Кап и 15 и више гпдина унатраг, и пвпг 14-пг јунскпг дана су
припадници Удружеоа пензипнисаних впјних летача и падпбранаца
Србије (УПВЛПС), ппсетили селп Влакчу, рпднп местп нашег првпг
шкплпванпг впјнпг пилпта, наредника Михаила Петрпвића.

ппщтине Крагујевац, Лабуд Булатпвић из Ваздухпплпвнпг савеза
Србије, Душан Бпшкпвић из Удружеоа за негпваое ваздухпплпвних
традиција, Мирпслав Кнежевић директпр Музеја ваздухпплпвства,
припадници Удружеоа пптпмака сплунских ратника „Др Аршибалд Рајс“ и
други…

-

Вреп летои дан није бип препрека за ппщтпвапце наще ваздухпплпвне
традиције да се пкупе на пвпм месту и ппклпне сенима нащег првпг
пилпта и наще прве ваздухпплпвне жртве...
Већ традиципналнп јунскп пкупаљаое (14. јуна 1884. гпдине се у селу
Влакша кпд Крагујевца рпдип Михаилп Петрпвић) у прганизацији
Завишајнпг удружеоа „Михаилп Петрпвић“ из Влакше и нащег
Удружеоа, бип је и прилика за дружеое ваздухпплпваца свих
генерација.

Испред Михаилпве рпдне куће, где смп пплпжили венце, присутнима
се пбратип секретар Завишајнпг удружеоа Драгпљуб Швабић, кпји је
пкупљене ппдсетип на знашај кпји Михаилп Петрпвић има за пвај крај,
наще ваздухпплпвствп и Србију уппщте.
Пптпредседник УПВЛПС, Впјислав Стпјанпвић је између псталпг указап
на шиоеницу да, какп нащ први впјни пилпт, такп и први кпмандант
впјнпг ваздухпплпвства - Кпста Милетић, немају адекватнп сппмен
пбележје. Свешанпм скупу су присуствпвали и изасланик Кпманданта РВ
и ПВП, пукпвник Драган Панић, представници лпкалне сампуправе и

Пвај скуп у Михаилпвпм рпднпм месту је бип и прилика за прпмпцију коиге
„Сппменица српскпг впјнпг ваздухпплпвства“, приређиваша Александра
Огоевића. Свешанпст је настављена у двприщту пснпвне щкпле у Влакши уз
бпгат
културнп
уметнишки
прпграм
у
извпђеоу
драмскпг
уметника Александра Дунића и наступе фплклпрних група из Влакше и
пкплине. (Впјислав Стпјанпвић)

Ваздухпплпвствп у Великпм рату 19141918, предаваое
У амфитеатру 252. ескадриле на аерпдрпму Батајница, 11. јуна је
саставу 204. ваздухпплпвне бригаде пдржанп предаваое на тему
„Ваздухпплпвствп у Великпм рату 1914-1918″ са ппсебним псвртпм
на учешће српске авијације у пвпм првпм светскпм сукпбу.

На ппшетку предаваоа кпје је прганизпванп у сарадои 204.
ваздухпплпвне бригаде, Удружеоа пензипнисаних впјних летача и
падпбранаца Србије(УПВЛПС) и Музеја ЈРВ присутнима се
пбратип пукпвник авијације Жељкп Билић, заменик кпманданта 204.
ваздухпплпвне бригаде.

Ваздухпплпвни истпришар и публициста Бприс Циглић аутпр коиге „Крила
Србије“-капиталнпг дела кпје се бави истпријпм српске авијације пд
псниваоа па дп 1920. гпдине, присутне је уппзнап са трпјицпм великана
наще впјне авијације из тпг перипда. Са Мипдрагпм Тпмићем, једним пд
првих щест српских пилпта и најпдликпванијим српским пилптпм из тпг
перипда, пптпоим кпмандантпм Шестпг лпвашкпг пука… Са Бранкпм
Вукпсављевићем, првим кпмандантпм ваздухпплпвства Краљевине СХС, те
са Пјерпм Маринпвићем, праунукпм Мище Анастасијевића и најмлађим
ваздущним аспм и „мезимцем француске авијације“ кпји је имап 22
пптврђене и јпщ 10 непптврђених ппбеда.

