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Аеромитинг „Батајница 2012“ је
централни догађај у оквиру

обележавања јубилеја – 100 година српског
војног ваздухопловства. Поносни на столетни
јубилеј, ваздухопловци Војске Србије позивају
грађане Србије и пријатеље из земље и
иностранства на велики празник летења, 2.
септембра на аеродрому Батајница. 

Посетиоци ће моћи да уживају у приказу
борбене способности и летачког умећа
припадника Ваздухопловства и ПВО, да се увере
у оспособљеност пилота и маневарске
могућности авиона МиГ-29, Орао, МиГ-21,
Супергалеб, хеликоптера Газела, Ми-8 и Ми-17. 

Улетачком програму и статичком делу
изложбе учествоваће ваздухоплови из

11 земаља (Аустрија, Бугарска, Данска, Италија,
Мађарска, Русија, Румунија, САД, Словенија,
Турска, Француска), а гости на аеромитингу биће
и делегације Црне Горе и Украјине. 

Летеће најсавременији вишенаменски
борбени авиони као што су Еурофајтер (из
Италије), Грипен (из Мађарске) и МиГ-29М којег
ће представити пилоти из корпорације РСК
„МиГ“ из Русије. Изузетан програм имају и
авиони F-16 из Данске, Pilatus PC-9M из
Словеније, IAR-99 Soim из Румуније, SAAB-105 из
Аустрије и Spartan C-27J који долази из Италије.

Уовом водичу кроз аеромитинг
представили смо све авионе који

учествују на аеромитингу. Ту је и план летачког
програма, детаљна мапа са приказом аеродрома
на Батајници и корисним информацијама за
посетиоце, приказ статичког дела изложбе
ваздухоплова, карта саобраћаја за долазак и
одлазак на аеродром...

Уз поштовање свих сигурносних мера које
су предузете, аеромитинг Батајница 2012 остаће
у најлепшем сећању на још један велики догађај
у столетној историји српског војног
ваздухопловтсва. 

Добродошли на Мађународни аеромитинг
Батајница 2012!

Спектакл
достојан јубилејаБАТАЈНИЦА 2012
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Си кор ски С-70А блек хок (цр ни со ко)
(Si korsky S-70A Black Hawk)

1. септембар 2012.

АУСТРИ ЈА

По са да : два члана
Преч ник глав ног ро то ра: 16,36 m
Ду жи на: 19,7 m
Ви си на: 5,13 m
Пла фон ле та: 5.800 m
До лет (са до пун ским 
ре зер во а ри ма): 2.200 km 
Бор бе ни ра ди јус: 600 km
Нај ве ћа по лет на ма са: 10.660 kg 
По гон ска гру па: два „џе не рал 
елек трик” (Ge ne ral Elec tric 
T700-GE-701C) мо то ра, сна ге 
по 1.410 kW / 1.890 КС

шку спе ци јал ним сна га ма, бо рбе   но тра  га ње и
спа са ва ње, мор на рич ке ве р зи је, хе ли коп те ре
за пред сед нич ки тра  н спорт, елек трон ско ра -
то ва ње и дру ге. На но са чи ма („кр њим кри ли -
ма“) мо же но  си ти раз ли чи то на о ру жа ње,
по пут ра ке та „хи дра” (Hydra) од 70 mm, во ђе -
них про је к ти ла „хел фа јер“ (AGM-114 Hel lfi re)
или кон теј не ра са ми тра ље зи ма или то по ви -
ма ка   ли бра 7,62, 20 или 30 милиметра.

Аустриј ско ва зду хо плов ство на ба ви ло је
по чет ком 2010. го ди не де вет хе ли коп те ра овог
ти па и они су у са ста ву Ва зду хо плов ног вин га
за по др шку (Luf tun terstützung sgeschwa der – је -
ди ни ца ран га бри га де).

Са више од 4.000 про из ве де них при -
ме  ра ка „цр ни со ко“ је дан је од нај -

ра  спро стра ње ни јих сред њих ви  ше  на  ме н  ских
хе  ли  ко п те  ра на за пад ној хе ми с фе ри. Ди за јни -
ран од стра не фа бри ке ко ја но си име Иго ра
Си кор ског, из у ми те ља мо  дер ног хе  ли коп те ра,
овај дво мо тор ни хе ли  коп тер са че тво ро кра -
ким глав ним ро то ром, у осно в ној тран спорт -
ној ва ри јан ти мо  же по не ти, уз два пи ло та, 14
вој ни ка са пу  ном опре мом или  шест ра ње ни -
ка на но си  ли ма или до четири то не те ре та.

На пра вље на је це ла пле ја да ва ри јан ти
озна че них UH-60 у вој ној и S-70 у ко мер ци јал -
ној тер ми но ло ги ји, укљу чу ју ћи оне зa по др -



Аустриј ско ва зду хо плов ство про сла -
ви  ло је про шле го ди не, у ба зи Цел -

т вег, сто го ди шњи цу по сто ја ња ве ли ким
ае ро -ми тин гом „Ер па у ер 2011“, на ко ме су
уче  ство ва ли и при пад ни ци Вој ске Ср би је са
ави о ни ма „ан то нов“ Ан-26 и „су перга леб“ 
Г-4 на из ло жбе ном де лу ма ни фе ста ци је. 

Мо дер на исто ри ја ва зду шних сна га
Аустри је по че ла је убр зо по про гла ше њу не -
у трал но сти 1955. године. Пр ви по сле ра тни
аустриј ски пи ло ти об у ча ва ли су се на не  ко -
ли ко ави о на „ја ко вљев“ Јак-11 и Јак-18 ко  је
је оста ви ла (пре ма не ким из во ри ма до  ни ра -
ла) Цр ве на ар ми ја ка да се по вла чи ла из Ау -
стри је.

Ка сни је су у окви ру МАП про гра ма (Mu -
tual Air Plan) за но ми нал ни је дан до лар од
аме рич ке вој ске ку пље ни ла ки ави о ни „це сна
бирд дог“ (Ces sna L-19A Bird Dog). За ни мљи -
во је да је Аустри ја ка сни је по ста ла је дан од
нај вер ни јих ку па ца швед ских ави о на. Пр во
су на ба вље ни „са бо ви 29“ и „са бо ви 105“, а
за тим и „саб дра кен“ (Sa ab J35 Dra ken), ко ри -
шћен је у уло зи лов ца-пре сре та ча.

Тре на жни/ла ки бор бе ни ави он Саб 105
ОЕ  (Sa ab 105 OE) је мла зни ви со ко кри лац са
два пи лот ска се ди шта у тзв. тан дем рас по -
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ре ду (пи ло ти се де је дан до дру гог). То је
ави он ко ји је обе ле жио по сле рат ни раз вој
ау стри ј ског ва зду хо плов ства. Раз ви јен по   -
чет ком ше зде се тих го ди на у ко о пе ра ци ји
„Са ба“ и швед ског ва зду хо плов ства, ушао
је у упо тре бу 1967. го ди не. Око 150 ави о на
на пра  вље но је за швед ско рат но ва зду хо -
пло в ство и 40 за аустриј ско.

При мар но ави он за обу ку, за шта се и
да ље ко ри сти у аустриј ском ва зду хо плов -
ству, Саб 105 и да нас, на сме ну са нај мо дер -
ни јим „еуро фај те ром“, има уло гу де жур ног
ави о на за за шти ну аустриј ског ва зду шног
про сто ра. Ко ри сти се и као плат фор ма за из -
ви ђа ње. На шест под ве сних та ча ка мо же да
но си во ђе не и не во ђе не про јек ти ле ва здух
-ва здух, ва здух-зе мља, бом бе или ми тра ље -
ске кон теј не ре. 

На Саб 105 ле те и аустриј ске акро бат -
ске гру пе „Ка ро ас“ и „Сил вер вингс“ (Sil ver
Wings – сре бр на кри ла).

Саб 105 ОЕ  
(Sa ab 105 OE)

По са да: два члана
Ра спон кри ла: 9,5 m
Ду жи на: 10,8 m
Ви си на: 2,7 m
Пла фон ле та: 9.144 m
До лет: 2.300 km
Нај ве ћа бр зи на: 970 km/h
По гон ска гру па: два „џе не рал 
еле ктрик” (J85-17B tur bo jet) 
мо то ра, по ти ска по 7,49 kN
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Бугарска има веома дугу
ваздухопловну традицију. Још

крајем XIX века на међународном сајму у
Пловдиву двојица бугарских официра летела
су дирижаблом „Ла Франс“ (Le France). У
априлу 1906. године основано је
ваздухопловно одељење које је користило
балоне за извиђање. У намери да
модернизује транспортне потенцијале
ваздухопловних снага, који су се од краја
Другог светског рата до пада „гвоздене
завесе“ ослањали на совјетске авионе
„антонов“ Ан-24, Ан-26 и један Ан-30,
Бугарска је 2006. године наручила од
италијанске „Аленије“ (Alenia Aeronautica)
пет најсавременијих средњих транспортера
„спартан“ (C-27J Spartan). Први је испоручен
у новембру 2007, други годину дана касније,
а трећи и последњи (у међувремену је
одлучено да буде купљено само три)
почетком прошле године. У смеру

1. септембар 2012.

Спартан 
(C-27J Spartan)

БУГАРСКА Распон крила: 28,7 m
Дужина: 22,7 m
Висина: 9,64 m
Максимална маса у полетању: 30.500 kg
Користан терет: 11.500 kg
Гориво: 12.320 kg
Носивост: укупно 11.500 kg терета или 68
опремљених и наоружаних војника, или 46
падобранаца или 36 рањеника на носилима и
шест болничара или до 9.000 kg терета за
десантирање или два HMMVV возила
Дужина полетне стазе (максимална тежина,
ниво мора):  580 m
Плафон лета: 9.144 m
Долет са 10.000 kg терета:  1.852 km
Долет са 6.000 kg терета: 4.260 km 
Погонска група: два „pолс-pојс” мотора (Rolls
Royce АЕ 2100-D2), по  3.640 kW

приближавања западу (Бугарска је члан
НАТО) набављени су и школски авиони
„пилатус“ (Pilatus PC-9) из Швајцарске, од
„Еурокоптера“ (Eurocopter) су купљени
средњи вишенаменски хеликоптери „кугуар“
(AS532 Cougar) за ваздухопловство и
„пантер“ (AS565 Panther) за морнарицу и
школски лаки хеликоптери „џет ренџер“ (Bell
B206 Jet Ranger) из САД.

Бугарски „спартани“ лете у 1/16
транспортној авио-бази из Софије.

О
гњ

ан
 С

ТЕ
Ф

АН
О

В 
/ В

ВС
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ДАНСКА

По са да: 1 (Ф-16А) или 2 (Ф-16Б) члана
Раз мах кри ла: 9,45 m
Ду жи на: 15,03 m
Ви си на: 5,09 m
Ма са пра зног ави о на: 6.607 kg
Мак си мал на по лет на ма са: 14.968 kg
Ко ри стан те рет: 6.894 kg
Мак си мал на бр зи на (на ви си ни): 2.124 km/h
Мак си мал на бр зи на (на ни воу мо ра): 1.472 km/h
До лет (са до пун ским ре зер во а ри ма): 3.890 km
По гон ска гру па: тур бо вен ти ла тор ски мо тор
„џе не рал елек трик” (Ge ne ral Elec tric F110-GE-
100), по ти ска 64,9 kN са до дат ним са го ре ва њем
105,7 kN 
На о ру жа ње: ше сто цев ни топ „вул кан” М61А1
20 mm са 511 гра на та, до 6.894  kg убој них
сред ста ва и опре ме на пот крил ним, под труп -
ним и но са чи ма на кра је ви ма кри ла

Ло кид Мар тин Ф-16 фај тинг фал кон 
(Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon)

По ред аме рич ког ва зду хо плов ства и
На ци о нал не гар де, ко ји су по ста ли нај број -
ни ји ко ри сни ци, Ф-16 по стао је основ ни ло -
вац у ве ћи ни ва зду хо плов ста ва зе ма ља
НА ТО са ве за. Ко ри сти се и на Бли ском и
Да ле ком ис то ку и Ју жној Аме ри ци. 

Кра љев ско дан ско рат но ва зду хо -
плов ство је од по чет ка осам де се тих

на ба ви ло укуп но 78 „фај тинг фал ко на“ (engl.
Fig hting Fal con – бор бе ни со ко) као за ме ну за
„ло кид стар фај те ре“. Дан ски Ф-16 скла па ни
су у по го ни ма „Фо ке ра“ у Хо лан ди ји и САБ -
ЦА (SAB CA) у Бел ги ји. Да нас су у упо тре би
ави о ни ко ји су мо дер ни зо ва ни на МЛУ (MLU)
стан дард, са но вом опре мом и на о ру жа њем
ко је са да укљу чу је ва здух-ва здух ра ке те
„амрам“ (AIM-120 AMRA AM), во ђе не про јек -
ти ле за деј ство по зе мљи „ме ве рик“ (AGM-
65G Ma ve rick), „јдам“ (JDAM) и ла сер ски
во ђе не бом бе, као и „лан трин“ (LAN TRIN) на -
ви га ци о но/ни шан ски кон теј нер. 

Укуп но 4.500 на ру че них при ме ра ка до -
каз су да су ин же ње ри „Џе не рал дај на мик -
са” (Ge ne ral Dyna mics), где је Ф-16 раз ви јен,
и „Ло кид Мар ти на”, ко ји је пре у зео ње го ву
про из вод њу и стал но уса вр ша ва ње, по го ди -
ли оно што тре ба ве о ма из бир љи вом тр жи -
шту бор бе них ле те ли ца, од но сно пра ви
од нос це не и мо гућ но сти. Про то тип је по ле -
тео 1974. го ди не, а зе ле но све тло за про из -
вод њу до би је но је две го ди не ка сни је. 
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Еурофајтер Тајфун (Euro fig hter Typhoon)

ИТАЛИЈА

Ви ше на мен ски бор бе ни ави он че твр -
те ге не ра ци је „Еуро фај тер тај фун”

Eurofighter Typhoon) раз ви јен је у са рад њи
ита ли јан ске «Але ни је» (Alenia Aeronautica да -
нас Alenia Aermacchi), „Бри тиш еро спеј са”
(BAe Systems) и европ ског ме ђу на род ног кон -
зор ци ју ма  EADS и сво је вр сна је су бли ма ци -
ја ис ку ства из не ко ли ко кон це па та и
про је ка та на пред ног ави о на ко ји су раз ма -
тра ни на ста ром кон ти нен ту се дам де се тих и
осам де се тих го ди на.

За координацију пројекта основана је
фирма „Еурофајтер Гмбх” са седиштем у Не-
мачкој. Главни корисници безмало 500 нару-
чених авиона су британско, немачко,
италијанско и шпанско ваздухопловство, а
извезен је и у Аустрију и Саудијску Арабију. 

   Први лет прототипа оба вљен је 27.
мар та 1994. го ди не. Се риј ске «Еуро фај те ре»
сва ка др жа ва чла ни ца про гра ма скла па за се -
бе од де ло ва чи ја је про из вод ња  по де ље на
из ме ђу „Але ни је”,  „Бри тиш еро спеј са”,
EADS Не мач ке и EADS Шпа ни је. 

Пла ни ра но је да „Еуро фај те риС за ме не
нај ма ње осам раз ли чи тих ти по ва ави о на у

Раз мах кри ла: 10.95 m
Ду жи на: 15.96 m
Ви си на: 5.28 m
Ма са пра зног ави о на: 11.000 kg
Мак си мал на по лет на ма са: 23.500 kg
Мак си мал на бр зи на: 2.495 km/h
Кр ста ре ћа бр зи на: Mach 1.1 – 1.5 
Пла фон ле та: 19.812 m
До лет: 2.900 km
До лет (са до пун ским ре зер во а ри ма): 3.790 km
По гон ска гру па: два тур бо мла зна мо то ра «еуро џет»
ЕЈ200 (Eurojet) по ти ска по 60 kN без до дат ног са го -
ре ва ња; 90 kN са до дат ним са го ре ва њем
На о ру жа ње: топ «ма у зер» БК-27 (Mauser) ка ли бра 27
mm са 150 гра на та, до 7.500 kg на о ру жа ња и опре ме
на 13 спољ них под ве сних та ча ка.

