80 ГОД И Н А
ОД АП Р И Л С КО Г РАТА 1941.

ДАН ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

Потпредседник Владе и МО др Небојша Стефановић, поводом
Дана сећања на почетак II светског рата у Југославији - 6.
април 1941. уз војне почасти положио је венац код Споменика
пилотима браниоцима Београда на Земунском кеју. Рекао је да
смо обнављали нашу земљу много пута, да смо смо били на
праведној страни историје и антифашистички народ.
Споменик на Земунском кеју подигнут у част 11-орице
пилота - величанствених хероја који су, иако свесни да ће
изгубити своје животе, без оклевања пружили отпор бројчано
далеко надмоћнијем непријатељу у готово безнадежној борби.

Дан Војске Србије - 23. април обележава се низом манифестација, у знак сећања на дан када је на Цвети 1815. године
подигнут II српски устанак, који представља историјску
прекретницу у стварању модерне српске државе и војске.
У Војсци Србије празник je обележен постројавањем
јединица, уз уручење похвала и награда најистакнутијим
појединицима и полагање венаца на спомен-обележја
погинулим припадницима Војске.
Изасланик врховног команданта Војске Србије и председника Републике, потпредседник Владе и министар одбране
др Небојша Стефановић положио је венац, уз војне почасти,
на Споменик незнаном јунаку на Авали поводом Дана Војске
Србије - 23. априла, у пратњи начелника Генералштаба Војске
Србије генерала Милана Мојсиловића и команданта Ратног
ваздухопловства и ПВО генерал-мајора Душка Жарковића.
Поводом обележавања Дана Војске Србије, председница
Владе Ана Брнабић уручила је у Палати Србије одликовања из
надлежности председника Републике Србије припадницима
Министарства одбране и Војске Србије.
Заменик НГШ генерал-мајор Петар Цветковић предводио
је делегацију Војске Србије на државној церемонији одавања
поште и полагања венаца поводом обележавања 206.
годишњице од избијања II српског устанка у оквиру споменкомплекса „Други српски устанак“ у Такову.

ПОЛАГАЊЕ ВЕНАЦА
У ИРИГУ

Дан сећања на подвижнике Априлског рата - пилоте
Шестог ловачког пука који су херојски бранили Београд 6. и
7. априла, летећи са ратног аеродрома Крушедол, председник
и подпредседник Општине Ириг, председник скупштине
општине и општински званичници, са представницима ваздухопловних ветерана (УПВЛПС) и патриотских удружења,
положили венце пред спомен-плочу Шестом пуку, постављену на 75. годишњицу Априлског рата у центру Ирига.
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ИЗ РАТНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА и ПВО и В ОЈС К Е С Р Б ИЈЕ
МИНИСТАР СТЕФАНОВИЋ СА ПРИПАДНИЦИМА 250. БРИГАДЕ
О ОПРЕМИ И ПОВЕЋАЊУ ПЛАТА
Потпредседник Владе и министар одбране др Небојша
Стефановић обишао је 7. априла припаднике 3. рд за ПВД 250.
рбр за ПВД у касарни “Мајор Милан Тепић” у Јакову. Он је
разговарао са припадницима о новим средствима у јединици,
и о повећању плата припадника система одбране.
Министар Стефановић је, након обиласка и разговора са
припадницима јединице, нагласио да је 250. ракетна бригада
херојска јединица која је бранила Србију у тренуцима када је
то било најтеже.
- Драго ми је да сам у посети људима који су заиста посветили
свој живот одбрани отаџбине и који свакодневно раде на томе
да усвајају нова знања, стичу нове вештине и вежбају како би
били спремни да у сваком тренутку заштите наше небо и буду
на услузи свом народу - истакао је министар Стефановић.Он
је изразио задовољство јер се уверио у спремност припадника
ове јединице у коришћењу нових средстава, као што су
панцир С-1, али је посебно истакао да је задовољан што су
припадници Министарства одбране и Војске Србије овог
месеца добили додатно повећање плата.
- Драго ми је што они од данас примају највећу плату у
последњих неколико година и драго ми је да видим да је ово
повећање значајно. Наравно, оно није и последње. Захвалан
сам председнику Вучићу и Влади Србије са којима сам о томе
разговарао, јер је то заиста оно како ми можемо да кажемо хвала
овим људима који су изабрали тешку, али поштену и часну
професију заштите своје земље - нагласио је Стефановић.Он
је изразио и очекивање да ће се наставити и са опремањем
Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране и
целокупне Војске Србије.- Хоћемо да имамо и нове системе
и опрему и да запошљавамо нове људе. Очекујем, наравно,
да ће набавка опреме, али и повећање плата, стимулисати
људе да дођу у наше јединице и да постану део нашег система
одбране - закључио је министар Стефановић.У приказу који је
данас извео Трећи ракетни дивизион учествовала је и старији
водник Слађана Весић, која не крије понос што је припадник те
херојске јединице.- Повећања плата су јако битна и позитивна
ствар за све нас.Важно нам је што се државни врх заложио за
унапређење нашег стандарда. Како је повећање нелинеарно,
веома је значајно за све припаднике Војске. То ће нам само
дати још већи подстрек да у будућности успешно обављамо
своје задатке – каже старији водник Весић. Њен колега из

