
- Учествовати у јубилеју који има као предзнак
100 година, велика је срећа. Поред тога што је то част,
то је за нас и велика обавеза, како према генерацијама
многих ваздухопловаца којe су градилe наше војно
ваздухопловство и уградилe у њега све своје знање и
енергију, тако и обавеза према будућим генерацијама,
које ће даље наставити да граде и развијају ово што смо
ми започели - истакао је генерал-мајор Живак.

Отварању изложбе, поред бројних гостију, при-
суствовали су и бригадни генерал Предраг Бандић,
командант 204. ваздухопловне бригаде, пуковник
Миливоје Пајовић, начелник Управе Министарства
одбране за односе са јавношћу, Александар Конанихин,
аташе за културу руске амбасаде, бројни представници
цивилног ваздухопловства и многи други.

Активности поводом стогодишњице српског
војног ваздухопловства наставиће да се нижу и након
изложбе. Половином јуна одржаће се научни сим-
позијум који ће осветлити сто година развоја војног
ваздухопловства у Србији. У плану су и зборник радова,
филм, монографија, изложбе у другим градовима, a
једна од највећих манифестацији која ће се одржати у
овој години биће велики аеромитинг 2. септембра на
батајничком аеродрому. 

Свечаност у музеју ваздухопловства

ВАЗДУХОПЛОВНЕ МИНИЈАТУРЕ
ЗА ВЕЛИКИ ЈУБИЛЕЈ

У Музеју ваздухопловства је 21. маја отворена
изложба „Век војног српског ваздухопловства
у минијатури“ поводом два јубилеја важна за

ту установу - Дан Музеја ваздухопловства и
стогодишњица српског војног

ваздухопловства.

Госте су поздравили командант Ваздухопловства
и противваздухопловне одбране генерал-мајор Ранко
Живак, начелник Музеја Предраг Грандић, кустос Мир-
јана Новаковић и макетар Игор Чернишевски.

- Познато је да се ове године у Србији обележaва
век српског војног ваздухопловства, а изложба која је пред
вама прва је у низу прослава овог великог јубилеја. Други
повод постављања ове изложбе јесте Дан Музеја вазду-
хопловства који је на данашњи дан, 21. маја 1989. године,
отворен за јавност.

- Зграда Музеја ваздухопловства представља један
од симбола Београда. Она је установа културе од нацио-
налног значаја, која чува и баштини традицију и историју
српског ваздухопловства - с поносом је похвалио музеј
Предраг Грандић и најавио да се ових дана у музеју иш-
чекује и милионити посетилац.

Изложба „Век војног српског ваздухопловства у
минијатури“ обухвата макете летелица из различитих пе-
риода, од стварања српске авијатике до Ваздухопловства
Војске Србије, као и фотографије које представљају пресек
српског војног ваздухопловства. О самој поставци говорио
је Игор Чернишевски из Београдског макетaрског клуба.

- Изложба се састоји од преко 200 модела и макета
летелица, које су обојене и означeне тако да представљају
авионе из стогодишње историје нашег ваздухопловства.

Делегација ваздухопловних ветерана пред 
спомеником НОБ у земунском парку

Командант Ваздухопловства и ПВО
генерал-мајор Ранко Живак отвара изложбу

ОБЕЛЕЖЕНОБЕЛЕЖЕН ДАНДАН ПОБЕДЕПОБЕДЕ
НАДНАД ФАШИЗМОМФАШИЗМОМ

На Дан победе над фашизмом у Другом свет-

ском рату, 9. маја, у организацији СУБНОР Земун

одржана је пригодна свечаност у Карађорђевом

парку. Културно-уметнички програм приредили

су ђаци ОШ “Светозар Милетић”, а представ-

ници општине и удружења бораца и ратних ве-

терана положили су венце на споменик  палим

борцима НОР-а и жртвама фашистичког терора.
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Aprila 1942. godine: 
Biv{i podoficir domobranskog

vazduhoplovstva, avio-mehani~ar stre-
lac Ivica Mitre~i}, koji je februara
1942. godine, stupio u partizanske je-
dinice, dobio je zadatak da, sa Drugim
bataqonom 2. kraji{kog partizanskog
odreda i me{tanima, uredi pomo}no
leteli{te kod sela Me|uvo|a za prihvat
aviona. 