зе мља ма ко ри сни ца ма, у ло вач кој, ло вач ко-
бом бар дер ској и из ви ђач кој уло зи. За ви сно
од на ме не, „Тај фун” мо же на чак 13 под ве -
сних та ча ка но си ти до 7.500 kg во ђе них
сред ста ва и опре ме. Кон струк ци ја са пред -
кри ли ма (ка нар ди ма), ко ри шће ње ма те ри ја -
ла ба зи ра них на угље нич ним влак ни ма и
пла сти ци за ви ше од 80 по сто ави о на и мо -
то ри ЕЈ200 омо гу ћа ва ју „Тај фу ну” за вид не
пер фор ман се: лет на над звуч ним бр зи на ма
чак и без до дат ног са го ре ва ња го ри ва, по -
лет но-слет ну ста зу кра ћу од 700 ме та ра у
кон фи гу ра ци ји лов ца, по ле та ње за осам
се кун ди и убр за ње до бр зи не зву ка за 30
се кун ди.  
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�урофајтер �ајфун је врхунски одбрамбени

систем пројектован да испуни строге захтеве

за перформансама од стране четири

е в ропске нације које су га произвеле.

�спуњење ових захтева резултирало је у

форми тренутно најнапреднијег вишенаменског

борбеног ваздухоплова на планети. 

�званредне перформансе

�ајфун је најпоузданији вишенаменски бор-

бени авион четврте генерације. �оказан у

глобалним операцијама и развијен у 

међународној кооперацији. !оверено му је

да осигура напредне перформансе, поли-

тичко и индустријско партнерство. 

�оказан на бојишту

�ајфун пружа супериорне могућности у

кључним профилима дејства борбеног ваз-

духоплова: ваздух-ваздух и ваздух-земља.

�ренутно се налази у активној служби у 17

ескадрила код 6 ратних ваздухопловстава

широм планете. �ајфун је борбено доказан

током војне операције у %ибији. 

�артнерство без премца

�ајфун заједнички производе &емачка, 

'елика (ританија, �талија и )панија. 

Eвропско партнерство које пружа подједнак

приступ заједничком процесу производње,

развоја и стварања дугорочних политичких и

индустријских односа. 

У кокпиту

(орбени пилоти су укључени у развојни тим

�ајфуна од самог почетка. &а овај начин 

интрефејс пилота и машине је оптимизован

да пружи једноставан приступ великој 

количини информација доступних у сваком

тренутку. 

Еурофајтер Тајфун
Произведен у Европи
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*а разлику од борбених ваздухоплова 

старије генерације, пилот �ајфуна не мора

активно водити рачуна о ограничењима 

енвелопе лета и може се потпуно посветити

свом задатку. 

  

�илот �ајфуна у току борбе води рачуна

о мисији. �илот ловца старије генерације

води рачуна о ваздухоплову у којем лети!

!о већ опробаном моделу увођења нових

технологија, �урофајтер �ајфун дизајниран

је као отворена платформа која нуди инду-

стријско партнерство, заједнички развој и 

исплатива логистичка решења. 

- 707 уговорених, 559 наручених и преко 330

испоручених летелица. !реко 150.000 сати

налета. �фектан, проверен и поуздан. 

&еприкосновено партнерство у једнакости,

снази и безбедности за +рбију. 

�осетите �урофајтер штанд
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C-27J спар тан (Spar tan) 

ИТАЛИЈА По са да: 1 (Ф-16А) или 2 (Ф-16Б)
Раз мах кри ла: 9,45 m
Ду жи на: 15,03 m
Ви си на: 5,09 m
Ма са пра зног ави о на: 6.607 kg
Мак си мал на по лет на ма са: 14.968 kg
Ко ри стан те рет: 6.894 kg
Мак си мал на бр зи на (на ви си ни): 2.124 km/h
Мак си мал на бр зи на (на ни воу мо ра): 1.472 km/h
До лет (са до пун ским ре зер во а ри ма): 3.890 km
По гон ска гру па: тур бо вен ти ла тор ски мо тор
„џе не рал елек трик” (Ge ne ral Elec tric F110-GE-
100), по ти ска 64,9 kN са до дат ним са го ре ва њем
105,7 kN 
На о ру жа ње: ше сто цев ни топ „вул кан” М61А1
20 mm са 511 гра на та, до 6.894  kg убој них
сред ста ва и опре ме на пот крил ним, под труп -
ним и но са чи ма на кра је ви ма кри ла

Спар тан (C-27J Spar tan) је тран спорт -
ни ави он на стао у са рад њи ита ли -

јан ске „Але ни је“ (Ale nia Aero na u ti ca, да нас
Ale nia Aer mac chi) и аме рич ког „Ло кид Мар -
ти на“ (Loc kheed Mar tin). Мо дер ни за ци ја ита -
ли јан ског тран спор те ра G.222 са тзв.
ста кле ном пи лот ском ка би ном, опре мље -
ном ви ше функ ци о нал ним по ка зи ва чи ма,
пре у зе тим са „су пер хер ку ле са” C-130Ј, са -
вре ме ним елек трон ским уре ђа ји ма и но -
вим мо то ри ма по ста ла је но ви ави он,
на зван C-27Ј „спар тан”. 

По тен ци јал не куп це ави о на C-27Ј про -
из во ђа чи ви де и у др жа ва ма чи ји се тран -
спорт ни ка па ци те ти за сни ва ју углав ном на
ле те ли ца ма со вјет ског по ре кла, ко ји ма упр -
кос оса вре ме ња ва њу ис ти че век упо тре бе.
За ави он сво је ве ли чи не „спар тан” има из у -
зет ну агил ност и ма не вар ске спо соб но сти. 

Ита ли јан ско ва зду хо плов ство је пр ве
C-27Ј при ми ло кра јем 2006. го ди не. Два на -
ест ави о на ле ти у 46. ва зду хо плов ној бри -
га ди (46ª Bri ga ta Aerea) из Пи зе.
„Спар та ни” се ко ри сте за пре воз и де сан -
ти ра ње људ ства и те ре та, са ни тар ни тран -
спорт за вој не и ци вил не по тре бе као и за
спе ци јал не опе ра ци је.

Ка ко је C-27Ј по стао ин тер на кон ку -
рен ци ја су пер хер ку ле су, ка да је

ушао у над ме та ње за но ви тран спорт ни ави -
он аме рич ких ору жа них сна га, „Ло кид Мар -
тин“ се по ву као из по сла, а ита ли јан ска
ком па ни ја је са но вим парт не ри ма L-3 до би -
ла уго вор за ис по ру ку 78 ави о на аме рич кој
вој сци, ва зду хо плов ству и На ци о нал ној гар -
ди. Ипак, др жав на ад ми ни стра ци ја САД је
пр во сма њи ла број по ру че них, а по том се и
пот пу но од ре кла „спар та на” у ко рист до ма -
ћег ави о на.

„Спар та не” ко ри сте ва зду хо плов ства
Ита ли је, Грч ке, Бу гар ске, Ма ро ка, Мек си -
ка, Ли тва ни је и Бу гар ске, а де сет ко ма да
оче ку је аустра лиј ско ва зду хо плов ство од
2015. го ди не.
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ауто пу те ва, уз ми ни мал ну или чак и без по -
др шке са зе мље. 

Уз швед ско ва зду хо плов ство, ко је је пр -
ве „гри пе не” по че ло да пре у зи ма 1997. го ди -
не, ави о ни тог ти па, на осно ву оф сет-уго во ра
са на ци о нал ним еко но ми ја ма, ис по ру че ни су
на ли зинг Че шкој и Ма ђар ској (по 14 ави о -
на), а куп це је на шао и у Ју жно а фрич кој Ре -
пу бли ци и Тај лан ду. 

„Гри пен ин тер не шнал” тре нут но и на
Бал кан ском по лу о стр ву во ди мар ке тин шку и
по ли тич ку бит ку за про да ју „гри пе на” ко је би
вр ло ра до ви де ли као за ме ну за до тра ја ле
ави о не у ин вен та ру бу гар ског, ру мун ског и
хр ват ског ва зду хо пловствa.

Ма ђар ски „гри пе ни” ле те  у 59. вин гу
у ба зи Кеч ке мет, здру же ној так тич кој је -
ди ни ци ран га бри га де. За ме ни ли су ло вач -
ке ави о не МиГ-29, ко је је ма ђар ска
на ба ви ла у СССР-у пре по чет кa де ве де се -
тих го ди на про шлог ве ка.

Гри пен (Gripen)

МАЂАРСКА Раз мах кри ла: 18, 4 m
Ду жи на: 14,1 m
Ви си на: 4,5 m
Ма са пра зног ави о на: 6.800 kg
Мак си мал на по лет на ма са: 14.000 kg
Мак си мал на бр зи на: 2 ма ха
Мак си мал на бр зи на на ни воу мо ра: 1,2 ма ха
Пла фон ле та: 17.000 m
До лет: 3.000 km
По гон ска гру па: тур бо вен ти ла тор ски мо тор
„Вол во” РМ12 (Вол во РМ12),  по ти ска 
54 kN, без до дат ног са го ре ва ња, а 80,5 кN
са до дат ним са го ре ва њем 
Го ри во (уну тра шњи ре зер во а ри): 3.000 kg
Го ри во (спољ ни ре зер во а ри): 3.300 kg
На о ру жа ње: топ ма у зер БК-27 (Ma u ser) 
ка ли бра 27 mm, 4.000 kg убој них сред ста ва
на се дам спољ них но са ча

Гри пен (Gri pen) је пр ви ви ше на мен ски
бор бе ни ави он но ве ге не ра ци је ко ји

је ушао у опе ра тив ну упо тре бу. Раз ви јен је у
швед ском „Са бу” (Sa ab), са основ ним за дат -
ком за ме не ло вач ких, ју ри шних и из ви ђач ких
ва ри јан ти „ви ге на”. За раз ли ку од прет ход ни -
ка, у „гри пе ну” су об је ди ње не све три уло ге,
без по тре бе за раз во јем за себ них под ва ри -
јан ти. У раз вој, по др шку и мар ке тинг за стра -
на тр жи шта ка сни је се укљу чи ла јед на од
нај ве ћих ва зду хо плов них кор по ра ци ја на све -
ту „Бри тиш еро спејс” (Bri tish Aero spa ce).

Кон струк ци ја са пред њим кри ли ма (ка -
нар ди ма), ком би но ва на са мо то ром по ти ска
80,5 kN, уз до дат но са го ре ва ње, омо гу ћа ва -
ју из у зет ну окрет ност и за вид не пер фор ман -
се, по пут над звуч не бр зи не на свим
ви си на ма и крат ке по лет но-слет не ста зе. По
тра ди ци о нал ним зах те ви ма до ма ћег на ру чи -
о ца, „гри пен” је оп ти ми зо ван за упо тре бу у
рат ним усло ви ма са по моћ них ле ти ли шта и
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РУМУНИЈА

По сле успе шне ли цен цне про из вод -
ње ави о на и хе ли коп те ра, као и

про је ка та  у ко о пе ра ци ји по пут ИАР-93 „вул -
тур“ (IAR-93 Vul tur) са Ју го сла ви јом, од но сно
Ј-22 „орао“, ру мун ска по сле рат на ва зду хо -
плов на ин ду стри ја са мо стал но је на пра ви ла,
из у зи ма ју ћи мо тор „ролс ројс вај пер“ из ра -
ђен по бри тан ској ли цен ци и изра ел ску елек -
тро ни ку, свој пр ве нац, школ ско-бор бе ни
мла зни ави он „со им“ (IAR-99 So im).

Раз вој ави о на по чео је сре ди ном се дам -
де се тих го ди на, а пр ви про то тип по ле тео је
1985. године. До кра ја де ка де ру мун ском ва -
зду хо плов ству је ис по ру че но 17 ави о на. 

ИАР-99Ц/IAR-99C, ка ко је озна че на мо -
дер ни зо ва на вер зи ја, има тзв „хо тас“ си стем
упра вља ња (HO TAS – Hands on Throt tle and
Stick –  ру ке на га су и па ли ци), при ка зи вач по -
да тка кроз вид но по ље пи ло та (HUD – Head
Up Dis play), по два ви ше функ ци о нал на дис -
пле ја ди ја го на ле 7.5 cm у обе ка би не, као и
мо гућ ност но ше ња и ис точ ног и за пад ног на -
о ру жа ња, укљу чу ју ћи и ра ке те ва здух-ва здух

ИАР-99 со им (со ко)
(IAR-99 So im)

Р-60 , „пи тон 3“ (Python 3) или „ма жик 2“ (R-
550 Ma gic II). 

Иако је пр во по ру че но 40 мо дер ни зо ва -
них ави о на, број је сма њен ка сни је на 12. Ру -
мун ско ва зду хо плов ство да нас има де сет
„со ко ла“ основ не ва ри јан те и два на ест мо -
дер ни зо ва них ИАР-99Ц/IAR-99C. Про из во де
се фа бри ци у Кра јо ви.

По са да: два члана
Раз мах кри ла: 9,85 m
Ду жи на: 11,01 m
Ви си на: 3,9 m
Ма са пра зног ави о на: 3.200 kg
Мак си мал на по лет на ма са: 5.560 kg
Мак си мал на бр зи на: 865 km/h
Пла фон ле та: 12.900 m
До лет: 1.100 km
Бор бе ни ра ди јус (ју ри шна уло га): 385 km
По гон ска гру па: је дан мла зни мо тор „ролс ројс
вај пер“ (Rolls-Royce Vi per Mk632-41M) по ти ска
17,8 kN
На о ру жа ње: до 1.000 kg на че ти ри под ве сне тач -
ке ис под кри ла и јед ној ис под тру па

Co
rn

el
iu

 B
AL

AN



Ру му ни ја је и то ком бло ков ске по де -
ле Евро пе има ла за ви дан ни во са мо -

стал но сти у вој но-еко ном ској сфе ри.
Од ли чан при мер за то је и ва зду хо плов на ин -
ду стри ја, ко ја је упр кос „гво зде ној за ве си“
успе шно са ра ђи ва ла са за па дом и по ли цен -
ци про из во ди ла хе ли коп те ре „алу ет“ (SA316
Alo u et te), „пу ма“ (SA330 Pu ma), чак и пут нич -
ки ави он „бак 1-11“ (BAC 1-11). 

Сред њи тран спорт ни хе ли коп тер „пу -
ма“ по ле тео је пр ви пут 1965. го ди не, а не -
пу них де вет го ди на ка сни је Ру му ни ја је
от ку пи ла ли цен цу и по че ла да га про из во ди
под до ма ћом озна ком ИАР-330Л (IAR-330L).
Ви ше од 100 хе ли коп те ра ис по ру че но је  ру -
мун ском ва зду хо плов ству, а из ве зен је и у
УАЕ, Оба лу Сло но ва че, ДР Кон го, Ке ни ју, Ли -
бан, Па ки стан и Су дан. 
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ИАР-330 пу ма
(Aero spa ti a le/IAR-330 Pu ma)

У са ста ву ру мун ских сна га ве ћи на
ових, у осно ви тран спорт них хе ли коп те ра,
опре мље на је да мо же по не ти раз ли чи то
на о ру жа ње, укљу чу ју ћи не во ђе на ра кет на
зр на, ми тра ље зе, то по ве и про тив тен ков -
ске ра ке те. 

