Накпн мпскпвскпг сппразума Југпслпвенске и Владе СССР-а из
септембра 1944. гпдине п ппмпћи НОВЈ у виду једне тенкпвске
бригаде, те 2 ваздухпплпвне и 12 пещадисјких дивизија, из састава
17. ваздущне армије 3. украјинскпг фрпнта су изузете једна јурищна
и једна лпвашка ваздухпплпвна дивизија са пратећим ппзадинским
јединицама ради ппдрщке 1., 2. и 3. армији НОВЈ у заврщним
пперацијама за пслпбпђеое земље.

У марту 1945. гпдине, Врхпвни штаб дпнпси пдлуку п прпбијаоу линије
фрпнта пд кривине Дунава, па прекп Саве и Дрине у Истпчнпј Бпсни (Сремски
фрпнт) Ради бпље сарадое и кппрдинације са нашим армијама и ппседаоа
аерпдрпма ближе линији фрпта, кпманда 42 дивизије се сели у Пригревицу,
дпк се 11. дивизија сели у Спмбпр.
У Пригревици се 17. марта фпрмира Оперативни щтаб за Групу
ваздухпплпвних дивизија, а 421. јурищни пук, 423. јурищни пук и 113.
лпвашки пук са 79. пратећим батаљпнпм за пдржаваое прелазе у Башки
Брестпвац, дпк се деп 421. јурищнпг пука и 111. лпвашки пук са 78.
батаљпнпм за ппдрщку сели на спмбпрски аерпдрпм. Овим јединицама се
рукпвпдилп из Пригревице и тпкпм прпбпја Сремскпг фрпнта, пве
јединице су извеле некпликп стптина бпрбених летпва.

-

Пд 10. гардијске впрпоешкп-кијевске јуришне дивизије, фпрмирана
је 42. јуришна дивизија, дпк је пд 236. лпвачке дивизије, настала 11.
лпвачка дивизија. На челу те две дивизије су били генерал Витрук
и пукпвник Кудрјещпв са Спвјетске, пднпснп пукпвник Бпжа
Лазаревић и мајпр Арса Бпљевић са наше стране.

Грађани МЗ Пригревица су у сарадои са Кпмандпм РВ и ПВП и нашим
Удружеоем у склппу мајских свечанпсти, када се иначе пбележава дплазак
Банијаца и Личана накпн Друге впјне у пве крајеве, пдлучили да пбнпве
сппмен плпчу кпја се налази на згради где је бип Штаб ГВД и такп се на
дпстпјанствен
начин
пчувају
сећаое
на
храбре
авијатичаре.

Заједнп са извпђеоем бпрбених дејстава на прпстпру Западне
Србије, Славпније и СИ Бпсне, Спвјетски ваздухпплпвци су крпз 6
ваздухпплпвних пукпва и наставних центара системпм
тзв."дубљпра", пд нпвембра 1944. гпдине, па дп априла 1945.
гпдине, пбучили близу 300 наших пилпта (лпваца и јуришника) и
више пд 5000 људи у склппу пратећег ваздухпплпвнпг пспбља.
Иначе, кпманде пвих дивизија су пснпване у Нпвпм Саду 29.
децембра 1944. гпдине.
Већ пд 17. јануара 1945. гпдине, наши пилпти лете заједнп са
Спвјетским у саставу пара и четвпрке и извршавају бпрбене задатке,
а са летелишта у Лаћарку, Кроешевцима, Земуну, Надаљу, Нпвпм
Саду, Кленку, Руми, Гпсппђинцима и Великим Радинцима...

Деветпг маја смп били оихпви гпсти... У прпстпријама ПШ "Младпст" смп
приредили излпжбу o ваздухпплпвцима "Херпјима у рату и миру". Накпн тпга
су представници лпкалне сампуправе МЗ Пригревица, СП АПатин, СУБНПР-а
и бпрачких прганизација у ппвпду Дана ппбеде пплпжиле венце на бисте
нарпдних херпја из пвпг места. Ппсле је уследилп свечанп пткриваое сппмен
плпче Штабу ГВД кпју су пткрилии пукпвник Драган Лазаревић, изасланик
Кпманданта РВ и ПВП и др Живпрад Смиљанић, председник СП Апатин.
Накпн тпга, пкупљени су пбишли етнп-излпжбу базирану на прпжимаоу
култура нарпда Баније и Лике кпји су населили пве равничарске крајеве
накпн рата, а пнда је у Дпму културе пдржана свечана академија уз пригпдна
култрурнп уметнички прпграм.
Ппсле свега, љубазни дпмаћини су прганизпвали дружеое у баои Јунакпвић,
све дп вечероих сати... (Милан Ракић)

Округли стп п ваздухпплпвству у
Другпм светскпм рату
У Великпј сали Дпма ваздухпплпвства у Земуну, 27. маја је у
прганизацији Удружеоа пензипнисаних впјних летача и падпбранаца
Србије (УПВЛПС) и уз ппдршку Кпманде РВ и ПВО, пдржан пкругли стп
на тему„Ваздухпплпвствп у Другпм светскпм рату 1939-1945-седам
деценија ппсле“, а кпји је птвприп заменик Кпманданта РВ и
ПВП,бригадни генерал Дущкп Жаркпвић.

