
ОБЕЛЕЖЕН ДАН РОДА АВИЈАЦИЈЕ  
И ВАЗДУХОПЛОВНА СЛАВА - СВЕТИ ИЛИЈА ГРОМОВНИК

ИЗ ИСТОРИЈЕ НАШЕГ
ВАЗДУХОПЛОВСТВА  

Генерал-потпуковник Јовица Драганић ЗНГШ ВС, председник
УПВЛПС Златомир Грујић и заменик команданта РВ и ПВО 

бригадни генерал Душко Жарковић, на пријему за Дан авијације

Припадници ваздухопловних јединица на аеродому Нови Сад 
поводом авијатичарске славе Светог Илије

На свечаности у 204. вбр на а. Батајница присуствовали су 
представници Команде и јединица РВ и ПВО, ваздухопловних 

организација, верских заједница и локалне самоурпаве

Бригадни генерал Предраг Бандић са сарадницима и 
представници УПВЛПС - Воја Стојановић и Трајче Митушев

У Команди Ратног ваздухопловства и против-
ваздушне одбране у Земуну одржана је свечаност
поводом Дана рода авијације – 2. августа.

Свечаности је присуствовао заменик начелни-
ка Генералштаба Војске Србије генерал-потпуков-
ник Јовица Драганић и бројне званице.

Авијатичарски празник обележен је и на аеро-
дромима „Батајница“ и „Лађевци“.

Прослави на батајничком аеродрому присуст-
вовали су: заменик команданта РВ и ПВО бригадни
генерал Душко Жарковић, команданти јединица РВ
и ПВО, представници цркве, локалне самоуправе и
ваздухопловних организација, пензионисани пи-
лоти и припадници ВТСл, и многобројни гости.

И чланови Удружења пензионисаних војних
летача и падобранаца присуствовали су свечано-
стима у Команди РВ и ПВО у Земуну, односно на
аеродрому Батајница.

- 2. августа 1893. године, наређењем Кра
а
Србије Александра Обреновића предвиђено је да се
у свакој дивизији образују ваздухопловна оде
е-

ња, која су представ
ала прве ваздухопловне
јединице у српској војсци. До 1941. године тај дан

је слав
ен као Дан ваздухопловства. 
Данас је то Дан авијације.  

- 2. августа 1924. године, на Светог Илију, први
пут је на војном аеродрому у Новом Саду, касније
названом “Југовићево” установ
ена и прослав-

ена крсна слава пилота и механичара. Крсна

слава, Свети Илија се и данас слави у нашем
војном, цивилном и спортском ваздухопловству.
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Министар одбране Братислав Гашић изјавио је
данас (11.08.) да је у плану куповина два нова хели-
коптера из Русије, да очекује до краја седмице потпи-
сивање прелимарних предуговора, потом у наредном
периоду и уговора, а да прве летелице стигну у Војску
Србије до краја ове године.

Гашић је рекао да је у суботу на позив руског
Министарства одбране и руског Министарства спор-
та са министрима Александром Вулином и Вањом
Удовичићем боравио у Казању и обишао један од
највећих хеликоптерских завода у свету и да су
потом јуче обављени разговори и у Београду.

"Оно што нам треба у овом тренутку јесте да мо-
жемо мисију спасавања и проналажења да извршимо
у потпуности", истакао је Гашић, гостујући у Јутар-
њем програму ТВ Пинк."То су ноћно летење, корпе
за извлачење повређених, ведра за гашење пожара",
објаснио је министар одбране.

Гашић је истакао да су разговори вођени и са
представницима "Ербаса", јер је жеља да се са том
компанијом купе два нова хеликоптера.

Министар одбране је додао да су му у Казању
рекли да први пут после распада старе Југославије,
једна бивша југословенска република купује лете-
лице. (Београд, 11.08.2015, Тањуг)

ИЗ СРПСКОГ ВОЈНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВАИЗ СРПСКОГ ВОЈНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА

Поручник Ања Крнета, за колеге из 890. хеликоптер-
ске ескадриле Ружа, прва је жена пилот хеликоптера у
Србији. Најсрећнија би била, каже, када би и на посао
могла да долази хеликоптером. 

