Кап и прптеклих гпдина, прва активнпст кпју наще Удружеое има на
ппшетку сваке календарске гпдине је ппсета Нпвпм грпбљу и месту
где је сахраоен "југпслпвенски Икар" Едвард Русјан.

Датум када је на Сплунскпм фрпнту у Првпм светскпм рату 17.
јануара 1918. гпдине фпрмирана Прва српска ескадрила, кап Дан свпје
јединице су пре вище пд две деценије пригрлили кап свпј празник
припадници 252. щкплскп-тренажне ескадриле из састава 204.
ваздухпплпвне бригаде са аерпдрпма Батајница, легендарни "Курјаци
са Ущћа".

Од тада па дп данас, упши Дана јединице, свакпг 16. јануара у Цркви
Ружици на Калемегдану, активни и пензипнисани припадници јединице
се парастпспм кпји дају, мплитвенп сете свпјих ппгинулих и умрлих
кплега, пријатеља и класића.
Такп је билп и пвпга пута. Ппред шланпва нащег Удружеоа, венце на
Русјанпв грпб су пплпжили и представници Удружеоа за негпваое
ваздухпплпвних традиција, Ваздухпплпвнпг савеза Србије, кап и
делегација амбасаде Републике Слпвеније у нащпј земљи, те
представници нащег и слпвенашкпг Министарства пдбране. Испред нащег
Удружеоа скупу се пбратип пптпредседник Впјислав Стпјанпвић, кап и
Петар Жигпн, кпји су ппдсетили на живпт и делп пвпг Слпвенца, кпји је
свпј млади живпт трагишнп заврщип ппд зидинама тврђаве на
Калемегдану, трећег дана Бпжића-9. јануара 1911. гпдине. Накпн
ппсете грпбљу, припадници УПВЛПС су се спустили дп Дпоег града
калемегданске тврђаве где се налази сппмен пбележје, на сампм месту
где се трагедија пре 104 гпдине и десила.

Такп је билп и пвпга пута. У петак 16. јануара 2015. гпдине, у пвпј
свпјеврснпј впјнишкпј цркви пкупили су се пензипнисани и активни
припадници пве јединице и у мплитвенпм сабраоу се присетили свих
пних кпји нису вище међу нама на пвпме свету.

У присуству Кпманданта 204. ваздухпплпвне бригаде, бригаднпг
генерала Предрага Бандића, Кпманданта ескадриле, пптпукпвника
Зпрана Еркића, Председника Удружеоа пилпта "Курјаци са
Ущћа"Валерија Лпврена и мнпгпбрпјних активних припадника јединице,
те
пензипнера
и
шланпва
ппрпдица,
на
парастпсу
је
шинпдејствпвап прптпјереј-ставрпфпр Дущкп Јпвишић. (Саща
Штпгрен)

Примопредаја дужности у 250. рбр

Прича о првим пилотима ЈРВ бржим од звука

У касарни „Баоица“ у Бепграду 15. јануара је пдржана впјна
свешанпст ппвпдпм примппредаје дужнпсти кпманданта 250.
ракетне бригаде за прптивваздухпплпвна дејства.

У једнпј пд претхпдних приша ппдсетили смп шитапце да је авипнФ-84Г
Тандерчет бип први млазни авипн кпји је 1953. гпдине уведен у напружаое
ЈРВ кап лпвац-бпмбардер. За кпнтрплу и защтиту ваздущнпг прпстпра, тј. за
лпвашка дејства, Тандерчет није имап пдгпварајуће перфпрмансе. Лпвашке
задатке изврщавали су у тп време изузетнп квалитетни авипни за блиску
ваздущну бпрбу истпшнпг и западнпг ппрекла ппзнати ппд именпм МиГ и
Сејбр. Ташнп три гпдине ппсле прихвата Тандерчета у прплеће 1956.,
примљени су први лпвци Ф-86Е Сејбр на аерпдрпму Батајница. Детаље за
ппис пвпг важнпг дпгађаја из истприје РВ и ПВО сазнап сам пд пилпта 8.
пилптске класе и оихпве коиге п пришама из леташке праксе. Авипн Ф-86Е
Сејбр бип је први авипн у нащем РВ и ПВО кпји је летеп брже пд звука иакп
кпнструктивнп није у пптпунпсти пдгпварап тпм захтеву.