Сре ди ном де ве де се тих го ди на пот пи -
сан је уго вор са изра ел ском ин ду стри јом за
про грам мо дер ни за ци је хе ли коп те ра „пу ма“
на стан дард SO CAT (Si stem Op tro nic de Cer -
ce ta re si An ti-Tanc – оп то е лек трон ски из ви -
ђач ки и про ти во клоп ни си стем). По ред
са вре ме не на пад но-на ви га ци о не опре ме, ин -
те гри са но је и но во на о ру жа ње по пут „спајк-
ЕР“ (RA FAEL Spi ke-ER) во ђе них
про тив тен ков ских ра ке та. 

У по слу вред ном 150 ми ли о на евра, до
2005. го ди не 25 хе ли коп те ра мо дер ни зо ва -
но је на стан дард IAR-330 SO CAT, а још два -
на ест на IAR-330M. 

Јед на за ни мљи вост: у хо ли вуд ском ак -
ци о ном хи ту „Рам бо 2“, са Сил ве сте ром Ста -
ло не ом у глав ној уло зи, упра во овај тип
хе ли коп те ра, мо ди фи ко ван и аде кват но
офар бан, пред ста вљао је со вјет ску ле те ћу
то пов ња чу Ми-24 ко ја глав ног ју на ка ју ри по
ав га ни стан ским бес пу ћи ма. 

ИАР-330 се про из во ди у Бра шо ву.

По са да: три члана
Преч ник глав ног ро то ра: 16,2 m
Ду жи на: 15 m
Ви си на: 4,7 m
Пла фон ле та: 4.800 m
До лет:  550 km
Мак си мал на бр зи на 263 km/s
Нај ве ћа по лет на ма са: 7.400 kg 
Но си вост: 1.000 kg 
По гон ска гру па: два „тур бо ме ка тур мо”
мо то ра (Tur boméca Tur mo IVB), сна ге 
по 1.044 kW/1.400 KС
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МиГ-29 / МиГ-35 

РУСИЈА

МиГ-29М2 и МиГ-35 су ви ше на мен -
ски бор бе ни ави о ни на ста ли уса -

вр ша ва њем МиГ-29, со вјет ског ло вач ког
ави о на ко ји је пред ста вљао, ка ко у аеро ди -
на мич ком та ко и тех но ло шком сми слу, пра -
ву сен за ци ју ка да се по ја вио по чет ком
осам де се тих го ди на. Из у зет на окрет ност,
за хва љу ју ћи ве ли ком од но су сна ге и по ти -
ска, и ни шан ски си стем спрег нут са ка ци -
гом пи ло та у ком би на ци ји са ефи ка сним
ра ке та ма ва здух-ва здух, учи ни ли су МиГ-
29 ави о ном ко ји ре спек ту је сва ки по тен -
ци јал ни про тив ник. 

По сле ма ње од де сет го ди на од ка да је
уве ден у упо тре бу, ва зду хо плов ство СССР
по че ло је да до би ја пр ве при мер ке знат но
мо дер ни зо ва ног ави о на, ин тер но озна че ног
као вер зи ја 9.13. Усле ди ла је ва ри јан та МиГ-
29С (9.13С) са но вим ра да ром и уса вр ше ним
ва ри јан та ма ра ке те Р-73. МиГ-29СМТ ка рак -
те ри сти чан је по по ве ћој „гр би“ иза пи лот -
ске ка би не, по ве ћа ни су му ре зер во а ри за
још 1.000 ли та ра го ри ва (уз оп ци ју до пун ских
за 1.800 ли та ра), а за уло гу ју ри шни ка ин те -

гри са но је са вре ме но во ђе но на о ру жа ње за
деј ство по ци ље ви ма на зе мљи. 

МиГ-29М2 ва ри јан та, у ко јој је од
окрет ног ло ва ца за пре моћ у ва зду шном про -
сто ру МиГ-29 по сто ви ше на мен ска бор бе на
плат фор ма за бор бу про -
тив ци ље ва у ва зду ху и на
коп ну, да њу и но ћу и у
свим вре мен ским усло ви -
ма. Има по ве ћан до лет, по -
бољ ша не мо то ре РД-33МК
по ти ска по 88.26 kN, а број под ве -
сних та ча ка је по ве ћан на чак осам. За
ино стра не ко ри сни ке оп ци о но мо же
да ин те гри ше на о ру жа ње и опре му
за пад ног или дру гог по ре кла. Ра ди
лак шег одр жа ва ња,
95 по сто си сте ма
и скло по ва је за -
јед нич ко са МиГ-
29К, мор на рич ком
ва ри јан том при ла го ђе ном
упо тре би са но са ча ави о на.
МиГ-29ОВТ је екс пе ри -
мен тал ни ави он, из ра ђен
у јед ном при мер ку, са
усме ри вим по го ном, од -
но сно век то ри са ним
по ти ском, што му да је из -
у зет ну окрет ност у ва зду ху.
На стао на осно ву ис ку ста ва са МиГ-
29М2, МиГ-35 је по ру ском про из во ђа чу
„бор бе ни ави он че твр те плус ге не ра ци је“ и
пр ви пут је пред ста вљен 2007. го ди не. Мак -
си мал на по лет на ма са је по ве ћа на за чак 30
про це на та у од но сну на пр ве МиГ-29.

По са да: 1 или 2
Раз мах кри ла: 12 m
Ду жи на 17.3 m, 
Ви си на: 4.7m
Нај ве ћа по лет на ма са: 29.700 kg
Нај ве ћа бр зи на: 2400 km/h (2.2М)
Пла фон ле та: 15.500 m
Бор бе ни ра ди јус: 1.000 km
До лет (са три до дат на ре зер во а ра): 3.100 km
На о ру жа ње: 30 мм топ ГШ-30 са 150 гра на та, до
7.000 kg на о ру жа ња на осам под ве сних та ча ка, де -
ве та под ве сна тач ка се ко ри сти са мо за до пун ски
ре зер во ар за 
го ри во.



Већ дру гу го ди ну за ре дом, Ми ни стар -
ство за ван ред не си ту а ци је Ру ске Фе де ра -
ци је ша ље то ком ле та у Ср би ју хе ли коп те ре
и ави о не као по моћ МУП и Вој сци Ср би је у
су зби ја њу по жа ра. 

По го не га два мо то ра Кли мов ТВ-117А
сна ге до 1.633 kW сва ки. Мак си мал на бр зи -
на је 260km/h, кр ста ре ћа 240km/h, до лет
1.135 km, нај ве ћа по лет на ма са око 11.000kg.
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Ан то нов Ан-12 
Ан-12 је че тво ро мо тор ни ели сни тран -

спорт ни ави он, по не кад на зи ван и „со -
вјет ским хер ку ле сом“ због слич но сти у

из гле ду и пер -
фор ман са ма са аме -

рич ким тран спорт ним
ави о ном C-130. Два Ан-12 су

би ла у са ста ву РВиП ВО не ка да шње
Ју го сла ви је, а ко ри сте га по ред ру ског,

бе ло ру ског, ки не ског и дру гих ва зду хо плов -
ста ва, број не ху ма ни тар не ор га ни за ци је и
ко мер ци јал не ком па ни је. РСК МиГ има на
рас по ла га њу Ан-12 за пре воз ло ги стич ке по -
др шке и тран спорт ави о на и де ло ва од и до
ко ри сни ка ави о на МиГ.

По са да:  пет (два пи ло та, ин же њер ле -
та, на ви га тор и ра ди о те ле гра фи ста), Раз мах
кри ла 38 m, ду жи на 33,1 m, ви си на 10.53m,
нај ве ћа по лет на ма са 61.000 kg, кр ста ре ћа
бр зи на 670 km/h, до лет (са нај ве ћим те ре -
том) 1,945 km.

Ка мов Ка 32

Ка мов 32 је ви ше на мен ски хе ли коп -
тер пре по зна тљив по ду плим тзв.

ко ак си јал ним ро то ри ма (глав ним „ели са ма“),
сме ште ним је дан из над дру гог, ко ји му да ју
ста бил ност и ис кљу чу ју по тре бу за реп ним
ро то ром. На стао је раз во јем мор на рич ког
про тив под мор нич ког хе ли коп те ра Ка-27 и
Ка-28, ко ји је ко ри шћен и у Ју го сла ви ји. 
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Груп но акро бат ско ле те ње пред ста -
вља сам врх об у че но сти пи ло та ко ји

упра вља ју ва зду хо пло ви ма, не рет ко одво је -
ним по са мо ме тар или два је дан од дру гог, и
све до чи о са вр ше ној хар мо ни ји чо ве ка и тех -
ни ке, али и чо ве ка и чо ве ка. Сто га ни је ни -
ма ло из не на ђу ју ће да се пи ло ти акро бат ских
гру па у сво јој зе мљи тре ти ра ју са по себ ним
по но сом. Ме сто пи ло та акро бат ске гру пе је
по пра ви лу ре зер ви са но са мо за вр хун ске пи -
ло те у зе ни ту ка ри је ре и то су нај че шће ис -
ку сни на став ни ци ле те ња или опит ни
пи ло ти. По то ме ни ру ска акро бат ска гру па
Стри жи ни је из у зе так, шта ви ше за раз ли ку
од ве ћи не дру гих гру па ко је ле те на школ -
ским или школ ско-бор бе ним ави о ни ма,
Стри жи то чи не на дво мо тор ним лов ци ма
ви со ких пер фор ман си МиГ-29.

Стри жи за да тум осни ва ња има ју 6.
мај 1991. го ди не, ка да су пр ви пут на сту -

пи ли под тим на зи вом и са атрак тив но
обо је ним ави о ни ма МиГ-29. Стри жи, као и
дру га акро бат ска гру па ВВС Ру ски ви те зо -
ви , ко ји ле те на ави о ни ма Су-27, део су
237. гар диј ског цен тра за при ка зи ва ње ва -
зду хо пло ва из ба зе Ку бин ка, не да ле ко од
Мо скве. 

Од мах по до би ја њу та да нај са вре ме -
ни јих ло ва ца МиГ-29, та да гар диј ски ло -
вач ки пук из Ку бин ке по чео је фор ми ра ње
гру пе ави о на за при ка зи ва ње, под вођ -
ством пот пу ков ни ка А.Н. Ку ту зо ва. По ја -
вљи ва ње упра во ових „ми го ва“ у фин ској
ба зи Ри са ла 1986. го ди не, тек три го ди не
по увoђе њу у на о ру жа ње но вог и на за па -
ду ве о ма ма ло по зна тог ави о на, иза зва ло
је пра ву сен за ци ју у струч ној јав но сти.
Гар диј ски ло вач ки пук је 1989. го ди не под
сво је окри ље при мио и „су хо је“,  лов це-

Стри жи (Ла сте)
Акро бат ска гру па
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бом бар де ре Су-17, так тич ке бом бар де ре
Су-24 и ју ри шни ке Су-25 и та ко по стао
234. ме шо ви ти авио пук, да би 13. фе бру -
а ра 1992. го ди не био тран сфор ми сан у
237. гар диј ски цен тар за при ка зи ва ње ва -
зду хо пло ва. Го ди ну да на ка сни је, два да на
по смр ти слав ног со вјет ског пи ло та ко ји је
обо рио 64 не мач ка ави о на,  цен тар је на -
зван по мар ша лу ави ја ци је Ива ну Ни ки то -
ви чу Ко же ду бу. 

Стри жи су то ком де ве де се тих, осим
пред до ма ћом пу бли ком, на сту па ли у
Фран цу ској, Швај цар ској, Бел ги ји, Тај лан -
ду, Мон го ли ји, Ви јет на му, Ма ле зи ји, Бу -
гар ској, Ки ни, САД и на тај на чин ви ше
не го успе шно де мон стри ра ли вр хун ско
уме ће али и отва ра ње Ру си је пре ма све ту. 

По сле 2000. го ди не Стри жи су ве о ма
рет ко ви ђа ни ван Ру ске Фе де ра ци је – на -
сту пи ли су са мо у Че шкој ре пу бли ци 2005.
и Ује ди ње ним Арап ским Еми ра ти ма. За па -
же ни су и за јед нич ки на сту пи гру па Стри -
жи и Ру ских ви те зо ва у ком би но ва ној
фор ма ци ји МиГ-29 и Су хо ја Су-27. За ви сно
од си ту а ци је, Стри жи на сту па ју у фор ма -
ци ји од че ти ри до шест ави о на, јед но се да
и дво се де МиГ-29УБ.
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Иљу шин Ил-76

Иљу шин Ил 76 је че тво ро мо тор ни
так тич ки тран спор тер но си во сти

48 то на те ре та или 145 вој ни ка са опре -
мом. Као и ве ћи на со вјет ских тран спор те -
ра, опре мљен је ро бу сним стај ним тра пом
ка ко би мо гао да по ле ће и са по лу у ре ђе -
них по лет но-слет них ста за. За са мо од бра -
ну у ре пу ума ту ре лу са то пом. Иде ја је
би ла да Ил-76 за ме ни ели сни Ан-12 ко ји је
ду пло ма ње но си во сти, али си оба ти па
оста ла у упо тре би и ко ри сте се у за ви сно -
сти од ве ли чи не те ре та и да љи не пре во за. 

   Про из ве де но је око 950 ави о на у
фа бри ци у Уз бе ки ста ну ко ји се ко ри сте у
ВВС и код број них ко мер ци јал них ко ри -
сни ка. Због сво је но си во сти и ро бу сно сти
Ил-76 је ави он ко ји је ско ро увек ви ђен
при ху ма ни тар ним опе ра ци ја ма, до ту ра
по мо ћи и ева ку а ци ји уне сре ће них. 

Ми ни стар ство за ван ред не си ту а ци је
(МЧС) Ру ске Фе де ра ци је ко ри сти ове ави о -
не и у уло зи „во де ног бом бар де ра“ за га ше -
ње по жа ра, а под на зи вом „скал пел“, по сто ји
вер зи ја ле те ће ци стер не, као и си стем за ра -
но от кри ва ње и на во ђе ње (ко ло кви јал но на -
зван „авакс“) А-50. Је дан Ил-76 се ко ри сти за
обу ку астро на у та та ко што кон тро ли са ним
по ни ра њем си му ли ра усло ве бес те жин ског
ста ња. Нај но ви ја ва ри јан та ИЛ-76МФ опре -
мље на је еко но мич ни јим и сна жни јим мо то -
ри ма ПС-90А. 

Раз мах кри ла 50.5 m, ви си на 14.76 m,
нај ве ћа по лет на ма са 172.000 kg, нај ве ћа бр -
зи на 850 km/h, пла фон ле та 15,500 m, до лет
(са нај ве ћим те ре том) 4.200 km, по гон ска
гру па: че ти ри мо то ра Ави а дви га тељ / Со ло -
вјев Д-30КП по ти ска по 117,7 kN.



28

Џе не рал дај на мик сов“ (Ge ne ral Dyna -
mics), да нас „Ло кид Мар ти нов“

(Loc kheed Mar tin), ави он Ф-16 дру ге ге не ра -
ци је по стао је, од ре ла тив но јед но став ног ва -
зду хо пло ва са уско де фи ни са ним спек тром
за да та ка (пр вен стве но бли ска бор ба про тив
ци ље ва у ва зду ху у по вољ ним ме тео усло ви -
ма) ви ше на мен ска бор бе на плат фор ма за ва -
зду шну бор бу, не по сред ну по др шку
коп не ним је ди ни ца ма, пре ци зна деј ства по
ци ље ви ма на зе мљи, су зби ја ње про тив ни -
ко ве ПВО, про ти ве лек трон ска деј ства,
так тич ко из ви ђа ње и на во ђе ње на
циљ, са мо гућ но шћу упо тре бе и да -
њу и но ћу и у свим ме те о ро ло шким
усло ви ма. 