16. maja 1942. godine:
Delovi 2. i 1. kraji{kog odreda i

banijske proleterske ~ete, pod rukovod-
stvom Operativnog {taba narodno-oslo-
bodila~ke partizanske i dobrovoqa~ke
vojske (NOP i DV) za Bosansku krajinu,
oslobodili su Prijedor. Zbog toga su u
Bawa Luci poo{trene policijske mere i
progoni, te je Mesni komitet KPJ odlu-
~io da povu~e jedan broj aktivista na slo-
bodnu teritoriju. Kako se u blizini
Prijedora nalizlo staro pomo}no leti-
li{te Urije, stvoreni su povoqni uslovi
za prelet aviona na slobodnu teritoriju. 

21. maja 1942. godine:
Sa bawalu~kog aerodroma prebegla

su dva pilota i jedan mehani~ar na slo-
bodnu teritoriju i prikqu~ili se NOP-
u pilot vzduhoplovstva NDH. Frawo
Kluz, avionom "potez-25" punim oru`ja,
sleteo je na pripremqeni partizanski
aerodrom Urije kod Prijedora. Istog
dana, ne{to kasnije, na isti aerodrom
avionom "brege-19", sleteo je i rezervni
pilot Rudi ^ajavec sa mehani~arem Mi-
lutinom-Mi{om Jazbecom. Ovim prele-
tom otpo~elo je dejstvo partizanske
avijacije. 

4. jun  1942. godine:
Partizanski piloti, Frawo Kluz i

Rudi ^ajavec, izvr{ili su prve ratne za-
datke, i to: Rudi ^ajavec i Mi{a Jazbec,
avionom "brege-19", bombardovali su
aerodrom kod Bawa Luke i bacali letke
nad gradom. Rawen od protivavionske
vatre, ^ajavec je morao prinudno da sleti
kod sela Kadiwana. Da ne bi `iv pao
neprijatequ u ruke, izvr{io je samo-
ubistvo a mehani~ar Jazbec je zarobqen,
odveden u usta{ki zatvor i posle mu~ewa
streqan. Frawo Kluz i mehani~ar-stre-
lac Ivica Mitre~i}, avionom "potez-25"
bombardovali su mesto Orahovo i us-
ta{ku kolonu. 

7. jun 1942. godine:
Frawu Kluz i Ivica Mitre~i} po-

leteli su iz baze u Me|uvo|u na svoj drugi
ratni zadatak. Nad Bosanskom i Hrvat-
skom Dubicom bacali su letke sa oba-
ve{tewima o ciqevima i uspesima borbe
protiv fa{isti~kih okupatora. Nad
Bosanskim Novim i Dvorom bacili su
tri bombe na neprijateqeva upori{ta a
posle bombardovawa bacili letke. 

14. jun  1942. godine
Prilikom preleta u novu bazu kod

Lu{ci Palanke, blizu Sanskog Mosta,
Frawo Kluz i Ivica Mitre~i} bacili

Аеродром Урије

народни херој Фрањо Клуз

Авион Бреге-19  

Авион Потез-25

народни херој Руди Чајавец

su letke, a bombama i mitraqeskom va-
trom napali neprijateqeve kolone koje
su nadirale prema Kozari. 

6. jul 1942. godine:
Neprijateq je posle du`eg tra-

gawa na privremenom letili{tu u
Jala{inova~kom poqu kod sela Lu{-
ci Palanka, uspeo da prona|e i uni-
{ti avion Frawe Kluza – “potez-24”.
Jedinice 1. kraji{kog odreda i 1.
kraji{ke udarne brigade pripremale
su, 5. jula, no}ni napad na Bosanski
Novi. Bilo je predvi|eno da u tom na-
padu u~estvuje i “potez-24”, pa je Kluz
preuzeo sve mere da obezbedi letili-
{te za no}nu akciju. U me|uvremenu,
nare|ewe je promeweno tako da je avion
trebao da poleti 6. jula u 10 ~asova. U
9,30 ~asova kada je sve bilo spremno za
let, iznenada se pojavio jedan nema~ki
lovac, koji je izvr{io nekoliko na-
pada bombama i mitraqeskom vatrom
na maskirani avio i uni{tio ga. 

Тако је, после месец и по дана
нестала “партизанска авијација”
оставивши у историји ваздухо-
пловства неизбрисив траг и огро-
ман допринос развоју НОР-а. То је
била клица из које је као феникс
кроз непуне две године настало
моћно ваздухопловство НОВЈ.

Приручна партизанска авиобомба

Ивица Митречић и Мишо Јазбец



“Deperdussin Type T”

Od osam aviona koje je Srbija kupila
od Francuske u jesen 1912. godine, dva su bila
ovog tipa, i to prvenstveno na zahtev unajm-
љenih francuskih pilota. Jedan od ovih
aviona bio je u sastavu “Primorskog aero-
planskog odreda” ali je malo upotrebљavan. 