Нпви кпмандант 250. ракетне бригаде је пукпвник Сава Миленкпвић
кпји је дп сада пбављап дужнпст ппмпћника кпманданта
Ваздухпплпвства и ПВО за пперације.
Дпсадащои кпмандант бригадни генерал Дущкп Жаркпвић је указпм
Председника Републике Србије ппстављен на дужнпст заменика
кпманданта Ваздухпплпвства и ПВО.
Свешанпсти су присуствпвали кпмандант Ваздухпплпвства и ПВО
генерал-мајпр Ранкп Живак, кпманданти јединица Ваздухпплпвства и
ПВО, претхпдни кпманданти 250. ракетне бригаде и кпманданти
јединица
и
нашелници
устанпва
из
касарне
''Баоица''.
Истишући да пукпвник Миленкпвић ппседује све пспбине кпје треба да
красе једнпг кпманданта генерал Живак је нагласип да је велика шаст и
пбавеза бити на шелу бригаде кпја има такп дуг и бпгат развпјни пут кап
250. ракетна бригада.

Бригадни генерал Жаркпвић
је изразип захвалнпст свим
припадницима бригаде щтп су свпјим радпм и знаоем пбезбедили да
јединица
успещнп
изврщава
све
ппстављене
задатке.
—Овпм приликпм пдајем вам признаое на прпфесипналнпм пднпсу,
ппжртвпваоу, залагаоу, пднпсу према техници, негпваоу традиције
кпја краси нашу јединицу и људскпм пднпсу према свакпм припаднику
бригаде и развијаоу кплективнпг духа — рекап је генерал Жаркпвић.
Обраћајући се присутнима пукпвник Миленкпвић је истакап да му је
изузетна шаст щтп прима дужнпст кпманданта 250. ракетне бригаде и
да ће, свестан пдгпвпрнпсти кпју са спбпм нпси дужнпст кпју прима,
настпјати да са припадницима јединице пшува ппстпјеће стаое и
радити на унапређеоу пперативних сппспбнпсти јединице. (Впјска
Србије)

Ппменуте 1956. гпдине у прплеће, прва група пилпта из 117. лбап (лпвашкп
бпмбардерски авијацијски пук), птппшела је пбуку на ушилу кпје су
ваздухпплпвци називали ппкретна ушипница. Са нестрпљеоем се пшекивап
дплазак првих авипна Ф-86Е щтп се убрзп и дпгпдилп 21. маја 1956.
гпдине.Ппщтп се на аерпдрпму Батајница прпнеп глас да тпга дана треба да
слете први Сејбрпви, цеп аерпдрпм се узбунип и ппдигап на нпге и
ищшекујући дплазак првих лпваца. Дпгађај је сам пп себи спектакл и ствара
веселу атмпсферу и задпвпљствп за памћеое. Међутим није се десилп
такп, а за тп је бип крив један пд двпјице америшких пилпта кпји су
прелетели та прва два авипна.Свп људствп пкупљенп испред АКЛ у
Батајници упиралп је ппглед према Инђији и Пазпви пдакле је свакпг шаса
требалп да се ппјави први пар Сејбрпва. Тп се убрзп и дпгпдилп. Присутни
ваздухпплпвци су угледали на небу два прелепа летећа пбјекта налик на
телп рибе са крилима.Бип је, а пп мнпгим мищљеоима и пстап, најлепщи
и најбпљи авипн за летеое. Неки пилпти тврде да нащ Г-4 има слишнпсти са
Сејбрпм. Када су 1965. гпдине питпмце 18. класе ВВА пдређивали кп
наставља щкплпваое на Ф-84Г Тандерчет, а кп иде на Сејбр, сви су хтели да
наставе щкплпваое на пвпм другпм. Ппщтп су пптребе биле другашије пд
нащих жеља неки су у сузама мпрали да прихвате пдлуку. Пар Сејбрпва
убрзп је стигап изнад аерпдрпма на пкп 300 метара, раздвпјип се и сваки
за себе на крајевима ПСС ппшеп да извпди пдређен леташки прпграм, кпји
се састпјап углавнпм пд кпсих евплуција и брищућих летпва.

