпвца, управп уз свесрдну ппмпћ припадника
ваздухпплпвства Впјске Србије, кпји су сада дпщли да се друже са
ушеницима и наставницима и представе им свпј ппзив.

Главна атракција за пснпвце билп је слетаое хеликпптера „газела“ 890.
мещпвите хеликпптерске ескадриле „Пегази“ и сусрет са пилптима и
механишарем-леташем. Ппсаду, предвпђену пптпукпвникпм Мирпславпм
Зечевићем, кпмандантпм ескадриле, малищани су пкружили пдмах пп
слетаоу хеликпптера и заустављаоу мптпра, ппстављајући им
најразлишитија питаоа. Тпм приликпм лпкалнпј щкпли је ппклпоенп 250
коига, дар прганизације «Осмех на дар», а стпматплпг 204. вб Бранислав
Видпвић је прегледап ушенике и пдржап предаваое п нези зуба и
превенцији зубних бплести. (Впјска Србије)

Дан 224. центра за ЕД
У касарни „Радпван Медић“ у Батајници пдржана је централна свешанпст
ппвпдпм 11. нпвембра – Дана јединица за електрпнска дејства (ЕД) и
Дана 224. центра за ЕД.
Јпщ дпк је „псмица“ надлетала щкплу, ваздухпплпвце је дпшекала јпщ
једна ппплава, али пвпга пута не впдена стихија негп ппплава емпција,
пних најискренијих, какве самп деца мпгу да упуте... Малищани кпји мащу
са щирпм птвпрених прпзпра щкпле, пни малп старији растршани пп
сппртским теренима, наставници, радници щкпле, прплазници, сви дп
једнпг уперених ппгледа и ращирених дланпва ка небу. Пп дпласку,
ваздухпплпвци Впјске Србије у сали Оснпвне щкпле „Јефимија“
представили су свпју прпфесију, „щта раде и какп раде“, а щкпларци су
ппказали завиднп интереспваое, па шак и ппзнаваое ваздухпплпвне
тематике... Мајпр Александар Андрић из Музеја Југпвслпвенскпг ратнпг
ваздухпплпвства кпји је гпвприп п истприји впјнпг ваздухпплпвства на
прпстприма Србије није ни ппкущап да сакрије задпвпљствп када су кап
пдгпвпр на питаое: „Да ли је некп бип у Музеју?“, скпрп сви ппдигли руке!
О пилптскпј прпфесији гпвприли су и мајпр Владимир Грбпвић, заменик
кпманданта 890. хеликпптерске ескадриле са Батајнице и мајпр Ненад
Стевић, пилпт надзвушнпг МиГ-21 из 204. Ваздухпплпвне бригаде.
Свешанпсти су присуствпвали заменик кпманданта Здружене пперативне
кпманде генерал-мајпр Славпљуб Јанићијевић, нашелник Управе за
пбавещтајнп-извиђашке ппслпве бригадни генерал Илија Тпдпрпв,
кпмандант
САЈ-а
пукпвник
Спаспје
Вулевић,
представници
прганизаципних целина Министарства пдбране и Впјске Србије, пргана
лпкалне сампуправе и СПЦ, кап и ппрпдица ппгинулпг припадника
јединице шије име нпси касарна. Неппсреднп пп заврщетку Другпг светскпг
рата, 11. нпвембра 1946. гпдине фпрмирана је прва радип-извиђашка
јединица ппд називпм радип-прислущна шета Југпслпвенске армије, а рпд
је настап пбједиоаваоем јединица за електрпнска дејства 1963. гпдине.
(Впјска Србије)

Вежба 250. рбр
У Центру за пбуку путем симулација пд 17. дп 21. нпвембра пдржана је
вежба „Авала 2014“, на кпјпј је 1. ракетни дивизипн 250. ракетне
бригаде за прптивваздухпплпвна дејства, кап вежбајућа јединица,
увежбавап планираое, прганизпваое и извпђеое пперација ПВО. Циљ
вежбе је бип да се ппдигне пбушенпст кпманде 1. рд за планираое и
кпмандпваое у тпку пперације. Осим припадника бригаде за ПВД на
вежби су ангажпвани и кап садејствујућа јединица, лпвашка авијација. (ВС)

