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ВЕТЕРАНА

ДАН 204. 
ВАЗДУХОПЛОВНЕ БРИГАДЕ

ДАН РВ И ПВО

Војничка свечаност поводом Дана 204. ваздухопловне бригаде, строј 
припадника бригаде у централном хангару на а. Батајница

Свечана академија поводом Дана РВ и ПВО у Дому ваздухопловства
Земун, 22. децембра 2017. године

Ветерани РВиПВО ‐ чланови УПВЛПС 4. децембра, испред споменика 
погинулим прирпадницима РВ и ПВО у НАТО агресији

Командант РВ и ПВО генерал Живак Ранко са члановима УПБВЛПС на све‐
чансоти поводом Дана РВ и ПВО по додели Плакете РВиПВО удружењу

Поводом 105. годишњице Српског војног ваздухоплов‐
ства одржано је више манифестација на којима је исказан
висок ниво поштовања припадника РВ и ПВО и њихових ре‐
зултата у вековној изградњи вида, повезујјући прошлост, са‐
дашњост и будућност.

На војничкој свечаности у Команди РВ и ПВО је 21. децем‐
бра, Удружењу пензионисаних војних летача и падобранаца
Србије командант РВ и ПВО доделио је “Плакету РВ и ПВО”.
Највише признање РВ и ПВО примио је председник УПВЛПС
Златомир Грујић, потом се обратио присутнима у великој
сали Дома ваздухопловства. Вест о признању позитивно је
одјекнула међу ветеранима и у ваздухопловној јавности.

Свечаности поводом Дана РВ и ПВО одржане су у једи‐
ницама 22. децембра, а у Дому ваздухоплвства Земун одр‐
жана је свечана академија, уз присуство изасланика Пред‐
седника Републике Србије, министра одбране, наченика ГШ
ВС и бројних званица, међу којима је било више министара
и других државних функционера, представника јединица, ве‐
теранских организација и личности из јавног живота Србије.

Дан војних ветерана Републике Србије 4. децембар обе‐
лежен пригодним свечаностима широм земље.

Чланови Удружења пензионисаних војних летача и падо‐
бранаца Србије ‐ ветерани РВ и ПВО, положили су венац на
споменик припадницима РВ и ПВО погинулим у НАТО агре‐
сији 1999. године, а потом су присуствовали свечном скупу
у Дому ваздухоплвства Земун .

Дан 204. ваздухопловне бригаде 2. децембар свечано је
обележен на аеродрому Батајница, уз присуство највиших
старешина РВ и ПВО, бројних званица и пензионисаних при‐
падника јединица бригаде. Свечаности су присутвовали и
представници Удружења пензионисаних војних летача и па‐
добранаца Србије.
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А К Т У Е Л Н О С Т И  И З  Р В  И  П В О

‐ 19. јануара 1913. године, у Србију је дошао чувени фран‐
цуски пилот Жил Ведрин.

‐ 20. јануара 1944. године, у Салаветрију  (Бари, Италија)
је формиран Штаб ваздухопловних школа НОВЈ. После рата
све до 1990. године, овај датум је обележаван као Дан Ваз‐
духопловне војне академије.

‐ 21. јануара 1963. године, на београдски аеродром, сле‐
тела је прва ЈАТ‐ова КАРАВЕЛА, YУ‐АХА.

‐ 21. јануара 1977. године, на аеродрому Батајница, поле‐
тео је прототип двоседа Орао.

‐ 26. јануара 1972. године, од подметнуте бомбе, над Че‐
хословачком је, изнад места Српске Каменице експлодирао
ЈАТ‐ов авион ДЦ‐9 YУ‐АХТ. Погинуло је 27 путника и чланова
посаде. Пад са око 10.000 метара једино је преживела стјуар‐
деса Весна Вуловић, која је након тога ушла у Гинисову књигу
рекорда, као једина особа која је преживела пад са тако ве‐
лике висине.

‐ 27. јануара 2000. године, Еуроконтрол је поново успо‐
ставио саобраћај преко Обласне контроле Београд.

‐ 28. јануара 1957. године, на београдски аеродром је сле‐
тео први ЈАТ‐ов ИЛ‐14, YУ‐АДЕ.

ВАЗДУХОПЛОВНА ХРОНОЛОГИЈА
‐ Почетком јануара 1913. године, после формирања Ваз‐

духопловне команде српске војске, на аеродрому Трупалско
поље код Ниша је почело летење српских пилота, упркос
јакој зими и снежним падавинама. Тада су забележена и два
авио‐удеса. Поручник‐пилот Јован Југовић, командир Аеро‐
планског одељења, лакше је оштетио свој авион. Поднаред‐
ник‐пилот Војислав Новичић је на слетању поломио свој
авион и задобио теже повреде, због којих је дуже време
провео у болници.