У по ре ђе њу са прет ход ни ком,
јед но сед Ф-16Ц и дво сед Ф-16Д, има -
ју ја чи мо тор, ве ћу но си вост и мо гућ -
ност ин те гра ци је са вре ме ног на о ру жа ња и
опре ме. Основ но сред ство за бор бу у ва зду -
ху по ста ла је ра ке та „амрам“ (AIM-120
AMRA AM). За на пад на зе маљ ске ци ље ве 
Ф-16Ц но си про ти вра дар ску ра ке ту „харм“
(AGM-88 HARM), АГМ-154 и ла сер ски и
ГПС/GPS (са те лит ском на ви га ци јом) на во ђе -
не бом бе. За из ви ђа ње и обе ле жа ва ње ци -
ље ва не ки ави о ни но се под ве сни кон теј нер
„лан трин“ (LAN TRIN – Low Al ti tu de Na vi ga tion
Tar ge ting In fra Red for Night) у ко ме се на ла зи
ра дар за пра ће ње кон фи гу ра ци је те ре не при
ни ском ле ту, ин фра цр ве ни уре ђај, сен зор за
за хва та ње ци ља, ла сер ски да љи но мер и обе -
ле жи вач ме те. „Лан трин“ ви ди циљ на 18 ки -
ло ме та ра уда ље но сти.

1. септембар 2012.

СЈЕДИЊЕНЕ АМЕРИЧКЕ ДРЖАВЕ

Lockheed Martin F-16C/D Fighting Falcon
Фај тинг фал кон (бор бе ни со ко)

Раз мах кри ла: 9,45 m
Ду жи на: 15,03 m
Ви си на: 5,09 m
Ма са пра зног ави о на: 8.663 kg
Мак си мал на по лет на ма са: 19.187 kg
Мак си мал на бр зи на: 2.124 km/h
Мак си мал на бр зи на (на ни воу мо ра): 1.472 km/h
Пла фон ле та: 15.240 m
До лет (са до пун ским ре зер во а ри ма): 3.890 km
По гон ска гру па: тур бо вен ти ла тор ски мо тор „џе -
не рал елек трик” Ф110-ГЕ-100 (General Electric
F110-GE-100), по ти ска 122.7 кN са до дат ним са -
го ре ва њем
На о ру жа ње: ше сто цев ни топ „вул кан” М61А1
20 mm са 511 гра на та, до 6.500 kg убој них сред -
ста ва на пот крил ним, под труп ним и но са чи ма на
кра је ви ма кри ла
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Кон цепт до пу не бор бе них и дру гих
ва зду хо пло ва го ри вом у ва зду ху јед -

на је од не из о став них ка ри ка гло бал ног вој -
ног при су ства. Пи ло ти аме рич ких ави о на
ши ром све та ви ше од по ла ве ка ко ри сте
услу ге по у зда них ле те ћих ци стер ни „стра то -
тан керa“ (Bo e ing KC-135 Stra to tan ker). 

На осно ву јед ног од нај по зна ти јих пут -
нич ких ави о на на све ту, „бо ин га 707“ (Boeing
707) од 1956. го ди не у фа бри ци у Си је тлу на -
пра вље но је више од 700 ле те ћих ци стер ни
„стра то тан кера“ ра зних ва ри јан ти и озна ка. 

По сле пр вих ави о на ко ји су има ли тур -
бо мла зне мо то ре Ј57 (Pratt&Whit ney J-57-P-
59W), по зна те по ди рект ном убри зга ва њу
во де на по ле та њу што је за њи ма оста вља ло
ве ли ки облак па ре, KC-135Е до био је сре ди -
ном осам де се тих го ди на тур бо вен ти ла тор -
ске мо то ре ТФ 33 (Pratt&Whit ney
TF-33-PW-102) . 

Да на шња ва ри јан та KC-135R опре мље -
на је мо дер ним мо то ри ма CFM In ter na ti o nal
CFM56 (вој на озна ка F108-CF-100). У „ле те ћу
бен зин ску ста ни цу“, ка ко по не кад зо ву ове
ави о не, мо же ста ти до 92 то не го ри ва. Је дан
број „стра то тан ке ра“ има под крил не под ве -
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сни ке за пре та ка ње го ри ва ко ји су ком па ти -
бил ни и са ави о ни ма аме рич ке мор на ри це и
дру гих зе ма ља НА ТО. По ред аме рич ког ва -
зду хо плов ства ко је је нај број ни ји ко ри сник,
„стра то тан кер“ за до пу ну го ри ва у ва зду ху
ко ри сте и ору жа не сна ге Тур ске, Син га пу ра,
Фран цу ске и Чи леа.

Ва зду хо плов ство На ци о нал не гар де
Оха ја у ба зи Ри кен ба кер има две еска дри ле
са „стра то тан ке ри ма“, 145. (145th Air Re fu e -
ling Squ a dron) и 166. (166th Air Re fu e ling Squ -
a dron) ко је су у са ста ву 121. вин га (121st Air
Re fu e ling Wing).

Бо инг стра то тан кер
(Bo e ing KC-135R Stra to tan ker)

По са да: три члана (два пи ло та, опе ра тор си -
сте ма за пре та ка ње)
Раз мах кри ла: 39,88 m 
Ду жи на: 41,53 m
Ви си на: 12,70 m
Ма са пра зног ави о на: 44.663 kg
Мак си мал на по лет на ма са: 146.000 kg
Мак си мал на бр зи на: 933 km/h
Пла фон ле та: 15.200 m 
До лет (са 68.000 kg го ри ва за пре та ка ње):
2.420 km
Нај ве ћи до лет (у пре ле ту): 17.766 km
По гон ска гру па: 4 мо то ра CFM In ter na ti o nal
CFM56 (F108-CF-100) по ти ска 96,2 kN сва ки
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Швај цар ски школ ски ави он „пи ла -
тус” ПЦ-9 као основ ну на ме ну

има да бу ду ћим пи ло ти ма бор бе них ави о на
омо гу ћи обу ку у ле те њу и ру ко ва њу са вре -
ме ним си сте ми ма. Због то га је кон стру и сан
та ко да што ви ше си му ли ра по на ша ње знат -
но ја чих, ве ћих и ску пљих ва зду хо пло ва, што
је је дан од нај ве ћих про дај них аду та швај -
цар ског про из во ђа ча ле те ли ца. 

Про то тип је по ле тео 1984. го ди не, а но -
ви ави он је већ на ред не го ди не сер ти фи ко -
ван за упо тре бу. Иако спо ља под се ћа на
прет ход ни ка ПЦ-7, ПЦ-9 је пот пу но нов ави -
он, са ма ло на сле ђе них де ло ва кон струк ци је,
про стра ни јом пи лот ском ка би ном и сте пе на -
сто рас по ре ђе ним се ди шти ма – ин струк тор
се ди иза и ви ше од уче ни ка. 

С Л О В Е Н И Ј А

Пи ла тус ПЦ-9M ху до ур ник (ла ста ви ца)
(Pi la tus PC-9M Hu do ur nik)

По са да: 1-2 члана
Ду жи на: 10,70 m
Ра спон кри ла: 10,12 m
Ви си на: 3,26 m
Ма са пра зног авиона : 1.725 kg
Мак си мал на по лет на ма са: 3.200 kg
Мак си мал на бр зи на: 593 km/h
До лет: 1.642 km
Пла фон ле та: 11.580 m
Ду жи на по ле та ња (пре ле та ње пре пре ке од 
15 m): 400 m
Бр зи на кр ста ре ња (на ни воу мо ра):  502 km/h
Бр зи на кр ста ре ња (на 3.000 m): 552 km/h
По гон ска гру па: „Прат и Вит ни Ка на да“
(Pratt&Whit ney Ca na da) ПТ6А-62 тур бо е ли сни
мо тор сна ге 857 кW (огра ни чен на 708 кW)
На о ру жа ње: до 1.040 kg

У ре ги о ну ПЦ-9 ко ри сте Сло ве ни ја, Хр -
ват ска и Бу гар ска. Сло ве нач ко ва зду хо плов -
ство опре ми ло је у Изра е лу сво је „пи ла ту се”
на пад но-на ви га ци о ним уре ђа ји ма и бор бе -
ним ком пле том, чи ме су по ста ли је ди ни бор -
бе ни ави он у њеном ва зду хо плов ству.
Ин те ре сант но је да су сло ве нач ки „пи ла ту -
си“ том при ли ком уз на о ру жа ва ње до би ли и
ка му фла жно бо је ње, за ме нив ши до та да шњу
бе ло-пла во-цр ве ну „школ ску“ одо ру. 
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По са да: два пи ло та + ле тач ме ха ни чар
Но си вост: до 29 вој ни ка или 4.650 kg
Ду жи на: 15,53 m
Преч ник глав ног ро то ра: 15,6 m
Ви си на: 4,92 m
Ма са пра зног авиона: 4.350 kg
Мак си мал на по лет на ма са: 9.350 kg
Мак си мал на бр зи на: 278 km/h
Бр зи на кр ста ре ња: 262 km/h
До лет: 618 km 
Пла фон ле та: 4.100 m
Тра ја ње ле та: 3 ча са 20 мин.
По гон ска гру па: два „тур бо ме ка ма ки ла“
1А1 мо то ра (Tur bo me ca Ma ki la), сна ге по
1.185 кW
На о ру жа ње: топ ГИ АТ М621 ка ли бра 
20 mm или два ми тра ље за 7,62 mm или два
лан се ра са по 22 не во ђе них зр на 68 mm

Еуро коп тер ку гар 
(Euro cop ter AS532 Co u gar)

Еуро коп тер ку гар (Euro cop ter Co u -
gar) на стао је као мо дер ни за ци ја

фран цу ско-ен гле ског тран спорт ног хе ли -
коп те ра СА330 „пу ма” (SA330 Pu ma). Под
на зи вом „су пер пу ма” по ле тео је пр ви пут
1977. го ди не. У од но су на прет ход ни ка
опре мљен је са вре ме ним елек трон ским
уре ђа ји ма. Кон струк ци ја је оја ча на и олак -
ша на упо тре бом ком по зит них ма те ри ја ла
и има сна жни је мо то ре „Тур бо ме ка ма ки -
ла“. Ва ри јан те са озна ком Л (lon ge ur – фр.
ду га чак) у на зи ву, има ју про ду же ни труп, у
ко ји се мо же сме сти ти до 29 вој ни ка или

шест ра ње ни ка на но си ли ма, уз још де сет
љу ди. 

Раз ви је ни су и „ку га ри” АС532СЦ, опре -
мље ни за про тив брод ску и про тив под мор -
нич ку бор бу, на о ру жа ни ра ке та ма „eгзо се“
(Exo cet) или во ђе ним тор пе ди ма и плат фор -
мом „хо ри зон” (Ho ri zon) за осма тра ње са ра -
да ром, ко ји се спу шта из зад њег де ла тру па. 

Сло ве нач ке ору жа не сна ге има ју че ти -
ри „ку га ра“ и они ле те у 15. хе ли коп тер ском
ба та љо ну ко ји ба зи ра на аеро дро му Бр ник
из ме ђу Љу бља не и Кра ња.
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Ави он Ц-160 „тран сал ”(C-160 Tran -
sall) је дан је у ни зу за јед нич ких про -

је ка та ва зду хо плов них ин ду стри ја
за пад но е вроп ских др жа ва, у овом слу ча ју
Фран цу ске и Не мач ке. Пр вен стве но је за -
ми шљен као за ме на за фран цу ски „норд
но ра тлас”, тран спорт ни ави он из пе де се -
тих го ди на, упа дљив по дво труп ној кон -
струк ци ји. 

Про то ти по ви су по ле те ли 1963. го ди не,
а од 1967. по че ле су ис по ру ке 110 ави о на 
Ц-160D за Не мач ку, 50 ави о на Ц-160Ф за
Фран цу ску и осам ави о на Ц-160З за Ју жно а -
фрич ку Ре пу бли ку. 

Фран цу зи су сво је тран спор те ре скла -
па ли у „Аеро спа ти а лу“ (Aero spa ti a le), а Нем -
ци у фа бри ци „Ме серш мит-Бло ков-Блом“.

1. септембар 2012.

ТУРСКА

Ц-160 тран сал 
(C-160 Transall)

По са да: пет чла но ва
Но си вост: 16.000 kg те ре та или 80 на о ру жа них
вој ни ка
Ду жи на: 32,40 m
Ра спон кри ла: 40,00 m
Ви си на: 12,36 m
Ма са пра зног авиона: 30.000 kg
Мак си мал на по лет на ма са: 49.150 kg
Мак си мал на бр зи на: 513 km/h
До лет: 1.850 km 
Пла фон ле та: 8.230 m 
По гон ска гру па: два „Ролс-Ројс“ (Rolls Royce Tu -
ne 22) тур бо е ли сна мо то ра, сна ге по 4,225 кW

Фран цу ско ва зду хо плов ство осам де се -
тих го ди на по че ло је да до би ја C-160NG (но -
ве ге не ра ци је), а де це ни ју ка сни је про шли су
про грам мо дер ни за ци је и до би ли озна ку 
Ц-160Р (C-160R, Re no ve – об но вље ни). 

Нем ци су сво је „тран са ле” мо дер ни зо -
ва ли у „Бри тиш еро спеј су“ (Bri tish Aero spa -
ce). Не ко ли ко при ме ра ка опре мље но је за
ко му ни ка ци ју са под мор ни ца ма и елек трон -
ско ра то ва ње, а до би ли су озна ке Ц-160Х (C-
160H) и Ц-160Г (C-160G, га бри јел). 

Уз Фран цу ску, Не мач ку и Тур ску,
„тран са ле” упо тре бља ва и не ко ли ко ци вил -
них ко ри сни ка. 
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ФРАНЦУСКА

Ал фа џет (Alp ha Jet) По са да: два члана
Раз мах кри ла: 9,16 m
Ду жи на: 11,85 m
Ви си на: 4,19 m
Ма са пра зног ави о на: 3.515 kg
Мак си мал на по лет на ма са: 7.250 kg
Мак си мал на бр зи на: 994  km/h
Пла фон ле та: 14.000 m
До лет: 2.780 km
По гон ска гру па: два тур бо мла зна мо то ра
„тур бо ме ка ла зарк” (Chec ma Tur bo me ca La zarc
04-06) по ти ска по 13,2 кN
На о ру жа ње: топ ма у зер БК-27 (Mauser) ка ли -
бра 27 mm, до 2.500 kg убој них сред ста ва на
пет спољ них но са ча

Фран цу ска је јед на од др жа ва са
нај ду жом ва зду хо плов ном тра ди -

ци јом и пр ва зе мља ко ја је при ме ни ла кру -
жну озна ку – рон де лу на сво јим ави о ни ма и
та ко ус по ста ви ла стан дард озна ча ва ња вој -
них ле ти ли ца. 

Са бли зу 60.000 ци вил них и вој них при -
пад ни ка и око 800 ва зду хо пло ва раз ли чи тих
ти по ва, од то га око 250 бор бе них, да нас се
Фран цу ска убра ја у др жа ве са јед ним од нај -
број ни јих ва зду хо плов ста ва на све ту. Гло бал -
но при су ство фран цу ска ави ја ци ја одр жа ва
за хва љу ју ћи ба зи ра њу по је ди них је ди ни ца

или де та шма на, по ред до ми цил них аеро дро -
ма, и у Џи бу ти ју, Га бо ну, Се не га лу, Ча ду,
Фран цу ској По ли не зи ји, Фран цу ској Гва ја -
ни и Ује ди ње ним Арап ским Еми ра ти ма.

Фран цу ско-не мач ки „ал фа џет” (Alp ha
Jet) раз ви јен је ше зде се тих го ди на због по -
тре бе да се за ме ни школ ски мла зњак пр ве
ге не ра ци је „ло кид” Т-33 (Loc kheed T-33) и
„фу га ма жи сте ра” (Fo u ga Ma gi ster). Ал фа џет
за јед нич ки је про из вод „Да соа” (Das sa ult),
„Бре геа” (Bre gu et) и „Дор ни је ра” (Dor ni er). 

