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Година 2019. за све нас који се бавимо 
ваздухопло вним спортом, за све наше клубове 
и Ваздухопловни савез Србије, била је у знаку 

континуитета и значила је потврду успешног рада 
који је главна карактеристика наше улоге у спортском 
животу Србије. То значи, поред осталог, да смо 
се успешно, рационално и одговорно суочили са 
изазовима и потешкоћама. А било је током године 
доста изазова и потешкоћа.

Што се изазова тиче, нисмо се двоумили када смо 
састављали календар спортских манифестација 
и такмичења. Уважили смо скоро све предлоге и 
иниција тиве клубова, наших комисија и координатора. 
Задржали смо опредељење да један број највећих 
такмичења организује Ваздухопловни савез Србије, 
а истовремено подржали смо предлоге клубова 
да организују значајан број спортских сусрета, 
поготово оне који трају годинама, па и деценијама. 
Та веза између клубова непосредних организатора 
и Савеза функционисала је беспрекорно, поред 
свих потешкоћа које су се огледале у обезбеђивању 
финансијских средстава и оптималном учешћу 
такмичара, што се односи на један део и један број 
ваздухопловно-моделарских дисциплина и спортова. 

Поред свега тога, успели смо да у 2019.години, 
уз пуно ангажовање аероклубова, организујемо 

50 такмичења у свих осам спортова, да успешно 
организујемо једно светско првенство, као и 10 
државних првенстава, а остварена су и четири 
државна рекорда. Посебно наглашавамо да је пет 
наших репрезентација учествовало на светским 
и европским првенствима, на којим је освојено 
шест медаља (четири појединачне и две за екипни 
пласман). У жељи да сачувамо и даље развијемо 
поједине ваздухопловне спортове, сваком од њих 
посвећујемо велику пажњу, колико нам околности 
допуштају, али је и ово прилика да нагласимо да су 
наши репрезентативци били на Светском првенству у 
ваздухопловном моделарству које је одржано у САД, 
на Европском првенству за јуниоре у истом спорту 
одржаном у Македонији, Европском првенству у 
ракетном моделарству одржаном у Румунији и 
Светском првенству у параглајдингу одржаном у 
Македонији. Посебно наглашавамо да смо били 
организатори Светског првенства у параглајдингу у 
дисциплини прецизно слетање параглајдером, које 
је одржано у Вршцу и које је побрало комплименте 
ФАИ, али и Министарства спорта и Спортског 
савеза Србије. Више од тога, треба истаћи, да 
су наши спортисти на свим наведеним и другим 
такмичењима на прави начин представљали нашу 
земљу, потврђујући да у многим ваздухопловним 
гранама припадамо врху светског ваздухопловног 
спорта. Надасве, све то потврдило је да смо уважени 
у Светској ваздухопловној федерацији и да су нам 
отворена врата да и у наредном периоду добијамо 
организацију највећих спортских манифестација у 
нашем спорту. Свему томе допринели су и бројни 
светски купови који су одржани у Србији, али и 
учешће наших такмичара на куповима одржаним у 
другим земљама. 
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Ваздухопловно моделарство – 2 рекорда

Иван Ђеоргиевски, АК „Фрањо Клуз“ Земун
Ваздухопловно моделарство
Категорија: Ф1Н за Хале класе 2
Врста рекорда: трајање лета 51,3 секунди
Време и место постизања рекорда: “Зрењанин Индор 
Опен“, 24.3.2019, Зрењанин

Иван Ђеоргиевски, АК „Фрањо Клуз“ Земун
Ваздухопловно моделарство
Категорија: Ф1Н за Хале класе 2
Врста рекорда: трајање лета 54,6 секунди
Време и место постизања рекорда: “Државно првенство 
Ф1Н“, 31.3.2019, Сомбор

Падобранство – 1 рекорд

Горан Тодоровић- Фаца, АК „Београд“
Дисциплина у којој је постигнут рекорд: "Број скокова 
у тандему током једног дана, изведених на различитим 
аеродрoмима, са висине од 5000 м - за падобранце са 
инвалидитетом
Постигнути рекорд: 5 скочених падобранских скокова у 
тандему са висине 5000 м на различитим аеродромима 
Датум постизања рекорда: 22.08.2019.
Место постизања рекорда: Аеродроми у Словенији 
(Цеље, Словенске коњице, Марибор, Птуј и Шентвид 
при Стични).

