Испред Дпма Нарпдне скупщтине, у субпту 13. септембра су свешанп
прпмпвисани најмлађи пптппрушници Впјске Србије. У присуству
председника Републике Србије Тпмислава Никплића, председнице
Скупщтине Маје Гпјкпвић, премијера Александра Вушића, министра
пдбране Братилава Гащића, нашелника Генералщтаба генерала
Љубище Дикпвића, гпстију из инпстранства, министара у Влади,
представника верских заједница и впјнп-диплпматскпг кпра
акредитпванпг у нащпј земљи, у стрпј наще впјске свечанп је
примљен 221 нпви пфицир.

Најуспещније пптппрушнике пфицирским сабљама наградип је
предсеник Никплић – Александра Бпрпвчанина, првпг у рангу,
Виктпра Џасера Миленкпвића, другпг и Милицу Радпјкпвић, трећу
пп упеху у 135. класи. Министар Гащић је урушип пищтпље с ппсветпм
најбпљим пптппрушницима пп видпвима – у Кппненпј впјсци Стефану
Славкпвићу и у ВиПВО Милпшу Милпшевићу.

Културнп-уметнишки деп прпграма бип је у знаку стпгпдищоице пд
ппшетка Великпг рата. Глумац Лазар Ристпвски интерпретирап је
гпвпр генерала Михајла Рашића, нашелника Впјне академије, шији су
кадети и прпфеспри, заједнп са пстаткпм Српске впјске стали на
браник птачбине. Драмски текст је приредип писац и академик
Дпбрица Ћпсић, ппвпдпм 160. гпдищоице впјнпг щкплства у Србији.

Пре свешанпг дефилеа, Гарда је извела егзерцир.

Накпн тпга је уследип свешани дефиле 135.
класе Впјне академије кпја је тпг дана
унапређена у први пфицирски шин, кап и
свих псталих класа кпје се тренутнп налазе
на щкплпваоу у пвпј виспкпщкплскпј
устанпви наще впјске. Пре дефилеа
садащоих и будућих пптппрушника,
прелазну заставицу Кадетскпг пука
кадеткиои 136. класе Бпјани Регпдић, кпја
ће следеће гпдине ппстати пфицир,
предап је пптппручник Александар
Бпрпвчанин. Тпкпм дефилеа кадетских
ещелпна,
прпстпр
изнад
Нарпдне
скупщтине су прелетали ваздухпплпви
наще впјске.
Накпн дефилеа је уследилп певаое Химне Републике Србије, а затим
је мајпр Дејан Јанкпвић из 204. ваздухпплпвне бригаде, у авипну
МиГ-29 прелетеп свешани скуп и кплегама шеститап први пфицирски
шин. Пптпм је уследилп традиципналнп бацаое щапки у ваздух и
шеститаое. (Впјска Србије/Милан Ракић)

Заједничка пбука наших и руских падпбранаца

Дан АРЈ за ПВД

У Ваздушнпдесантнпј академији у Рјазаоу, 240 килпметара
југпистпшнп пд Мпскве, десет припадника Специјалне бригаде Впјске
Србије пбушавалп се пд 15. дп 30. августа на рускпм падпбранскпм
систему Д-10.

У нищкпј касарни „Мија Станимирпвић“ припадници 250. ракетне
бригаде за ваздухпплпвна дејства и 35. артиљеријскп-ракетнпг
дивизипна за ПВД Треће бригаде Кппнене впјске свешанп пбележили
Дан рпда АРЈ за ПВД, у сппмен на дан када је 1915. гпдине Радпје
Рака Љутпвац пбприп први непријтељски авипн.

Накпн успещнп заврщене пбуке на падпбранскпм пплигпну,
падпбранци Впјске Србије су заједнп са кадетима Ваздущнпдесантне
академије ппшеткпм септембра изврщили падпбранске скпкпве из
ваздухпплпва Ан-2 и Ил-76 – кпји трансппртује и десантира 125
падпбранаца с кпмплетнпм ппремпм – и дпбили зваое „десантик“.
Припадници Впјске Србије ће заједнп са кплегама из
ваздущнпдесантних јединица Руске Федерације у пктпбру месецу у
нащпј земљи извести тактишку вежбу с бпјевим гађаоем. (Впјска
Србије)

Централнпј прпслави у Нищу присуствпвали су заменик кпманданта
Ваздухпплпвства и ПВО генерал-мајпр др Мипдраг Гпрдић, кпмандант
250. ракетне бригаде за ПВД бригадни генерал Дущкп Жаркпвић,
представници Министарства пдбране, Генералщтаба, Кпманде
Кппнене впјске, кпманданти јединица и устанпва, ппрпдице ппгинулих
припадника из јединица за ПВД, кпманданти ракетних јединица и
други гпсти.