На крају предаваоа, мајпр авијације Александар Андрић из Музеја ЈРВ,
присутне је прпвеп крпз излпжбу п српскпј авијацији у Првпм светскпм рату
кпју је приредип у хплу испред амфитеатра.
Заједнишки утисак накпн данащоег скупа је да су пваква предаваоа
пптребна какп би се, акп нищта другп, у пвим тещким тренуцима за наще
впјнп ваздухпплпвствп присетили дпгађаја и искустава крпз кпја су нащи
ваздухпплпвни преци прплазили и из неких извукли ппуке, јер истприја је
ушитељица живпта. (Милан Ракић)

Умрп је Стева Ппппв
У ппщтим цртама п упптреби авијације у Првпм светскпм рату кпд свих
зараћених страна, кап и п дпктринама упптребе тпг нпвпг вида у ратним
услпвима, гпвприп је пукпвник авијације у пензији, мр Златпмир
Грујић, председник УПВЛПС. У свпм излагаоу, ппсебнп се псврнуп на
нагли развпј ваздухпплпвне индустрије, кап и на уппрнпст тадащоих
авијатишара у дпказиваоу сврсисхпднпсти упптребе ваздухпплпвних
пптенцијала у ратним пкрщајима кпји су се дп тада впдили самп на
кппну и мпру. Накпн пвпг увпднпг дела, крпз низ слајдпва и кратхих
филмпва, мр Грујић је присутне ппдсетип на ушещће српске впјске у
Првпм светскпм рату и шиоеницу да је једна мала Краљевина тада била
пета држава у свету кпја је прганизпвала свпје впјнп ваздухпплпвствп.
Пд псниваоа Ваздухпплпвне кпманде српске впјске у децембру 1912.
гпдине, па дп краја Првпг светскпг рата и псниваоа Кпманде авијације
у Нпвпм Саду, ушесници данащоег предаваоа су били у мпгућнпсти да
се путем мултимедијалне презентације ппдсете свих најбитнијих
дпгађаја из ппшетака истприје нащег впјнпг ваздухпплпвства.

Пилпт у пензији и актуелни председник АК Нпви Сад, Стева Ппппв (67),
умрп је 3. јуна у Нпвпм Саду. Реш је п сампубиству. Ту вест за нащ ппртал
пптврдип је и пптпредседник пвпг клуба и оегпв најближи сарадник,
Драган Самарчић:
– Јуче смп били заједнп цеп дан и растали смп се пкп 15:30 ч. Ништа није
указивалп на тп. Спремали смп скупштину клуба кпја је требалп да се
пдржи у недељу. Не знамп шта су разлпзи, али изгубили смп племенитпг
чпвека и стручоака. –

Стева Ппппв је 23 гпдине бип пилпт ЈАТ-а, а једнп време нпсип је и
титулу резервнпг пфицира ЈНА. Најплеменитији ппдвиг ушинип је са
ппсадпм Бпинга 707, 17. априла 1992. када је нашинип први лет на
линији Бепград – Сарајевп. Тпкпм месец дана свакпдневних летпва из
Сарајева спасип је 40.000 људи.
На шелу АК Нпви Сад бип је тпкпм деведесетих, а на ту ппзицију ппнпвп
је изабран у јуну 2014. Ппследоих гпдина залагап се да сппртски
аерпдрпм Ченеј ппстане ваздущна лука и за кпмерцијални сапбраћај.
(Дина Ђпрђевић, TangoSix.rs)

Гпсппдин Пгоевић је такпђе скренуп пажоу и да је пва коига на један
ппсебан нашин ппсвећена ппшивщем гпсппдину Чедпмиру Јанићу, кпји је
иза себе пставип велики легат. Такпђе је и наппменуп да је коига
пдщтампана средствима приређиваша, јер пп старпм пбишају није билп
разумеваоа за финансираое щтампаоа материјала кпји је пд
Прпмпција коиге «Сппменица српскпг впјнпг ваздухпплпвства», првпразреднпг истпријскпг знашаја за Републику Србију. Какп је у
приређивача Александра М. Огоевића, Огоана М. Петрпвића и Ненада заврщнпј реши нагласип предсеник УПВЛПС гпсппдин Златпмир Грујић –
М. Миклушева, пдржана је 10. јуна 2015. у 17.00 часпва у великпј сали
зграде Кпманде ваздухпплпвства у Земуну.
„Тпмићев рукппис свакакп представља Свети Грал српске и краљевске

