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Припадници славне 204. ваздухопловне бригаде у свечаном строју

Генерал Живак уручио је захвалницу РВ и ПВО наследницима 
генерал-пуковника Виктора Бубња коју је примио Горан Бубањ

Са свечаности  поводом 24. децембра Дана РВ и ПВО 
на аеродрому Батајница

Свечана академија поводом 24. децембра Дана РВ и ПВО 
одржана је у Дому ваздухопловства Земун

Дан Ратног ваздухопловства и противваздухопловне од-
бране — 24. децембар, обележен је почасном стројем на
војним аеродромима „Батајница“ и „Лађевци“, у касарни „Ба-
њица-2“, као и у осталим јединицима РВ и ПВО, а потом и
уручењем одликовања припадницима Министарства одбране
и Војске Србије у Команди РВ и ПВО и свечаношћу у Дому ваз-
духопловства у Земуну.

На основу Указа председника Републике Србије Томислава
Николића, његов изасланик Милорад Симић, у присуству на-
челника ГШ Војске Србије генерала Љубише Диковића и
команданта РВ и ПВО генерал-мајора Ранка Живака, уручио
је 48 одликовања за изузетне заслуге и постигнуте резултате у
области одбране и безбедности Србије и за ревносну службу
припадницима МО и Војске Србије.

У наставку програма, у Свечаној сали земунског Дома ваз-
духопловства одржана је свечана академија поводом Дана
Ратног ваздухопловства и противаздухопловне одбране. 

Одлуком команданта РВ и ПВО за дугогодишњу и успешну
сарадњу аеродрому „Никола Тесла“ додељена је Плакета РВ
и ПВО, коју је генералном дитектору Саши Влаисављевићу
уручио генерал Живак.

ИЗЛОЖБА ЗАОСТАВШТИНЕ 
ГЕНЕРАЛА ВИКТОРА БУБЊА

Поводом 24. децембра Дана РВ и ПВО у галерији “Икар”
Дома ваздухопловства Земун, Музеј ЈРВ поставио је из-

ложбу дела богате заоставштине  генерал-пуковника Вик-
тора Бубња, коју су његова унука и унук даровали Војсци
Србије и тиме омогућили да униформе, одликовања, дип-

ломе, фотографије и други предмети који сведоче о лику и
делу негдашњег команданта РВ и ПВО и начелника Гене-

ралштаба ЈНА угледају светлост дана. Изложба је побу-
дила велико интересовање и веома позитивне импресије.

На аеродрому Батајницаи обележен је Дан формирања
204. ваздухопловне бригаде - 2. децембар. 

Тим поводом председник УПВЛПС упутио је честитику Ко-
мадни и свим припадницима бригаде.
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ИЗ РВ И ПВО И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

Ове године установљени 4. децембар - Дан војних вете-
рана, у знак сећања на потписано примирје у Првом балкан-
ском рату када је преко 400.000 српских војника добило
звање “старих ратника”, обележен је низом манифестација.
Председник Републике Србије положио је венац на споменик
Незнаном јунаку на Авали, а припадници Министарства одбране
на челу са министром и Војске Србије са на челу са начелником
Генералштаба, присуствовали у манифестацијама које су одр-
жане тим поводом: полагање венаца, откривање “информативне
плоче” на згради старог Генералштаба и пријем за представнике

војних ветерана, изложба „Српски јунаци и хероји од 1914. до
1999. године“, као и свечана академија у Дому гарде у Топчи-
деру. Присуствовали су и чланови УПВЛПС 

Министар одбране је на почетку свечане академије уру-
чио Александру Вулину Златну плакету Министарства од-
бране, као знак признања за успешну сарадњу са МО и ВС и
успешну реализацију заједничких пројеката и других активно-
сти за Војску Србије и Министарство одбране.