Дпнација РФ нашем ваздухпплпвству
Министар пдбране Братислав Гашић и нашелник Генералщтаба
генерал Љубиша Дикпвић пбищли су ппшеткпм септембра аерпдрпм
Батајница где су присуствпвали пплетаоу МиГ-29, једнпг пд авипна у
кпме су нпви акумулатпри, кпји су стигли кап дпнација Руске
федерације. Тпм приликпм министар Гащић је истакап да, без пбзира
на рестриктивнп финансираое, Впјска Србије успева да технику
пдржи на виспкпм нивпу, чувавајући безбеднпст и пбављајући у
кпнтинуитету пбуку пилпта.

Ппвпдпм Дана АРЈ за ПВД, и у Кпманди Ваздухпплпвства и ПВО у
Земуну пдржана свешенпст кпјпј је присуствпвап кпмандант ВиПВп
генерал-мајпр Ранкп Живак. Наще Удружеое је кап и увек,
Кпманданту вида, Кпманданту 250. ракетне бригаде и кпмандама свих
дивизипна ппслалп телеграм са шеститкама. (Впјска Србије/Милан
Ракић)

Дпнација РФ за угрпжен у ппплавама
Тпкпм септембра месеца, у три наврата је авипнима Ил-76, грађанима
Србије ппгпђеним ппплавама дпвезена ппмпћ Руске Федерације у
лекпвима, храни, пдећи, пбући и технишким средствима (агрегатима и
другим апаратима). Ппмпћ ће се наставити. (Впјска Србије/М. Ракић)
Тпкпм дана је пдржан и заједнишки кплегијум министра пдбране и
нашелника Генералщтаба Впјске Србије у Ваздухпплпвнпм завпду
„Мпма Станпјлпвић“ у Батајници. Теме су биле реализација
прганизацијскп-мпбилизацијских прпмена у Впјсци Србије за 2014.
гпдину, реализација Плана ппремаоа средствима напружаоа и впјне
ппреме, и друга актуелна питаоа (ВпјскаСрбије/Милан Ракић)

Седам деценија пд мисије Халијард
Ппвпдпм седамдесетпгпдищоице мисије „Халијард“, када је,
захваљујући ппмпћи Југпслпвенске впјске у птачбини ппд впђствпм
Драгпљуба Михаилпвића и Америшке впјнппбавещтајне службе ОСС,
евакуисанп некпликп стптина америшких авијатишара и другпг
савезнишкпг пспбља из Британије, Русије, Француске, Италије и
Бугарске, данас су делегације пплпжиле венце на сппмен-пбележје
на праоанскпј Галпвића ппљани кпд Чашка.

На свешанпсти, кпју је, ппд ппкрпвитељствпм председника Републике
Србије Тпмислава Никплића, Министарства пдбране Републике Србије
и Амбасаде САД, прганизпвала Халијард фпндација из Ващингтпна,
ппшаст херпјима мисије спасаваоа, на некадащоем импрпвизпванпм
аерпдрпму, пдали су специјални изасланик председника Републике
Србије Оливер Антић, заменик амбасадпра САД у Бепграду Гпрдпн
Дугуд, представници Министарства пдбране и Впјске Србије, Српске
правпславне цркве, лпкалне сампуправе и фпндације Халијард.

Обраћајући се присутнима у име председника Обаме, пренпсећи
ппздраве америшкпг нарпда, заменик амбасадпра САД у Бепграду
Гпрдпн Дугуд рекап је да су се данас пкупили да би евпцирали
усппмену на пне кпји се називају „забправљених петстп“, на храбре
представнике српскпг нарпда кпји су преданп и ппжртвпванп бранили
америшке пилпте. (Впјска Србије)

Прећутана пперација "Брезна"
Ових дана неки медији су забележили 70 гпдина пд спасаваоа
Савезнишких пилпта у Другпм светскпм рату пд стране припадника
Југпслпвенске впјске у птачбини, при шему се оихпв брпј
преувелишава и прпглащава кап "највећа" Савезнишка акција
спасаваоа без истпријских извпра кпји би тп пптврђивали.
Никп не пспправа да су јединице кпјима је кпмандпвап Драгпљуб
Дража Михаилпвић спасиле некпликп стптина савезнишких
ваздухпплаваца кпји су искпшили падпбранпм из пщтећених авипна
над малпм теритпријпм кпју је пн кпнтрплисап. Прптив тпга сам щтп
никп у средствима инфпрмисаоа, изузев Пплитике, није ни једнпм
решеницпм забележип и јубилеј пперације Брезна. Она је дп данас
прећутана. Овај мпј текст представља ексклузиву за велики брпј нащих
грађана. За оу сам кпристип инпстране истпријске извпре да ми се не
би приписала пристраснпст.

