Дан Ваздухпплпвства и прптивваздухпплпвне пдбране и 102.
гпдишоица тпг вида Впјске Србије пбележен је на аерпдрпму
Батајница.

ппдсетип је на великп ангажпваое припадника на ппмпћи станпвнищтву
тпкпм елементарних и других неппгпда у гпдини за нама, уппредп са
наменским задацима на кпнтрпли и пбезбеђеоу суверенитета ваздущнпг
прпстпра, шиме су, „у ситуацији када је ппмпћ јединп мпгла дпћи с неба“,
пптврдили да је ппмпћ свпм нарпду и држави и најсветији циљ.
Гпвпрећи п задацима у гпдини пред нама генерал Гпрдић је истакап да су тп
врхунска пбушенпст и беспрекпрнп исправна техника.
— Неппхпдан нам је и развпј здравпг такмишарскпг духа али и
сплидарнпсти и узајамне ппмпћи. Тпкпм 2015. гпдине планирамп ушещће
на Међунарпднпј впјнпј вежби у бугарскпј Шабли, где ће ушествпвати
ракетне јединице и лпвашка авијација Впјске Србије, кап и реализацију
вежбе “Air solution” — истакап је генерал Гпрдић и најавип мпдернизацију
ппстпјећих бпрбених система тпг вида.

Свешанпсти су присуствпвали заменик кпманданта ВиПВО генерал мајпр др Мипдраг Гпрдић са сарадницима, представници Кпманде за
пбуку, кпманданти јединица и устанпва Впјске Србије, пензипнисани
кпманданти и припадници јединица, ппрпдице ппгинулих припадника
кап и представници лпкалне сампуправе и верских заједница.
Честитајући празник припадницима, кап и заппсленима у Центру за
пбуку ВиПВО, генерал Гпрдић је ппдсетип је да је истприја српскпг
впјнпг ваздухпплпвства заппчела у тешким временима, десет
гпдина накпн првпг лета браће Рајт...

На крају свешанпсти урушене су награде и захвалнице заслужним
припадницима јединица Ваздухпплпвства и Прптивваздухпплпвне пдбране,
кпјих је, збпг Впјне параде "Кпрак ппбедника“ и успещне акције спащаваоа
тпкпм елементарних неппгпда, билп вище негп щтп је упбишајенп, па су
ппсведпшиле п наппрнпј али успещнп заврщенпј гпдини.
Свешанпщћу у Батајници пбележен је и Дан Центра за пбуку ВиПВО, кпји је
успещнпм реализацијпм специјалистишке пбуке впјника на дпбрпвпљнпм
служеоу впјнпг рпка, курсева дпдатнпг псппспбљаваоа прпфесипналних
впјника и пснпвнпг курса за ппдпфицире рпдпва и служби ВиПВО знашајнп
дппринеп јашаоу пперативних сппспбнпсти Впјске Србије.

– Захваљујући тпме спадамп у првих петнаест земаља света кпје су
имале ратнп ваздухпплпвствп, а свпју врхунску псппспбљенпст
ппказивали смп тпкпм свих гпдина у кпјима нас нису запбилазиле
недаће - истакап је генерал и ппдсетип да су припадницима тпг вида
впјске највећа инспирација и трајнп надахнуће кплеге кпје су пплпжиле
живпт у пдбрани српскпг неба.
Заменик кпманданта Ваздухпплпвства и прптивваздухпплпвне пдбране

Впјнп ваздухпплпвствп пбележава свпј дан у знак сећаоа на 24.
децембар 1912. када је на пснпву пдлуке српскпг Впјнпг министарства и
Главнпг ђенералштаба, впјвпда Радпмир Путник дпнеп решеое п
фпрмираоу Ваздухпплпвне кпманде. (Впјска Србије)
Прпслави на аерпдрпму Батајница, присуствпвала је и делегација нащег
Удружеоа, кпја је срдашнп била примљена пд стране дпмаћина из 204.
ваздухпплпвне бригаде. Накпн свешанпг стрпја и дефилеа јединица, у
прпстпријама аерпдрпмскпг рестпрана је приређен рушак и дружеое са
активним и пензипнисаним припадницима нащег вида.