Поводом Дана рода авијације рекла је за медије:
“Одувек сам говорила да ћу да будем пилот. Отац ме је
стално водио на посао, Деда Мраз је долазио авионом...
Знала сам да нема жена пилота, али сам питала да ли ја
могу само да перем авионе, само да сам ту, поред авиона.” 

Ања је војни пилот, а добила је и дозволу цивилног
пилота, а планира да постане и наставник летења... Тре-
нутно спрема испит и за комерцијалног пилота хелико-
птера. Ниједан летачки задатак није јој тежак јер су
пилоти, како каже, обучавани за све што може да их снађе. 

А на питање шта би пожелела колегама: „Нове хели-
коптере што пре. Ако је могуће, до Нове године.” 

На аеродрому „Батајница“ током августа обав-
љен је процес селекције кандидата за Војну акаде-
мију Министарства одбране Републике Србије ваз-
духопловног смера. Тај задатак је, већ деценију, по-
верен 252. школској тренажној ескадрили из саста-
ва 204. ваздухопловне бригаде, а након обављених
селекривних летова летова, биће одлучено ко ће од
кандидата наставити школовање на тој високо-
школској војној установи. 

Кандидати за будуће војне пилоте, међу којима
су две девојке и 13 момака, од којих је девет из Војне
гимназије, пре приступања летачкој обуци, уз ме-
дицинске провере, успешно су завршили и обуку за
преживљавање у природи. Обука је започела 17.
јула, а у просеку, свако од њих имао је по 10 сати на-
лета, што је довољно да се процени подобност за
даље школовање. 

Према речима заменика команданта ескадриле
мајора Драгана Мрдака, реч је о 140. класи канди-
дата за пилоте, од којих ће најбољи, који буду задо-
вољили све критеријуме, бити изабрани за позив
војног пилота. 

- Селективна обука је један од видова селекције
кандидата за пилоте. Током селективног летења
кандидатима се у оквиру обуке показују основе ле-

РУСКИ ХЕЛИКОПТЕРИ У 
СРБИЈИ ДО КРАЈА ГОДИНЕ

ЈЕДИНА ЖЕНА ПИЛОТ

ВОЈНОГ ХЕЛИКОПТЕРА

СЕЛЕКТИВНА ОБУКА КАНДИДАТА ЗА ВОЈНЕ ПИЛОТЕ 
тења, режими, заокрети, формирање школског кру-
га и на основу квалитета који покажу, бирају се они
који ће постати кадети смера ваздухопловство – на-
гласио је мајор Мрдак. Он је, такође, истакао да је
задовољан овом генерацијом која се одликује нешто
вишим квалитетом, а о пролазности ће више бити
речи након селекције. 

Током августа, пилоти и техничари 252. школ-
ско тренажне ескадриле, посветили су велику пажњу
кандидатима у намери да их што боље обуче, а ис-
кусни наставници летења свакодневно су учество-
вали у селекцији кроз наставу у кабинетима, као и
током обуке на ваздухопловима. (www.mod.gov.rs)

Бригадни генерал Предраг Бандић и пуковник др Славиша Влачић
са кандидатима, НЛ и ВТ саставом  252. ште 
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У војничком строју - деда, син и унук
ПОНОС  ПОРОДИЦЕ СВЈЕТЛИЦА

Бранко Свјетлица рођен је 5. мајa 1939. године,
а после четири године остао је сироче, није знао
ништа о себи ни својима, а није био сигуран ни како
се зове. Тек после четрдесет година сазнао је своје
порекло. Упорним трагањем његове супруге, 1981.
године проналази брата Саву, старијег деценију.
Бранко је одрастао у домовима за ратну сирочад

широм Југославије. 

После основне школе уписао се у (6. класа) Ваз-
духопловну подофицирску школу везе (ВПШВ) у
ваздухопловном школском центру везе Краљево,
коју је завршио 1959. године. Од тада је био на
служби у Батајници у центру "13. мај", до у пензије. 

Оженио се 1967. године. Он и супруга Верица
имају две кћерке и сина. 