‐ 5. јануара 1945. године, почео је са радом штаб Девете
обласне базе у Новом Саду. Први командант је био пуков‐
ник Тодор Узелац.

‐ 9. јануара 1911. године, приликом приказивања летења
на авиону, у Београду је погинуо Едвард Русјан.

‐ 15. јануара 1943. године, полетео је први југословенски
пилот поручник Аугустин Грошељ у 1. тренажном сквадрону
РАФ‐а на аеродому Ел Балах. Он је по завршетку комплетне
преобуке, 3. фебруара полетео за а. Такордија у Египту.

‐ 17. јануара 1918. године, на Солунском фронту су фор‐
миране Прва и Друга српска ескадрила.

‐ 17. јануара 1945. године, почела су дејства једи‐
ница Групе ваздухопловних дивизија у подршци југословен‐
ским армијама на Сремском фронту.

Дан РВ и ПВО обележен је 22. децембра 2017. године 
у Команди РВ и ПВО, када су у свим јединицама 

нашег вида одржане војничке свечаности 
уз присуство највиших старешина из Команде 

РВ и ПВО и бројних гостију и званица. 
У Команди 250. ракетне бригаде за противваздухо‐

пловна дејства и 126. бригаде ВОЈИН у касарни „Бањица“ у
Београду присуствовао је командант РВ и ПВО генерал‐
мајор Ранко Живак.

У 204. ваздухопловној бригади на аеродрому Батајница,
присуствовао је заменик команданта РВ и ПВО бригадни ге‐
нерал Сава Миленковић.

У 98. ваздухопловној бригади у Краљеву у присуствовао
је пуковник Горан Милошевић.

Прослава дана вида одржана је и у јединицама у Нишу,
Новом Саду и Крагујевцу.

Свечана акадамија одржана је 22. децембра са почетком
у 18.00 часова у Великој сали Дома ваздухопловства Земун.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 24. ДЕЦЕМБРА
ДАНА РАТНОГ ВАЗДУХОПЛВОСТВА И ПВО 

У сусрет 24. децембру – Дану РВ и ПВО одбране начел‐
ник ГШ Војске Србије генерал Љубиша Диковић примио је
21.12.2017. године у касарни „Бањица 2“ у Београду, делега‐
цију овог вида Војске Србије, коју је предводио командант

РВ и ПВО генерал‐мајор Ранко Живак.
Честитајући празник припадницима Ратног ваздухоплов‐

ства и ПВО генерал Диковић је посебно истакао модерниза‐
цију и опремање овог вида Војске Србије у oвој години и
успешну реализацију свих додељених задатака. 

Дан РВ и ПВО обележава се 24. децембра у знак сећања
на дан када је војвода Радомир Путник донео Решење о фор‐
мирању Ваздухопловне команде са седиштем у Нишу, 1912.
године. У састав команде ушли су Аеропланско и Балонско
одељење, Водоничка централа и Голубија пошта. У то време
Србија је била једна од 15 земаља у свету која је имала војно
ваздухопловство и једна од првих пет земаља која је током
опсаде Скадра 1913. године употребила ваздухоплове у бор‐
беним дејствима.    



ВАЗДУХОПЛОВНЕ ТРАДИЦИЈЕ

3

НАЈВИШЕ ПРИЗНАЊЕ РВ И ПВО  УДРУЖЕЊУ 
ПЕНЗИОНИСАНИХ ВОЈНИХ ЛЕТАЧА И ПАДОБРАНАЦА СРБИЈЕ

Командант РВ и ПВО са делегацијом УПВЛПС

за давања имена ваздухопловним базама, аеродромима, касар‐
нама и установама, са конкретним примерима; да подржи  ини‐
цијативу УПВЛПС за формирање војно ветеранске организације
Србије, односно РВ и ПВО, која би се заснивала на светлим тради‐
цијама наше војске и ваздухопловства и њених старих ратника, и
ослањала се на државу, војску и министарство војно. 

Представници УПВЛПС упознали су команданта РВ и ПВО са из‐
давачким опусом, радом сајта удружења и издавањем „Ваздухо‐
пловног билтена", и са две изложбене поставке које поседује:
„СЕЋАЊЕ НА ВАЗДУХОПЛОВНЕ ЖРТВЕ“ (33 паноа) и на око 50
паноа изложбену поставку „ИСТОРИЈА СРПСКОГ ВОЈНОГ ВАЗДУ‐
ХОПЛОВСТВА“.