Свешана академија ппвпдпм Дана вида
У Клубу ваздухпплпвства у Земуну 22. децембра је пдржана свечана
академија ппвпдпм Дана Ваздухпплпвства и прптиваздухпплпвне
пдбране.

Генерал Живак је истакап и знашајна дпстигнућа у пбласти развпја
ваздухпплпвних технплпгија, изградое ваздухпплпвне индустрије, развпја
прпјектних прпизвпдних и ппитних капацитета, прпизвпдое и ремпнта
дпмаћих ваздухпплпва, щкплпваоа кадра, дпстигнућа у пбласти
ваздухпплпвне медицине...
Кпмандант ВиПВО је ппсебнп нагласип какп је ппнпсан штп су у гпдини кпја
је за нама припадници ВиПВО, заједнп са псталим припадницима
Министарства пдбране и Впјске, ппмагали људима у недаћама и
катастрпфама кпје су нас задесиле и спасавали живпте и импвину. Самп
у једнпм дану спасенп је у више пд 2.450 људи са крпвпва зграда, дрвећа,
изплпваних пстрва, углавнпм без слетаоа. Такпђе, ппнпсан је на све
припаднике тпг вида кпји су учествпвали на паради „Кпрак ппбедника”.
—Исправна техника, псппспбљени и мптивисани људи, умещнп
кпмандпваое и малп среће јунашке су дпвпљни услпви за успех — истакап је
генерал Живак...

Свешанпм скупу присуствпвали су нашелник Генералщтаба Впјске Србије
генерал Љубиша Дикпвић, са сарадницима и државни секретар у
Министарству пдбране Зпран Ђпрђевић.
О развпју тпг вида впјске гпвприп је кпмандант Ваздухпплпвства и ПВО
генерал-мајпр Ранкп Живак. Он је ппдсетип да је истпријат српскпг
ваздухпплпвства везан за 24. децембар 1912. гпдине, када је, на пснпву
Одлуке српскпг Впјнпг министарства и Главнпг ђенералщтаба, впјвпда
Радпмир Путник дпнеп Рещеое п фпрмираоу Ваздухпплпвне кпманде
са седищтем у Нищу. У тп време Србија је била једна пд 15 земаља у
свету кпја је имала впјнп ваздухпплпвствп и међу првих пет земаља кпја
је тпкпм ппсаде Скадра 1913. гпдине упптребила ваздухпплпвствп у
бпрбеним дејствима. Такпђе, била је међу првим земљама у свету
кпја је схватила трећу димензију рата, значај ваздушнпг прпстпра
и ваздухпплпва за впђеое рата, а и прве ваздухпплпвне жртве у
свету биле су из нашег ваздухпплпвства.

Припадницима тпг вида впјске је, указпм председника Републике Србије,
дпдељен Орден белпг прла са мачевима другпг степена за нарпшите
резултате у изградои система пдбране Републике Србије, унапређеое и
пдржаваое пперативних сппспбнпсти у услпвима нпвих безбеднпсних
изазпва. На свешанпј академији изасланик председника Републике Србије
бригадни генерал Васп Гујић урушип је прден генерал-мајпру Ранку
Живаку.

Гпдине 1915. пбпрен је први непријатељски авипн изнад Србије, и
тада су ствпрени пснпви за развпј прптивваздушне пдбране и
ваздушнпг псматраоа и јављаоа.
—Наща истприја је славна и бпгата, испреплетена перипдима
снажнпг развпја и усппна са перипдима великпг страдаоа и бпрби за
слпбпду, када су ппстанак наще птачбине, нарпда, впјске и сампг
ваздухпплпвства били дпведени у питаое. Ту истприју су исписале
брпјне генерације ваздухпплпваца, уградивщи у оу свпју младпст,
знаое, енергију, а нереткп и свпје живпте. Са правпм мпжемп бити
ппнпсни на наще славне претке кпји су у свим пдсудним истпријским
тренуцима били на висини пшекиваоа, кпји су љубав према птачбини
и слпбпднп небп стављали испред свпјих живпта. Такп је билп у
балканским ратпвима, Првпм светскпм рату, 1941. гпдине и тпкпм
бпрбе прптив фащизма. Такп је билп и 1999. гпдине у бпрби прптив
НАТО агресије, најснажније впјне мащинерије у истприји. Такп ће
бити и убудуће акп, на дап Бпг, буде затребалп. Тп је за ппнпс, али је и
велика пбавеза, кпја је пред нама — истакап је генерал Живак.
Он је рекап да је тещкп и лакп гпвприти п таквпј истприји. Лакп, јер
имате щта да кажете, а тещкп јер увек ппстаји ппаснпст да нещтп важнп
изпставите.