Син Небојша, рођен 1970. године,  упи-
сује Војну ваздухопловну гимназију (25
класа) у Мостару 1985. године, а завр-
шава је 1989. године као
ђак генерације и  на-
ставља 

школовање у 42. класи Ваздухопловне војне акаде-
мије (ВВА) у Земунику (Задар), а потом и на аеро-
дрому Голубовци (Подгорица). По завршетку ВВА
звање пилота и први официрски чин добија у Бео-
граду. Био је на служби у 98. ловачко-бомбардер-
ском авијацијском пуку на аеродому Лађевци (Кра-
љево). Током НАТО агресије на нашу земљу, 1999.
учествује у извршавању борбених задатака. Одлико-
ван је орденом за заслуге у области одбране и безбед-
ности. Школу Националне одбране (генералштабно
усавршавање), у 58. класи, завршио је 3. јула 2015. На
промоцији је добио официрску сабљу од Председ-
ника Републике Србије, Томислава Николића, коју
му је уручио министар војни Братислав Гашић. 

Небојша има сина Лазара који је кадет прве године
Војне академије - будући пилот Војске Србије. Понос
оца и деде Бранка, понос оца Небојше, баке и мајке Ве-
рице, сестара и тетки - целе породице, а осталима за
узор и дика рода свога - то су Свјетлице. Т. Митушев.

ПОСЕТА БАЗИ “ЈУГ”
Чланови УВПС Земун, УПВЛПС, супруге палих бо-

раца ратова од 1990. из Новог Београда, Вождовца, Сав-
ског Венца и Палилуле, а у организацији МО – Управа за
традицију стандард и ветеране, Управе за људске ре-
сурсе ГШ ВС и 5. батаљона војне полиције, обишли су
Базу „Југ“ у КЗБ. У Врању су их дочекали одлични до-
маћини на челу са бригадним генералом Лубура Зораном.
Гости су положили венац испред споменика погинулим
војницима, полицајцима и цивилима из Врања у НАТО
агресији 1999. године, а потом су после скромног војнич-
ког ручка у организацији Команде 4. бригаде КоВ, обишли
базу “Југ”, где су им приказане просторије и услови живота
рада војника и јединице. Растанак је био срдачан уз по-
руку: „видимо се поново!“ Т. Митушев



жовале и 11 авиона, хеликоптера и беспи-
лотних летелица и око 220 возила, јавља АП.
ФоНет - понедељак, 10.08.2015. 

ПЕРУ - ЖЕНУ УСМРТИЛА ЕЛИСА
ПРЕМИЈЕРОВОГ ХЕЛИКОПТЕРА 

Двадесетогодишњу Перуанку усмртила
је елиса војног хеликоптера у којем се нала-
зио премијер Перуа када је, са писмом у ру-
кама, покушала да му се приближи непо-
средно након што је слетео. Инцидент се до-
годио када је шеф перуанске владе Педро
Катеријано допутовао у регион Тумбес на
северу земље, а војска је идентификовала
несрећну жену као Диозелинду Сапату.
Како су званичници прецизирали, елиса је
ударила у леву страну њене главе, преноси
АП. 07.08.2015. Тањуг

УДЕС ВОЈНОГ ХЕЛИКОПТЕРА 
У ПАКИСТАНУ

Најмање 11 особа је погинуло у паду
војног хеликоптера у планинској регији на
северозападном делу Пакистана. Хелико-
птер, који је служио за пружање медицин-
ске помоћи, био је на путу ка северном делу
области Гилгит када се срушио у близини
дистрикта Мансехр. према изјави једног
официра хеликоптер је превозио 12 особа,
укључујући војне лекаре, болничаре и чла-
нове посаде, летео је ка Гилгиту како би ева-
куисао критично оболеле војнике. Срушио
због лоших временских услова. Тањуг - 06.
08. 2015.  

СРУШИО СЕ ВОЈНИ 
ХЕЛИКОПТЕРА У АВГАНИСТАНУ

У удесу хеликоптера авганистанске вој-
ске који се срушио на југу земље, погинуло
је 17 људи - пет чланова посаде и 12 војника.
Та несрећа била је једна од најгорих по ав-
ганистанску војску откако су америчке
снаге и НАТО окончале борбену мисију у
Авганистану крајем прошле године а наста-
виле су да дају подршку и обучавају авгани-
станску војску. Тањуг-АП, 06.08.2015.  