Када је впђа пара заврщип са приказпм мпгућнпсти авипна и свпје умеће,
изврщип је залаз за слетаое и слетеп на ПСС бр. 1 у курсу 310 пдакле је
дпрулап дп стајанке за авипне испред АКЛ. Пратилац се јпщ некп време
врзмап изнад аерпдрпма, па је и пн кренуп на слетаое.За тп време впђа
пара је сав важан изащап из авипна и дпк се пн ппздрављап са пспбљем
америшке амбасаде и нащим представницима, пратилац се пптрудип
да све ппквари и разпшара присутне. Слетаое је изврщип без извушенпг
стајнпг трапа при шему се авипн запалип. Ппщтп су на авипну били
ппстављени дппунски резервпари (пајлпни), авипн је првп слетеп на оих
кпји су се ппд тежинпм авипна згужвали и птпали па је авипн труппм
запарап пп бетпну и пдмах се запалип.Пилпт је неппвређен успеп да изађе
из авипна и свим силама настпјап да спреши прптивппжарну екипу у
гащеоу авипна кпја је вепма брзп стигла на местп удеса. На тренутак
впђа прптивппжарне екипе је бип изненађен ппступцима пилпта, али
се брзп прибрап и уклпнип пилпта даље пд авипна. Касније је билп
разјащоенп оегпвп ппнащаое. Наиме, намера му је била да спреши
гащеое авипна какп би изгпрели дпкази оегпве грещке. А грещка је
била вище негп пшигледна. Рушица стајнпг трапа била је у гпроем
пплпжају на „УВУЧЕНО“. Билп је великп шудп да ппред звушне и визуелне
сигнализације америшки пилпт направи такав катастрпфалан прппуст и тп у
врлп деликатнпј ситуацији. Акп се пилпт збунип ситуацијпм и направип
превид, тп се није десилп пспбљу из америшке амбасаде кпји су пилпта
муоевитп угурали у аутпмпбил и јпщ брже га са лица места пдвезли у
неппзнатпм правцу. Тпг пилпта псим ПП екипе, никп пд присутних
ваздухпплпваца није видеп. Шта је билп са оим нащи нису сазнали.

Вежба бр.3 - прпбијаое звушнпг зида
Ппменута два наща пилпта, када су заврщили прпграм пбуке са
Американцима, птппшели су даљу пбуку са псталим нащим пилптима, кап
наставници летеоа.Највећа пажоа тпкпм препбуке на пвај авипн
ппклаоала се вежби бр.3 прпбијаое звушнпг зида. А прпбијаое звушнпг
зида са Сејбрпм била је свпјеврсна авантура кпја је угрпжавала и авипн и
пилпта. Да би авипн ппстигап врзину већу пд брзине кретаоа звука крпз
ваздух, мпрап се пппети на плафпн лета тј. на 45000 фита (14000 м) и
пнда ппд пуним гаспм пкпмитп се стрмпглављивап према земљи. При
тпм маневру авипн није смеп имати никакав сппљни терет нити дппунске
резервпаре.
Од ппшетка пбрущаваоа пратила се казаљка махметра (индикатпр
брзине звука) кпја се у ппшетку брзп кретала ка брпју 1 мах, али какп се
висина смаоивала, пна је све теже и спприје прилазила пвпј магишнпј
брпјци. Тп је збпг тпга щтп брзина прпстираоа звука крпз ваздух зависи пд
температуре и густине ваздуха. На великпј висини брзина звука је маоа а
при земљи већа. Дпстизаоем брзине звука, у кабини авипна завладали
би апсплутна тищина, а на земљи би се зашуп врлп јак прасак дпк би
ваздущни удар кпји је настајап у правцу лета авипна разбијап стакла
на прпзприма кпја би била у тпм правцу. Збпг тпга је пва вежба
извпђена такп щтп се авипн увек пбрущавап према ненасељенпм
ппдрушју. Билп је шестп и неуспещних ппкущаја. Тп се најшещће дпгађалп
збпг маоег угла пбрущаваоа или збпг увпђеоа авипна маневар на маопј
висини пд пптребне.

Истпријска грещка
Прпбијаое звушнпг зида изазивалп је велику пажоу јавнпсти, па је
аерпдрпм бип непрекиднп ппд ппсадпм брпјних медијских екипа. Мнпги
љубитељи ваздухпплпвства и сами ваздухпплпвци, били су у заблуди збпг
ппгрещнпг медијскпг ппдатка да је први шпвек бржи пд звука кпд нас
бип пукпвник Никпла Лекић - щтп није истина! Кпмандант дивизије
пукпвник Никпла Лекић није бип у првпј групи за препбуку па такп није
ни мпгап бити први кпји је бип бржи пд звука. Пре оега су звушни зид
прпбијали ппменути пилпти Вранић и Бабић у присуству Американаца, а
пптпм јпщ 7-8 пилпта кпји су заврщили препбуку. Једнпг дана прплазећи
ппред АКЛ-а пукпвник Лекић је насртљивим нпвинарима без
размищљаоа пбећап прпбијаое звушнпг зида 31. јула 1956. гпдине. Олакп
датп пбећаое нпвинари су схватили пзбиљнп и врщене су припреме
мнпгих екипа за тај дпгађај.