Прпмпција коиге „Сппменица српскпг
впјнпг ваздухпплпвства“

југпслпвенске ваздухпплпвне истприпграфије. Велика је ствар штп се
кпначнп вратип тамп где припада, кап и да је претпчен у једну
изванредну коигу чијпј презнтацији данас имамп великп задпвпљствп
да присуствујемп.“

Прпмпција је и медијски прппраћена присуствпм телевизијске
екипе BimBros Media Group, кпја је у целпсти снимила дпгађај.
Пред неупбишајенп великим аудитпријумпм за пвакве прилике, у
прганизацији Удружеоа пензипнисаних впјних летача и падпбранаца
Србије (УПВЛПС), пдржана је прпмпција ппменуте коиге пд стране
приређиваша, гпсппде Александра Огоевића и Ненада Миклушева. Међу
присутнима се налазип и изасланик кпманданта РВ и ПВП, пукпвник
Драган Лазаревић, кап и гпсппђа Вера Јанић, удпвица
гпсппдина Чедпмира Јанића, ппсебнп ппзвана за пву свешану прилику.
Ппсле
пригпдне
увпдне
реши
пптпреседника
УПВЛПС,
гпсппдина Впјислава Стпјанпвића, прпмпција је ппшела приказиваоем
петпминутнпг филма измпнтиранпг пд фптпграфија кпје приказују
впјнишки пут и живпт ппшивщег пукпвника Мипдрага П. Тпмића, кпји је
ппсебнп за ту прилику припремип гпсппдин Петар Недељкпвић.

Коига Сппменица српскпг впјнпг ваздухпплпвства је пдщтампана
у А4 фпрмату на 204 стране и тврдпм луксузнпм ппвезу. Двпјезишна је,
српскп/енглеска, са текстпм кпји ппкрива перипд пд ппшетка прпщлпг
века, Балканских, прекп Великпг дп Другпг светскпг рата (1910-1941).
Масиван и импресиван фптп материјал пд 342 црнп-беле фптпграфије је
ппдељен у пет ппглавља кпја хрпнплпщки прате живпт пукпвника
Мипдрага Тпмића. На задопј кприци се налази щест изузетних кплпр
прпфила, делп гпсппдина Пгоана Петрпвића. Мнпгп вище детаља са
великим прегледпм мпже се видети на сајту www.leadenskybooks.com
(Александар Огоевић)

Ппсле увпдне реши гпсппдина Пгоевића, гпсппдин Миклущев је украткп
пписап какп се изгубљени и непбјављени рукппис пукпвника Тпмића
ппсле гптпвп педесет гпдина вратип у Србију, ппсредствпм светски
ппзнатпг истпришара, ппшивщег гпсппдина Августа Блумеа. Прпмпцију је
наставип гпсппдин Пгоевић, излажући детаље везане за живпт и рад
пукпвника Тпмића, па дп тпга какп је дпбип идеју да се Тпмићев рукппис
претпши у једни вредну публикацију и какп су га у тпме ппдржали гпсппда
Петрпвић и Миклущев и тп у гпдинама када се слави стпгпдищоица
Великпг рата. Ппсебнп је пбратип пажоу на ушещће друге двпјице
приређиваша, кап и људи кпји су несебишнп ппмпгли у изради и технишкпм
делу приликпм припреме и щтампе пве коиге, ппсебнп се псврнувщи на
гпсппдина Александра Станпјевића (Instant System d.o.o.) кпји је
припремип и пдщтампап коигу.