јединице десетар Владимир Свилар каже да је уз повећања
плата дошло и до других значајних промена у војсци.
- Десиле су се значајне ствари за нашу јединицу и уопште
за Војску Србије. Стигла је нова техника, имали смо два
значајна повећања плата, а све то знатно побољшава живот
припадника и наше јединице и уопште Војске Србије – каже
десетар Свилар.
Да подсетимо, уз овогодишње повећање које је добио цео
јавни сектор, припадници система одбране јуче су уз плату
добили и додатно које је нелинеарно.
У оквиру данашњег приказа оперативних способности
Трећег ракетног дивизиона у Јакову приказано је поседање
ватреног положаја из покрета дела артиљеријско-ракетне
батерије за противвадухопловна дејства панцир-С1, њихово
превођење у приправност број 1, рад борбених послуга на
командном возилу и борбеним возилима, као и рад техничког
одељења у отклањању неисправности на оптоелектронском
систему борбеног возила Панцир-С1.
Обиласку су присуствовали командант РВ и ПВО генералмајор Душко Жарковић и командант 250. ракетне бригаде за
ПВД бригадни генерал Тиосав Јанковић.
Јанковић је министру Стефановићу на крају посете уручио
Плакету са делом обореног авиона Ф-117 А, којег је Трећи
ракетни дивизион ПВО оборио 27. марта 1999. године. (www.
mod.gov.rs)

ВАЗДУХОПЛОВНА ХРОНОЛОГИЈА
- 1. маја 1945. године, у Краснодару је формиран 254. ваздухопловни
ловачки пук, са три ескадриле авиона ЈАК-3.
- 4 маја 1999. године, погинуо је пуковник авијације пилот Миленко
Павловић, командант 204. ловачког авијацијскогпука, на авиону МиГ29 приликом извршавања борбеног задатка, изнад родног Ваљева.
- 12. маја 1912. године, прва класа српских пилота је отпутовала
на школовање у Француску.
- 17. маја 1888. године, у Страгарима је рођен Миодраг Томић,
један од првих наших пилота, прослављени ас из балканских и Првог
светског рата, командант Првог југословенског ваздухопловног пука
у Новом Саду, и једини пилот из прве класе који је доживео и Други
светски рат. Умро је у САД 1962. године и сахрањен је на гробљу у
Либертвилу.
- 17. маја 1915. године, Штаб Ваздухопловне команде српске
војске стигао је у Пожаревац. Аеродром је уређен на Вашаришту у
близини пожаревачке железничке станице.
- 18. маја 1945. године, од Прве и Друге ловачке ескадриле НОВЈ,
на аеродрому Шкабрње је формиран Први ловачки авијацијски пук
Југословенске армије.
- 19. маја 1960. године, постигнута су 2 светска рекорда на домаћим млазним авионима: авионом ЗОЉА - пилот Иво Чрњарић