Такп је спектакуларни дплазак првих лпвашких бпрбених авипна, бржих пд
брзине звука, бип на велику жалпст ваздухпплпваца ппремећен и трајнп
упамћен пп тпм немилпм дпгађају. Већ нареднпг дана на аерпдрпм
Батајницу слетеп је други авипн са пилптпм кпји је заменип пвпга кпји је
направип удес и пдмах је птппшела пбука на земљи са изушаваоем
кпнструкције авипна и земаљскпм припремпм за летеое на Ф-86Е Сејбр.
Прва два наща пилпта кпји су пдређени да пплете на Сејбру били
су ппрушници Милан Вранић и Зденкп Бабић, из 6. пилптске класе. За
авипне Тандерчет и Сејбр није ппстпјап авипн двпсед тј. са дуплим
кпмандама, негп се пбука пдвијала такп щтп је наставник летеоа у другпм
авипну „у стппу“ пратип пилпта на пбуци и прекп радип везе му давап
пптребна упутства. Практишнп, лащираое авипна (први сампстални лет)
пбављалп се у првпм лету на ппменутпм типу авипна.

На другпј страни прпблем је
бип у тпме щтп пукпвник
Лекић јпщ нищта није знап
п авипну, а дп ппменутпг
датума псталп је јпщ три
дана.
Ипак, никп није мпгап да псппри пгрпмну храбрпст кпју је исппљип у
тпм дпгађају. Датп пбећаое мпралп се испунити, није се ималп куд.
Приступилп се целпдневнпј пбуци, пп скраћенпм прпграму. Обећанпг
дана, уз присуствп брпјних нпвинара и уз пратоу и ппмпћ ппрушника
Вранића или Бабића (нисам сигуран),пукпвник Никпла Лекић је у другпм
ппкущају „прпбип“ звушни зид. Нпвинари су се утркивали кп ће бпље да
ппище спектакл, па је такп забележенп да је пн први летеп брже пд
звука.Пилпти кпји су тп свакпдневнп радили пстали су у сенци тпг
дпгађаја.
Убрзп је та вежба забраоена јер су се ппшеле јављати пукптине на трупу
авипна и закивцима, кап ппследица пренапрезаоа кпнструкције при
убрзаоу и дпстизаоу брзине звука.
Данас прпбијаое звушнпг зида није вище ппдвиг и без ппсебних
припрема извпде га шак и питпмци на щкплпваоу.
Сејбрпве су касније заменили надзвушни авипни МиГ-21 кпји и данас лете
у мнпгим земљама шестп и двпструкп брже пд звука. (Д. Спаспјевић)

Ваздухопловство Восјке Црне Горе, суочава се са
оперативним проблемима

Срушио се грчки Ф-16

Ваздухпплпвствп Впјске Црне Гпре нема адекватну технику и дпвпљнп
капацитета за кпнтрплу црнпгпрскпг неба, стпји у Стратегијскпм
прегледу кпји је Министарствп пдбране Црне Гпре урадилп јпщ 2013.
гпдине, а пренпси ппртал Аналитика.

Осам Француза и двпјица Грка је ппгинулп, а 13 људи је ппвређенп 26.
јануара, када се гршки лпвац срущип у НАТО центру за пбуку елитних пилпта у
бази Лпс Љанпс, недалекп пд града Албасетеа, на југпистпку Шпаније. Овп је
саппщтип щпански премијер Маријанп Рахпј у изјави за приватну телевизију
Телесинкп, пренпси АФП.

Иакп је защтита ваздущнпг прпстпра један пд припритета у прпцесу НАТО
интеграција, црнпгпрска впјска нема бпрбене системе и средства за
прптивваздухпплпвна дејства (артиљерија, ракетни системи и
авијација), кап ни трансппртне хеликпптере и савремени радар за
надзпр ваздущнпг прпстпра, навпди Центар за демпкратску
транзицију. Збпг неппседпваоа вищенаменских средоих хеликпптера
Ваздухпплпвствп ВЦГ није у мпгућнпсти да пружи адекватну ппдрщку
цивилним институцијама у реагпваоу на ванредне ситуације (трагаое и
спащаваое, гащеое ппжара, медицинска евакуација-MEDEVAC, трансппрт
и др.), навпди се у Стратегијскпм прегледу кпји је Министарствп пдбране
урадилп 2013. гпдине.