Параглајдинг – 1 рекорд

Срђан Кесић, АК „Нови Сад“
Врста рекорда: прелет по дистанци са максимум три 
окретне тачке
Резултат: 196,04 км
Датум: 15.07.2019.
Место постизања рекорда: Од спортског аеродрома 
Биково (Суботица), прелетом на југ.

Постигнути државни 
рекорди у 2019.години:

Такмичења ВСС у 2019. години:
У Србији је одржано 38 ваздухопловних такмичења 
у 2019. години, од којих 10 државних првенстава, 
три светска купа, једно предевропско првенство 
и једно светско првенство. Највише такмичења је 
одржано у ваздухопловном моделарству – укупно 14. 
На великим међународним такмичењима (светска и 
европска првенства) наступило је пет ваздухопловних 
репрезентација (ракетни моделари, ваздухопловни 
моделари и пилоти параглајдера). Лига такмичења су 
одржана у ракетном и ваздухопловном моделарству, 
као и у обе параглајдинг дисциплине – прецизно 
слетање и прелет. У календару такмичења забележена 
су и такмичења у новој дисциплини – дронови, а 
и ваздухопловни једриличари су имали нова куп 
такмичења, као и пилоти у општој авијацији нова-стара 
такмичења меморијалног карактера. 

Освојене медаље на 
међународним такмичењима 
у 2019.години:
Скор за 2019. годину је укупно шест медаља – 4 
појединачно и 2 екипно (2 златне, 1 сребрна и 3 
бронзане медаље). Репрезентативци ракетни моделари 
су све ове медаље донели са Европског првенства, 
одржаног у Бузау у Румунији од 24. до 30. августа. 
Јуниорка Кристина Чипчић из АК „Кикинда“ освојила је 
злато у класи С3А, Младен Бунчић из АК „Нова Пазова“ 
прво место у класи С6А и треће место у класи С4А, 
сениор Дејан Жак из АК „Живица Митровић“ Бела Црква 
освојио је треће место у класи С3А. Екипно јуниори су 
освојили сребро у класи С6А и бронзу у класи С1А.

Ваздухопловни савез Србије

Aeronautical
Union of Serbia

Управо због тога, пред Савезом и клубовима стоје 
озбиљни задаци да се побољшају услови рада 
у аероклубовима, да се они још више ослоне на 
сарадњу са локалним властима, а посебно да сачине 
програме са циљем да се у скоро свим спортским 
гранама обезбеди учешће и рад са младим 
члановима спортистима, који ће убудуће градити и 
даље развијати ваздухопловни спорт. То је, може да 
се каже, највећи изазов и обавеза, како аероклубова, 
тако и Ваздухопловног савеза Србије. 

Садржај овог броја „Спортског ваздухопловства“ 
приказује скоро све спортске успехе и резултате. 
Све оно што су ваздухопловни спортисти остварили 
у току 2019.године даје нам за прао да будемо 
задовољни, али, и више од тога, да смо дали свој 
допринос угледу укупног српског спорта у свету и 
да се радујемо што припадамо великој и успешној 
спортској породици Србије. За највећи део наших 
успеха, посебну захвалност дугујемо Министарству 
омладине и спорта, и тиму који предводи министар 
Вања Удовичић. И у току 2019.године, као и у ранијем 
периоду, били смо у непрекидном контакту, који 
је обележен максималним разумевањем министра 
Удовичића и читавог Министарства за потребе, 
жеље и циљеве ваздухопловног спорта у Србији. 
Такав однос према нашем спорту имао је и Спортски 
савез Србије. Поред подршке и помоћи које нам је 
Спортски савез пружао, остварили смо и сарадњу са 
једним бројем гранских спортских савеза (Атлетски, 
Бициклистички и др), као и сарадњу са Републичким 
заводом за спорт. Посебно наглашавамо да смо 
наставили са добром сарадњом са Министарством 
одбране и Војске Србије, као и Министарством 
унутрашњих послова. Остварили смо и плодну 
сарадњу са Српско-руским хуманитарним центром 
у Нишу и Српским спасилачким тимом. Таква оцена 
односи се и на сарадњу са Директоратом цивилног 
ваздухопловства на челу са Мирјаном Чизмаров 
и Контролом летења, коју предводи директор 
Предраг Јовановић. 