“Deperdusin” je bio izvi|a~, dvosed.
Nije bio naoru`an. Imao je motor od 80 KS
(59 KW), postizao je brzinu od 115 km/~, na
visinu od 2.000 m peњao se za 40 minuta, {to
mu je i bio plafon, u vazduhu je mogao da os-
tane sat i po. Ovaj avion je imao razmah krila
od 10.63 m, povr{inu krila od 28 kvadratnih
metara, a du`ina trupa bila mu je 8,30 m.

Ми о драг То мић, ва зду хо пло-
в ни под на ред ник-пи лот, тре ћи
је наш шко ло ва ни пи лот ави о -
на, са ди пло мом ФАИ број 1.026.
За вр шио је фран цу ску ва зду хо -
плов ну шко лу “Бле рио” ав гу ста
1912. Ро ђен је 17. ма ја 1988.го ди -
не у Стра га ри ма код Кра гу јев ца.
Основ ну шко лу и ни жу гим на -
зи ју за вр шио је у Кра гу јев цу, а
по том је 1905. го ди не сту пио у
под о фи цир ску шко лу. По за вр -
шет ку шко ло вања крат ко је слу -
жбо вао у пе ша ди ји, а за тим у
Кра ље вој гар ди. 

То мић се об у ча вао у пи лот -
ској шко ли “Бле рио” ко ја је би -
ла знат но те жа од Фар ма но ве
шко ле, јер су пи том ци сво ја ле -
тач ка зна ња и ис ку ства сти ца ли
на ави о ни ма јед но се ди ма. То -

мић је све еле мен те обу ке са вла дао
успе шно и већ ав гу ста 1912. го ди не
по ло жио је ис пит и до био ди пло му
пи ло та. По по врат ку у Ср би ју То -
мић се ис та као у из ви ђач ким ле то -
ви ма у Бал кан ским ра то ви ма 1913.
го ди не. 

У Пр вом свет ском ра ту успе шно
је из вр ша вао из ви ђач ке за дат ке.
Пр ви је уче ство вао у бом бар до ва њу
не при ја тељ ских по ло жа ја и у ва -
зду шним бор ба ма. 

Кра јем 1915. го ди не у по вла че ња
Срп ске вој ске пре ко Ал ба ни је, из -
вр ша вао је бор бе не за дат ке око
Ска дра. У де цем бру 1915. и ја ну а ру
1916. из вр шио је де се ти ну ле то ва у
ве о ма сло же ним ме те о ро ло шким
усло ви ма, пре во зио је ра ње не и бо -
ле сне, др жав ну бла гај ну, ар хи ву и
по шту. По след њи лет имао је 23. ја -
ну а ра ка да је у гра ду Љеш, ве тар
уни штио ње гов ави он. 

То ком Пр вог свет ског ра та био
је пи лот и на За пад ном и на Со лун -
ском фрон ту. Са сво јим ави о ном
“Спад” уче ство вао је у про бо ју Со -
лун ског фрон та и по осло бо ђе њу
отаџ би не пре ле тео у Но ви Сад. То -
мић је је ди ни од на ших пр вих шест
пи ло та ко ји је остао на ду жно сти у
ва зду хо плов ству до Април ског ра та
1941. го ди не. За вре ме Дру гог свет -
ског ра та био је у за ро бље ни штву, а
по том је оти шао у САД где је умро у
Чи ка гу 1962. го ди не. 

PRVI SRPSKI AVIONI (4) PRVI SRPSKI PILOTI (4)
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МИОДРАГ ТОМИЋ

Ми о драг То мић

16. Maj 2012. godine - промоција књиге
KRAGUJEVA^KI AEROMITINZI

Autora VEQKA LEKOVI]A

Вељко Лековић, правник,
почео је као средњошколац
да се дружи са авио макета-
рима, а затим и активно да
се интересује за макете ави-
она, да би то временом пос-
тала његова пасија, резулти-
рајући озбиљним истражи-
вачким радом о историји кра-
гујевачког Аероклуба .

Књига о Аероклубу Кра-
гујевац - Крагујевачки аеро-
митинзи, представља до
сада неиспричану причу о
ваздухопловним догађајима и
Аеро-клубу у Крагујевцу, цен-
тру Шумадије.