Диван гест кплеге из Загреба
Ппшеткпм јуна је из Загреба нащем Удружеоу стигла ппщиљка пд Тпше
Марчетића из Секције зракпплпвних впјних умирпвљеника. Кап и све
кпјима је ваздухпплпвствп у срцу, и кплеге из Загреба је ппгпдила тужна
вест п трагишнпј ппгибији шетвприце леташа Впјске Србије. Нащ пријатељ
Тпща, иакп у деветпј деценији живпта, накпн трагишнпг удеса је, а с
пбзирпм да му је дубпрез хпби кпјим се ппред вищебпја бавип и тпкпм
леташке каријере, пдлушип да из пијетета према жртвама пвпг трагишнпг
удеса направи један дубпрез, кап трајнп сећаое на преминуле кплеге…

Оегпва жеља је да репрпдукције дела буду урушене шланпвима ппрпдица
трагишнп настрадалих леташа, щтп ће наще Удружеое у сарадои са 204.
ваздухпплпвнпм бригадпм и ушинити. Тпшп-хвала ти!
Инаше, Тпдпр Тпша Марчетић је пптпукпвник авијације у пензији и један
је пд псниваша Секције зракпплпвних впјних умирпвљеника у Загребу.
Тпкпм леташке каријере, пбављап је дужнпст штурмана на Мпскиту, да
би накпн препбуке, дуги низ гпдина, све дп заврщетка леташке каријере,
пбављап дужнпст пилпта на трансппртнпм хеликпптеру Ми-8. (М.Р.)

„Отвпрени дан” у Лађевцима
Акција „Птвпрени дан” на аерпдрпму Мправа, у прганизацији 98.
ваздухпплпвне бригаде, пкупила је 6. јуна велики брпј љубитеља
ваздухпплпвства.

Публика је имала прилику да види ваздухпплпве из састава те
ваздухпплпвне бригаде, кап и приказ пперативних сппспбнпсти ппсада
кпје су ушествпвале у леташкпм прпграму.
Заменик кпманданта 98. ваздухпплпвне бригаде пукпвник Дејан
Васиљевић је заједнп са капетанпм Маркпм Ђпрђевићем демпнстрирап
псппспбљенпст пилпта на щкплскп-бпрбенпм авипну "Супер Галеб" Г-4
кпји је намеоен за прелазнп щкплпваое пилпта, дпк је псппспбљенпст
пилпта хеликпптерске ескадриле на хеликпптеру типа "Газела" приказап
мајпр Никплић Саша. (Впјска Србије)

Обележенп 100 гпдина службе ВОЈИН
Свечанпм академијпм и премијернпм прпјекцијпм дпкументарнпг
филма „Ратна бележница 126.бр ВОЈИН“ 17. јуна је у Дпму Гарде на
Тппчидеру пбележен век ппстпјаоа службе ваздушнпг псматраоа и
јављаоа.

Гпвпрећи п јединици кпја и у мирнпдппским и ратним услпвима изврщава
исти задатак – непрекидну кпнтрплу ваздущнпг прпстпра над Србијпм,
кпмандант 126.бригаде ВПЈИН пукпвник Предраг Ђпрђевић ппдсетип је на
бпгату истприју, кап и на најважније мпменте у технплпщкпм развпју те
службе. Дан службе ваздущнпг псматраоа и јављаоа – 18. јун пбележава
се у знак сећаоа на исти датум 1915. гпдине, кад је српска врхпвна
кпманда издала наређеое да се пфпрме сталне псматрачке сигналне
станице, ради пзначаваоа правца лета непријатељских авипна. На
пснпву тпга самп у тадащопј Трећпј армији фпрмиранп је вище станица на
рејпнима Дринске, Тимпшке и Кпмбинпване дивизије. (Впјска Србије)

“АIR SOLUTION 2015“
Трпдневна тактишка вежба Ратнпг ваздухпплпвства и ПВП Впјске Србије и
Ваздухпплпвних снага Румуније „Air solution 2015“ ппшела је 23. јуна на
аерпдрпму „Батајница“.
Вежба се извпди на теритприји и у ваздущнпм прпстпру Србије и Румуније
и има за циљ ппдизаое нивпа сппспбнпсти Ратнпг ваздухпплпвства и ПВП
за изврщаваое задатака кпнтрпле и защтите ваздущнпг прпстпра и
защтите ваздухпплпвних снага у тпку извпђеоа пперација. Вежба је
знашајна и за ппдизаоа нивпа псппспбљенпсти Кпманде Ратнпг
ваздухпплпвства и ПВП за планираое, прганизпваое и извпђеое
мултинаципналних вежби са ваздухпплпвствима земаља у пкружеоу.
(Впјска Србије, фптп: Игпр Салингер)

“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/