Авион је први пут полетео у ок то бру
1973. го ди не. У Фран цу ској су од лу чи ли да
„ал фа џет” ко ри сте пр вен стве но за обу ку пи -
ло та, за шта је и да нас у упо тре би, док је не -
мач ко ва зду хо плов ство у но вом ави о ну
ви де ло по тен ци јал за не по сред ну ва тре ну
по др шку и за ме ну „ђи не“, фи а та Г91. Због
раз ли чи те опре ме у но сном де лу, фран цу ски
и не мач ки ави о ни ви зу ел но се мо гу раз ли ко -
ва ти упра во по том де лу кон струк ци је. 

„Ал фа џет” на шао је куп це и у Бел ги ји,
Егип ту, Пор ту га лу, Ни ге ри ји, те у ци вил ним
фир ма ма ко је се ба ве ис пи ти ва њи ма у ва зду -
ху, али и при ват ним вла сни ци ма. 



СРБИЈА

ВА ЗДУ ХО ПЛОВ СТВО И ПВО 
ВОЈ СКЕ СР БИ ЈЕ

Ва зду хо плов ство и про тив ва зду хо -
плов на од бра на је вид Вој ске Ср -

би је у чи јем са ста ву су, по ред ко ман де,
204. и 98. ва зду хо плов на бри га да, 250. ра -
кет на бри га да за ПВД и 126. бри га да ВО -
ЈИН. Ту су и Ва зду хо плов ни за вод „Мо ма
Ста ној ло вић“ и Му зеј ЈРВ. Ко ман дант ВиП -
ВО је генерал  мајор Ранко Живак.
        Дан ВиПВО је 24. децембар. Тог дана
1912. године, на основу Одлуке српског
Војног министарства и Главног
ђенералштаба, војвода Радомир Путник је
донео Решење о формирању Ваздухопловне
команде са седиштем у Нишу. У састав
команде ушли су Аеропланско и Балонско
одељење, Водоничка централа и Голубија
пошта (сви сегменти тадашњег
ваздухопловства). 

У то време Србија је била једна од 15
земаља у свету која је имала војно
ваздухопловство и међу првих пет земаља у

свету која је употребила ваздухоплове у
борбеним дејствима. 

Непосредни организатор аеромитинга
Батајница 2012. је 204. ваздухопловна
бригада чију основну организацијску
структуру чине јединице ранга ескадрила,
батаљон – дивизион. Команда јединице је на
војном аеродрому Батајница. Командант 204.
ваздухопловне бригаде је бригадни генерал
Предраг Бандић.

Опремљена је авионима МиГ 21 и 29,
ЈАК 40, Супергалеб Г-4, Дорниер 28 и Утва 53,
као и хеликоптерима Ми-8, Ми-17 и Газела.

Поред команде у саставу бригаде су
101. ловачка авијацијска ескадрила, 252.
школско тренажна авијацијска ескадрила,
138. транспортна авијација и 890. мешовита
хеликоптерска ескадрила. Уз њих бригаду
чине и 24. ваздухопловно технички батаљон,
17. батаљон за обезбеђење аеродрома и 177.
артиљеријско ракетни дивизион.
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за основ ну обу ку („утве-75” у до ма ћем слу -
ча ју) и мла зног ави о на за на пред ну обу ку
(„су пер га ле ба”). На пра вље на су два про то -
ти па и шест пред се риј ских ави о на. 

Да на шња „ла ста” на ста ла је по ре де -
фи ни са ним зах те ви ма ко ји пред ви ђа ју ко -
ри шће ње и за се лек тив ну и основ ну обу ку.
           Под сти цај за на ста вак раз во ја и се -
риј ску про из вод њу пр ви срп ски ави он до -
био је на руџ би ном за из воз 20 при ме ра ка
у Ирак. Пр ви лет је оба вљен 5. фе бру а ра
2009. го ди не. 

„Ла сте” ула зе у са став 252. школ ско
тре на жне еска дри ле на аеро дро му Ба тај -
ни ца и у њи ма ће сво ја пр ва ле тач ка зна -
ња сти ца ти бу ду ће ге не ра ци је пи ло та
срп ског ва зду хо плов ства.

Лет не осо би на ави о на „ла ста”, укљу -
чу ју ћи и акро бат ске еле мен те, при ка за ће
ма јор Са ша Гру бач из Цен тра за лет на ис -
пи ти ва ња Тех нич ког опит ног цен тра. 

СРБИЈА

Ласта

Раз мах кри ла: 9,7 m
Ду жи на: 7, 97 m
Ма са пра зног ави о на: 888 kg
Мак си мал на бр зи на: 387 km/h
Кр ста ре ћа бр зи на: 221 km/h
Пла фон ле та: 6.400 m
По гон ска гру па: ше сто ци лин дрич ни мо тор „лај ко -
минг“ (Lyco ming AEIO-540-L1.B5D) сна ге 225 кW
или Lyco ming AEIO-580-B1A1 сна ге 220 кW

У го ди ни у ко јој сла ви век од свог
осни ва ња, у ВиП ВО Вој ске Ср би је

ула зи пр ви ва зду хо плов про из ве ден у до -
ма ћим фа бри ка ма од рас па да бив ше ју го -
сло вен ске фе де ра ци је – школ ски ави он
„ла ста”, про из вод пан че вач ке „Утве”, а
раз ви јен у Вој но тех нич ком ин сти ту ту. 

„Ла ста” је про је кат клип ног школ ског
ави о на ко ји ву че ко ре не из осам де се тих.
Пр во бит но је за ми шљен та ко да у про це -
су шко ло ва ња пи ло та бу де из ме ђу ави о на



Утва -75 (вој на озна ка В-53) је школ -
ски ави он за се лек тив ну и основ -

ну обу ку у пи ло ти ра њу, про из ве ден у
пан че вач кој фа бри ци ави о на. У 252. школ -
ско тре на жној еска дри ли на аеро дро му
Ба тај ни ца на „утва ма- 75” сво ја пр ва ле -
тач ка ис ку ства сти чу сту ден ти Вој не ака -
де ми је сме ра ави ја ци је.

Пр ви при ме рак по ле тео је 1976. го ди -
не. То ком се риј ске про из вод ње од 1979. до
1985. го ди не из ра ђе но је 136 при ме ра ка
основ не ва ри јан те, и по је дан про то тип по -
љо при вред ног ави о на, че тво ро се да и „утве -
78” са про ме ње ним кри лом. 

По по тре би се мо же на о ру жа ти лан се -
ри ма не во ђе них ра кет них зр на или ми тра ље -
ским кон теј не ри ма.

Утва- 75

По са да: два чла на
Ма са пра зан:685 kg
Мак си мал на те жи на у по ле та њу: 960 kg
Ду жи на: 7,11 m
Ви си на: 3,149 m
Раз мах кри ла: 9,73 m
Мак си мал на бр зи на: 215 km/h
Бр зи на кр ста ре ња: 165 km/h
Вр ху нац ле та: 4.000 m
До лет: 800 km
Тра ја ње ле та: 6 h 30 минута
По гон ска гру па: клип ни мо тор Av co 
Lyco ming IO-360-B1F, сна ге 134 kW



Ан то нов 26 на стао је на осно ву пут -
нич ког ави о на „ан то нов” Ан-24, ко -

ји је раз ви јен у дру гој по ло ви ни пе де се тих
као од го вор на по тре бу да се бо ље по ве жу
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Бу ду ћи пи ло ти срп ског ва зду хо плов -
ства пре не го што поч ну сту ди је на

Вој ној ака де ми ји мо ра ју два пу та да ско че из
ави о на, и то нај че шће ра де из дво кри ла ца
Ан-2 ко ји се ко ри сти за обу ку у па до бран -
ским ско ко ви ма на аеро дро му Ниш. По свом
из гле ду под се ћа на ави о не из пе ри о да из ме -
ђу два свет ска ра та, иако је пр ви при ме рак
по ле тео 1947. го ди не, ка да су ду пло кри ло и
плат не на опла та би ли уве ли ко пре ва зи ђе ни.
Ипак, за хва љу ју ћи тра ди ци о нал ној со вјет ској
ро бу сно сти, про из во ђен је у хи ља да ма при -
ме ра ка у СССР, Пољ ској и Ки ни, а мно ги при -
мер ци и да нас ле те. 

За РВ и ПВО бив ше Ју го сла ви је 1976.
го ди не на ба вље но је осам Ан-2 од фа бри ке
„Ми е лец” (PZL Mi e lec) из Пољ ске. Да нас
ВиП ВО Ср би је има са мо је дан Ан-2ТД.
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Ан то нов Ан-2

По са да: два чла на
Ма са пра зан:3.450 kg
Мак си мал на те жи на 
у по ле та њу: 5.500 kg
Ду жи на: 12,74 m
Ви си на: 6,10 m
Раз мах гор њег кри ла: 18,18 m
Раз мах до њег кри ла:14,24 m
Мак си мал на бр зи на на ви си ни од
1.750 m: 258 km/h
Вр ху нац ле та: 4.400 m
До лет:900 km са те ре том од 500 kg
Но си вост: 1.000 kg те ре та или де сет
па до бра на ца или шест ра ње ни ка на
но си ли ма са два са ни тет ска пра ти о -
ца
По гон ска гру па: је дан клип ни мо тор
Asz-62IR (ли цен цно из ра ђен Шве цов
АШ-62), сна ге 746 kW (1.000 КС). 
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ма њи ло кал ни аеро дро ми ра штр ка ни ши ром
СССР.

На пр ви по глед основ на раз ли ка у од -
но су на пут нич ког „ста ри јег бра та“ је рам па
за уто вар и ис то вар те ре та у зад њем де лу
ави о на. Про ме ње на је и ка би на ко ја је од
пут нич ке до би ла вој ну на ме ну и при ла го ђе -
на је за пре воз људ ства (угра ђе на су скло пи -
ва се ди шта), де сан ти ра ње до 40
па до бра на ца или 5,5 то на те ре та, пре воз те -
ре та или до 24 ра ње ни ка на но си ли ма уз пра -
те ће ме ди цин ско осо бље. 

Као и ве ћи на со вјет ских тран спорт них
ави о на, Ан-26 је пред ви ђен у се кун дар ној
бом бар дер ској уло зи и на че ти ри но са ча са
до ње стра не тру па мо же по не ти бом бе од
по 500 килограма. 

СФРЈ је за по тре бе опре ма ња тран -
спорт них еска дри ла РВиП ВО 1976. го ди не

Ан то нов Ан-26

Број чла но ва по са де: пет чланова
Ду жи на: 23,8 m
Раз мах кри ла: 29,2 m 
Ви си на: 8,575 m
Ма са пра зан: 15.900 kg
Мак си мал на но си вост те ре та: 5.500 kg
Мак си мал на бр зи на у хо ри зон тал ном ле -
ту: 460 km/h
Пла фон ле та: 7.500 m
До лет: 2.550 km (са мак си мал ном 
ко ли чи ном го ри ва), 1.100 km 
(са мак си мал ним оп те ре ће њем)
По гон ска гру па: два тур бо е ли сна мо то -
ра Про грес / Ив чен ко АИ-24ВТ 
сна ге 2x 2103 кW,  плус до дат ни Со -
јуз/Ту ман ски РУ19А-300 по ти ска 7,85 kN

на ба ви ла 14 ави о на Ан-26, ко ји су рас по ре -
ђе ни на аеро дро ме у Ни шу и Пле со по ред
За гре ба, а сре ди ном осам де се тих на ба вљен
је и пет на е сти ави он. До ма ћа озна ка је Т-70.

Ави о ни ма Ан-26, ко је да нас ко ри сти
Вој ска Ср би је, ре мон том је про ду жен рад ни
век до 2015. го ди не. 



40

Га зе ла је ла ки ви ше на мен ски хе ли коп -
тер, про јек то ван у са рад њи фран цу -

ског „Аеро спа ти а ла” (Aero spa ti a le) и
бри тан ског „Ве стлан да” (We stland). Про то -
тип је по ле тео 1967. го ди не. Је дан од но ви -
те та у то вре ме био је и фе не строн, реп ни
ро тор ко ји се на ла зи у са мом вер ти кал ном
ста би ли за то ру хе ли коп те ра. Број ни ко ри сни -
ци упо тре бља ва ју „га зе ле” раз ли чи тих ва ри -
јан ти за обу ку пи ло та, ве зу, из ви ђа ње,
про ти во клоп ну бор бу и ва тре ну по др шку. 
        Ста ри ја ва ри јан та СА341 има мо тор
„аста зу” III (Tur bo me ca Asta zou), сна ге 440 кW
/590 КС, док но ви ју СА342 (SА342) по го ни мо -
тор „аста зу” XIV, сна ге 631 кW/845 КС. 

По сле пр ве се ри је хе ли коп те ра уве зе -
них из Фран цу ске, ју го сло вен ско РВиП ВО
опре мље но је са сто хе ли коп те ра ли цен цно
из ра ђе них у мо стар ском „Со ко лу”. 

У ВиП ВО Вој ске Ср би је у упо тре би су
„га зе ле” ин тер не озна ке Х-42 и Х-45. За про -
ти во клоп ну бор бу на ме ње на је ва ри јан та „га -
ма” ХН-42М, од но сно ХН-45М, на о ру жа на са
че ти ри во ђе не ра ке те 9М14М „ма љут ка” и
две ра ке те ва здух–ва здух 9М32М „стре ла
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2М.” Из ви ђа ње и ко рек ци ја ва тре за да так је
по са да хе ли коп те ра ХИ-42 „хе ра”. 

Срп ске „га зе ле” ба зи ра ју на Ба тај ни ци,
Ла ђев ци ма и Ни шу и по пу ња ва ју 890. ме шо -
ви ту хе ли коп тер ску еска дри лу Пе га зи, 714.
про ти во клоп ну хе ли коп тер ску еска дри лу
Сен ке и 119. ме шо ви ту хе ли коп тер ску еска -
дри лу Зма је ви. 

Ма не вар ске спо соб но сти „га ме” по се -
ти о ци ма аеро -ми тин га Ба тај ни ца 2012 при -
ка за ће ма јор Са ша Ни ко лић из 714. по хе
Сен ке са аеро дро ма Ла ђев ци код Кра ље ва.

Гру пу хе ли коп те ра „га ма” из 98. ва зду -
хо плов не бри га де пред во ди ће пот пу ков ник
Пре драг Ни ко лић, пр ви пра ти лац је ма јор
Мом чи ло Ку бу рић, во ђа па ра ма јор Срећ ко
Др жа јић и дру ги пра ти лац ма јор Вла дан Бо -
ги ће вић.  

Га зе ла СА342Л 
(So ko / Aero spa ti a le SA341H / SA342L Ga zel le)

Преч ник ро то ра: 10,50 m
Ду жи на тру па: 9,53 m
Ви си на: 3,18 m
Ма са пра зног хе ли коп те ра: 975 kg
Мак си мал на по лет на ма са: 2.000 kg
Мак си мал на бр зи на: 310 km/h
Бр зи на кр ста ре ња: 238 km/h
До лет: 755 km/h
По гон ска гру па: мо тор „тур бо ме ка аста зу”
(Tur bo me ca Asta zou XIV), сна ге 631 кW / 845КС
На о ру жа ње: че ти ри во ђе не ра ке те 9М14М
ма љут ка и две ра ке те ва здух–ва здух 9М32М
„стре ла 2М”



Mи-8 / Ми-17 По са да: три чла на (два пи ло та и тех ни чар ле тач) 
Но си вост: до 4.000 kg уну тар тру па, или 4.500 спо ља
Ду жи на тру па: 12,66 m 
Ду жи на са ро то ри ма: 18,21 m
Преч ник ро то ра: 21,29 m
Ви си на: 4,75 m
Ма са пра зан: 7.055 kg
Мак си мал на бр зи на (пу но оп те ре ће ње): 230 km/h
Бр зи на кр ста ре ња: 210 km/h
Пла фон ле та: 4.500 m
До лет (на ви си ни 500 м): 695 km
До лет са до пун ским ре зер во а ри ма: 1.225 km
На о ру жа ње: до 1.500 kg на шест спољ них но са ча

Од ка да је пр ви пут по ле тео по чет -
ком ше зде се тих, фа бри ке у Ка за ну

и Улан Удеу ис по ру чи ле су ви ше од 10.000
хе ли коп те ра из по ро ди це Ми-8. Од по чет ка
осам де се тих у по ну ди су мо дер не ва ри јан те
под ко мер ци јал ном озна ком Ми-17, опре -
мље не сна жни јим мо то ри ма и па ке том опре -
ме, у за ви сно сти од по тре ба и ку пов не мо ћи
на ру чи о ца.