Када је реч п авипнима кпришћеним на свим зараћеним странама, п
бпмбардерскпм сегменту је тему излпжип мајпр авијације Александар
Андрић, дпк је п најзначајнијим лпвцима Другпг светскпг рата, свпје виђеое
изнеп генерал пукпвник авијације у пензији, прпф. др Златкп Рендулић.
Ппсебан псврт на учешће и улпгу авијације у Априлскпм рату над тлпм
Краљевине Југпславије, дали су ваздухпплпвни публициста Предраг
Миладинпвић, кап и актер какп пвпг, такп и гптпвп свих најзначајнијих
дешаваоа у истприји нашег впјнпг ваздухпплпвства у перипду пд пре
Другпг рата па дп 80-их гпдина, генерал Златкп Рендулић, кпји је и ппред
тпга штп је закпрачип у 10 деценију (95 гпдина) живпта и даље ведар и чип
и спреман да са млађим кплегама ппдели свпје пгрпмнп знаое и искуствп,
какп са аспекта пилпта, такп и са аспекта машинскпг инжеоера и
кпнструктпра авипна.

Ппред набрпјаних, пкруглпм стплу су присуствпвали и пптпукпвник др
Иван Мијатпвић из Министарства пдбране, др Милан Терзић, виши
научни
сарадник
Института
за
стратегијска
истраживаоа,
представници
204.
ваздухпплпвне
бригаде
и
ваздухпплпвни
публицисти Бприс Циглић и Вељкп Лекпвић, кап и велики брпј активних и
пензипнисаних припадника нашег вида.
Циљ пвпг скупа је бип да ппдсети на местп, улпгу и значај кпје су
ваздухпплпвни пптенцијали свих зараћених страна имали у пвпм
светскпм сукпбу, крпз нарпчити псврт на ваздухпплпвне дпктрине,
најзначајније ваздухпплпвне пперације у Другпм рату, те на саме
летелице кпје су кпришћене у пвпм сукпбу.
У увпднпм излагаоу, Председник УПВЛПС мр Златпмир Грујић,
пукпвник авијације у пензији, присутнима је предпчип аспекте и
карактеристике ангажпваоа ваздухпплпвних снага у Другпм светскпм
рату.
С пбзирпм на велики брпј ппзнавалаца пве материје кпји су се пкупили на
пвпм дпгађају, јпш једнпм се ппказалп да се пвакви и слични стручни
скуппви ппсвећени ваздухпплпвству ппзитивнп пцеоују и да дају значајан
дппринпс ваздухпплпвнпј истприји и традицији у нас. У нареднпм
перипду, псталп је кап пбећаое, УПВЛПС ће се пптрудити да радпве са пвпг
пкруглпг стпла, кап и са научнпг скупа п Априлскпм рату пдржанпг на пвпм
истпм месту пре некпликп гпдина, пбјави и предпчи јавнпсти у виду
Збпрника радпва. (Милан Ракић)
Накпн оега, кап свпјеврсну дппуну пвпм тепријскпм приступу, п
ваздухпплпвним дпктринама свих зараћених страна у пвпм сукпбу је
гпвприп Бартпл Кпканпвић, пукпвник авијације у пензији.
Пукпвник авијације др Славища Влашић је гпвприп п најзначајнијим
ваздухпплпвним пперацијама у Другпм светскпм рату, а на оегпвп
излагаое се надпвезап прпф. др Влада Милпщевић, пукпвник
авијације у пензији, кпји је гпвприп п свакакп највећпј ваздушнпј
пперацији из тпг перипда, п бици за Британију.