ПАД ХЕЛИКОПТЕРА У КОЛУМБИЈИ 
Петнаест колумбијских полицајаца по-

гинуло је када се хеликоптер, који је уче-
ствовао у акцији против нарко-банде,
срушио у забаченој области прекривеној
џунглом. У хеликоптеру се у тренутку не-
среће налазило 17 полицајаца који су уче-
ствовали у акцији против нарко-банде Клан
Усуга, на северозападу Колумбије, са-
опшила је локална полиција а пренео АФП.
Тањуг  04. 08. 2015.  

БУГАРСКА-СРУШИО
СЕ ХЕЛИКОПТЕР

Мали хеликоптер срушио се на југу Бу-
гарске, на подручју општине Хасково, а по-
вређених и погинулих није било. Хеликоп-
тер је власништво локалног бизнисмена
који га је користио за прскање њива препа-
ратима. Хликоптер се срушио одмах по по-
летању са висине од око пет-шест метара.
Ово је други инцидент са летилицама у Бу-
гарској у последњих седам дана. Недавно је
мали хеликоптер пао у Црно море, недалеко
од плаже у месту Царевох. 03.08.2015.

СРУШИО СЕ АМЕРИЧКИ ВОЈНИ 
ХЕЛИКОПТЕР КОД ОБАЛЕ ЈАПАНА 

Амерички војни хеликоптер срушио се
у море код јужног јапанског острва Оки-
нава, три члана посаде су спашена, а за

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

~lanove UPVLPS. Tekstove odabraли,
napisaли - prirediли, urediли i

pripremiли za {tampu Zlatomir Gruji} и
Милан Ракић. E-po{ta: zlgrujic@gmail.com
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двојицом се трага, саопштили су јапански
званичници. Место несреће је, како се на-
води, вероватно, у близини места предложе-
ног за измештање корпуса маринаца ваз-
духопловне базе Футенма на Окинави, где је
више од половине од око 50.000 америчких
војника који су стационирани у Јапану.
Тањуг -12. август 2015.  

ХЕЛИКОПТЕР ПАО ПА ПОТОНУО 

У паду хеликоптера Мил Ми-8 на дале-
ком истоку Русије је погинуло најмање ше-
сторо људи, саопштила је руска агенција за
ваздихопловство “Росавијација”. У хелико-
птеру авиокомпаније “Восток”, који је пао у
руској федеративној јединици Хабаровски
крај, налазило се 13 путника и три члана по-
саде, пренела је агенција Тасс. У потрагу за
несталим хеликоптером су послати авион
Антонов-26 и два хеликоптера Ми-8. 
Летелица пала три километра пре свог од-
редишта и потонула. Тањуг, 15.08.2015. 

ИНДОНЕЖАНСКИ 
АВИОН УДАРИО У ПЛАНИНУ

У провинције Папуа на крајњем истоку
Индонезије срушио се авион са 54 путника
и чланова посаде. Према изјавама очеви-
даца, авион је ударио у планину. То је авион
"АТР 42" индонежанске компаније "Тригана
ер".  Преживелих нема. Тањуг, 16. 08. 2015.

СЛОВАЧКА - СУДАР АВИОНА
Два спортска авиона сударила су се у

ваздуху у Словачкој, код места Црвени
камен, а  најмање седам особа је страдало.
Словачки медији наводе да су се сударили
авиони типа Л-410 Турболет, а у сваком од
њих налазило се по 18 људи, падобранци и
пилоти. Б92, 20.08.2015. 

НА МАКС-У ЋЕ БИТИ ПРИКАЗАН
ПРВИ РУСКИ „НЕВИДЉИВИ АВИОН“

Од 25. до 30. августа 2015. године у Жу-
ковском ће се одржати 12. међународна
авио-космичка изложба „МАКС 2015”, где
ће на статичној платформи бити изложен
ловачки авион пете генерације МиГ 1.44
МФИ, направљен по стелт-технологији.
После реализације програма модерног мо-
дела Т-50 одлучено је да МФИ не иде у се-
ријску производњу, али за њега и даље влада
велико интересовање. 18. август 2015.  

ПАО АВИОН НА АЕРОМИТИНГУ
На аеромитингу у близини Брајтона, на

југу Британије, у раним поподневним са-
тима срушио се војни авион, који је при
паду закачио неколико аутомобила и том
приликом погинуло је седам људи. Срна,
22.08.2015.