ОБЕЛЕЖЕН 4. ДЕЦЕМБАР
ДАН ВОЈНИХ ВЕТЕРАНА

ЧЕСТИТКЕ ПОВОДОМ ДАНА

РВ И ПВО И НОВЕ ГОДИНЕ 

Поводом 24 децембра Дана Ратног ваздухопловства и
ПВО Војске Србије, председник УПВЛПС, у име чланова удру-
жења упутио је честитку Команданту, Команди и свим
припадницима вида РВ и ПВО.

Честиајући нову 2016. годину, њима, као и свим вазду-
хопловцима, сарадницима и пријатељима нашег удружења,
упутио је и честитику са најбољим жељама за нового-
дишње и божићне празнике.

Честтике су послате електронском поштом и објав-
љене на сајту: www.udruzenjepvlps.org.

НОВОГОДИШЊИ ПРИЈЕМ 
У ДОМУ ГАРДЕ

Традиционални пријем поводом новогодишњих и божићних
празника одржан је 22. децембра  у Дому Гарде на Топчидеру.
Свечаности су присуствовали председник Републике Србије
Томислав Николић, председница Народне скупштине Маја
Гојковић, патријарх српски господин Иринеј, представници за-
конодавне, извршне и судске власти, дипломатски и војни
представници акредитовани у нашој земљи, припадници Ми-
нистарства одбране и Војске Србије, представници верских
заједница, познате личности из културног и јавног живота, као
и представници медија. Пријему је присутвовала и делегација
УПВЛПС: Златомир Грујић, Војислав Стојановић и Борислав
Пејић



В А З Д У Х О П Л О В Н Е  Т Р А Д И Ц И Ј Е
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Уз 24. децембар - Дан РВ и ПВО

ВЕЛИКИ ПРАЗНИК - ВЕЛИКЕ НАДЕ

САДАШЊОСТ КОЈА 
ОПОМИЊЕ

Век постојања обележен је достојанстве-
но, а после славља и величанствених мани-
фестација попут научног скупа, аеромитинга,
изложбе, свечане академије и мале, али једине
те године, књиге „Век српске авијације“, на-
стављена је уобичајен живот и рад. Припад-
ници РВ и ПВО поред редовних задатака,
суочили су се са тешким искушењима. Војно-
пензионерски кор је пратио све то са пажњом,
трудећи се да помогне колико може и где
може, уз пуно разумевање и уважавање.

Реалност је надваладала слављеничку
еуфорију, а дошли су нови изазови – природне
катаклизме, наши ваздухопловци су показали
хероизам спасавајући децу, болесне и немоћ-
не из сметова, из поплава, из тешких несрећа.
Из тешких дана излазили смо јачи и искуснији,
а рађали су се и успеси и добри резултати.
Онда се пролетос догодила тешка трагедија
која је погодила све ваздухопловце у срце и
душу. Време иде даље, не враћа се, а обавезе
остају и ваздухопловци их обављају из минута
у минут, даноноћно. Тај систем који нико не мо-
же, вероватно да схвати, па зато и не разуме
у чему је тајна и тежина – спецификум – војно-
ваздухопловне професије – непрекидно дежур-
ство у борбеном систему, које функционише бес-
прекорно, без обзира на проблеме и тешкоће. Ту
је величина припадника РВ и ПВО, што и наша
држава и народ треба да разумеју и цене, али и
да вреднују. Ми ветерани, то у потпуности разу-
мемо и схватамо, јер је позив авијатичара, и про-
фесија ваздухопловаца, високозахтеван и висо-
коризичан, носећи у себи и славу и тугу. Свесни
смо тога и са тим сазнањем устајали смо сваког
дана док смо били у активној служби, као и
наши млађи другови данас, и са тим сазнањем
и осећањем и живимо читав живот.

ПРОШЛОСТ КОЈА 
НАДАХЊУЈЕ

Пре 22 године вредни истраживачи ср-
пске ваздухопловне историје пронашли су
пуно чињеница које су прекривене велом за-
борава и прашином бирократије, завесама
идеологије, а и нехатом и небригом, лежале
скривене од јавности. Вратили смо се вазду-
хопловним коренима и поставили тезу да
сваки догађај, свака личност има своје место
у историји које се мора поштовати, коју смо
претеклих деценија у великој мери и реализо-
вали конкретним мерама и поступцима у него-
вању традиција и изградњи РВ и ПВО.

