Свешанпстима на аерпдрпму Батајница и у Кпманди
Ваздухпплпвства и прптивваздухпплпвне пдбране у Земуну
пбележен је 2. август — Дан рпда авијације, слава свих
пилпта и леташа, кап сећаое на тај дан 1893. гпдине, када
се први пут званишнп ппмиое ваздухпплпвствп у впјсци на
пвим прпстприма.

Честитајући празник свим припадницима тпг рпда,
кпмандант Ваздухпплпвства и ПВО генерал-мајпр Ранкп
Живак ппдсетип је на бпгату традицију ваздухпплпвства
кпје бащтини наща земља, али и на истприју впјнпг
ваздухпплпвства, ппсебнп се псврћући, у гпдини
пбележаваоа стпгпдищоице пд ппшетка Великпг рата, на
знашајан дппринпс кпји је авијација имала у прпбпју
Сплунскпг фрпнта и кпнашнпм пслпбпђеоу Србије.

Он је, ппдсетип и да је 17. маја, у јеку ппплава кпје су
задесиле нащу земљу, уз ангажпваое свих
распплпживих хеликпптера, евакуисанп 2.454 људи, пд
нпвпрпђеншади дп старих лица.

На данащоим свешанпстима, заслужним припадницима
Ваздухпплпвства и ПВО дпдељене су златне леташке
знашке, највище признаое вазухпплпваца, кап и зваоа
инструктпра летеоа. Ппвпдпм Дана авијације,
Кпмандант В и ПВО је нащем Удружеоу дпделип
Захвалницу за рад на ппљу пшуваоа и негпваоа
ваздухпплпвних традиција. У име УПВЛПС, пвп
признаое је примип пптпредседник Удружеоа,
Впјислав Стпјанпвић. Дан авијације прпславља се 2. ав

густа, у сппмен на дан када је, 1893. гпдине, наређеоем
краља Александра Обренпвића предвиђенп да се у
свакпј дивизији пбразују ваздухпплпвна пдељеоа.

Аеро-митинг „Вршац 2014“
На 60. државнпм првенству Србије у падпбранству, кпје је пдржанп пд 7.
дп 10. августа на аерпдрпму „Давидпвац“ кпд Параћина, падпбранска
екипа Впјске Србије „Небеске видре“ псвпјила је првп местп у
генералнпм пласману.

На аерп-митингу „Врщац 2014“, прганизпванпм у пквиру пбележаваоа
60 гпдина Пилптске академије СМАТСА, ушествпвалп је и десет летелица
Впјске Србије, шиме су Министарствп пдбране и Впјска Србије, с циљем
свестранпг унапређеоа традиципналнп дпбре сарадое са Пилптскпм
академијпм Кпнтрпле летеоа, ппдржале прпславу јубилеја и знашајнп
дппринеле атрактивнпсти аерпмитинга.

Ваздухпплпвци Впјске Србије ушествпвали су у статишкпм и динамишкпм
делу манифестације, кпја је, пп леппм летоем времену, привукла
некпликп хиљада гледалаца.
Две екипе „Небеских видри“ кпје су ушествпвале на такмишеоу псвпјиле
су првп и треће местп. Најбпљи падпбранац у генералнпм пласману је
заставник Мирпљуб Јанићијевић, кпји је псвпјип прва места у
дисциплинама
скок
на
циљ
и
фигуративни
скокови.
Падпбранску екипу „Небеске видре“ шине припадници 63. падпбранскпг
батаљпна Специјалне бригаде и Кпманде Кппнене впјске. (Впјска
Србије)

Припадници шете за пбуку 63. падпбранскпг батаљпна Специјалне
бригаде Кппнене впјске извели су јуше, у касарни „Аерпдрпм“ у Нищу,
метпдскп-ппказну вежбу „Рад на старту“ и ппказну вежбу „Рад на
падпбранскпм пплигпну“ у циљу пбушаваоа и увежбаваоа инструктпра
падпбранства, кпмандира впдпва и пдељеоа у правилнпј кпнтрпли
ппремљенпсти падпбранца за скпк, кпнтрпли ппзнаваоа задатака и
елемената скпка.

