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Обележена132. годишњица рођења
пилота Михаила Петровића

У СЛАВУ ПРВЕНЦА
СРПСКЕ
АВИЈАЦИЈЕ

Чланови УПВЛПС су положили цвеће на споменик мајору Зорану Томићу, који је погинуо септембра 1991. године
на борбеном задатку у Тополи
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На родној кући
првог српског
пилота
постављена је
спомен-плоча

Свечаности су
присуствовале
многобројне
делегације
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ећ деценију мештани села Влакча који су основали
Завичајно удружење „Михаило Петровић“ у сарадњи са Удружењем пензионисаних војних летача и
падобранаца Србије (УПВЛПС), ваздухопловним удружењима и организацијама и Командом и јединицама
РВ и ПВО, друге суботе у јуну обележавају дан рођења
пилота Михаила Петровића. Та манифестација је постала сеоска светковина и значајна активност у неговању ваздухопловних традиција.
У селу, на родној кући, налази се спомен-плоча, једино спомен-обележје првом српском пилоту. И ове године, у суботу 11. јуна, било је свечано. Традиционално, скуп је почео у дворишту основне школе ипод столетне липе, где су се окупили бројни мештани и гости.
Потом је свечана поворка кренула према родној кући
Михаила Петровића, која упркос 13 деценија старости,
оделева зубу времена, и подсећа нас на гнездо у којем
се родио први српски пилот.
Ту је уз звуке химне Републике Србије, полагањем
венаца и пригодним беседама одата пошта нареднику
Петровићу. Затим је у порти сеоске цркве одржан свечани програм уз учешће бројних фолклорних група из
места и околине, камерног октета „Смиље“ из Београда, глумца Алескандра Дуњића; обављено је и проглашење победника у акцији „Бирамо најлепше сеоско
двориште“ уз пригодне беседе и доделу признања. На
крају је приређен заједнички ручак и дружење.
Свечаности је присуствовала делагација Команде
РВ и ПВО, уједно и Министарства одбране, чланови
УПВЛПС, представници општине, суседних места,
бројни грађанаи и омладина из Влакче и околине. Манифестација је протекла у свечаној и пријатној атмосфери, на опште задовољство домаћина и гостију.
Први српски пилот, наредник Михаило Петровић рођен је 14. јуна 1884. године у селу Влакча код Крагујевца. Пилотску школу завршио је 1912. године у Француској и постао први српски дипломирани пилот авиона.
Са још петорицом првих пилота био је у саставу аеропланске ескадриле Ваздухопловне команде српске војске формиране крајем 1912. Током Првог балканског
рата у саставу Приморског аеропланског одреда – прве борбене авијацијске јединице, извршавао је задатке
код Скадра, где је погинуо 20. марта и постао прва ваздухопловна жртва у нас.
З. Грујић Фотографије: М. Петровић
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INTEGRISANI OBRAZOVNI SISTEM-BEOGRAD
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Fakultet za poslovne studije i pravo
Osnovne studije

Master studije

Doktorske studije

Poslovna ekonomija

Pravo

Menadžment i biznis

Menadžment

Poslovna ekonomija

Pravo i ekonomija

Pravo

Menadžment i organizacija

Bezbednost

Menadžment u zdravstvu
Međunarodna bezbednost
Međunarodni odnosi i diplomatija

Fakultet za strateški i operativni menadžment
Osnovne studije

Master studije

Inženjerski menadžment

Inženjerski menadžment u proizvodnji

Informacioni sistemi

Inženjerski menadžment u uslugama
Informacioni sistemi i tehnologije

Zašto naši fakulteti?
Svi studenti osnovnih studija dobijaju

Moderni studijski programi.

besplatno tablet računar.

Svi studijski programi su akreditovani.

Predavanja se snimaju, tako da ih studenti

Studiranje bez dodatnih troškova.
Najniža školarina, uz najviši nivo kvaliteta.

mogu pratiti kada njima odgovara.

SREDNJA PRAVNO-EKONOMSKA ŠKOLA

OSNOVNA ŠKOLA „KOSTA VUJIĆ”

Ekonomski tehničar

www.kostavujic.edu.rs
011 26 10 330
Dobanovačka 56
Zemun

Pravni tehničar
www.spes.edu.rs

www.fpsp.edu.rs
info@fpsp.edu.rs
011 31 31 246

8ODçLWHXVYRMXEXGXþQRVW
=QDQMHMHQDMYHþLSURÀW
Staro sajmište 29
Jurija Gagarina 149/A
Novi Beograd

www.fsom.edu.rs
info@fsom.edu.rs
011 31 31 246
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Oficirska sabqa
i paradni bode`i
kroz vreme i sve~anosti

Paradni bode`i
• kopneni
• vazduhoplovni
• mornari~ki
Tel: 011/316-24-88.
011/377-15-22,
Web: www.statusstil.com

060/676-88-01
E-mail: office@statusstil.com

bode`a
cene рата
sabqi • standardna ... 64.000,00
+ PDV paradnih
20 mese~nih
САБЉЕ: rata
25 месечних
БОДЕЖИ:
20 месечних
рата

.......–44.000,00
+ PDV
• posrebrena
... 68.000,00
+ PDV • pozla}enрата
стандардна..................месечна рата- 3.400
дин.
посребрен...........месечна
2.460 дин.
+ PDV
• pozla}ena
..... 73.000,00
+ PDV • posrebren.....
посребрена................. месечна рата - 3.600
дин.
позлаћен.............месечна
рата –39.000,00
2.880 дин.
позлаћена.................... месечна рата - 3.800 дин.
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ВОЈНИ

GLASILO
GLASILO VOJNIH
VOJNIH PENZIONERA
PENZIONERA SRBIJE
SRBIJE

Godina HIV
HIV • Бro
Бroj 149 • ЈУН
ЈУН 2016.
• Godina
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