Књига је подељена на
три дела. Први део се од-
носи на предратни период и
описује Месни и Обласни
одбор Крагујевац у саставу
Краљевског југословенског
аероклуба „Наша крила“.
Други део говори у аеродро-
му „Сушичко поље“ и ратним
дешавањима у Априлском
рату, током окупације и при

ослобођењу земље. Трећи
део приказује послератни
развој клуба,  који је форми-
ран после рата као Ваздухо-
пловно друштво а затим
прерастао у АК Крагујевац. 

Највреднији сегмент књи-
г е су биографије крагујевач-
ких ваздухопловаца - пило-
та, једриличара, механи-
чара и других заслужних
чланова и функционера Ае-
роклуба. Кроз књигу се про-
влачи прича о крагујевчани-
ма, заљубљеницима у ваз-
духопловство који су се, са
великим одушевљењем и
ентузијазмом, залагали за
развој цивилног ваздухо-
пловства. Животне и вазду-
хопловне приче крагујевчана
ваздухопловаца нису до са-
да биле познате. Два пута су

формирали свој клуб и уло-
жили огроман напор уз ве-
лика одрицања, да би Аеро-
клуб функционисао. 

То је вредно остварење у
ваздухопловној литератури
где је приказан развој вазду-
хопловства у Крагујевцу кроз
делатност АК и делом војног
ваздухопловства: пилотска
школа и 2. ловачки пук. 

Крагујевац и Шумадија
дали су ваздухопловству
Србије и Југославије далеко
више: првог пилота балона,
првог команданта ваздухо-
пловства, првог пилота ави-
она и прву ваздухопловну
жртву Србије, првог ПАА ар-
тиљерца, првог конструк-
тора авио-бомби, и укупно
пет команданата ваздухо-
пловства и ПВО.

ДАН ПРВОГ  
СРПСКОГ ПИЛОТА 

наредника 
МИХАИЛА ПЕТРОВИЋА

одржаће се традиционално у селу
Влакча, 16. јуна 2012. године.
Почаст пред његовом родном
кућом у 10.00 часова, програм у
школи 11.00 -13.00 часова.



СРБИЈА НА СВОЈИМ
КРИЛИМА

Најновији авион из фабрике
„Утва” идеална је летелица за

ратове ниског интензитета
Досадашњом серијом произведених

авиона „ласта 95” панчевачка фабрика
„Утва” успешно се потврдила као инте-
гратор ваздухопловне индустрије Србије.
Опет производимо авионе, што је тех-
нички и технолошки најкомпликова-
нији и најсавршенији производ инду-
стрије сваке земље. Но, ваздухопловна
прича не зауставља се на „ласти 95”.
Недавно је јавности незванично пред-
стављен нови домаћи авион „кобац”.

Производ је заједничких напора ком-
паније „Југоимпорт-СДПР”, Војнотехнич-
ког института војске Србије и фабрике
„Утва”. Реч је о модерном турбоелисном
авиону намењеном напредној школско-
борбеној обуци, али и борбеној употреби
у блиској ваздушној подршци у против-
терористичким и противпобуњеничким
сукобима. То је концепт авиона ЦОИН
(Counter Insurgencu), чија је појава пос-
ледица новог типа рата. Односно, данас
се не исплати по разним гудурама и
врлетима гањати мање скупине побу-
њеника и терориста најмодернијим бор-
беним млазним авионима четврте и пете
генерације, ако исти посао успешно могу
да обаве и много јефтинији апарати из
категорије ЦОИН.

Управо зато је и компанија „Југоим-
порт-СДПР” поставила основне концеп-
туалне и ТТЗ за развој „копца”, урадила
идејни концепт авиона, а уједно је и но-
силац развоја и производње нападнона-
вигационог система и система наору-
жања. Војнотехнички институт војске
Србије је носилац развоја новог авиона,
док се компанија „Утва” појављује као
финалиста производње „копца”, чиме се
Србија сврстава међу само седам светских
произвођача ове данас тржишно атрак-
тивне категорије авиона.

У односу на авион „ласта 95”, „кобац”
има три пута снажнији мотор, турбоели-
сни од 1.000 КС уместо клипног, велика
побољшања летних перформанси, пове-
ћану носивост убојног терета, као и савре-
мени интегрисани нападно-навигациони
систем, те систем за безбедно напуштање
авиона са избацивим седиштима за оба
пилота. Максимална брзина новог авио-
на у хоризонталном лету је 500 км на час,
носивост убојног терета је 500 кг (авио-
бомбе, невођене и вођене ракете, те нове
„Југо-импортове” контејнере са топовима
од 20 мм и митраљезима од 12,7 мм).