На вежбама су приказане секвенце рада на падпбранскпм пплигпну и
увежбаваоа на трамбплини и другим падпбранским справама, а
реализпвани су и прикази ппступака приликпм дпласка јединице у
укрцни репн и на линије кпнтрпла.
— Вежба је успещнп реализпвана и ппказала је кпликп у јединици
придајемп пажоу безбеднпсти при припреми и извпђеоу падпбранских
скпкпва. Била је пвп дпбра прилика да искусни падпбранци јпщ једнпм
ппнпве пнп щтп знају, а да се млађи падпбранци тепријски, струшнп и
практишнп псппспбе да правилнп врще припреме за реализацију
падпбранскпг скпка — рекап је заменик кпманданта 63. падпбранскпг
батаљпна мајпр Бпбан Гепргијев. (Впјска Србије)

Аерп-митингу су, ппред псталих, присуствпвали министар пдбране
Братислав Гащић, заменик нашелника Генералщтаба Впјске Србије
генерал-пптпукпвник Јпвица Драганић и кпмандант Ваздухпплпвства
и ПВО генерал-мајпр Ранкп Живак. Манифестацију је птвприла
пптпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства,
сапбраћаја и инфраструктуре Зпрана Михајлпвић, кпја је истакла углед
врщашке Пилптске академије у свету.

У акрпбатскпм прпграму Впјска Србије је представила авипн „ласту“ и
хеликпптер „газелу“, шетири „супергалеба Г-4“ демпнстрирала су
ваздущну бпрбу, дпк су из авипна Ан-26 групни падпбрански скпк
извели припадници Специјалне бригаде Кппнене впјске и шланице
„Удружеоа жена-леташа Србије“. На сампм ппшетку аерп-митинга
падпбранци су искпшили и из хеликпптера „газела“. У статишкпм делу
аерп-митинга, ппсетипци су мпгли да виде и беспилптне летелице
„врабац“ и „пегаз“.

Осим Впјске Србије, у динамишкпм, акрпбатскпм, делу прпграма
наступили су ваздухпплпви привредне авијације, Ваздухпплпвнпг
савеза Србије, Пилптске академије и ултралаке летелице брпјних аерпклубпва и приватника, заљубљеника у слпбпдну плпвидбу небеским
прпстранствпм. (Впјска Србије, фптп: Срки Рад@, Игпр Салингер)

У пквиру Сппмен-кпмплекса „Церска битка“ у Текерищу кпд Лпзнице
данас је прганизпвана централна државна церемпнија ппвпдпм
пбележаваоа 100. гпдищоице те битке.

Тпм приликпм, крај Сппменика церским јунацима, уз највище државне и
впјне ппшасти венце су пплпжили председник Владе Републике Србије
Александар Вушић и председник Републике Српске Милпрад Дпдик,
министар пбране Братислав Гащић и нашелник Генералщтаба Впјске
Србије генерал Љубища Дикпвић, изасланици председника Републике,
министри у Влади, представници закпнпдавне, изврщне и судске власти,
представници диплпматскпг кпра, бпрашких удружеоа, градпва Лпзнице,
Шапца, Ваљева кап и ппрпдице и пптпмци ратника из тпг краја.

Ппдсећајући на знашај Церске битке, премијер Вушић је истакап да није
лакп 100 гпдина касније стајати на месту где су стајали впјвпда Путник и
генерали Степанпвић, Бпјпвић и Штурм и где је у првпј бици великпг рата
из стрпја избашенп гптпвп 20 хиљада Срба.

– Србија и сви ми настали смп тада, бранећи себе и свпју слпбпду,
бранећи свпју земљу – истакап је премијер Вушић дпдајући да су у
Србију тада верпвали сви пни кпји су верпвали у слпбпду, кпју су
извпјевали пд надмпћнијег непријатеља.

– Спремни смп на жртву у истпј мери у кпјпј сте и ви били спремни.
Спремни смп да запнемп и да псвпјимп свпј Текерищ и Цер, затп щтп
данас ппнпвп верујемп у Србију и затп щтп нам је, кап и вама, пд свега
щтп немамп, мнпгп веће тп щтп кпнашнп имамп, а тп је Србија. Нащ сан
је и ващ сан, сан да пд земље за кпју је вределп умрети направимп
земљу за кпју вреди живети – ппрушип је премијер Вушић.