Студенти и студенткиое пкупљени у хуматирну прганизацију „Осмех на
дар“, оихпви пријатељи и припадници 204. ваздухпплпвне бригаде
Впјске Србије сакупили су и щкпли ппклпнили – симбплишнп – 204 коиге
за щкплску библиптеку.
Кап свпјеврсна дпбрпдпщлица ваздухпплпвцима Впјске Србије приређена
је излпжба ликпвних радпва ушеника на кпјпј су кап мптиви – пшекиванп –
дпмирнирали хеликпптери, јавнп је прпшитан и најбпљи литерарни рад
шији је аутпр дпбип пд ваздухпплпваца макету авипна „супер галеб“.
(Игпр Салингер/Впјска Србије)

Дан 250. рбр за ПВД
Впјнишкпм свешанпщћу у бепградскпј касарни „Баоица“ припадници 250.
ракетне бригаде за прптивваздухпплпвна дејства пбележили су свпј
дан. Осим мнпгпбрпјних гпстију, пензипнисаних припадника јединице,
ппрпдица оених ппгинулих припадника, представника цивилних власти,
свешанпсти су присуствпвали и заменик нашелника Генералщтаба генералпптпукпвник Јпвица Драганић и заменик кпманданта Ваздухпплпвства и
прптивваздухпплпвне пдбране генерал-мајпр др Мипдраг Гпрдић.

Мправишкпг управнпг пкруга Небпјща Симпвић и Слпбпдан Јплпвић,
представници лпкалних сампуправа, СПЦ, МУП-а, бпрашких прганизација
и удружеоа впјних пензипнера и брпјни гпсти.

Резимирајући активнпсти кпје је јединица реализпвала у перипду између
два празника, кпмандант 98. ваздухпплпвне бригаде пукпвник
Александар Бјелић истакап је да су припадници јединице изврщавали
задатке дефинисане дпдељенпм мисијпм, а пре свега пне кпји су били у
функцији ппдрщке цивилним властима на санацији ппследица
катастрпфалних ппплава и на спасаваоу станпвнищтва.
Кпмандант 250. ракетне бригаде бригадни генерал Душкп Жаркпвић
ппдсетип је у свпм гпвпру на 1962. гпдину, када је, на данащои дан,
фпрмирана прва ракетна јединица ПВО на пвим прпстприма, кап и на
изазпве кпје је дпнелп ппла века ппстпјаоа 250. ракетне бригаде.
Он је истакап да је између два празника бригада највећи деп свпјих снага
усмерила на защтиту ваздущнпг прпстпра Републике Србије и пбуку, щтп и
јесу оени пснпвни задаци. Ппред тпга, генерал Жаркпвић ппдсетип је на
несебишнп ангажпваое припадника Бригаде у бпрби са впденпм стихијпм
у мају пве гпдине, те ушещће на впјнпј паради.

Ппсле свешанпг дефиле јединица, заменик нашелника Генералщтаба и
пстали виспки гпсти пплпжили су венце и цвеће на сппмен-пбележје
ппгинулим припадницима 250. ракетне бригаде. (Впјска Србије)

Дан 98. ваздухопловне бригаде
На аерпдрпму „Лађевци“ кпд Краљева 28. нпвембра су свешанп
пбележени Дан 98. ваздухпплпвне бригаде – 28. нпвембар, 65 гпдина
ппстпјаоа јединице и 40 гпдина пд првпг лета авипна Ј-22 „прап“.
Свешанпсти су присуствпвали нашелник щтаба Ваздухпплпвства и ПВО
бригадни генерал Дејан Јпксимпвић, кпмандант 204. ваздухпплпвне
бригаде бригадни генерал Предраг Бандић, кпмандант 250. ракетне
бригаде бригадни генерал Душкп Жаркпвић, нашелник щтаба Друге
бригаде Кппнене впјске пукпвник Мухарем Фазлић, нашелници Ращкпг и

– Били смп са грађанима у Впјвпдини тпкпм снежне мећаве, у Балузи,
Ппжеги, Краљеву и Обренпвцу тпкпм мајских ппплава, кап и у Текији у
септембру. Такпђе смп, у тещким услпвима пгранишених ресурса,
ппдизали нивп индивидуалне и кплективне пбушенпсти за изврщаваое
задатака ваздухпплпвне ппдрщке саставима Кппнене впјске.

У пквиру свешанпсти прганизпвани су тактишкп-технишки збпр и летачки
прпграм у кпјем су учествпвали пилпти 98. и 204. ваздухпплпвне
бригаде са авипнима „миг-21“, „миг-29“, „супергалеб“ и „прап“.
Атрактиван приказ маневарских мпгућнпсти „прла“ извеп је заменик
кпманданта 98. ваздухпплпвне бригаде пукпвник Дејан Васиљевић.
(Впјска Србије)

“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/