Вој ни хе ли коп те ри Ми-17 спо ља се раз -
ли ку ју од прет ход ни ка по оклоп ним пло ча ма
ко је шти те по са ду, ве ћим но са чи ма за на о -
ру жа ње (са да по три са сва ке стра не) и уре -
ђа ју ко ји скре ће и хла ди из дув не га со ве из
мо то ра ка ко би се сма њио то плот ни од раз
ле те ли це. 

Иако ни је при мар но бор бе ни хе ли коп -
тер, Ми-8/Ми-17 мо же се опре ми ти ми тра -
ље зи ма, не во ђе ним ра кет ним зр ни ма и
про тив тен ков ским про јек ти ли ма. Сво ју бор -
бе ну упо тре бљи вост до ка зао је у број ним су -
ко би ма и опе ра ци ја ма ши ром све та. Је дан од
до ка за из др жљи во сти ру ског хе ли коп те ра у

екс трем ним кли мат ским усло ви ма је сте и на -
бав ка хе ли коп те ра тог ти па за опе ра ци је
аме рич ких сна га у Ав га ни ста ну под ци вил -
ним ре ги стра ци ја ма. 

Не ко ли ко ре мон то ва них Ми-8Т и два
мо дер ни ја Ми-17 ко ри сти ВиП ВО на аеро -
дро ми ма Ба тај ни ца и Ниш, у 890. и 119. ме -
шо ви тој хе ли коп тер ској еска дри ли. По ред
вој ног тран спор та што им је основ на на ме -
на, ВиП ВО сво је „осми це“ и „се дам на е сти -
це“ ко ри сти и за тра га ње и спа са ва ње,
по др шку спе ци јал ним сна га ма, га ше ње по -
жа ра, пре воз ра ње ни ка за ци вил не и вој не
по тре бе и мно ге дру ге на ме не. 
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Са вре мен ском дис тан цом од по ла
ве ка од пр вог ле та, „га леб” се мо же

сма тра ти пр вим ве ли ким успе хом до ма ћих
кон струк то ра у пе ри о ду по сле Дру гог свет -
ског ра та. Раз вој је по чео у дру гој по ло ви ни
пе де се тих, а пр ви лет про то ти па Г-1 оба вљен
је 1961. го ди не. Упра во тај ави он, „га леб” бр.
23001, тре нут но се ре ста у ри ше и по сле за -
вр шет ка тих ра до ва би ће из ло жен у Му зе ју
ју го сло вен ског ва зду хо плов ства. 

За РВиП ВО бив ше Ју го сла ви је из ра ђе -
на су три про то тип ска при мер ка Г-1, Г-2 и 
Г-3 и 132 ави о на из се риј ске про из вод ње са
зва нич ном озна ком Н-60. Са ја чим мо то ром
из ра ђи ва ни су „ја стре бо ви” – 121 ју ри шник 
Ј-21 (укљу чу ју ћи два про то ти па), 38 из ви ђа ча
ИЈ-21 и 18 дво се да НЈ-21. 

„Га ле бо ви” су из ве зе ни у Ли би ју, Зам -
би ју, је дан при ме рак у Ин до не зи ју, а ре ста у -
ри са ни при мер ци ле те у ци вил ству на ско ро
свим кон ти нен ти ма. 

Г-2 га леб

Раз мах кри ла: 11,62 m
Ду жи на: 10,34 m
Ви си на: 3,28 m
Ма са пра зног ави о на: 2.670 kg
Мак си мал на по лет на ма са: 4.280 kg
Мак си мал на бр зи на: 788 km/h
Пла фон ле та: 12.000 m
До лет: 1.240 km
По гон ска гру па: је дан тур бо мла зни мо тор
„Ролс-Ројс Вај пер” (Rollce Royce Viper 11
Mk 22-6) по ти ска 11,1 кN
Го ри во: 1.069 kg
На о ру жа ње (укло ње но): два ми тра ље за
12,7 mm са по 160 ме та ка, до 360 kg убој -
них сред ста ва на пот крил ним но са чи ма



ле ба” у упо тре бу пре ла зи ли ди рект но са „Га -
ле ба” на бор бе не „Ми го ве” или „Ор ло ве”.  

У раз во ју су из ра ђе на два про то ти па и
шест пред се риј ских ави о на, ко ји су ка сни је
мо ди фи ко ва ни у те гља че ме та Н-62Т за уве -
жба ва ње цев не про тив ва зду хо плов не од -
бра не. 

Од 1984. до 1991. го ди не у фа бри ци
„Со ко” у Мо ста ру из ра ђе на су 77 „су перга -
ле ба“ за РВ и ПВО, а шест при ме ра ка је из -
ве зе но у Ми јан мар. 

Да нас у ВиП ВО „су перга ле бо ви” ле те у
252. школ ско тре на жној еска дри ли „Кур ја -
ци са Ушћа“ на аеро дро му Ба тај ни ца, у ко -
јој се об у ча ва ју и сту ден ти Вој не ака де ми је
сме ра ави ја ци је и у 241. ло вач ко-бом бар -
дер ској еска дри ли „Ти гро ви“ на аеро дро му
Ла ђев ци. 

У пла ну је ре монт и мо ди фи ка ци ја ових
ави о на на стан дард Г-4МД мо дер ном ин -
стру мен та ци јом, ви ше на мен ским по ка зи ва -
чи ма и на пад но-на ви га ци о ном опре мом што
ће, кад се спро ве де, омо гу ћи ти „су перга ле -
бу” ду го роч ну ка ри је ру на срп ском не бу. 

На ави о ни ма Г-4 „су перга леб” на аеро -
ми тин гу Ба тај ни ца 2012 на сту пи ће пи ло ти
потпуковник Зоран Еркић као вођа
одељења, у другој кабини је мајор Саша
Јосифљевић. Први пратилац је мајор Бобан
Вучковић, а у другој кабини је капетан
Владимир Крстић. Вођа пара је мајор Роберт
Јелен, у другој кабини је мајор Дарко Јефтић
и пратилац је потпуковник Бојан
Милосављевић, а у другој кабини је мајор
Симеун Кузмановић.

   Са мо стал ни при каз лет них осо би на
ави о на „су перга леб“ из ве шће ма јор Го ран
Са вић, проб ни пи лот Цен тра за лет на ис пи -
ти ва ња Тех нич ког опит ног цен тра. За вр шио
је Ва зду хо плов ну вој ну ака де ми ју 1997. го -
ди не. Има око 900 са ти на ле та. 
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Г-4 „су перга леб” (до ма ћа озна ка Н-62)
је школ ско-бор бе ни ави он, по след -

њи и по мно ги ма нај у спе шни ји про из вод
ва зду хо плов не ин ду стри је бив ше Ју го сла -
ви је. У ње го вом раз во ју, ко ји је по чео сре -
ди ном се дам де се тих го ди на, при ме ње на
су ис ку ства и тех но ло ги је осво је не у про -
јек то ва њу и про из вод њи „ га ле ба”, „ ја стре -
ба” и „oр ла”.

На ме њен је за шко ло ва ње и бор бе ну
обу ку пи ло та, ко ји су до уво ђе ња „су пер га -

Г-4 су перга леб

Раз мах кри ла: 9,88 m
Ду жи на: 11,34 m
Ви си на: 4, 28 m
Ма са пра зног ави о на: 3.250 kg
Мак си мал на бр зи на: 910 km/h
Кр ста ре ћа бр зи на (на 6.000 m): 845 km/h
Пла фон ле та: 14.200 m
До лет: 1.700 km
До лет (са до пун ским ре зер во а ри ма): 2.500 km
По гон ска гру па: је дан тур бо мла зни мо тор „Ролс
Ројс Вај пер” (Rollce Royce Viper Mk 632-46) 
по ти ска 17.8 kN
На о ру жа ње: дво цев ни топ ГШ-23 ка ли бра 23
mm, до 1.200 kg убој них сред ста ва на че ти ри
пот крил на но са ча
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Ј-22 орао

По са да: је дан члан
Раз мах кри ла: 9,62 m
Ду жи на: 14,9 m
Ви си на: 4,5 m
Ма са пра зног ави о на: 5.700 kg
Мак си мал на по лет на ма са: 11.200 kg
Мак си мал на бр зи на: 1.260 km/h
Пла фон ле та: 13.200 m
Бор бе ни ра ди јус: 160 km
По гон ска гру па: два тур бо мла зна мо то ра „Ролс-
Ролс Вај пер” Мк 633-41 (Rolls Royce Vi per), по ти -
ска 17.79 кN, без до пун ског са го ре ва ња, 22.24 кN
са до пун ским са го ре ва њем
На о ру жа ње: два дво цев на то па ГШ-23Л, ка ли бра
23 mm до 2.800 kg убој них сред ста ва на пот крил -
ним но са чи ма.

да ма би ти пи ло ти потпуковник Дејан
Васиљевић, вођа у двоседу у чијој је другој
кабини мајор Иван Пантић. Први пратилац
је мајор Бојан Стојановић, вођа пара је
потпуковник Зоран Продановић, а пратилац
потпуковник Милан Обреновић.  

Пот пу ков ник Ми о драг Ри стић, опит ни
пи лот Сек то ра за лет на ис пи ти ва ња Тех нич -
ког опит ног цен тра при ка за ће ма не вар ске
спо соб но сти овог ави о на у атрак тив ном са -
мо стал ном на сту пу. Пот пу ков ник Ри стић
сво је ле тач ко уме ће при ка зу је на обо је ном
„ор лу” 25207, ко ји је по ње го вим на сту пи ма
по знат и ван гра ни ца Ср би је.

Орао је ју ри шни ави он раз ви јен у са рад њи ју го сло вен -
ске и ру мун ске ави о ин ду стри је. Про јек то ван је у Ва -

зду хо плов нотех нич ком ин сти ту ту у Бе о гра ду. Про из вод ња је
по де ље на из ме ђу мо стар ског „Со ко ла”, пан че вач ке „Утве” и
ру мун ског ИАв-а (IAv), те број них ко о пе ра на та. 

По го њен је са два мо то ра „Ролс-Ројс Вај пер”, чи ју су про -
из вод њу по бри тан ској ли цен ци осво ји ли ВЗ „Орао” из Рај -
лов ца и ру мун ска „Тур бо ме ка ни ка”. Пр ва два про то ти па
по ле те ла су го то во исто вре ме но у Мо ста ру и у Ру му ни ји 30.
ок то бра 1974. го ди не. 

По ред два угра ђе на то па ка ли бра 23 mm, на че ти ри пот -
крил на но са ча мо же по не ти не во ђе не бом бе и ра ке те, ТВ на -
во ђе не ра ке те ме ве рик, ка сет не бом бе и бом бе за деј ство по
по лет но-слет ним ста за ма. 

Ави о ни ма „орао” на о ру жа на је 241. ло вач ко-бом бар дер -
ска еска дри ла „Ти гро ви” на аеро дро му Ла ђев ци код Кра ље ва.
У са ста ву 2. из ви ђач ког ави ја циј ског оде ље ња на истом аеро -
дро му на ла зе се „ор ло ви” ва ри јан те ИЈ-22 и ИНЈ-22.  

На аеро- ми тин гу Ба тај ни ца 2012, у ле тач ком де лу про -
гра ма на сту пи ће три ор ла 241. еска дри ле за чи јим ће ко ман -



Ове го ди не на вр ша ва се по ла ве ка
од ка да су пр ви ави о ни МиГ-21Ф

ушли у са став ло вач ких је ди ни ца не ка да шње
Ју го сла ви је. Са вре ме ни је ва ри јан те, МиГ
21бис и дво се ди за пре о бу ку МиГ 21УМ да -
нас ле те у са ста ву 101. ло вач ке еска дри ле
„Ви те зо ви“ 204. ва зду хо плов не бри га де на
аеро дро му Ба тај ни ца. 

Два МиГ- 21бис на о ру жа ни ра ке та ма и
опре мље ни до дат ним ре зер во а ри ма де жу ра -
ју 24 ча са за слу чај по вре де ва зду шног про -
сто ра. 

МиГ-21 од ли ку је јед но став ност ко ри -
шће ња и ро бу сност. За хва љу ју ћи од но су сна -
ге мо то ра и те жи не мо же да ле ти и бр зи ном
дво стру ко ве ћом од бр зи не зву ка. По по тре -
би, за раз ви ја ње до дат не сна ге пи лот мо же
на 30 се кун ди укљу чи ти по се бан ре жим ра -
да мо то ра ко ји да је по ти сак ви ше од два пу -
та ве ћи од ре дов ног. 
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МиГ-21

По са да: је дан члан
Пра зан: 5.843 kg
Мак си мал на те жи на у по ле та њу: 10.400 kg
Ду жи на: 14,1 m
Ви си на: 4,12 m
Раз мах кри ла: 7,15 m
Мак си мал на бр зи на на ви си ни 11.000 m:
2.175 km/h
По чет на бр зи на пе ња ња: 225 m/s
Вр ху нац ле та: 17.500 m
Мак си мал ни до лет (са ре зер во а ром 
за го ри во од 800 l): 1.505 km
На о ру жа ње: дво цев ни топ ГШ-23Л, 
ка ли бра 23mm са 200 гра на та, 1.500 kg
убој них сред ста ва на че ти ри пот крил на
но са ча 
По гон ска гру па: тур бо мла зни мо тор Со -
јуз Р-25-300, по ти ска 40,3 kN, без до дат -
ног са го ре ва ња (ДС) и 69,65 kN са ДС,
крат ко трај но у ван ред ном ре жи му 
97,30 kN

Пр ве ва ри јан те МиГ-21 као ла ког лов ца-
пре сре та ча би ле су на о ру жа не то пом 30 мил-
метара. Убр зо су „ба ла лај ке“ (на зив је до био
по ви зу ел ној слич но сти са ру ским на ци о нал -
ним ин стру мен том) опре мље не и ра ке та ма и
на о ру жа њем за деј ство по коп ну. 

У ВиП ВО Вој ске Ср би је стан дард но на -
о ру жа ње МиГ-21бис за ло вач ке за дат ке су
ра ке те ва здух-ва здух Р-60 и дво цев ни топ
ГШ-23Л  ка ли бра 23 mm, са 200 гра на та. 

Са више од 10.000 на пра вље них при ме -
ра ка, не ра чу на ју ћи ли цен цну про из вод њу у
Че хо сло вач кој и Ин ди ји, као ни ки не ске ко -
пи је и де ри ва те, МиГ-21 је нај број ни ји бор -
бе ни ави он у пе ри о ду по сле Дру гог свет ског
ра та. У Евро пи га уз Ср би ју и да ље ко ри сте
Ру му ни ја, Бу гар ска и Хр ват ска. 

На аеро- ми тин гу Ба тај ни ца 2012 у дво-
седу МиГ-21 биће пилоти потпуковник Ђу-
рица Марић и мајор Мирослав Чеман.
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МиГ-29

МиГ-29 је ло вач ки ави он тре ће ге не ра -
ци је со вјет ске про из вод ње. Кон стру -

и сан је у би роу ко ји но си на зив Ми ко ја на и
Гу ре ви ча, ко ји је сте као свет ско при зна ње
упра во по раз во ју по ро ди ца ло вач ких ави о на.
Пр ви про то тип је по ле тео 1977. го ди не. 

Основ на на ме на МиГ-29 је за шти та ва зду -
шног про сто ра, од но сно во ђе ње ва зду шне
бор бе из над фрон та и у по за ди ни. На о ру жан је
ра ке та ма ва здух-ва здух Р-73, Р-27 и Р-60. Ни -
шан ски си стем спрег нут је са ка ци гом пи ло та
ко ји по кре та њем гла ве за хва та циљ. Мо же се
упо тре би ти и за деј ство по ци ље ви ма на коп ну
и мо ру. 