Према оегпвим решима, време је да свпјпј земљи ппнпвп дамп бар деп
пнпга щтп су јпј дали пни кпји су јпј дали све, да стпјимп усправнп за
Србију, време је за нащу жртву и нащ наппр. Ппшетак церемпније
пгласип је трубаш Репрезентативнпг пркестра Гарде Впјске Србије дпк је
верски пбред служип патријарх српски Иринеј. (Впјска Србије)

Срушио се МиГ-21бис ХРЗ

Судар два војна авиона у Италији

Дана 5. августа пкп 14.45 шаспва између Градића и Дпое Лпмнице на
ппдрушију Велике Гприце срущип се бпрбени авипн Хрватске впјске
МиГ-21 БИС пзнаке 121. На месту пада се навпднп щири густ црни дим и
шује се да су убрзп стигла шетири ватрпгасна впзила. Пилпт Станкп
Хржеоак је успеп искпшити из летелице, јавља Јутарои лист.

Италијански медији јавили су 19. августа да су се два италијанска впјна
авипна типа “тпрнадп” сударила у ваздуху на истпку Италије тпкпм
вежбе. Пптпм су пали у ппщумљени предеп изазвавщи ппжар.

Реш је п летелици кпја је ушествпвала у прелету укупнп 5 бпрбених
авипна над Книнпм. МиГ је пре рущеоа бип на лету из Задра према
Загребу, али је приликпм слетаоа на аерпдрпм имап прпблем са
стајним траппм. Треба наппменути какп се не ради п летелици кпја се
недавнп вратила из ремпнта из Украјине већ п летелици кпја је
ремпнтпвана у Румунији 2003 гпдине. Ппдсетимп, у ваздухпплпвну базу
Ратнпг ваздухпплпвства на Плесу је пре месец дана с ремпнта из
Украјине стиглп седам МиГ-пва 21. (aviator.rs)

Сузана Балдуши, званишница италијанске Службе цивилне защтите,
рекла је за телевизију Скај ТГ24 да накпн судара авипна није билп
цивилних жртава на земљи, у щумскпм пределу надпмак града
Аскплија, али није имала инфпрмације п тпме щта се дпгпдилп са
ппсадама авипна, пренпси Бета. Званишници италијанскпг
Министарства пдбране навели су да шекају да стигне званишни
извещтај са терена пре негп щтп ищта саппщте. Балдуши је навела да
хеликпптер за гащеое ппжара ппкущава да угаси ватру у щуми
насталу накпн судара. (aviator.rs)

Су-35 на аеромитингу за Дан ВВС
Најмпдернији руски млазни суперманеварски мултифункципнални
лпвашки авипн генерације 4++ Су-35 први пут ће ушествпвати у
демпнстрацији акрпбатскпг летеоа на прпслави Дана ратнпг
ваздухпплпвства у Липецку, саппщтип је представник Министарства
пдбране Русије за ратнп ваздухпплпвствп Игпр Климпв, а пренпси РИА
„Нпвпсти“.

Срушио се амерички Ф-15
Авипн америшке авијације типа
Ф-15 срущип се у западнпм делу
савезне државе Вирчинија у
среду 27. 08, а за сада нема
ппдатака п жртвама. Летелица је
у 9.00 пп лпкалнпм времену пала
у щумпвите пределе, у пбласти
кпја је 180 килпметара далекп пд
главнпг града, Ващингтпна.
Неппсреднп пптпм, пптврђенп је да је у питаоу впјни авипн, а
прпверпм је утврђенп да је у авипну бип самп пилпт. Сведпци
дпгађаја навели су да су приметили хрпу крхптина, али да пилпта није
билп, такп да је мпгуће да се катапултирап.
Авипн је припадап впјсци из Масешусетса, а државна пплиција
Вирчиније навела је да је упутила спасилашке јединце у пптрагу за
пилптпм. Хеликпптер је ппщап у пптрагу за пилптпм авипна кпји се
верпватнп катапултирап пре пада. (aviator.rs)

Ратнп ваздухпплпвствп Русије (Впеннп-впздущные силы) прпславља
102. рпђендан. У шаст тпг празника у Липецкпм авијацијскпм центру
биће пдржан велики аерп-митинг са ушещћем шувених руских
акрпбатских пилптских група „Спкплпви Русије“, „Руски витезпви“ и
„Стрижи“.
Пп карактеристикама је лпвац Су-35 врлп близу пете генерације. Какп је
раније саппщтенп, ратнп ваздухпплпвствп Русије дп 2015. треба да
дпбије 48 тих авипна. (aviator.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.
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