је летео просечно 500,2 км/ч; авионом “Матица” - пилот Љубомир
Зекавица је летео просечно 750,7 км/ч.
- 21. маја 1912. године, у Француском је почело је школовање 1.
класе српских пилота - Михаило Петровић, Јован Југовић, Миодраг
Томић, Живојин Станковић, Милош Илић и Војислав Новичић.
- 21. маја 1912. године, наребом команданта Моравске дивизијске
области за командира Голубије станице у Пироту постављен је
пешадијски поручник Ђорђе Бошковић.
- 21. маја 1942. године, на слободну територију код Приједора
слетели су Фрањо Клуз и Руди Чајавец, тако је НОВЈ добила своју
авијацију. Тај датум је до 1991. године обележаван као Дан РВ и ПВО.
- 21. маја 1950. године, Маршал Тито је на аеродрому у Земуну
свечано предао на коришћење 204. пуку авионе ИКАРУС С-49 А.
- 21. маја 1985. године, отворен је аеродром у Бања Луци.
- 21. маја 1989. године, на аеродрому Сурчин је отворена нова
зграда Музеја југословенског ваздухопловства.
- 28. маја 1938. године, започела је Прва међународна ваздухопловна
изложба на београдском сајмишту, уз учешће 7 земаља и Југославије.
- 29. маја 1927. године, одржана је Оснивачка скупштина акционара
друштва на којој је изабрани управни и надзорни одбор Друштва за
ваздушни саобраћај „Аеропут“.
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ВАЗДУХОПЛОВНЕ ТРАДИЦИЈЕ И ИСТОРИЈА
МИНИСТАР СТЕФАНОВИЋ
ОБИШАО МУЗЕЈ
ВАЗДУХОПЛОВСТВА

ПРИКАЗУ СПОСОБНОСТИ,
НАОРУЖАЊА И ВОЈНЕ
ОПРЕМЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

Потпредседник Владе и министар одбране др Небојша
Стефановић обишао је данас Музеј ваздухопловства у Београду
и разговарао са руководством и запосленима о могућностима
инфраструктурних улагања, као и начинима унапређења рада
музеја како би изузетну збирку коју поседује видео што већи
број посетилаца.

Врховни командант Војске Србије и председник Републике
Александар Вучић, представник Његовог величанства краља
Бахреина за хуманитарни рад, питања омладине и саветник
за националну безбедност, шеик Насер бин Хамад бин Иса
Ал Калифа, потпредседник Владе и министар одбране др
Небојша Стефановић и начелник Генералштаба Војске Србије
генерал Милан Мојсиловић присуствовали су данас приказу
способности, наоружања и војне опреме дела јединица Војске
Србије на аеродрому „Пуковник-пилот Миленко Павловић“ у
Батајници.

Министру је током посете представљена стална изложбена
поставка коју чине оригинални авиони, хеликоптери, авионски
мотори и друга опрема која сведочи о различитим сегментима и
периодима историје домаћег војног и цивилног ваздухопловства.
Стефановић је обишао и биоскопску салу Музеја и депо
архиве, а представљен му је и професионални симулатор летења
Боинг 737-800.

Приказ је започет диманичким делом на коме су представљене
способности јединица Војске Србије наоружаних и опремљених
најсавременијим наоружањем и опремом наше Одбрамбене
индустрије у коме је учествовало око 400 припадника Министарства одбране и Војске Србије, више од 20 борбених возила
и борбених система и 12 ваздухоплова Ратног ваздухопловства.
Председник Вучић и шеик бин Иса Ал Калифа имали
су прилику да се увере у висок ниво обучености јединица
Војске Србије које су у шест секвенци приказале – извиђање
борбеног распореда непријатеља, поседање ватреног положаја,
ваздухопловну ватрену подршку специјалних јединица, борбено трагање и спасавање, ширу блокаду рејона и уништење
терористичке групе дејством специјалних јединица. (www.mod.
gov.rs)

Музеј ваздухопловства, који је по много чему својеврсна ризница историје ваздухопловства, заједно са министром одбране
обишли су државни секретар Бранко Живановић, помоћник министра за политику одбране Предраг Бандић, помоћник министра
за људске ресурсе Катарина Томашевић и командант РВ и ПВО
генерал-мајор Душко Жарковић.
Начелник Музеја мајор Драшко Живковић уручио је министру
Стефановићу, на крају данашње посете, књигу „Крила Србије“.