Будући да се непрекидно залажемо за што бољу 
сарадњу са локалним властима, у чему један 
број наших аероклубова има добре резултате, 
Ваздухопловни савез Србије успешно сарађује са 
руководством Ниша, које предводи градоначелник 
Дарко Булатовић, а посебно смо поносни на 
сарадњу са градском општином Пантелеј на 
чијем челу је председник Братимир Васиљевић. Та 
сарадња, и у протеклом периоду, дала је изузетне 
резултате, који ће свој пуни ефекат испољити у 
наредном периоду и у планираним и дефинисаним 
програмима развоја ваздухопловног спорта, не 
само у Нишу, већ и у читавој нашој држави.

Година 2020. биће обележена, што је наша примарна 
обавеза, бројним спортским активностима и, 
посебно учешћем наших спортиста на највећим 
светским и европским приредбама ваздухопловног 
спорта у параглајдингу, моделарству, падобранству 
и др, али она ће бити и у знаку припрема за 
обележавање 100 година од оснивања Српског 
Аеро клуба (основан 1921. године), као и 
у знаку припрема за одржавање Генералне 
конференције Светске ваздухопловне федерације 
у Београду 2021.године. Та чињеница доказује 
да Ваздухопловни савез Србије ужива углед и 
поштовање у Светској ваздухопловној организацији, 
јер је она, први пут у својој историји, одлучила да се 
Србији, у кратком временском интервалу, по други 
пут повери одржавање Генералне конференције 
ФАИ. То је, истовремено, признање богатој 
историји ваздухопловства и ваздухопловног спорта 
у Србији. Наш Савез ће, и убудуће, посебну пажњу 
посвећивати чувању и неговању ваздухопловних 
традиција, у сарадњи са свим организацијама 
које се баве традицијама и историјом српског 
ваздухопловства и ваздухопловног спорта. 

Председник Ваздухопловног савеза Србије

Лабуд Булатовић
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Уводна реч



У 2019. години сте обележили шест година на позицији 
Министра у Министарству омладине и спорта Републике 
Србије. Када погледате у прошлост у године које су за вама, 
како  бисте оценили спорт у Србији данас?
Српски спорт и спортисти данас имају идеалне услове и могу 
да се усредсреде на такмичења,  јер о свему осталом брине 
држава. Улагања у спорт никада нису била већа. Савези у 
Србији никада у историји нису имали оволику и овакву и 
финансијску и сваку другу подршку, као у последњих шест 
година. То је чињеница, као што је чињеница и да је и ове 
године повећан буџет и то је тренд који се наставља сваке 
године. Резултати на "семафору" српског спорта у последњих 
шест година су неупоредиво бољи у свему.
Као врхунски спортиста и неко ко је више пута проглашаван 
за једног од најбољих ватерполиста света, одиграли сте 
за репрезентацију 284 утакмице и постигли 330 голова. 
Уједно сте и дипломирани инжењер организационих наука. 
Са каквим спортским, а каквим менаџерским изазовима се 
сусрећете у послу који обављате?
У свом раду се свакодневно сусрећем са изазовима и 
трудим се да их решим и превазиђем најбрже и најбоље 
што могу. Моје образовање и знање које сам стекао на 
факултету ми много помажу, али искуство које сам стекао 
као врхунски спортиста је непроценљиво и умногоме 
доприноси томе да разумем потребе спортиста и спортских 
радника. Из сопственог искуства знам колико је важно да 
спортиста нема никаква друга оптерећења и бриге, и да 
може да се фокусира искључиво на такмичење и да свој 
максимум на терену. На тај начин, као што сам некада био 
капитен ватерполо репрезентације, данас предводим тим 

Министарства омладине и спорта, и трудим се да омогућим 
српским спортистима најбоље услове, а од њих очекујем 
најбоље резултате који ће српски спорт подићи на још виши 
ниво.
Ваша спортска биографија бележи бројна такмичења и 
медаље које сте освојили. Учествовали сте на Европским и 
Светским првенствима, на Светским куповима, у Светској лиги, 
на Медитеранским играма и на највишем нивоу такмичења 