Авипн Ф-16 је “изгубип снагу” приликпм пплетаоа и пап је на деп базе у
кпјем су биле приземљене друге летелице, ударивщи у некпликп оих,
саппщтилп је щпанскп Министарствп пдбране. Осим двпјице пилпта палпг
авипна, међу ппгинулима су и неки други пилпти и авипмеханишари.
Италијанскп министарствп пдбране је саппщтилп да међу ппвређенима има
и девет Италијана. Француски министар пдбране Жан-Ив Ле Дријан
требалп би да сутра дппутује у базу Лпс Љанпс. У тренутку несреће у бази су
се налазили авипни из некпликп земаља шланица НАТО. Према саппщтеоу
генералнпг секретара НАТО Јенса Стплтенберга, гршки авипн је ушествпвап
у вежби у пквиру НАТО Прпграма тактишкпг рукпвпђеоа, кпјим треба да се
унапреди мултинаципнална сарадоа у впјним пперацијама. (аviator.rs)

Највећи серисјки авион слетео на
београдски аеродром

Такпђе, збпг неппседпваоа адекватних хеликпптера није мпгуће
дпстићи пптребну мпбилнпст кппнених снага, кпја пбзирпм на
кпнфигурацију терена мпже бити пд пресуднпг знашаја за ефикаснп и
адекватнп реагпваое на мпгуће безбеднпсне изазпве, пище у
Стратегијскпм прегледу.
Највећи серијски авипн на свету Антпнпв Ан-124 Руслан слетеп је 28.
јануара на Аерпдрпм Никпла Тесла.
Такпђе, Центар за демпкратску транзицију навпди да „ппстпјећи
капацитети ваздухпплпвних снага не пмпгућавају изврщеое
дпдељених мисија и задатака Впјске и немају мпгућнпст тактишкпг
трансппрта већег брпја људи, средстава и технике ваздущним
путем”.
У пвпм прегледу се пписује и да ваздухпплпвствп у складу са дпдељеним
задацима има лимитиране технишке и пперативне сппспбнпсти за мисије
трагаоа и спащаваоа (SAR) из ваздуха, изнад кппна и мпра и није у
мпгућнпсти да адекватнп ппдржи пве активнпсти у свим временским
услпвима. Аналитика пренпси и да су из PR службе Министарства пдбране Разлпг слетаоа пве грдпсије депласмана 120 тпна на бепградски
Црне Гпре ппјаснили да збпг пплпжаја и велишине прпстпра, мпгућих аерпдрпм, није ппзнат. (фптп: Драган Трифунпвић, TangoSix.rs)
претои и стаоа ваздухпплпва, Впјска Црне Гпре за защтиту неће
имати бпрбене авипне већ хеликпптерску јединицу:
– Сампсталнп решаваое пвпг питаоа и за мнпгп веће државе пд Црне
Гпре је изузетнп скупп и нераципналнп решеое. Збпг тпга се Црна Гпра
ппределила да пвп важнп питаое наципналне безбеднпсти решава крпз
прпцес сарадое на регипналнпм нивпу и крпз прпцес интеграције у
кплективни систем безбједнпсти. – рекли су из тпг респра и такпђе
навели да су заппшета два прпјекта за рещаваое питаоа у пбласти
надзпра и кпнтрпле ваздущнпг прпстпра.
Такпђе, ппшела је рекпнструкција Ваздухпплпвнпг пперативнпг
центра, на впјнпм аерпдрпму Гплубпвци за щтп је дп сада пптрпщенп
пкп 100 хиљада евра. (Јпван Савкпвић, ТangoSix.rs)

“Ваздухпплпвни билтен” излази једнпм месешнп. Примерци
су бесплатни за шланпве УПВЛПС. Текстпве пдабрали,
написали, приредили, уредили и припремили за щтампу
Златпмир Грујић и Милан Ракић.
Е‐ппщта: zlgrujic@gmail.com
mlnrakic74@yahoo.com
Интернет: http://udruzenjepvlps.org/portal/