После динамичког дела, на тактичко-техничком збору приказана
су новоуведена средства наоружања и војне опреме и средства
у развоју, уз ангажовање око 150 припадника Министарства
одбране и Војске Србије и више од 130 борбених возила, система
наоружања и опреме, као и пет ваздухоплова.
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ЗДРУЖЕНА ТАКТИЧКА ВЕЖБА СА БОЈЕВИМ ГАЂАЊЕМ
Војска Србије и Министарство унутрашњих послова на полигонима Орешац и Пасуљанске ливаде извели су здружену тактичкопоказну вежбу са бојевим гађањем - “Одговор 2021”. Учествовало
је 1.500 војника и полицајаца. Завршници вежбе присуствовали су
председник Александар Вучић и државни и војни званичници.
Председник Србије Александар Вучић рекао је да је веома поносан
на оно што се могло видети у Орешцу и на Пасуљанским ливадама.
Видело смо како заједнички могу да раде МО и МУП, војска и
полиција. Сви су били импресионирани нечим новим - како ‘панцир’
гађа” избацује 5.000 метака од 30 мм у минуту што “брдо руши”.
Видело се како туку и на којој удаљености хеликоптери Ми-35 и
“Гама” ракетама.
Председник је навео да овакве вежбе увек покажу колико је улагања
потребно и да ће их бити и истакао да наша војска и полиција морају
да буду још снажније и да припадници морају да имају још боље
услове за живот. Даља модернизација, опремање и снажењем наше
армије и полиције превентивно делујемо да одвратимо агресора.
Завршени део Здружено-тактичка вежба “Одговор 2021” реализован је у секвенци; Упад жандармерије у насељено место:

У току одступања непријатељ је оставио део снага у насељеном
месту. Ради контранапада, жандармерија блокира и неутралише
снаге непијатеља у насељеном месту. Вод за подршку топовима по
ватреним тачкама штити маневарске снаге. Јуришни хеликоптери
предводе контранапад. На захтев команданта борбене групе, а у циљу
заштите чета уводе се противоклопни хеликоптери. Кроз кањон
реке Ресавице хеликоптери прикривено пролазе. Даљина гађања
је 2.300 метара. Хеликоптери се минимално задржавају на линији
ватре и маневром се извлаче. Успешним дејством заустављено је
напредовање непријатељских борбених возила.
Вежба је настављена приказом дејства тенковске чете која
неутралише циљеве на великим даљинама. Уочено је увођење
свежих група за напад. Командант борбене групе наређује тенковској
чети да неутралише непријатеља. Даљина гађања је 4.100 метара.
Ради спречавања непријатеља, наређено је дејство бригадне ракетне
групе, а лансирање ракета се врши са ракетног положаја. Циљ је
површине 500 са 100 метара, а даљина циља је 4.500 метара.
Ватрену подршку пружа бригадна артиљеријска група дејством
самоходне хаубијске батерије 122 милиметра са ватреног положаја.
Даљина гађања циља је 10 километара, а површина 100 са 100 метара.
Непријатељ дејствује по предњем крају одбране. Жандармерија
блокира простор и објекте са 5 борбених возила и 4 квада,
онемогућавају извлачење групе и несметан пролаз хеликоптера.
Након извршеног десанта, тимови за упад користећи борбена возила
као заклон и уз ватрену подршку, пришли су објектима и заузимају
формацију за упад. Када је извршен насилни улаз у објекте, извршено
је елиминисање припадника диверзантске групе. По завршетку
задатка, тимови за упад укрцавају се у борбена возила “лазар 3” и
настављају да контролишу територију.
Јединице КоВ приказале су маневар и ватрено дејство савремених
оклопних борбених возила. Оклопна чета дејствује по непријатељу
уз ватрену заштиту батаљонске батерије.
У првом делу на полигону “Орешац” приказана је оспособљеност
72. бригаде за специјалне операције у решавању тактичких и
ватрених задатака током припреме и извођења противтерористичке
операције, на тему “Уништење терористичке групе и ослобађање
талаца”.
На полигону “Пасуљанске ливаде”, одржан је други део Здруженотактичке вежбе “Одговор 2021”.
Пуковник Славко Ракић из Министарства одбране је навео да је
“Ербас”, који производи хеликоптере Х-145, одао признање нашим