– Олимпијским играма. С друге стране, као Министар 
остварујете сусрете са званичницима из држава широм света. 
Какве утиске носите, где је Србија позиционирана у светским 
спортским оквирима и какви су планови Министарства за 
будућност по питању међународног репрезентативног 
спорта? 
Захваљујући успесима у спорту оствареним у протеклом 
периоду, Србија је веома високо рангирана у светским 
спортским оквирима у прилог чему говори и поверење које 
нам указују светске и европске федерације додељивањем 
организације великих такмичења. 
Српски спортисти на свим такмичењима показују свој 
препознатљиви победнички дух и енергију и на најбољи 
могући начин афирмишу положај и углед српског спорта у 
свету. Спорт је свакако најпознатији бренд који Србија има. 
Били сте председник и потпредседник организационих 
одбора бројних великих међународних такмичења и 
манифестација у Србији у области спорта и омладине. 
Ваздухопловни савез Србије активно скоро сваке године 
организује велика међународна такмичења у Србији. У 2020. 
години ће се одржати Европско првенство у параглајдингу 
у дисциплини прелет у Нишу, а 2021. године ће се одржати 
Европско првенство у ракетном моделарству у Арадцу 
код Зрењанина. Комплексност организације овако великих 
такмичења Вам је јасна и сходно томе шта сматрате да је 
најважније да Србија и непосредни организатор покажу на 
оваквим догађајима?
По први пут у историји, Србија је била домаћин великог 
броја међународних такмичења у разним спортовима. 
Показали смо се као одлични домаћини, и имамо огромно  
искуство у организацији великих спортских такмичења. 
Оно што је јако важно је да увек оправдамо поверење 
међународних спортских организација које су препознале 
спремност државе да подржи овакве велике догађаје, и која 
много улаже у спорт и спортску инфраструктуру. Тако да нас 
уопште не изненађује чињеница да смо добили организацију 
ових великих такмичења које сте поменули, као и Светског 
атлетског првенства у дворани, али и оба кошаркашка 
квалификациона турнира за Олимпијске игре. Организација 
ових великих спортских догађаја нас додатно мотивише и 
подстиче да надмашимо сами себе, и ниво домаћинства 
дигнемо за лествицу изнад, да поставимо нове стандарде и 
да будемо узор другима.

Интервју
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Интервју
Вања Удовичић, Министар омладине и спорта Републике Србије 

Подршка Министарства омладине и спорта на челу са 
Вама ваздухопловном спорту је од изузетног значаја и без 
финансирања министарства, велики број спортова окупљених 
под кровом Ваздухопловног савеза Србије практично не би 
могао да постоји. Како видите рад ваздухопловаца и да ли 
су Вам познати сви изазови које има ваздухопловни спорт у 
Србији?
Наравно да сам упознат са вашим радом и са изазовима 
са којима се сусрећете. Министарство прати рад свих 
савеза и труди се да помогне како у организационом, тако 
и у финансијском смислу. Врата Министарства су увек 
отворена за све представнике  спорта. Сваки савез је сада на 
историјском максимуму што се тиче финансија, има 20 до 25 
посто средстава више него пре 4 до 5 година. Рад савеза је 
све бољи, али увек постоји тежња да се  напредује. Очекујем 
од свих савеза, па и од вашег, да радом и одговорношћу 
унапреде своје пословање и своје деловање.
Србија важи за спортску нацију, што резултати наших 
врхунских спортиста и доказују. Према Вашем мишљењу, како 
од надлежних спортских организација – клубова и спортских 
радника – тренера, селектора, инструктора и других, могу 
још више да се поспеше и унапреде резултати и појединачан 
рад спортиста?
Тимски рад је предуслов успеха у спорту, а политика 
Министарства омладине и спорта се управо заснива на 
тимском раду. Односно, рекордан број медаља је резултат 
одговорног  заједничког рада, системског праћења и 
континуираног улагања и подршке. Посебан акценат је 
стављен на усавршавање и сталну едукацију спортских 
радника, ради побољшања стручног рада у области спорта. 
Показали сте да важно питање изградње спортске 
инфраструктуре може да се реши и српски спорт и школе су 
добиле бројне објекте за бављење спортским активностима. 
Поред инфраструктуре, који су још пројекти на којима ради 
Министарство, који могу олакшати деци и омладини бављење 
спортом и учинити исти финансијски што доступнијим?
Улагања у спортску инфраструктуру никада нису била 
већа, па уз почетак изградње Мултифункционалне 
дворане – националног тренинг центра за шест спортова, 
реконструкције Караташа и бројних других завршених 
или започетих пројеката, отпочета је и реконструкција и 
завршетак укупно 24 спортска објекта у 22 града и општина 
кроз Пројекат „ИПА 2015“, укупне вредности 4,5 милиона 
евра.
Реконструисали смо и 27 дечјих игралишта у 11 градова 
и општина широм Србије. Циљ је да сваки град и свака 
општина имају што више простора за спорт и рекреацију 
како би се што више људи, а пре свега деце бавило физичким 
активностима, и то бесплатно.
Само у току ове године обишли смо 90 градова и општина и 
посетили школе и локалне спортске клубове. Том приликом 
смо донирали комплетну спортску опрему за фискултурне 
сале у виду два рукометна гола, две кошаркашке табле 
са обручима, мреже и шпанере за одбојку и 40 лопти за 
колективне спортове, свим школама.