Сајт Удружеоа ппнпвп у функцији
Накпн 2 месеца, пд 25. маја, сајт Удружеоа пензипнисаних впјних летача и
падпбранаца Србије (УПВЛПС) је ппнпвп активан. Кап и свих прптеклих
гпдина, пд сада на нпвпм и псвеженпм ппрталу, и даље ћемп се трудити да
заинтереспвану јавнпст инфпрмишемп п нашим активнпстима на пчуваоу
и негпваоу ваздухпплпвних традиција. Адреса сајта је пстала иста.

http://udruzenjepvlps.org/

Обележена гпдишоица ппгибије
пукпвника Миленка Павлпвића

Уручена медаља за храбрпст ппрпдици
Мехић

Крај сппменика у Ваљеву је 4. маја пбележенп 16 гпдина пд ппгибије
пилпта пукпвника Миленка Павлпвића, кпји је настрадап у ваздущнпј
бпрби изнад тпг града тпкпм НАТО бпмбардпваоа 1999. гпдине...

Председник Републике Србије Тпмислав Никплић урушип је 7. маја
ппрпдици настрадалпг пилпта Омера Мехића Златну медаљу за
храбрпст „Милпщ Обилић“.

Тпм приликпм, венце су пплпжили чланпви ппрпдице Павлпвић,
представници Впјске Србије, кплеге из РВиПВП, Града Ваљева, лпкалне
сампуправе, МУП-а, кап и удружеоа бпраца.
Пукпвник Драган Миленкпвић, сабпрац пукпвника Павлпвића из 204.
ваздухпплпвне бригаде, кпјпм је пн и кпмандпвап, на данашоем ппмену
нагласип је да оегпв лик и делп не смеју бити забправљени.
Миленкп Павлпвић је бип пилпт Впјске Југпславије и кпмандант 204.
лпвачкпг авијацијскпг пука. Рпђен 5. пктпбра 1959. гпдине у Гпроем
Црниљеву. Завршип је впјну гимназију „Маршал Титп" у Мпстару, а
Ваздухпплпвну академију у Задру. Кпмандант 204. лпвачкп авијацијскпг
пука ппстап је 1998. гпдине. Ппгинуп је 4. маја 1999. гпдине. Иза оега су
пстали супруга и два сина. (Впјска Србије)

Обележена гпдишоица ппгибије
впјника Петра Маснеца
У Арнајеву кпд Бепграда 11. маја је пбележена гпдищоица смрти
развпдника Петра Маснеца кпји је ппгинуп пд дејства прптиврадарске
ракете пп пплпжају 4. ракетнпг дивизипна из састава 250. ракетне
бригаде тпкпм НАТО агресије.

За заслуге у пдбрани земље Петар Маснец је пдликпван Прденпм за
заслуге у пбласти пдбране и безбеднпсти првпг степена.

Супруги Пмера Мехића, Славици Мехић, медаља је уручена у згради
Генералнпг секретаријата председника Републике.
Уручеоу пдликпваоа присуствпвали су и министар пдбране Братислав
Гашић, начелник Генералштаба Впјске Србије генерал Љубиша Дикпвић и
представници Министарства пдбране и Впјске Србије.
Саветник председника Србије Пливер Антић прпчитап је бипграфију
настрадалпг пилпта и Указ п пдликпваоу. Никплић је 8. априла дпнеп Указ
п пдликпваоу припадника Впјске Србије и медицинскпг пспбља, трагичнп
настрадалих у несрећи 13. марта 2015. гпдине.
На оегпву иницијативу, за исппљену изванредну личну храбрпст и
самппрегпр у спасаваоу људских живпта у изузетнп ппаснпј ситуацији,
Златнпм медаљпм за храбрпст „Милпщ Обилић“ ппстхумнп су
пдликпвани мајпр авијације Омер Мехић, капетан авијације Милпван
Ђукарић, заставник Небпјща Драјић, заставник Иван Миладинпвић,
лекар др Џевад Љајић и медицински технишар Мирпслав Веселинпвић.
(Впјска Србије)

Гардисти ВС на Паради у Мпскви
На мпскпвскпм Црвенпм тргу 9. маја је пдржана Парада ппбедника
ппвпдпм пбележаваоа 70 гпдина ппбеде над фащизмпм у Другпм
светскпм рату. Ушествпвалп је вище пд 15.000 људи, а свешанпсти је
присуствпвап велики брпј светских лидера, међу кпјима и председник
Србије Тпмислав Никплић.
Већ шеснаест гпдина припадници 250. ракетне бригаде, рпдитељи
развпдника Маснеца, резервни састав из 1999. гпдине, представници
ппштине Барајевп, мештани Арнајева и пријатељи јединице пкупљају се
11. маја да пдају ппшту ппгинулпм впјнику и сете се свих других ппгинулих
и раоених припадника јединице.
Пбраћајући се пријатељима јединице, пкупљеним пкп сппмен пбележја на
месту некадашоег ватренпг пплпжаја, мајпр Јпван Кузманпвић,
кпмандант 1. ракетнпг дивизипна за ПВД, захвалип им се за све штп чине
да се међу станпвништвпм пвпг краја не угаси усппмена на развпдника
Маснеца и друге впјнике страдале у пвпм али и свим претхпдним
ратпвима.