Тада смо, анализом података из достпу-
них извора установили и предложили дан
вида, дане родова и друге значајне датуме, а
и имена и податке о значајним личностима од
настанка идеје ваздухопловства, њеног раз-
воја, имплементације и стварања војног ваз-
духопловства и ПВО у Србији.

Међу првим личностима је, свакако први
ваздухопловни стручњак, први пилот балона –
аеронаут, ваздухопловни инжењер и први ко-
мандант Ваздухопловне команде српске војске
пуковник Коста Милетић. О њему смо пуно го-
ворили али му споменик нисмо подигли.

Вредни млади ваздухопловни истраживач

Пре три године Србија је обележила век свога војног ваздухопловства. Били смо радосни што славимо тако велики јубилеј
у години када и многе државе, данас велике силе; што смо међу првих 15 земаља у свету које су уопште имале ваздухоплов-
ство у својој војсци и међу првих пет држава и војски које су ваздухоплове користиле у војне сврхе, а први у Европи. Може ли

наше РВ и ПВО одржати такво место и убудуће? Надамо се да хоће и то жарко желимо. Где је наше место, питамо се?
из Крагујевца – Вељко Лековић, правник по
струци, а заљубљеник у авијацију по опреде-
љењу, иза кога је неколико вредних књига, а
пред њим вероватно још далеко више, пода-
рио нам је за овај празник РВ и ПВО неке нове
податке и чињинице о нашем првом коман-
данту. Наиме он је у архиву у Крагујевцу про-
нашао књигу крштених у којој се види да је
Коста, како му у војном досијеу личних пода-
така пише, у ствари крштен као Константин, и
да је рођен 22. септембра 1874. А ми смо
више од две деценије лутали тражећи податке
у Аранђеловцу (Буковик и Бање), а подаци се
нађоше скоро сто километара даље у Прото-
колу крштених Епархије шумадијске.

Вредни Вељко је из Војног архива добио
још неке податке о пуковнику Константину Ми-
летићу, нашем првом команданту, који ће упот-
пунити његову биографију, и помоћи да се ис-
траживања о његовом раду и животу наста-
ве. Да наставе, јер још има доста тога непозна-
тог из његовог ваздухопловног и личног живота.
То је и нови изазов и нови задатак за наредни пе-
риод. Вељку Лековићу УПВЛПС одаје признање
и честита му на труду, уједно желимо да постигне
још веће резултате.

БУДУЋНОСТ КАКВОЈ 
СТРЕМИМО

Гледамо у прошлост да би лакше реша-
вали питања садашњости и планирали будући
живот. Окренути смо будућности и схватајући
неминовност и потребу промена проценили
смо и предузимамо мере да и у нашем вете-
ранском животу учинимо кораке који ће нас
повести ка савременијим решењима органи-
зације, ефикаснијем раду и деловања у савре-
меним условима и помоћи да наш ветерански
живот буде богатији и садржајнији. То су:

1. Стална брига и даљи рад на подизању
нових и одржавању постојећих ваздухоплов-
них спомен-обележја.

Ту је на првом месту подизање споменика
пуковнику Константину Милетићу, првом ко-
манданту; нареднику Михаилу Петровићу, пр-
вом пилоту Србије и једином српском пилоту
који је међу хиљаду првих пилота у свету; спо-
мен-обележје у Крушедолу код Ирига пило-
тима 32. ловачке групе Шестог ловачког пука,
из које је у Априлском рату погинуло шест пи-
лота; спомен-обележје старом београдском
аеродрому у Земуну и првом комаданту Ше-
стог ловачко пука пуковнику Миодрагу Томићу;
споменике пилотима 204. и 98. ваздухопловне
бригаде и давање имема уз адекватна спо-
мен-обележја аеродромима Батајница, Лађев-
ци и Ниш; постављање  спомен-плоча преми-
нулим командантима РВ и ПВО.