"Операција Брезна из августа 1944. гпдине, била је једна пд
најспектакуларнијих Савезнишких акција на тлу Југпславије тпкпм Другпг
светкпг рата. Тпкпм драматишне битке пкупаципних и партизанских снага
на северу Црне Гпре кпд села Брезна ппред Никщића, Савезници су самп
у тпку једнпг дана 22. августа 1944. гпдине извукли 1059 партизанских
раоеника. Тп је пмпгућилп снагама НОВЈ да ппврате ппкретљивпст и
разбију немашку пперацију. Операцију Брезна је прганизпвалп и извелп
Балканскп ратнп ваздухпплпвствп. Операција је мпрала бити дпбрп
кппрдинисана и изведена у вепма краткпм рпку." (Википедија)

"Накпн прикупљаоа раоеника и уређеоа писте, пперација је изведена
са великим успехпм у тпку једнпг дана дпк се у неппсреднпј близини
впдила драматишна битка између Немаца и снага НОВЈ, јер су Немци
прпдрли надпмак писте у Брезни. Ранп ујутрп 22. августа дплетели су
авипни 267. британскпг сквадрпна и убрзп пплетели нпсећи пкп 200
раоеника. Тпкпм ппслеппднева 24 авипна 16. трансппртне
групе евакуисалп је јпщ 705 раоеника и 17 ваздухпплпваца. Пред крај
дана Руска трансппртна група евакуисала је препстлих 138
раоеника". (William M. Leary - FUELING THE FORES RESSISTANCE,
страна.27) Тп је највећа пперација спасаваоа иза непријатељких линија
у Другпм светскпм рату, пппут и пне у Слпвенији, када је у Савезнишке
сабирне центре у Италији изврщена евакуација унесрећених кпји су се
налазили иза непријатељских линија. Са летелищта Красинец и Отпк је
25. и 26. марта 1945. евакуисанп и у два узастппна дана у
Италију превеженп пкп 2000 жена, деце, стараца, раоеника и
бплесника. Важнп је истаћи да је трансппртере пратилп 8 лпваца
ескадриле НОВЈ (Архив VII рег. бр. 8/71-4,К. 1450).
На пснпву наређеоа генерала Ајре Икера, 24. јула 1944. фпрмирана је
јединица (ACRU – Air Crew Recovery Unit) кпја је имала задатак да
прпналази, прикупља и евакуище Савезнишке ваздухпплпвце из разних
земаља. Она је у свпм извещтају крајем рата регистрпвала да је укупнп
евакуисала 5700 ваздухпплпваца, највище оих из Југпславије и тп 343 или
342 са шетнишке стране и 2000 са партизанске... (Thomas T. Matteson,
RESEARCH REPPORT, стрaне 7 и 36).
Капетан Ник Лалић кпји је бип пдгпвпран за евиденцију спасених
ваздухпплпваца у мисији Халијард је пдлетеп ппследои из Бпсне. У свпм
извещтају већ 10. јануара 1945.гпдине навпди да су у наведенпј мисији
шетници спасили 417 авијатишара пд кпјих су 343 били американци (RG
226. OSS S5 - документ XL 5727). Америшки кпмандант генерал Икер
упутип је јпщ 28. марта 1944. гпдине захвалнпст Титу за спасене
Савезнишке ваздухпплпвце, а лишну захвалнпст 27. априла 1944. упутили
су спасени авијатишари генералу Славку Рпдићу, кпманданту Петпг
бпсанскпг кпрпуса.
Кпнашнп, кпмандант 15. америшке ваздущне армије, генерал Нејтан
Твајнинг, ппслап је партизанима ппруку крајем рата у кпјпј
пище:"Жртвујући живот и безбедност ваших породица, ви сте спасили
хиљаде наших пилота дајући храну, медицинску помоћ и смештај. Као
командант 15. ваздухопловне армије и у име очева и мајки мојих
пилота, изражавам захвалност Америке за ваша храбра дела".
Све пве истпријске чиоенице заслужују наше памћеое и да их
пбележавају наша средства инфпрмисаоа кап и јубилеј мисије
Халијард. (Бранкп Гулан)

Дружеое са кплегама из Загреба

У Сибиру прпнађени пстаци америчкпг бпмбардера

И пве гпдине, кап и некпликп претхпдних, шланпви нащег Удружеоа
су заједнп са шланпвима Удружеоа ваздухпплпваца Впјвпдине,
прганизпвали дружеое са свпјим кплегама из Загреба.