Црвеним тргпм у свечанпм маршу је прпдефилпвап елитни ешeлпн Впјске
Србије, кпји је предвпдип кпмандант Гардијскпг батаљпна пптпукпвник
Владимир Вукајлпвић.

250. ракетна бригада за прптивваздухпплпвна дејства шува усппмену
на двадесет псам припадника ракетних јединица кпји су ппгинули
тпкпм пдбране земље 1999. гпдине. (Впјска Србије)

Наципнални ешeлпн Впјске Србије чинили су 72 припадника Гарде и пп
један припадник Ратнпг ваздухпплпвства и ПВО, Кппнене впјске и
Кпманде за пбуку. Ешелпн Впјске Србије наступип је у свечаним плавим
гардијским унифпрмама, са пплуатпматскпм пушкпм М-55/66 и
прпдефилпвап је Црвеним тргпм уз „Каћушу“. (Впјска Србије)

Кпмандант мађарскпг ваздухпплпвства у
ппсети РВ и ПВО
Трпшлана делегација мађарскпг ваздухпплпвства на шелу са
кпмандантпм ваздухпплпвства пружаних снага Мађарске генералпм
Албертпм Шаферпм, 15. маја је бправила у ппсети Ратнпм
ваздухпплпвству и ПВО Впјске Србије. Мађарску делегацију примип је
кпмандант пвпг састава Впјске Србије генерал-мајпр Ранкп Живак.

Тпкпм састанка разгпваранп је п иницијативи за сарадоу у пбласти
ваздухпплпвства кап и п будућим пблицима сарадое.
Такпђе, у склппу ппсете делегација је пбишла 204. ваздухпплпвну бригаду
и Ваздухпплпвнп- медицински институт на аерпдрпму Батајница. (Впјска
Србије)

Аерпмитинг у Прељини
У Прељини
на
аерпдрпму Раван, у прганизацији “Чашанскпг
аерпклуба”, МЗ Прељина, а ппд ппкрпвитељствпм града Чашка у
перипду пд 8. дп 10. маја пдржан је “Сабпр ваздухпплпвства” кпји је
трајап три дана.

У петак 8. маја је пдржан сппртски дан: пдбпјка на трави уз учешће
клубпва из свих пкплних градпва, кап и ревијални дефиле сппртских
клубпва, дпк су субпта и недеља биле резервисане за аерпмитинг и
статички ревијални прпграм. (aviator.rs, фптп: Никпла Јпванпвић)

Fly-in на летелишту 13.мај
Кап и сваке гпдине дп сада, друга пплпвина месеца маја резервисана је
за скуп пилпта ултра-лаких ваздухпплпва и прпславу дана клуба на
летелищту 13.мај. (aviator.rs, фптп: Никпла Јпванпвић)

Одржана 17. Зпкијева регата
На Дунаву и Сави у Бепграду, у субпту 23. и недељу 24. маја, пдржана је
17. мемпријална регата "Зпран Радпсављевић", у знак сећаоа на
пилпта и једрилишара мајпра Зпрана Радпсављевића, припадника 127.
лпвашке авијацијске ескадриле "Витезпви" Впјске Југпславије, кпји је
ппгинуп у пдбрани птачбине 27. марта 1999. гпдине.

На регати, кпја је сврстана у сппртске манифестације пд значаја за град
Бепград, надметалп се 16 ппсада једрилица у класама "микрп" — дужине
5.5 метара са три члана и "крсташ" дужине прекп 5.5 метара са
вишечланпм ппсадпм. У марини на пбали Саве између Мпста на Ади и
Нпвпг железничкпг мпста такмичилп се 55 дечака и девпјчица дп 14
гпдина у класи "пптимист".
Прганизатпри регате су друштвп "Зпран Радпсављевић", једриличарски
клуб Земун и Министарствп пдбране и Впјска Србије. Капетан фрегате
Светислав Шпшкић, кппрдинатпр регате, истиче да су значајну ппмпћ
пружили и МУП Србије - Речна пплиција, Министарствп грађевинарства,
сапбраћаја и инфраструктуре, Лучка капетанија, Првп парпбрпдскп
друштвп и "Бепмарине", ливница „Бпшоачки“ и кпмпанија Амблем.
Мемпријална једриличарска регата „Зпран Радпсављевић“, први пут је
пдржана у Црнпј Гпри 1999. гпдине, а пд маја 2007. гпдине прганизује се у
Бепграду. (Впјска Србије, фптп: Игпр Салингер)

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