2. Одржавање постојећих ваздухопловних
спомен обележја, уз израду спомен-албума и
плана ваздухопловних меморијала. Боље ме-
дијско представљање ваздухопловних спо-
мен-обележја у писаним и електронским
медијима, књижевним делима и графичким
радовима.

3. Даље неговање ваздухопловних тради-
ција, већа брига и организвованији рад на при-
купљању историјске грађе и писању историје
нашег ваздухопловства, као трајан процес.

4. Одржавање ваздухопловних мемо-
ријала:

– „Дан пилота наредника Михаила Петро-
вића“– поводом његовог рођења, друге суботе у
јуну месецу у селу Влакча код Тополе.

– Меморијали ваздухопловцима херојима
Арилског рата 1941. године: (1) код споменика
„Шајкаш- Вилово“;  (2) „Витезовима београд-
ског неба у славу – Земун“ код споменика на
Земунском кеју; (3) „Дан сећања на ваздухо-
пловне жртве“ 20. марта; (4) „Дан сећања на
жртве НАТО агресије 1999“ 24. марта. 

5. Покретање и издавање ваздухопловног
часописа (ваздухопловна штампа у нас има
континуитет од преко 90 година). 

6. Већа брига о нашим ваздухопловним
културним институцијама - Музеј војног вазду-
хопловства и Дом ваздухопловства Земун. 

7. Стварање јединствене организације
(удружења) ваздухопловних војних ветерана
РВ и ПВО, под називом „Ветерани РВ и ПВО“.

За УПВЛПС формирање јединствене ве-
теранске организације на нивоу Србије је ур-
гентно питање. У време када је удружење
(1992 – прво војноветеранско удружење у но-
вије доба) настало није било ни једне сличне
организације. Сматрамо да се плурализам ин-
тереса може остварити и унутар јединствене
ваздухопловне асоцијације. Такву организа-
цију могуће је створити уколико постоји искрен
однос, заинтересованост, и консензус око ми-
нимума заједничких питања и циљева.

Удружење ветерана РВ и ПВО Србије
окупљало би ветеране свих видова, родова,
служби, јединица, установа, класа, удружења
пензионисаних, ислужених припадника – вете-
рана РВ и ПВО. Могућ је и другачији назив.
Консултујемо се и тражимо мишљење и став
МО-УТСВ, Команде РВ и ПВО и ваздухоплов-
них организација.

Без њиховог јасног става подршке такво
удружење не може опстати нити успешно
функционисати. Планирамо да почетком го-
дине организујемо скуп ради усаглашавања
мишљења и приступимо формирању. У да-
љем раду изнећемо наше виђење циљева, за-
датака, организације, садржаја, облика и ме-
тода рада и деловања удружења. Оно би било
јединствено, са заједничким циљевима и ин-
тересима, на доборовољној основи и солидар-
ности, нестраначко и пре свега војно-вазду-
хопловно, усмерено на очување достојанства
и статуса ваздухопловног војноветеранског
кора и неговања ваздухопловних традиција.

Ми припадници ваздухопловног војно-ве-
теранског кора друговима у професионалној
служби у јединицама и установама РВ и ПВО
одајемо од срца признање за рад и труд, као
и свима који су уградили своју енергију, знање
и способности у развој вида, а свима који су
уложили своје највеће богатство – здравље и
животе, кажемо из дубине душе: неизмерно
хвала и вечна слава!

Навршило се 103. години нашег РВ и
ПВО, срећни и поносни што смо део велике
породице српских ваздухопловаца, која се не-
прекидно шири више, делимо са свим припад-
ницима РВ и ПВО радост славе и жељу за
даљи благородни пут. Даће Бог да живи наше
РВ и ПВО, расте и развија се, док год земљи
Србији – нашој Отаџбини и њеном народу
буду потребни витешки чувари и браниоци
слободног неба. Срећни нам и здрави били!

Срећан празник!