„Кобац” је добио најмодернији опто-
електронски систем са дневном и термо-
визијском камером и ласерским даљи-
номером, ту је и централни рачунар, мо-
нитор за визуализацију података опто-
електронског система, навигације и лет-
них података, инерцијални систем и ГПС
уређај. Све му то омогућава осматрање и
прецизно дејство дању и ноћу у свим ме-
теоролошким условима. Концепт авиона
укључује и додатне резервоаре за гориво
на крајевима крила, чиме се постиже
велики долет, до 1.600 км, дуготрајно
дејство у зони циља, што је посебно зна-
чајно за категорију ЦОИН авиона. Пла-
фон лета је 8.000 метара и попут правог
„копца” нови авион може да остане у
ваздуху пуних пет сати вребајући свој
циљ. Добре маневарске карактеристике
сврставају га и у акробатске летелице.
Може да полеће и са припремљене
травнате писте. 

ПОД БУДНИМ ОКОМ
ПОЛИЦИЈСКИХ

БАЛОНА
Велики број акција пресецања

канала кријумчарења и
илегалних прелазака границе

откривен захваљујући
камерама дирижабла

Гранична полиција и Жандармерија
у обављању својих послова од септембра
прошле године користе три дирижабла
или специјално опремљена осматрачка
балона. Како кажу у МУП-у Србије, ба-
лони су опремљени најмодернијом опре-
мом за снимање из ваздуха. На висини и
до чак 200 метара, балони, помоћу хели-
јума, у ваздуху могу да стоје и до 24 часа
током којих непрекидно снимају ситу-
ацију на терену. Поред дневних и термо-

визијских камера за снимање у ноћним
условима, дирижабли имају комуника-
циони систем за онлајн пренос видео-
сигнала и команди између земаљског
контролног центра и самог балона.

У граничној полицији кажу да су им
балони драгоцени у раду и да је велики
број акција пресецања канала кријум-
чарења и илегалних прелазака границе
откривен захваљујући камерама дири-
жабла.

Балони се подижу у зависности од
временских услова, а један од њих је да
брзина ветра не сме да прелази 25 чво-
рова или 46 километара на час. У гра-
ничној полицији имају два таква балона.

Трећи дирижабл користи Жандар-
мерија.Балони су идеални за надгледање
и снимање утакмица и осталих висо-
коризичних скупова. Идеални су за над-
гледање објеката од посебне важности
као што су државне институције, нуклеа-
рна постројења, рафинерије. Опремљени
су најмодернијом опремом, која омо-
гућава јасно „зумирање” циља удаљеног
и до десетак километара. Имају могућ-
ност померања у распону од 360 степе-
ни. Сви подаци у балону су заштићени
тако да нико не може да их пресретне и
дешифрује.Слика се шаље у реалном
времену, а снимци се архивирају са озна-
кама времена и места снимања. То омо-
гућава да буду употребљени као доказни
материјал пред судом.

Балоне опслужују посаде од четворо
људи, који се за време снимања налазе у
командном центру на земљи. За поди-
зање балона у ваздух довољно је 15 ми-
нута. Сви чланови посаде балона су
прошли обуку коју су им одржали струч-
њаци из Израела.

Идентичне дирижабле користе поли-
ције у Њујорку и Лондону, а сличну оп-
рему користе одређене војне јединице у
кризним жариштима у свету.

Српска полиција је дирижабле до-
била као резултат преговора државе и
израелске компаније „Имиџсат интер-
нешенел” у вези са спором око закупа
израелског сателита. 

ПРВИ ПРЕКООКЕАНСКИ 
ЛЕТ ''СОЛАРНОГ'' АВИОНА

Авион '' Solar Impulse'' који ради ко‐
ристећи сунчеву енергију полетео је из
Швајцарске на свој први прекоокеански
лет. Данас је он слетео у Мадрид. Авион
је у ваздуху провео нешто више од 17
сати, прешавши скоро 1,5 хиљада кило‐
метара, а не користећи при том ни кап
керозина. У Мадриду ће инжењери да
изврше проверу свих система авиона и у
понедељак ће ако то временски услови
дозволе наставити свој лет до коначне
дестинације, Марока. Учесници пројекта
''Solar Impulse'' се надају да ће 2014. го‐
дине прелетети Земљу у неколико етапа
користећи соларну енергију и тиме дока‐
зати да алтернативни, необновљиви из‐
вори енергије постоје.

“Vazduhoplovni bilten” izlazi jednom
mese~no. Primerci su besplatni za

~lanove UPVLPS. Tekstove odabrao,
napisao, priredio, uredio i

pripremio za {tampu Zlatomir Gruji}.
E‐mail: zlgrujic@gmail.com
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