У наставку свешане академије изведен је културнп-забавни прпграм. У
пратои естраднпг пркестра „Станислав Бинички” наступили су Оливер
Његп, Мерима Његпмир, Емина Смплпвић и глумци Мипдраг Ракпчевић и
Весна Станкпвић. (Впјска Србије)
Делегација нащег удружеоа је присуствпвала свешанпсти и Впјислав
Стпјанпвић, пппредседник нащег Удружеоа је кпманданту вида шеститап
празник у име свих шланпва УПВЛПС.

Нпва ппстаљеоа у В и ПВО и МО

за ппнпс, јер су ушинили мнпгп да у тещким временима пправдају
ппстпјаое ваздухпплпвства.

Ппстављеое на нпву дужнпст:
бригадни генерал Дущкп Жаркпвић за заменика кпманданта
Ваздухпплпвства и прптивваздухпплпвне пдбране (дпсадащои
кпмандант 250. ракетне бригаде за прптивваздухпплпвна
дејства ВиПВО),
генерал-мајпр Слађан Ђпрђевић за нашелника Управе за
прганизацију Сектпра за пплитику пдбране МО (дпсадащои
нашелник Управе за људске ресурсе (Ј-1) Генералщтаба Впјске
Србије),
пукпвник Сава Миленкпвић за кпманданта 250. ракетне
бригаде за прптивваздухпплпвна дејства ВиПВО (дпсадащои
ппмпћник кпманданта Ваздухпплпвства и ПВО за пперације),
Престанак прпфесипналне впјне службе:
генерал-мајпру Мипдрагу Гпрдићу, дпсадащоем заменику
кпманданта Ваздухпплпвства и прптивваздухпплпвне пдбране. - Са нама ће се слпжити грађани Шапца, Звпрника , Ваљева, Уба,
Лајкпвца, Лазаревца, Обренпвца, Љига, Зреоанина и мнпгих других
места у кпјима смп били, рекап је генерал Бандић и свпјим кплегама
На пснпву Закпна п Впјсци Србије, а у складу са пвлащћеоима, председник
ппжелеп безбрижнију наредну гпдищоицу. На свешанпсти су прпшитане
Републике Србије Тпмислав Никплић дпнеп је 26. децембра 2014. гпдине,
шеститке министра пдбране и нашелника Генералщтаба, а за изузетне
указе п ппстављеоима на нпве дужнпсти, унапређеоима, заступаоима и
резултате у врщеоу службе, награђени су и ппхваљени најбпљи
престанку прпфесипналне впјне службе, а међу оима и 4 пфицира из
припадници.
нащег вида. (Впјска Србије)
Прпслава Дана 204. ваздухпплпвне бригаде, кoja пбележава 2.
децембар кап свпј дан у знак сећаоа на исти датум 1949. гпдине, када
је фпрмиран први лпвачкп-авијацијски пук, завршена је дефилепм
На аерпдрпму Батајница 2. децембра 2014. гпдине, свешанп је прпслављен
ешалпна и налетпм хеликпптера и авипна МИГ 21. (Впјска Србије)
Дан 204. ваздухпплпвне бригаде. Ппшасну смптру јединице, у пратои
кпманданта, бригаднпг генерала Предрага Бандића, изврщип је нашелник
Штаба Кпманде Ваздухпплпвства и ПВО бригадни генерал Дејан
Јпксимпвић.
Министар пдбране Братислав Гашић састап се у Дпму впјске са
представницима традиципналних ветеранских и струкпвних впјних
удружеоа кпја сарађују са Министарствпм пдбране и Впјскпм Србије.

Дан 204. ваздухпплпвне бригаде

Министар пдбране са ветеранима

Скупу, кпји се у пвпм фпрмату са представницима свих удружеоа
прганизује први пут, присуствпвап је и начелник Генералштаба Впјске
Србије генерал Љубиша Дикпвић, кап и шланпви кплегијума министра
пдбране и представници Управе за традицију, стандард и ветеране.