“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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ТУРСКА АВИЈАЦИЈА ОБОРИЛА РУСКИ АВИОН СУ-24 
ДЕЛЕГАЦИЈЕ КОМПАНИЈЕ 
"ХЕЛИКОПТЕРИ РУСИЈЕ"

Делегација компаније „Хеликоптери Русије“ из Руске Фе-
дерације боравила је, од  9. до 11. децембра, у посети Мини-
старству одбране Србије. 

Посета је реализована након посете председника Владе
Републике Србије Александра Вучића Руској Федерацији и раз-
говора на државном нивоу о могућности успостављања са-
радње одбрамбених индустрија Србије и Руске Федерације, а
посебно о могућности успостављања и проширења наших ре-
монтних капацитета за одржавање и ремонт хеликоптера руске
производње у Србији, како за наше тако и за потребе њихових
корисника из Европе, а и шире.

Представници компаније обишли су део наших ваздухо-
пловних развојних, производних и ремонтних капацитета. Чла-
нови руске делегације изразили су уверење да је посета
допринела успостављању ширих сазнања о актуелним капа-
цитетима и технолошкој опремљености наших ваздухопловних
предузећа и створена претпоставка за даље разматрање мо-
гућности сарадње.

О резултатима посете руска делегација ће известити над-
лежне државне органе након чега ће се у најкраћем могућем
року донети одлука и  дефинисати конкретни облици и мода-
литети успостављања сарадње на конкретним пројектима.

ХЕЛИДРОМ КОД ВМА 
ДОБИЈА ОСВЕТЉЕЊЕ

Министарство одбране и Војска Србије добили су 26. де-
цембра 2015. део осветљења на хелидрому код ВМА, чиме је
оспособљен рад слетишта и у ноћним условима. 

Значај тог пројекта је велики јер се хелидром користи и за
потребе ВМА, те је често у кратком временском периоду по-
требно транспортовати тешке болеснике, у различитим вре-
менским условима, укључујући и ноћне.

Представник компаније Елгра висион која је донирала не-
опходну инфраструктуру поручио је да ће радови бити врло
брзо, до краја године.

Да осветљење на хелидрому има велики значај и за Ми-
нистарство одбране и Војску Србије потврдио је помоћник за
подршку команданта 204. ваздухопловне бригаде потпуковник
Славиша Павловић.

РУСКИ ПВО ИМА "ЛЕК" 
ЗА СВЕ ВАЗДУШНЕ НАПАДЕ

Један од главних праваца развоја снага ПВО до
2020. године биćе израда наоружања и војне технике
ПВО нове генерације која могу ефикасно да се боре са
свимтиповима средстава ваздушног напада, укључујући
оних који су стварани на бази хиперзвучних технологија,
рекао је он. Осим тога, по његовим речима, потребно је
даље усавршавање система управљања ПВО Војно-де-
сантних снага и обалских снага Ратне морнарице, фор-
мирање јединствене војно-техничке политике.  

ЕР СРБИЈУ ЛЕТИ ЗА АМЕРИКУ

Министарство саобраћаја САД одобрило је Ер Србији за-
хтев за успостављање директних летова према тој земљи и то
сопственим авионом и посадама, а одобрен је и захтев српске
авиокомпаније за код-шер летове са немачким Ер Берлином
према САД. Летови за САД из Београда последњи пут су реа-
лизовани пре 24 године

Подсетимо, српска авиокомпанија планира да до јуна 2016.
године уведе пет недељних летова према њујоршком аеро-
дрому "Џон Ф. Кенеди" авионом типа Ербас А330-200 који ће
за те потребе бити изнајмљен од неке од компанија из Етихад
партнерс групе, а летачке посаде су увелико на школовању за
нови тип авиона у флоти националне авиокомпаније. Кад је
реч о летовима у кооперацији с Ер Берлином, код ЈУ ће бити
постављен на летове од Диселдорфа до Њујорка, као и од Бер-
лина до Њујорка. 

Летови за САД последњи пут су из Београда реализовани
пре 24 године после чега су укинути због санкција УН и распада
Југославије и касније нису обнављани. 