РВиП ВО на ба ви ло је кра јем осам де се тих
у СССР та да нај мо дер ни је лов це: 14 јед но се -
дих МиГ-29 ко ји су озна че ни Л-18 и два дво се -
да МиГ-29УБ ко ји су до би ли озна ку НЛ-18. 

У про ле ће 1999. го ди не пи ло ти 127. еска -
дри ле „Ви те зо ви” по ле те ли су у су срет ви ше -
стру ко број ни јем и тех но ло шки над моћ ни јем
не при ја те љу. Два пи ло та, пу ков ник Ми лен ко Па -
вло вић и ма јор Зо ран Ра до са вље вић по ги ну ли су
у сво јим „два де сет де вет ка ма“ у по ку ша ју да се
су прот ста ве агре си ји ме ђу на род не ко а ли ци је. 

Сред стви ма На ци о нал ног ин ве сти ци о ног
пла на ре мон то ва но је и опре мље но са вре ме ним
на ви га ци о ним и ко му ни ка ци о ним уре ђа ји ма пет
ави о на, чи ме им је век про ду жен за још де сет
го ди на или 700 ча со ва на ле та. 

Тре нут но су три Л-18 и је дан НЛ-18 у са -
ста ву 101. ло вач ке ави ја циј ске еска дри ле 204.
ва зду хо плов не бри га де на аеро дро му Ба тај ни -
ца. Пи ло ти 101. еска дри ле су на сво јим ави о ни -
ма то ком про шле го ди не из ве ли пр во бо је во
га ђа ње ци ље ва у ва зду ху, из над по ли го на Ша -
бла на Цр ном мо ру, у Бу гар ској. 

На аеро- ми тин гу Ба тај ни ца 2012 на ави -
о ни ма МиГ-29 на сту пи ће пот пу ков ник Алек сан -
дар Пи по ски, ко ман дант 101. еска дри ле као
во ђа па ра и ма јор Ми ло мир Миљ ко вић у уло зи
пра ти о ца.
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Раз мах кри ла: 11,36 m
Ду жи на: 17,32 m
Ви си на: 4,73 m
Ма са пра зног ави о на: 10.900 kg
Мак си мал на по лет на ма са: 18.500 kg
Мак си мал на бр зи на: 2.445 km/h
Кр ста ре ћа бр зи на (на ни воу мо ра): 1.500 km/h
Пла фон ле та: 18.000 m
До лет: 1.500 km
До лет (са до пун ским ре зер во а ри ма): 2.200 km
По гон ска гру па: два мо то ра Ту ман ски РД-33 укуп ног
по ти ска са до дат ним са го ре ва њем 81.39 kN
Го ри во: 3.400 kg
На о ру жа ње: топ 30 mm ГШ-301 са 150 гра на та и до
3.000 kg убој них сред ста ва на пот крил ним но са чи ма.



Ма ли тро мо тор ни пут нич ки Јак-40
(ЯК-40) на стао је као од го вор

кон струк тор ског би роа Ја ко вље ва на зах -
тев на ци о нал ног пре во зни ка Аеро фло та за
ма лим ро бу сним ави о ном, ко ји би по ве зи -
вао уда ље не аеро дро ме, са кра тим пи ста -
ма (до 700 ме та ра), че сто без бе тон ске
пре свла ке. 

Јак-40 се мо же сма тра ти прет ход ни -
ком да нас ве о ма по пу лар не ка те го ри је
мла зних пут нич ких ави о на ко ји су по зна ти
под на зи вом „ре ги о нал ни џе то ви“. Со вјет -
ски Аеро флот је пр ве при мер ке до био
1968. го ди не. 

СФРЈ је на ба ви ла шест ави о на ко ји су
ко ри шће ни углав ном за пре воз ви со ких
др жав них и вој них слу жбе ни ка. На број -
ном ста њу 138. тран спорт не еска дри ле на
аеро дро му Ба тај ни ца оста ла су три ави о -
на овог ти па.

Ја ко вљев Јак-40

Дор ни ер До-28Д2

Дор ни ер До-28Д2 је дво мо тор ни ла -
ки тран спорт ни ави он пред ви ђен за

по ле та ње и сле та ње са крат ких пи ста, про -
из во ђен у Немaчкој од кра ја пе де се тих. На -

стао је из јед но мо тор ног Do-27. Два при мер -
ка су ко ри шће на у Ју го сла ви ји од 1975. го ди -
не за фо то гра ме три ју, од но сно сни ма ње
зе мљи шта за по тре бе из ра де ге о граф ских
ка ра та за ци вил ну и вој ну на ме ну. 

За исте по требе на ба вљен је 2011. го -
ди не „пај пер се не ка“ (Piper Pa 34 Seneca),
што „дор ни е ри ма“ зна чи за слу же ну пен зи ју. 

Ду жи на 11,41m, ра спон кри ла 15, 55 m,
нај ве ћа по лет на те жи на 9.590 kg, мо то ри два
ели сна „лај ко минг“ (Lyco ming IG SO-540
-A1E) по ти ска по 285 kW (380 КС).

По са да: три чла на
Ма са пра зан:8.580 kg
Нај ве ћа ма са у по ле та њу: 13.700 kg
Ду жи на: 20,36 m
Ви си на: 6,40 m
Раз мах кри ла: 25 m
Мак си мал на бр зи на: 600 km/h
Вр ху нац ле та: 12.000–14.000 m
До лет:   1.600 km
Но си вост: 28 пут ни ка или  990–2.720 kg те ре та
По гон ска гру па: два тур бо вен ти ла тор ска мо то -
ра ЗМКБ Про грес (Ив чен ко) Ал-25 
по ти ска 3 x 14,71 kN 



С-125М не ва-М је ра кет ни си стем за
уни шта ва ње ци ље ва у ва зду ху. На

лан се ре се мо же по ста ви ти до че ти ри ра ке -
те са бо је вом гла вом, у ко јој има око 4500
фраг ме на та. Ра ке те се ра дар ски на во де на
циљ, а мо же га ђа ти ци ље ве до 17 km уда ље -
но сти (25 km у до ла зном прав цу). 
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С-125М не ва - М

Куб-М је са мо ход ни ра кет ни
про тив ва зду хо плов ни си -

стем и то је упра во ње го ва нај ве ћа
пред ност – лан се ри, ра да ри и ко -
манд на во зи ла су или на гу се ни ца ма
или на точ ко ви ма, што омо гу ћа ва бр -
зо и ефи ка сно ме ња ње по ло жа ја. 

Циљ от кри ва на да љи на ма до 60
km, а мо же га ђа ти до 10 км ви си не и
25 km да љи не. Про јек тил ле ти бр зи -
ном до 930 ме та ра у се кун ди и има
57 kg екс пло зив ног пу ње ња. 

Куб-М

То ком ра та 1999. го ди не при пад ни ци
250. ра кет не бри га де овим ра кет ним си -
сте мом обо ри ли су „не ви дљи ви“ Ф-117A
и је дан Ф-16C. Су фикс „М“ у на зи ву не ве
озна ча ва мо ди фи ко ва ни мо дел. 
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Уле тач ком и из ло жбе ном де лу аеро -
ми тин га Ба тај ни ца 2012. ци вил ну

ави ја ци ју пред ста вља ће Ва зду хо плов ни са вез
Ср би је, на ци о нал ни аеро клуб са тра ди ци јом
ду гом бли зу 80 го ди на. Овај  са вез не гу је раз -
вој је дри ли чар ства, мо тор ног ле те ња, па до -
бран ства, па ра глај дин га, ра кет ног и
ва зду хо плов ног мо де лар ства, ба ло нар ства и
ул тра ла ког ле те ња, те сва ке го ди не ор га ни -
зу је не ко ли ко де се ти на так ми че ња у зе мљи,
и по ша ље де сет срп ских ре пре зен та ци ја  у
раз ли чи тим спор то ви ма на так ми че ња ван
зе мље. Мо тор ни ави о ни, ул тра ла ки ави о ни,
је дри ли це, ба ло ни, па до бран ци и пи ло ти па -
ра глај де ра, са мо су не ке од за ни мљи во сти
ко је ће по се ти о ци мо ћи да ви де. 

Злин 526 је део на да ле ко по зна те акро -
бат ске фа ми ли је ави о на ко ја је по че ла да се
ства ра још у пред рат ној Че шкој, као део по -
зна те обу ћар ске ком па ни је „Ба та”. На пра -
вљен је сре ди ном ше зде се тих го ди на, а пр ви
пут је по ле тео 1965. го ди не. Овим ави о ном
упра вља је дан од на ших нај и ску сни јих пи ло -
та, Ми ла дин Сте ва но вић Ца кан, ко ји ле ти од
1961. го ди не.

Мо тор ни па ра глај дер (или па ра мо тор)
ко јим се вр ши пре лет је ти па adventure m4,

фран цу ске про из вод ње. На ми тин гу у Ба тај -
ни ци гле да о ци ће има ти је дин стве ну при ли -
ку да по сма тра ју пре лет па ра мо то ра са
кри лом „ка та на”, по вр ши не са мо 14 ме та ра
ква драт них, што из во ди све га не ко ли ко пи -

ВА ЗДУ ХО ПЛОВ НИ СА ВЕЗ СР БИ ЈЕ
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ло та па ра мо то ра у све ту! Сло бо дан Ни ко лић
Џо ни из Бе о гра да упра вља овим па ра глај де -
ром, а ина че је опит ни па до бра нац у Тех нич -
ком опит ном цен тру.

Piper Twin Comanche PA-39 ко ји ће по -
се ти о ци аеро- ми тин га има ти при ли ку да ви -

де је дво мо тор ни ави он за оп шту упо тре бу
са шест пут нич ких се ди шта. Ово је је ди на
аме рич ка ле те ли ца ко ја је два пу та уче ство -
ва ла у тр ци око це лог све та. Ово га пу та би -
ће при ка зан пе то ми нут ни лет на ма њој
ви си ни са раз ли чи тим кон фи гу ра ци ја ма – са
уву че ним и из ву че ним стај ним тра пом, на
ми ни мал ној и мак си мал ној бр зи ни. Овом
ле те ли цом упра вља ави о ин же њер Ми лош
Ри сти во је вић, ин струк тор је дри ли чар ства
ко ји на раз ли чи тим ле те ли ца ма има 1.335
са ти на ле та. 

Је дри ли це Standard Cirrus је од 1979. го -
ди не пра вио Ва зду хо плов но тех нич ки цен тар
у бив шој Ју го сла ви ји, а са да ће  гле да о ци
има ти мо гућ ност да у овој је дри ли ци ви де
Вла да на То ја ги ћа, ди пло ми ра ног ин же ње ра
ма шин ства (ва зду хо плов ни смер) ко ји ле ти
од 1977. го ди не и до сад има 280 са ти ле та
на раз ли чи тим ти по ви ма је дри ли ца. 

Ско ко ви па до бра на ца из во ди ће се из
ави о на Ан-2, ко ји но си на ди мак ку ку ру зник
и из ави о на „це сна”, ко ји ће по ле те ти са
спорт ског аеро дро ма „Ли си чи јиjа рак”. 

Ми ли ца КЉА ЈИЋ



54

Но во сад ски аеро- клуб „Г4 га леб“ по -
знат је и ван гра ни ца Ср би је по

акро бат ској гру пи „Зве зде” (Stars), ко ја је у
окви ру аеро- клу ба фор ми ра на 2007. го ди не. 

Пр ву по ста ву чи ни ла су че тво ри ца не -
ка да шњих при пад ни ка „Ле те ћих зве зда”
РВиП ВО: пот пу ков ни ци Са ша Ри стић,
Иштван Ка нас, Дра ган Зло кас и ма јор Са ша
Гру бач, а го ди ну да на ка сни је при дру жио им
се и пот пу ков ник То ми слав Бе ћа го вић на пе -
том ави о ну. По след њи на ступ гру па је има ла
на аеро- ми тин гу Ба тај ни ца 2009. го ди не. 

По сле то га је дан „га леб“ из „Зве зда“,
у са мо стал ном акро бат ском на сту пу, уче -
ство вао је на ва зду хо плов ним ма ни фе ста -
ци ја ма у Ср би ји и ре ги о ну, укљу чу ју ћи и
ве о ма ак трак тив не ле то ве из над мо ра у
За дру на „Адри ја ер реј су“ и аеро- ми тин гу
у Ка ва ли у Грч кој. 

За пот пу ни ви зу ел ни до жи вљај, Г-2 „га -
леб” је атрак тивнo „акро бат ски“ офар бан у
пла вој, бе лој и цр ве ној бо ји, са ве ли ком зве -
здом на до њој стра ни ави о на и „дим ним”
тра гом ко ји оста вља за со бом на не бу. 

Аеро-клуб 
„Га леб Г4“

Аеро- клуб
„Га леб”

Школ ско-бор бе ни „га леб Г-2”, ла ки
ју ри шник „кра гуј” и тран спорт на

„утва-66”, са пе то кра ка ма из до ба СФРЈ, ра -
до су и че сто ви ђе ни на аеро ми тин зи ма у Ср -
би ји, Че шкој, Сло вач кој, Ма ђар ској, Ве ли кој
Бри та ни ји, Бу гар ској... 

Ва зду хо плов ци оку пље ни око АК „Га -
леб“ ве ћи ном су пен зи о ни са ни и пре ка ље ни
пи ло ти и тех ни ча ри, ве те ра ни РВиП ВО, ва -
зду хо плов них за во да и ци вил не ави ја ци је.
Пред сто ти на ма хи ља да гле да ла ца то ком ви -
ше од де сет го ди на, ре ста у ри са не „га ле бо -
ве”, „кра гу је”, „утве” и „зли на” при ка зи ва ли
су Мар јан Је лен, Ми ша Мен ђан, Мир ко Ан -
жел, Да во рин Па вло вић, Миљ ко Сте фа но вић,
Но вак Но ва ко вић, Слав ко Ста ни шић, Вла ди -
мир Бо јо вић, Са ша Аћи мо вић, Пре драг Ву ка -
ши но вић, Са ша Ри стић, То ми слав Бе ћа го вић,
Љу би ша Па вло вић, и мно ги дру ги, а ме ђу
њи ма су и нај по зна ти ја име на ва зду хо плов -
ства на на шим про сто ри ма. Је дан од про је -
ка та АК „Га леб”, је ре ста у ра ци ја пр вог
про то тип Г-1 га ле ба бр 23001 из Му зе ја ва -
зду хо плов ства.  

На аеро -ми тин гу Ба тај ни ца 2012 на
„га ле бу” и „кра гу ју” ле те ће пи ло ти Мир ко
Ан жел, Са ша Ри стић, Вла ди мир Бо јо вић и
Љу би ша Па вло вић. Пу ков ник у пен зи ји Мир -
ко Ан жел но си оц је Злат ног ле тач ког зна ка,
нај ви шег при зна ња у ју го сло вен ском ва зду -
хо лов ству.
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На аеро ми тин гу се пред ста вља са
дво мо тор ним тур бо про пе лер -

ским пут нич ким  ави о ном „бич крафт кинг
ер 350“ (Be ec hcraft King  Air 350), ка па ци -
те та од де вет до 11 пут ни ка. Нај че шће се
ко ри сти као по слов ни ави он и по след њи
је из ве ли ке „Бич краф то ве“ по ро ди це ко -
ја је по че ла да се про из во ди још ше зде се -
тих го ди на. Је дан ави он овог ти па, са
по себ ном опре мом, ко ри сти Аген ци ја за
кон тро лу ле те ња Ср би је и Цр не Го ре за
ка ли бра жу, од но сно по де ша ва ње на ви га -
ци о них ин стру ме на та на зе мљи. 