Наш циљ је непроменљив, а он је да омогућимо деци да се 
бесплатно баве спортом. Преко Савеза за школски спорт 
реализујемо низ бесплатних програма како би се што већи 
број деце школског узраста укључио у разне спортске 
активности кроз многобројне спортске секције.
Данас у систему школског спорта имамо 175.000 деце која се 
бесплатно баве спортом, што је повећање од 82% у односу 
на претходни период.
Уз то, 25.000 младих до 30 година укључено је у програм 
СОФА којим се омогућило бесплатно бављење спортом 
са професионалнмим тренерима и  инструкторима у 25 
спортова за све младе широм Србије.
Како оцењујете 2019. годину и какви су Ваши и планови 
Министарства за 2020. годину?
У 2019. години наши спортисти су наставили фантастичан низ 
врхунских резултата које српски спорт бележи у последњих 
шест година – освојено је за 265 посто више медаља на 
најзначајнијим светским и европским такмичењима на 
годишњем нивоу, него у периоду од 2000. до 2014. године. 
То је огроман мотив и покретачка снага свима нама да радимо 
још боље, али и обавеза да 2020. остваримо још више! 
Ипак, свака нова година је година нових изазова, нових 
могућности, нових жеља и очекивања. Зато, настављамо да 
обарамо сопствене рекорде на свим пољима, поносни смо 
на резултате у 2019. години, али не одустајемо од циља да 
будемо још успешнији!  
С обзиром на Ваше дугогодишње искуство у спорту, како 
као такмичара, репрезентативца, тако и првог човека спорта 
у Србији, шта је то што бисте могли да поручите младим 
људима, учесницима у систему спорта и какве смернице 
бисте им дали за будућност?
У спорту је свака победа већ сутра прошлост и сваки пут 
испочетка морате да докажете да сте бољи да би резултат на 
семафору био на вашој страни. Добри резултати су подстрек 
да наставите са одговорним, истрајним и континуираним 
радом. Сваки пут изнова померајте границе и видећете да 
увек може још више и боље. Обарајте стално сопствене 
рекорде! 

Спорт је најпознатији бренд 
који Србија има
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на светском првенству, који сам схватио као успех и 
истовремено и неуспех. Велики успех јер сам у таквој 
конкуренцији и после 10 дана свакодневног летења 
освојио невероватно четврто место. Али, неуспех јер ми 
је медаља измакла, јер сам последњег такмичарског дана 
са другог места дошао до четвртог места. Наравно, није 
ме то поколебало, већ ме је уз инат који је прорадио, 
мотивисало да идем ка врху, јер верујем у себе и знам да 
могу,“. 
Владимир Бачанин је члан параглајдинг репрезентације 
Србије у дисциплини прелет већ 10 година, најбоље 
је пласирани пилот из Србије на светској параглајдинг 
листи, више пута је категорисан као врхунски спортиста 
националног ранга, а у 2019. години као врхунски спортиста 
међународног ранга. 
И, ако се сећате, писали смо 2018. године, како је 
Владимиров таленат, рад и залагање у првом плану, а 
како је опрема са којом лети у другом плану јер је са 
перформансима знатно иза актуелних које се лете 
у свету. Уз подршку Ваздухопловног савеза Србије и 
Министарства омладине и спорта, обезбеђена му је 
адекватна опрема почетком 2019. године и подржано је 
учешће на суперфиналу светског купа. И већ у тој истој 
години Влајко је био на месту које му припада – у светском 
врху параглајдинга. Тиме је ипак доказао да је поред свог 
рада и труда, исто тако важна и опрема са којом такмичар 
наступа, а и резултат који је постигао на светском првенству 
је показао како је и спортска срећа од 
велике важности, а како је понекад нема.
 „Сваки учесник било ког такмичења 
машта да се пласира у првих десет у 
генералном пласману. На овом светском 
првенству када је био тренажни дан 
видео сам да имам могућности за нешто 
озбиљније. Био сам свестан да сам 
технички и психички спреман, да имам 
добру тактику и знајући да ће бити доста 
такмичарских дана, најбитније ми је било 
да будем стабилан, са просеком поена 
преко 950. Међутим, треба издржати јак 
темпо због свакодневног дугачког летења, 
треба држати концентрацију и физичку 
снагу због летења које је веома захтевно 
јер се сви боре за сваки поен. Константно 
летење у великој групи пилота и 
турбулентној термици црпи сву енергију, 
али у свему томе је драж ових наших 