Такође, команданту су презентована и основна питања статуса
ваздухопловних ветерана, тежишни задаци  у наредној години и
неке измене и допуне у методу и садржају рада УПВЛПС.

На крају, захваљујући се команданту, председник УПВЛПС му
је честитао Дан вида и предстојеће празнике и у име чланства уручио
му пригодне поклоне: Велику Спомен диплому Команди РВ и ПВО и
средњу њему лично, поводом 115 година од завршетка школовања
првог српског ваздухопловног стручњака, пилота балона и коман‐
данта Српског ваздухопловства Косте Милетића, слике са прошло‐
годишњег сусрета са ветеранима, пригодан календар УПВЛПС и мо‐
нографију „Ваздухопловни школски центар Краљево 1947‐2017.“

Командант РВ и ПВО се захвалио на поклонима, честитао ве‐
теранима празнике, пожелео им добро здравље, и позвао да се
прикључе манифестацијама обележавања Дана РВ и ПВО које се
организују наредних дана.

Генерал Живак са делегацијом УПВЛПС Делегације УПВЛПС и УП “М2+” на гробу Косте Милетића 24.12.2017.

Командант РВ и ПВО генерал‐мајор Ранко Живак примио је 19.
децембра, а поводом предстојећег Дана вида, делегацију Удру‐
жења пензионисаних војних летача и падобранаца Србије
(УПВЛПС) – Ветерана РВ и ПВО.

У оквиру мaнифестација обележавања 24. децембра ‐ Дана РВ
и ПВО, УПВЛПС проналази своје место према могућностима које
има и условима у којима делује. Те могућности су скромне, али увек
највећи  празник нашег Ратног ваздухопловства и противваздухо‐
пловне одбране, обележава се достојанствено и како доликује,  у
чему ветерани прате активности које планира и проводи Команда
РВ и ПВО, настојећи да и сами дају свој допринос.

Приликом пријема делегације УПВЛПС, генерал Живак је изра‐
зио задовољство што се сусреће са најстаријим ваздухопловцима
и истакао да је рад УПВЛПС за пример; резултати су одлични, а са‐
радња обострано корисна. Истакао је значај  удружења које је про‐
летос обележило 25 година постојања, као најстарије војно вете‐
ранско удружење у нас. Укратко је упознао ветеране са активно‐
стима и правцима даљег развоја РВ и ПВО. У срдачном и отвореном
разговору обухваћена су многа питања, а посебно школовање
кадра, посебно пилота и модернизације вида са новом ваздухо‐
пловном техником и средствима ПВО.

Председник УПВЛПС пренео је команданту поруку чланства
УПВЛПС које подржава мере које највише државно и војно руко‐
водство предузимају на јачању оперативних и борбених способно‐
сти Војске Србије и РВ и ПВО, материјалног и друштевног положаја
њених припадника, и посебно увођење моралног васпитања и
новог државног празника Дана ратника. 

Председник УПВЛПС је замолио команданта РВ и ПВО да под‐
ржи предлог за адекватан статус и спомен‐обележје пуковнику
Кости Милетићу (1874‐1953) првом
ваздухопловцу Србије, аеронау‐
ту и првом команданту Српског
војног ваздухопловства;  да се
заложи да спомен‐обележје до‐
бије и први српски пилот авиона и
прва ваздухопловна жртва у нас, а
друга у свету ‐ наредник Михаило
Петровић (1884‐1913), који нема
адекватно спомен‐обележје;  да
утиче на брже решавање питање
ваздухопловних спомен‐обележ‐
ја у Србији и иностранству, из‐
раду календара ваздухопловних
меморијала и подизање мемо‐
ријалног споменика посвећеног
веку српског војног ваздухоплов‐
ства, за шта је добра прилика
предстојеће реновирање палате
Команде ваздухопловства и Авијатичарског трга у Земуну; да се у
РВ и ПВО оформи Савет за неговање ваздухопловних традиција, и
да се наредне године одржи саветовање о неговању и вредновању
ваздухопловних традиција; да се изради јединствена методологија

Генерал‐мајро Ранко Живак

У СЛАВУ ПРВОГ КОМАНДАНТА
СРПСКОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА
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В Е С Т И И З  В А З Д У Х О П Л О В С Т В А
Стратешки бомбардери Ту‐95МС извели пат‐

ролни лет изнад неутралних вода Тихог океана

Два руска стратешка бомбардера Ту‐95МС извела су пат‐
ролни лет изнад неутралних вода Тихог океана, саопштило
је Министарство одбране Русије.