При ка за ће ави он „фал кон 50“ (Fal con
50) ко ји се пр вен стве но ко ри сти за

пре воз пред сед ни ка Ре пу бли ке, пре ми је ра,
ми ни ста ра и дру гих ви со ких др жав ник слу -
жбе ни ка. Сло бод ни ка па ци те ти на рас по ла -
га њу су и тре ћим ли ци ма под ко мер ци јал ним
усло ви ма. У удоб ну ка би ну „фал ко на“ мо же
се сме сти ти до де вет пут ни ка, ду жи на ави о -
на је 18,52 m, ра спон кри ла 18, 86 m, има три
мла зна мо то ра „га рет“ (Gar rett TFE731-3-1C)
по ти ска по 16,5 kN, мак си мал на бр зи на 915
km/h, до лет 6.480 километара.

Муп Србије има хеликоптерску
јединицу опремљену

хеликоптерима „агуста бел 212“ (AB212),
„бел џет ренџер“ (Bell 206B) и „газела“
(SA341/2 Gazelle).

„Агуста бел 212“ може да превезе до 14
путника, хеликоптером управљају два
пилота, дужина 17,43 m, пречник ротора
14,64 m, највећа брзина 223 km/h, крстарећа
брзина 185 km/h, долет 440 километара.

„Џет ренџер“ B206B може да превезе
до четири путника уз једног пилота, дужина
12,11 m, пречник ротора 10,16 m, највећа
брзина 224 km/h, долет 700 километара.

МУП 
Србије 

Агенција за контролу летења СЦГ

Мак си мал на бр зи на 580 km/h, до лет
са четири пут ни ка 3.174 km, нај ве ћа ви си -
на ле та 10,668 m, ду жи на 14,22 m, ра спон
кри ла 17,65 метара.

Авио-служба
Владе Србије



Уокви ру аеро ми тин га Ба тај ни ца
2012 би ће при ре ђе на из ло жба од -

брам бе них тех но ло ги ја, је дин стве на смо -
тра ва зду хо пло ва, ва зду хо плов них
тех но ло ги ја и на о ру жа ња и вој не опре ме у
ва зду хо плов ству.

Из ло жбу за јед но ор га ни зу ју Ми ни -
стар ство од бра не и Бе о град ски са јам на
аеро дро му у Ба тај ни ци на 2.000 ква драт -
них ме та ра из ло жбе ног про сто ра. 

Уче шће су по твр ди ли Air bus, Euro fig -
hter, MBDA, Euro cop ter и Tha les, из Ми ни -
стар ства од бра не и Вој ске Ср би је -
Вој но тех нич ки ин сти тут, Ва зду хо плов ни
за вод „Мо ма Ста ној ло вић“, Ва зду хо плов -
ни-ме ди цин ски ин сти тут из Бе о гра да, Ме -
ди ја цен тар Од бра на. 

“Ју го им порт СДПР” ће се и овом при -
ли ком пред ста ви ти у уло зи ин те гра то ра и
из во зни ка про из во да до ма ће од брам бе не
ин ду стри је са ве ћим бро јем ко о пе ра на та и
са рад ни ка.

Са мо стал но ће уче ство ва ти ЈАТ-тех -
ни ка, Ва зду хо плов на ака де ми ја, Про из вод -
ња „Ми ле Дра гић“, „Пу пин Те ле ком“  и Dat
Con. 

На ма ни фе ста ци ји ће би ти про мо ви -
сан на ред ни Са јам на о ру жа ња и вој не
опре ме „Парт нер 2013“.

ИЗЛОЖБА ОДБРАМБЕНИХ
ТЕХНОЛОГИЈА

ЈУ ГО ИМ ПОРТ–СДПР

Уче шће „Ју го им порт–СДПР” на
аеро ми тин гу је у скла ду с не пре -

кид ном ре а ли за ци јом две, од три, ми си је
тог пред у зе ћа. 

У скла ду с ми си јом ин те гра ци је на ше
од брам бе не ин ду стри је за на ступ на ино -
стра ном тр жи шту, би ће при ка за ни про из -
во ди из обла сти раз вој ног про гра ма
ва зду хо плов ства „Утве”, „Пе то лет ке”, „Те -
ле оп ти ка” и не ко ли ко ма њих пред у зе ћа. 

Кад је реч о дру гој ми си ји, од но сно о
раз вој ним про гра ми ма и мо гућ но сти ма
мо дер ни за ци је, би ће при ка за ни ави он „ко -
бац„ и сред њи хе ли коп те ри, уз де мон -
стра ци ју на па да на на ви га циј ски си стем
ле те ли ца. На штан ду СДПР би ће пред ста -
вље ни оп то е лек трон ски си сте ми и во ђе но
и не во ђе но на о ру жа ње. 
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Му зеј ва зду хо плов ства Бе о град и
Му зеј ју го сло вен ског рат ног ва -

зду хо плов ства на аеро -ми тин гу Ба тај ни ца
2012 пред ста ви ће се за јед нич ком по став ком
у ду ху ве ли ког ју би ле ја ко ји се обе ле жа ва ове
го ди не. 

Аеро ми тинг пру жа још јед ну мо гућ ност
да се ши ра јав ност бо ље упо зна са раз во јем
до ма ћег ва зду хо плов ства кроз чи тав век.
При пре мље на је по став ку„Срп ска ави ја ти ка”
по све ће на пр вим ко ра ци ма у раз во ју вој ног
ва зду хо плов ства Ср би је, а из ло жбу ће пра -
ти ти ра зно вр сне ма ке те из збир ке му зе ја,
ко је осли ка ва ју раз ли чи те пе ри о де у раз во ју
ави ја ци је. 

Уз из ло жбе ни део, на штан ду Му зе ја ју -
го сло вен ског рат ног ва зду хо плов ства би ће
ши рок  асор ти ман су ве ни ра, ко ји ће го сти
мо ћи да ку пе као успо ме ну на по се ту аеро -
ми тин гу Ба тај ни ца 2012.



Уочи ве ли ке смо тре ва зду хо пло ва, ва -
зду хо плов не ин ду стри је и ва зду хо -

плов ног уме ћа пи ло та ави о на и
хе ли коп те ра на не бу из над ба тај нич ког
аеро дро ма, при ли ка је да се под се ти мо до -
са да шњих аеро -ми тин га одр жа них у Бе о -
гра ду од по чет ка 20. ве ка.  

Пред на ма је још је дан аеро- ми тинг,
сво је вр сни пра зник ва зду хо плов ства, ве ли -
чан стве на пред ста ва ве шти на, хра бро сти и
зна ња пи ло та, али и до стиг ну ћа у раз во ју ва -
зду хо плов не ин ду стри је и тех но ло ги је.  

У Ср би ји је до са да одр жа но де се так ве -
ли ких ле тач ких ма ни фе ста ци ја, на ци о нал ног
и ме ђу на род ног ка рак те ра. Пр ви при каз пи -
лот ских ве шти на и акро ба ци ја у Ср би ји ре а -

ли зо ван је са мо го ди ну да на по сле аеро-
ми тин га то ком 1909. го ди не, у Фран цу ској и
још не ким европ ским зе мља ма. Кра јем 1910.
го ди не не ко ли ко хи ља да Бе о гра ђа на има ло је
при ли ку да на Ба њи ци по сма тра пи ло ти ра ње
Ру дол фа Си мо на и Бо ри са Ма сле ни ко ва. Био
је то увод у се ри ју бу ду ћих ва зду хо плов них
ма ни фе ста ци ја у глав ном гра ду Ср би је и Ју -
го сла ви је. 

Пр ви ве ли ки при каз ле те ња над Бе о гра -
дом из ве ли су пи ло ти 25 ло вач ких ави о на
„ де во а тин Д-27”1927. го ди не, по во дом отва -
ра ња аеро дро ма ис под Бе жа ниј ске ко се. 

Де се так го ди на ка сни је, ре а ли зо ван је и
пр ви Ме ђу на род ни аеро- ми тинг, уз уче шће

Аеро- ми тин зи у Ср би ји

БАТАЈНИЦА 2009

На ме ђу на род ној смо три ва зду хо пло ва одр жа ној сеп тем бра 2009. го ди не, по ред при -
пад ни ка Вој ске Ср би је и ци вил них пи ло та, уче ство ва ли су и пи ло ти Аустри је, Бу гар ске, Ве -
ли ке Бри та ни је, Грч ке, Дан ске, Ита ли је, Не мач ке, Фран цу ске, Ма ђар ске, Ру му ни је, САД,
Сло ве ни је, Тур ске, Шпа ни је и Че шке. 

Рат но ва зду хо плов ство Аустри је пред ста ви ло је јед но мо тор ни хе ли коп тер „алу ет” СА
316, док су Бу га ри на аеро-ми тинг до шли са ави о ном „спар тан” С 27Ј и хе ли коп те ром „еуро -
коп тер ку гу ар”. Ве ли ка Бри та ни ја је при ка за ла школ ско-бор бе ни ави он „хо ук” Т1/Т1А, Грч -
ка „ми раж 2000”, Дан ска Ф-16 АМ „фај тинг фал кон” и „че лен џер 604”, Ита ли ја ни су
при ка за ли „еуро фај тер тај фун”, из Не мач ке је до ле тео „тран сал С-160”, а из Фран цу ске „ал -
фа џет”. Ма ђа ри су де мон стри ра ли ле тач ке ка рак те ри сти ке ави о на „гри пен” и хе ли коп те ра
Ми-24, сим бо ла не ка да шњег Вар шав ског пак та. Из Ру му ни је је сти гао МиГ-21 „лан сер”, а
из САД огром ни „хер ку лес” С-130. Сло вен ци су Бе о гра ђа ни ма и њи хо вим го сти ма при ка за -
ли ави о не РС-9М „ху до ур ник”, РС-6 „тур бо пор тер” и тур бо лет и хе ли коп тер „бел 206Б џет
рејн џер“, а из Тур ске је до ле тео „фај тинг фал кон” Ф16Ц/Д. Шпан ски пи ло ти су при ка за ли
спо соб но сти ави о на С-295, а че шки Л159 АЛ ЦА и хе ли коп те ра Ми 171Сх.

Пи ло ти Вој ске Ср би је при ка за ли су сво је ве шти не и ка рак те ри сти ке ави о на МиГ-29, Г-
2 „га леб”, Г-4 „су пер га леб” и хе ли коп те ра „га зе ла” СА342Л. Нај ви ше па жње иза зва ло је уче -
шће акро гру пе „Зве зде“, док су пи ло ти аеро -клу бо ва „Фал конс“ из Зре ња ни на и „Га леб“ из
Бе о гра да сво је ле тач ко уме ће де мон стри ра ли у школ ско-бор бе ним ави о ни ма „га леб”, ју ри -
шни ку „кра гуј” и „утви”. 

За па же но уче шће имао је и Ва зду хо плов ни са вез Ср би је ко ји је при ка зао ави о не „пи о -
нир 200 спе роу”, „злин”, Ан-2, „це сну”, „флајт ди зајн” и ам фи би ју „пе трел”.
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је, по ред та да шњих зва нич ни ка, био и пи о -
нир ва зду хо плов ства Иван Са рић, ко ји је
1910. над ле тео Су бо ти цу у свом ави о ну. 

До ма ја 1985. го ди не у Ср би ји је одр жа -
но не ко ли ко ма њих ва зду хо плов них ма ни фе -
ста ци ја у Вр шцу и Бе о гра ду, да би, по во дом
обе ле жа ва ња 40 го ди на од осло бо ђе ња зе -
мље, ЈНА у Бе о гра ду одр жа ла ве ли ку па ра ду
на ко јој је РВ и ПВО при ре дио ве ли чан стве -
ну ва зду хо плов ну смо тру. По ред па до бра на -
ца, из над Ушћа су сво је ве шти не при ка за ли
пи ло ти „утве-75”, акро бат ских „зли но ва”,
„су пер га ле ба” Г-4, „ја стре ба” и МиГ-21. 

Но ви ме ђу на род ни аеро- ми тинг одр -
жан је на Ба тај ни ци 1997. го ди не. Пи ло ти
Ру си је, Грч ке, Ита ли је и Фран цу ске при дру -
жи ли су се на шим вој ним и ци вил ним пи ло -
ти ма и при ка за ли ле тач ке спо соб но сти у
ави о ни ма „су хој” Су-30, „иљу шин” Ил-76,
„ми раж 2000”, ју ри шни ци ма АМХ, док су пи -
ло ти ЈРВ де мон стри ра ли мо гућ но сти ави о на
МиГ-21 и 29 и Г-4. Нај ви ше апла у за по бра ла
је акро гру па „Ле те ће зве зде“. По сле те, дру -
ге ве ли ке ме ђу на род не смо тре ва зду хо пло -
ва и ле тач ких ве шти на, одр жа не пред крај
20. ве ка, Бе о гра ђа ни су све до 2009. че ка ли
но ву при ли ку да по сма тра ју са вре ме не ци -
вил не и вој не ле те ли це. Ве ли ки ме ђу на род -
ни аеро- ми тинг одр жан те го ди не на
аеро дро му Ба тај ни ца из не на дио је све ма -
сов но шћу по се ти ла ца и ве ли ким од зи вом
уче сни ка.

Чедомир ЈАЊИЋ
Душан ГЛИШИЋ 

шест европ ских зе ма ља и САД. Тог 5. ју на
1938. го ди не пи ло ти Не мач ке, Фран цу ске,
Ен гле ске, Ита ли је, Че хо сло вач ке, Пољ ске и
Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва су, на не бу
из над бе о град ског Но вог сај ми шта, при ка -
за ли спо соб но сти сво јих ле те ли ца. По ред
њих, на из ло жби у ста тич ном де лу аеро ми -
тин га уче ство вао је и ве ли ки број пред у зе ћа
до ма ће и стра не ва зду хо плов не ин ду стри је. 

Пр ви по сле рат ни аеро -ми тинг одр жан
је по чет ком ју на 1946. го ди не. На тој   ва зду -
хо плов но-је дри ли чар ској смо три уче ство ва -
ли су углав ном спорт ски пи ло ти, да би већ
сле де ће го ди не, по во дом да на ЈРВ, 23. ма ја
сво је ве шти не при ка за ли и пи ло ти бор бе них
ави о на. 

Нај ве ћи по ли тич ко-про па ганд ни ефе -
кат имао је ве ли ки аеро- ми тинг одр жан у је -
ку ин фор мби ров ске кам па ње про тив
Ју го сла ви је, 24. ју ла 1948. го ди не. Та да су, по -
ред пи ло та „иљу ши на”, ави о на „аеро 2Х” и
2Д и дру гих, сво је уме ће при ка за ли и па до -
бран ци. Пет го ди на ка сни је, по во дом да на
РВ на аеро дро му Ба тај ни ца одр жан је аеро -
ми тинг на ко ме су ле те ли и мла зни ави о ни
до би је ни од за пад них са ве зни ка. 

Убр за ни раз вој ци вил ног и вој ног ва зду -
хо плов ства омо гу ћио је да се већ 1960. го ди -
не на им пре сив ној ва зду хо плов ној
ма ни фе ста ци ји, одр жа ној по во дом 50. го ди -
на од пр вих ле то ва над Бе о гра дом, на пре -
сто нич ком аеро дро му при ка же 148 ави о на,
од ко јих 56 мла зних, че ти ри хе ли коп те ра и
два де се так је дри ли ца. На све ча ној три би ни

Аеро-митинг на Батајници 2009.
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Paradni bode`i
• kopneni

• vazduhoplovni
• mornari~ki

cene   sabqi • standardna ... 57.000,00 + PDV
              • posrebrena ... 61.000,00 + PDV
              • pozla}ena ..... 65.000,00 + PDV

paradnih bode`a
• pozla}en ....... 39.000,00 + PDV
• posrebren..... 35.000,00 + PDV

15 mese~nih rata
Tel: +381(0)11 377-15-22, faks: +381(0)11 377-15-13,
mob: 063/876-88-01            Web: www.statusstil.com            

E-mail: office@statusstil.com