Радници државнпг прирпднпг резервата „Кузоецки Алатау“
пбавестили су јавнпст п врлп непбишнпм прпналаску. Тпкпм
истраживаоа у планинама Кузбаса (Западни Сибир) пни су прпнащли
срущени америшки бпмбардер Douglas A-20 Havoc.

У пријатнпм амбијенту хптела «Нпрцев» на Фрущкпј Гпри, у
целпдневнпм дружеоу , приши, јелу и пићу, тренутке испуоене
радпщћу щтп се ппнпве виде, али и сетпм за неким прпщлим
временима, су прпвели класићи и кплеге, шланпви нащег Удружеоа,
Удружеоа из Нпвпг Сада, кап и Удруге зракпплпвних умирпвљеника
из Загреба.

Какп је саппщтенп у инфпрмативнпј служби „Кузоецкпг Алатауа“, прве
инфпрмације п тпме да се у планинама Кузбаса налази срущени
америшки бпмбардер пптишу јпщ из 1966. Тада је авипн слушајнп
пткрип лпвац из тпг краја, али није забележенп местп на кпме га је
нащап. Некпликп деценија касније, тпкпм истраживаоа севернпг дела
резервата наушници „Кузоецкпг Алатауа“ прпнащли су на падинама
Зелене планине авипн Douglas A-20 Havoc (ппзнат и кап DB-7 Boston).
„У ратним годинама, тачније 1943, у оквиру помоћи која је стизала
од савезника из антихитлеровске коалиције, совјетски пилоти су са
Аљаске преко Сибира довозили америчке бомбардере. Руски
мајстори су затим те бомбардере прерађивали у ноћне ловце“,
каже се у саппщтеоу инфпрмативне службе. (aviator.rs)

„Невидљиви“ Ф-22, први пут у акцији
У пфицијелнпм делу сусрета, присутнима су се пбратили Впјислав
Стпјанпвић,
пптпредседник
нащег
Удружеоа,
Славпљуб
Михајлпвић, председник Удружеоа ваздухпплпваца Впјвпдине,
Светпзар Милинкпвић из Удруге зракпплпвних умирпвљеника, кап и
Бпјан Тпрбица, ппмпћник Градпнашелника Нпвпг Сада. Ппсебнп се
свим присутнима пбратип Миливпје Бпрпша, гпст из Загреба кпји је
уз Петра Обрадпвића међу нащим најстаријим живим впјним
пилптима, кпји су леташка зваоа стекли јпщ упре Другпг светскпг рата
у Југпслпвенскпм краљевскпм ваздухпплпвству. (Милан Ракић)

“Невидљиви” лпвац бпмбардер Ф-22 “Раптпр”, најспфистициранија
летилица у ваздухпплпвнпм арсеналу САД, кприщћена је први пут у
бпрби у ваздущним нападима прптив чихадиста у Сирији, саппщтип је
23. септембра Пентагпн. Захваљујући вепма слабим трагпвима кпје ппка
зује на радару, Ф-22 мпже да
изведе нападе, а да не буде
примећен, и у нпћащоим
нападима испаљивап је муницију
навпђену системпм ГПС, рекап је
генерал
Вилијам
Мејвил,
директпр пперација Заједнишкпг
щтаба нпвинарима у Пентагпну.
Кпалиција предвпђена САД извела је прве ваздущне нападе на
пплпжаје екстремистишке прганизације Исламска држава на северу и
истпку Сирије, а сиријске власти су истакле да ппдржавају “све
међунарпдне наппре” у бпрби прптив терпризма. У тим нападима
ушествују САД и оихпви арапски савезници – Бахреин, Катар, Саудијска
Арабија, Јпрдан и Уједиоени Арапски Емирати (УАЕ). (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.
Е‐ппшта: zlgrujic@gmail.com
mlnrakic74@yahoo.com
Интернет: http://udruzenjepvlps.org/portal/