трка. После девет задатака, био сам други у генералном 
пласману и испред мене је био последњи такмичарски дан. 
Свестан тога да ми тај један дан може донети подијум или 
пад и на тридесето место, дао сам свој максимум. На крају, 
срећа је пресудила и поредак је био такав какав јесте. Уз 
дозу горчине због изгубљеног подијума, али и поносан 
на постигнути резултат, рекао сам себи да нећу одустати 
док не освојим ФАИ медаљу. Нисам сигуран када ће то 
бити, али стремим ка томе и потрудићу се да будем још 
спремнији него што сам био овом приликом,“ закључује 
Владимир.
Прилику да, ако га послужи срећа, и ако настави са добрим 
резултатима, дође до „ФАИ“ медаље, Владимир Бачанин 
ће имати ове године на домаћем терену у Нишу, где ће 
се одржати Европско првенство у прелету параглајдером. 
Од успеха током 2020. године ће зависити и да ли ће имати 
„трећу срећу“ и заслужити поред ова два и још једног 
„Златног орла“. Али, како каже, и два „орла“ су изузетан 
успех за њега и част му је што је његово име у друштву свих 
ваздухопловних великана, добитника ове највеће награде 
за ваздухопловце од 1957. године. 

Иако је изгледало да је 2018. година круна спортске 
каријере Владимира Бачанина, пилота параглајдера из 
Параглајдинг клуба „Air 037“ из Крушевца, јер је у тој 
години освојио најпрестижнију ваздухопловну награду 
„Златни орао“ у летачкој грани спорта, Бачанин нас је у 2019. 
години демантовао. Врхунски резултати које је остварио 
током прошле године учинили су га спортистом године 
у дисциплини параглајдинг, а уједно је проглашен и за 
најуспешнијег спортисту Ваздухопловног савеза Србије 
у летачкој грани спорта и други пут за редом освојио 
признање „Златни орао“.

Још у августу месецу прошле године, све очи параглајдинг 
заједнице су биле упрте у резултате Светског првенства 
у параглајдингу у дисциплини прелет, које је одржано од 
5. до 18. августа у Крушеву у Македонији. Разлог повећане 
пажње је било име Владимира Бачанина из Србије у самом 
врху табеле свих десет такмичарских дана, као и одлично 
летење које је наш пилот бележио све време, а које се 
уживо пратило сваки дан. На крају, Бачанин је уписао своје 
име и име државе Србије на четврто место резултатске 
табеле на којој се нашло 150 пилота из 48 држава. Овај 
велики успех није успела да поремети ни чињеница да му 
је за само два бода измакла бронзана медаља са светског 
првенства, а и од сребра и вицешампионске позиције 
га је делило само четири бода. Свакако је резултат 
представљао огромну сатисфакцију за самог Бачанина, а и 
српску параглајдинг сцену.
„Утисци су невероватни и јако сам поносан што сам члан 
репрезентације Србије. Захваљујући Ваздухопловном 
савезу Србије који је урадио одличан посао и обезбедио 
нам професионалне и завидне услове на овом такмичењу, 
и резултати су добри, а посебно бих похвалио сваког члана 
тима на доприносу у представљању наше земље,“ сумира 
Владимир утиске о постигнутом резултату.
Поред резултата на међународној сцени, Влајко, како је 
познат међу својим колегама и пријатељима, освојио је 
треће место у параглајдинг лиги Србије у дисциплини 
прелет и једну од најважнијих титула за сваког спортисту 