произвођачима оружја тиме што је прихватио да наше наоружање
буде део система.“То су саћасти лансери, седмоцевни са ракетама
од 80 милиметара и гондолски митраљез. Извршена су испитивања
и такви подсистеми наоружања су уведени у наоружање и војну
опрему. Започета је модернизација Мигова, у другом кварталу
очекује се завршетак.
Потпуковник Горан Стојановић из Специјалне антитерористичке
јединице МУП-а навео је да је током првог дела вежбе “Одговор
2021” приказана техника “фаст роуп” која служи за десант снага за
блиску борбу на неприступачним теренима. “Тамо где не постоји
простор где може хеликоптер да се спусти на земљу врши се десант
уз помоћ дебелих ужади, техником ‘фаст роуп’ .
Техника “грозд” је, према речима мајора Александра Радовановића, такође једна од ризичних техника која се користи за извлачење
људи. “Користи се на неприступачним теренима, када није могуће
да се хеликоптер спусти на земљу и да слети. Карактерише га то
да је на хеликоптеру закачено уже, а да се припадници каче, сваки
појединачно, и осигуравају на уже. Они су и даље лака мета приликом
евакуације, али то је цена брзе евакуације и неприступачног терена
на којем се реализују активности”.
У сегменту вежбе – ослобађање талаца из објеката фармацеутске
индустрије у Вршцу, ангажовано је 8 ваздухоплова, 22 борбена оклопна возила 7 десантних чамаца, 7 система беспилотних летелица,
и друга борбена техника. Замисао – терористичка група извршила
је напад на објекте фармацеутске индустрије у Вршцу. Терористи
су успели да се извуку у рејон села Орешац. Извршили су отмицу
аутобуса и аутомобила и држе их као таоце. Бригада за специјалне
операције МУП-а у сарадњи са Антитерористичком јединицом и у
садејству са РВ и ПВО и Хеликоптерском јединицом неутралише
терористичку групу, неутралише терористе и ослободи таоце.
Напад је почео неутралисањем терориста испред објекта. У
другом налету са два хеликоптера Ха-45 извршен је брзи десант
спуштањем јединица уз тзв. “фаст роуп”. Након десанта припадници
тимова за блиску борбу извршавају припрему и прилаз за упад у
објекат. Након уништења терориста, два тима хеликоптерима Ха-145
евакуишу таоце.
У вежби су учествовали припадници КоВ, РВ и ПВО, 72. бригаде
за специјалне операције, 63. падобранске бригаде, Жандармерије,
Специјалне антитерористичке јединице и Хеликоптерске јединице
МУП-а. Са аеродрома Лађевци извршене су припремање и полетање
хеликоптера Ми-35, противоклопних хеликоптера типа “Гама” и
јуришног авиони “Орао”.
Задатак хеликоптера Ми-35 на вежби био је да након сламања
нападне моћи и заустављања непријатеља пруже ватрену подршку
у циљу припреме за извршење противнапада. На полигону Пасуљанске ливаде приказује се њихова основна намена – извођење
борбених дејстава по циљевима на земљи, у оквиру ваздухопловне
ватрене подршке снагама копнене војске, односно противоклопна
борба и уништење непријатељеве живе силе.
Ради обезбеђења превласти у ваздушном простору на полигону
Пасуљанске ливаде ангажована су и два ловачка авиона Миг-29.
Председник Србије оценио је вежбу високом оценом и похавалио
све учеснике. (www.mod.gov.rs)
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