Свешанпсти су присуствпвали представници кпманди и јединица Впјске
Србије, лпкалне сампуправе, Српске правпславне цркве и бивщи
припадници бригаде. Гпвпрећи п истпријату јединице, кпмандант 204.
ваздухпплпвне бригаде бригадни генерал Предраг Бандић, ппдсетип је и
на славну традицију 6. лпвашкпг авијацијскпг пука и 204. ваздухпплпвнпг
лпвашкпг пука, шији је бригада, какп је истакап, дпстпјан наследник.
— Пред нас је ппстављен тежак задатак, а гпдина за нама била је пуна
изазпва. Заппшела је зимским неппгпдама и ппплавама, али смп се
трудили да се дпкажемп резултатима и испуоаваоем свпјих задатака и
задатих мисија. Обавили смп прекп щест и пп хиљада летпва, превезли
вище пд шетири и пп хиљаде људи и стптине тпна хуманитарне ппмпћи
— рекап је кпмандант 204. ваздухпплпвне бригаде и дпдап да је јединица
пдржала сппспбнпст непрекидне защтите и кпнтрпле суверенитета у
ваздущнпм прпстпру Републике Србије.
Обраћајући се кплегама, генерал Бандић је рекап да су ппстигли резултате

Састанак је дпказ да Министарствп пдбране и Впјска Србије пзбиљнп
прилазе
свакпм
прпблему,
рекап
је
министар
Гащић.
– Путем прпјектнпг финансираоа, за удружеоа издвајамп знашајна
средства - гпдищое пкп шетири милипна динара. Желимп да
разгпварамп п свим прпблемима, укљушујући и пним кпји су настали
2006. и 2008. гпдине пкп разлика у пензијама, п здравственпм псигураоу
впјних псигураника, планпвима за будућнпст али и п људима кпји
кпристе пбјекте Впјске Србије, где не плаћају никакве трпщкпве а имају
свпје станпве пп бивщим југпслпвенским републикама – рекап је
министар пдбране и дпдап да му је драгп щтп је у прилици да са
нашелникпм Генералщтаба и сарадницима уведе праксу заједнишких
разгпвпра кпја раније није ппстпјала.
Он је изразип жељу да дпђе дп спајаоа и укрупоаваоа српдних
традиципналних ветеранских и струкпвних впјних прганизација, какп би
се зналп с ким се прегпвара, и какп би се мпглп ефикасније разгпварати п
свим птвпреним питаоима. (Впјска Србије)

Прпмпција Збпрника радпва „100 гпдина српскпг
впјнпг ваздухпплпвства“
Удружеое
пензипнисаних
впјних
леташа
и
падпбранаца
Србије (УПВЛПС) је у прптекле две гпдине далп не мали дппринпс
пбележаваоу 100 гпдина впјнпг ваздухпплпвства кпд нас. Треба
ппдсетити да су шланпви нащег удружеоа ушествпвали у низ
манифестација ппвпдпм пвпг великпг јубилеја, а неке пд оих смп и сами
иницирали и прганизпвали. Ппред тпга, у прптекле две гпдине, наще
удружеое је издалп две коиге, и тп:"Век српске авијације" и "Лет у
вечнпст-прича п првпм пилпту Србије", пбе из пера нащег
Председника, мр Златпмира Грујића, пукпвника авијације у пензији. А
евп и 17. децембра, на прпмпцији збпрника радпва "100 гпдина српскпг
впјнпг ваздухпплпвства", са ппнпспм истишемп да је 5 нащих шланпва
свпјим радпвима дппринелп какп раду Међунарпднпг скупа пдржанпг пре
две гпдине у Бепграду, такп и сампј коизи-збпрнику радпва, кпја је данас
пбјављена. Тп су: мр Златпмир Грујић, пукпвник авијације у пензији и
Председник Удружеоа, Впјислав Стпјанпвић, пптпукпвник авијације у
пензији и пптпредседник Удружеоа, Звпнкп Јурјевић, генерал пукпвник у
пензији, некадащои Кпмандант ваздухпплпвства, Спаспје Смиљанић,
генерал пукпвник у пензији, некадащои Кпмандант ваздухпплпвства
и прпф. др Владимир Милпшевић, пукпвник авијације у пензији. На
данащопј прпмпцији дела, аутприма из нащих редпва су свешанп урушени
пви збпрници..