ПИЛОТ ПОГИНУО НА 
АЕРОМИТИНГУ У ШВАЈЦАРСКОЈ 

Два мала авиона сударила су се данас на
на северу Швајцарске, током егзибиционог
групног лета на аеромитингу у градићу Ди-
тингену. Сударила су се два од три немачка
авиона "C42b Grasshopper". Погинуо је
пилот једнод од авиона који се срушио на
једно складиште. Аеромитинг у Дитингену
се одржава већ 60 година. Тањуг, 23. 08. 2015. 

ПАО ХЕЛИКОПТЕР НА 
ВОЈНИМ ИГРАМА У РУСИЈИ 

Један пилот је погинуо када се руски
војни хеликоптер Ми-28Н срушио на аеро-
митингу у граду Рјазану, током акробатског
лета изведеног у склопу првих Међународ-
них војних игара. Други пилот је успео да се
катапултира и његово здравствено стање је
задовољавајуће. Током извођења акробатске
тачке, хеликоптер који припада летачкој ак-
робатској групи “Беркути” (Златни орлови)
изненада се нагнуо у страну и почео некон-
тролисано да губи висину. Летелица је пала
у шуму недалеко од аеродрома и по удару о
земљу се запалила. Tанјуг, 2. август 2015.

ПАО МАЛИ АВИОН 
У ХЕМПШИРУ - 4 ЖРТВЕ  

Најмање четири особе су погинуле,
након што се мали млазни авион срушио 31.
јула на центар за продају аутомобила неда-
леко од аеродрома Блекбуш у Хемпширу, у
Великој Британији. Погинули су пилот и
троје путника. (Тањуг)  

НОВИ ПАД АВИОНА У ЕНГЛЕСКОЈ
Авион који је био део тима на “Карфесту”

(Carfest), аутомобилском догађају у Чеширу,
у Великој Британији, срушио се 1. августа око
14 сати. Полиција је потврдила да се несрећа
догодила у Оултон парку, где се одржава тај
догађај. Није било информације да ли има
повређених нити о томе који тип авиона је
летелица која се срушила.ЦНН - 01. 08. 2015.  

ПАО АВИОН КОД ДАРУВАРА 
У близини спортског аеродрома у Дару-

вару јутрос се срушио спортски авион. Поги-
нула су двојица чланова Аеро клуба “Ждрал”
из Дарувара. Авион запалио након удара у
земљу. У несрећи су погинули Владимир В.
(57) и Томислав Б. (27). Тањуг, 02. 08. 2015. го-
дине. 

НЕСРЕЋА КОД МОСКВЕ  
Деветоро људи, међу којима је и двоје

деце, погинуло је у судару хеликоптера и
хидро-авиона недалеко од Москве, а још
једна особа се засад води као нестала. Судар
хеликоптера марке “робинсон” и авиона
“цесне” догодио се 8. августа.  Судар се, веро-
ватно, догодио услед грешке пилота. Срна -
10. 08. 2015.  

ПОНЕСТАЛО СРЕДСТАВА ЗА
ХУМАНИТАРНИ ХЕЛИКОПТЕР УН 

Уједињене нације (УН) су најавиле да ће
можда пре времена, већ крајем августа, обу-
ставити летове хеликоптера за достављање
хитне хуманитарне помоћи, становништву
угроженом разорним земљотресом, јер је у
фондовима понестало средстава. Престанак
рада тог хеликоптера, оставиће 146.000 људи,
на уништеним подручјима без склоништа,
хране и средстава за живот, у раздобљу мон-
суна, навеле су УН, а преноси агенција Кјодо.
Тањуг-11.08. 2015. 

ПОТРАГА ЗА ПИЛОТОМ 
И ЈЕДРИИЦОМ

Румунске власти су ангажовале више од
1.300 спасилаца у потрази за пилотом Мир-
чеом Крачјуном и његовом једрилицом, који
су нестали у четвртак Педесетседмогодишњи
Крачјун је један од најискуснијих румунских
пилота једрилица, а нестао је пошто је узле-
тео из Гимбава, у централној Румунији.
Поред спасилаца, власти су у потрази анга-