Два стратешка носача ракета Ту‐95МС патролирала су
изнад неутралне акваторије јужног дела Тихог океана, на‐
води се у саопштењу руског војног ресора.

Лет авиона који су полетели са аеродрома Бијак у Индо‐
незији трајао је више од осам сати.

„Сви летови Ваздушно‐космичких снага Русије реализи‐
зују се у строгом складу са међународним правилима кориш‐
ћења ваздушног простора, без повреде граница других
држава“, наводи се у саопштењу.Објављено: 07.12.2017.год.
Восток.рс.

Први лет Су-57 са новим мотором

Ловац пете генерације обавио је први лет са новим мо‐
тором, чије се карактеристике држе у тајности.

Реч је о великом помаку у домаћој авио индустрији, оце‐
њено је у министарству индустрије  и трговине. Су‐57 може
да извршава задатке за које су раније била потребна три
ловца.

У подмосковском граду Жуковски тестиран је први
руски ловац пете генерације Су‐57, пре доделе званичног на‐
зива познат као Т‐50, са побољшаним мотором друге фазе
развоја, означеним као „производ 30“. Лет је био успешан
и трајао је 17 минута. Авионом је управљао пробни пилот
конструкторског бироа Сухој Херој Русије Сергеј Богдан.
Објављено: 06.12.2017.год.

САД и Јужна Кореја започеле велике вежбе
усред нуклеарне напетости

Заједничке војне вежбе ваздухоплових снага САД‐а и
Јужне Кореје, са стотинама војних авиона, започеле су упр‐
кос упозорењима из Пјонгјанга и позива Москве да се из‐
бегну нове провокације након недавног лансирања нове
интерконтиненталне балистичке ракете Северне Кореје.
Објављено: 04.12.2017. год. Восток.рс

САД ће потрошити 214 милиона долара 
на ваздушне базе у Европи 

због „руске агресије”

Вашингтон је издвојио 214 милиона долара за изградњу
аеродрома, места за обуку и друге војне инсталације у једин‐
ственом војном подухвату у источној и северној Европи с
циљем борбе против "руске агресије".

Планирана модернизација ваздушних база, које се на‐
лази претежно у источној Европи близу руских граница, као
и на Исланду и Норвешкој, део је од предвиђених 4,6 ми‐
лијарди евра "Европске иницијативе одвраћања" чији је циљ
"подршка" европским НАТО савезницима, извештава "Еир
форс тајмс".

Средства ће бити распоређена на укупно девет база у
Летонији, Естонији, Словачкој, Мађарској, Румунији, Луксем‐
бургу, Исланду и Норвешкој, како би имале могућност да
приме најсавременије америчке авионе.

Сједињене Државе, према извештајима, планирају да
распореде авионе Ф‐22 "Рептор" и Ф‐35 у неке од база на
Балтику и у северној Европи како би пратиле и одвраћале
руске подморнице, преноси издање, док је портпарол аме‐
ричке европске команде, мајор Хуан Мартинез, одбио да са‐
општи било какве детаље о природи или локацијама
операције.

Ваздухопловна база "Кефлавик" на Исланду ће се под‐
вргнути модернизацији у вредности од 14 милиона долара,
где ће се направити нови хангари за авионе П‐8А “По‐
сејдон”. Авион, под називом "убица подморница", опрем‐
љен је торпедима, подводним минама, против‐бродским
ракетама и другим оружјем.

Део инвестиције ће се потрошити на изградњу нових
писта и складишта горива у ваздушним базама. Око 55 ми‐
лиона долара ће се уложити у ваздухопловну базу Кекске‐
мет у Мађарској, како би се "повећао капацитет складиш‐
тења горива, као и унапређење аеродрома", рекао је Мар‐
тинез. Он је нагласио да обимна надоградња инфраструк‐
туре широм Европе не значи да ће се америчке трупе
стационирати тамо трајно, већ да ће се држати ротација као
што је то било и раније.

Анти‐руски програм који је подстакао НАТО предвођен
од стране САД‐а постаје све скупљи за америчкое пореске
обвезнике. У 2018. години, буџет за "Европску иницијативу
одвраћања" ће порасти за 1,2 милијарде долара, у односу на
2017. годину, а који је укупно износио 3,4 милијарде долара.
Објављено: 18.12.2017.год. vostok.rs . Извор: Восток / РТ
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