Гпсппдарима неба, бедемима птачбине
Ппвпдпм Дана Ваздухпплпвства и прптивваздухпплпвне пдбране у галерији
„Икар“ у кпманди ВиПВО у Земуну 16. децембра је птвпрена излпжба
сашиоена из три целине, експпната Музеја југпслпвенскпг ратнпг
ваздухпплпвства, затим ппставка Удружеоа "Милутин Миланкпвић" и
излпжба аутпрских фптпграфија „Гпсппдарима неба, бедемима
птачбине“ мајпра пилпта Драгпљуба Стефанпвића

Мајпр пилпт Драгпљуб Стефанпвић излпжип је 45 фптпграфија – какп је
сам истакап, симбплишнп, јер је напунип 45 гпдина живпта - кпје је снимип
тпкпм летпва у ваздухпплпвима В и ПВО. Кап дешак се заљубип у авипне,
рещип да ппстане пилпт и пстави вищевекпвну, ппрпдишну традицију
бављеоа шаспвнишарским и јувелирским занатпм. Диплпмирап у 41. класи
Вазудухпплпвне впјне академије и летеп на свим варијантама авипна МиГ21 кпји су били у нащем напружаоу. Тренутнп лети на авипнима Супергалеб
Г-4 и Утва 75. Дигиталнпм фптпграфијпм се пзбиљније бави пд 2010. гпдине.
Излагап на вище групних излпжби, где је дпбијап вище награда и признаоа,
а радпви су му пбјављивани у Аерпмагазину, Рефптп-у и другим шаспписима.
Овп му је друга сампстална излпжба.

Деда Мраз на Батајници
Венци на сппменик ппвпдпм Дана вида

Припадници 204. ваздухпплпвне бригаде Впјске Србије прганизпвали су
данас на аерпдрпму Батајница већ традиципналну акцију "Слетаое Деда
Мраза и Дпбре виле" за малищане из бепградских дпмпва за незбринуту
децу и свратищта. Акција је реализпвана у сарадои са хуманитарнпм
фпндацијпм "Осмех на дар".

Дан нащег вида, В и ПВО Впјске Србије - 24. децембар, пбележен је низпм
манифестација, пд кпјих се издваја Свешана академија пдржана у Дпму
ваздухпплпвства у Земуну 22. децембра. Сутрадан, 23. децембра су испред
зграде Кпманде вида у Земуну, пплпжени венци на сппменик
припадницима РВ и ПВО, настрадалим у НАТО агресији 1999. гпдине. У
име нащег Удружеоа, венце су пплпжили Впјислав Стпјанпвић, Љубиша
Величкпвић и Вићентије Јпвелић. Накпн тпга, у Великпј сали Кпманде
ваздухпплпвства, пдржана је и пригпдна свешанпст, где су прпшитани укази
п унапређеоима и именпваоима, пднпснп дпдељена признаоа
најистакнутијим припадницима нащег вида. Указпм Председника Србије,
припадницима В и ПВО је дпдељен Орден белпг прла са мачевима II
степена, за нарпшите резултате ппстигнуте у изградои система пдбране
Републике Србије, кап и за унапређеое и пдржаваое пперативних Деца, оих пкп педесет, дпбила су нпвпгпдищое пакетиће, а псим Деда
сппспбнпсти у услпвима нпвих безебедпнпсних изазпва. (фптп: Милпрад Мраза (у шијпј улпзи се нащап заставник Гпран Крајинпвић) и Дпбрих вила
(десетар Кристина Девроа и развпдник Маријана Бурсаћ), са малим
Ристић)
гпстима дружили су се и пстали припадници јединице. Ове гпдине шаст и
задпвпљствп да „дпвезу“ Деда Мраза имали су припадници 138.
трансппртне авијацијске ескадриле авипнпм Т-70.
Специјалан гпст на дпдели пакетића бип је деветпгпдищои Иван Вујић из
Обренпвца кпји је тпкпм спасаваоа за време пвпгпдищоих ппплава испап
из шамца пунпг деце и кпји је упркпс снази впдене стихије успеп да се пдржи
на ппврщини. (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/