– прво место на државном првенству у 2019. години. 
Овим резултатима је наставио континуитет успешности 
из претходних година, када је 2017. и 2018. године понео 
дуплу титулу – првака лиге и државног првака. „Златни 
орао“ је само комплетирао тај низ. 
„За мене ова награда значи 
много и једноставно помаже 
ми да схватим где сам стигао 
са параглајдингом. Толико 
одрицања, упорности и 
труда због љубави према 
летењу и висинама, то све 
зна да вас понекада осами 
и хипнотише, али оваква 
признања помажу нам да 
увидимо свој успех, учине 
нас радосним због личног 
успеха, и истовремено 
помогну да не одустајемо 
и да наставимо свој пут 
до самог врха. Морам 
признати да ме је признање 
изнанадило овај пут, пре 
свега због мог резултата 

Владимир Бачанин односи другог 
„Златног орла“ у својој каријери

Добитник статуе „Златни Орао“ 
у летачкој грани ваздухопловног спорта

Летење на светском првенству у Македонији

Приликом проглашења победника светског првенства

Поновљен успех од претходне године 

Пред слетање у "гол"
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Част да се први пут нађе у друштву великана српског 
спортског ваздухопловства – добитника статуе „Златни 
орао“, добио је ваздухопловни моделар Мића Тица из 
Аеро клуба „Винг“ из Београда. Резултати постигнути 
у 2019. години довели су га до спортисте године у 
ваздухопловном моделарству, као и до најуспешнијег 
спортисте у нелетачкој грани ваздухопловног спорта. 
Свакако „Златни орао“ је дошао као круна не само 
једногодишњих резултата, већ резултата које Мића Тица 
континуирано бележи у спорту којим се бави током 
своје дугогодишње каријере.
„Златни орао је награда коју доживљавам као награду 
за животно дело, без обзира што се она додељује на 
основу резултата остварених у претходној години. Бити 
међу свим овим великим људима, који су добијали ово 
признање у прошлости је велика част,“ истиче Мића Тица 
своје утиске о добијању највеће награде за спортске 
ваздухопловце.
У прошлој 2019. години освојио је титулу првака државе у 
категорији Ф1А (модели једрилица),  а у истој категорији 
у оквиру Лиге Србије заузео је треће место. Био је 
наш најбоље пласирани репрезентативац на светском 

првенству у ваздухопловном моделарству, са освојеним 
22. местом од укупно 103 најбоља светска моделара. 
Мића се активно бави моделарством од 1981. године 
и почео је са ракетним моделарством. Али прелазак 
у друге „моделарске воде“ догодио се већ 1985. 
године, када је направио свој први модел једрилице, 
која је учествовала на светском првенству у Ливну и 
„излетела“ свих седам такозваних максимума. Члан је 
репрезентација од СФРЈ па до данас, као актуелни члан 
репрезентације Србије у ваздухопловном моделарству 
у категорији Ф1А. Вишеструки је државни првак и 
победник на такмичењима у Светском купу. Категорисан 
је као врхунски спортиста националног ранга. 

„Такмичења која су ми остала у најлепшој успомени су се 
одржавала у Ливну и Мостару. То су била и најмасовнија 
такмичења у свету и мислим да до данас није преузет тај 
примат и да нема више таквих такмичења. Такође, поред 
нашег државног првенства, које има посебну вредност 
и тежину, најдража су ми и такмичења у Македонији, која 
поред такмичарског духа, добре организације и терена, 
карактеришу и људи великог срца и душе,“ описује нам 
Мића где је радо ишао и где сада иде. „Изузетно је тешко 
у времену у коме живимо да се нађе простора и времена 
за бављење овим спортом. Захтева се много труда, рада, 
одрицања. Морам да признам да сам изузетно захвалан 
својој породици која ме је нарочито прошле године 
(а и свих претходних) истрпела јер сам скоро сасвим 
запоставио обавезе у кући, 
зарад припрема и одласка 
на светско првенство у 
Америци. Наравно, све се 
то исплати кроз резултате 
које остварујемо и које нас 
као људе који волимо овај 
спорт, чини задовољним и 
срећним.“
Поред такмичарског дела 
ба вљења модела рством, 
Мића је однедавно активан 
и као члан Комисије за 
аеромоделарство ВСС, те 
на том пољу са колегама 
током целе године вредно 
ради на планирању и 
остваривању  пројеката 
који се тичу унапређења 

моделарства у Србији. Питали смо га шта планира 
за убудуће, након освајања овог великог признања 
за постигнуте резултате. „Потрудићу се да наставим 
континуитет добрих резултата из претходних сезона, да 
дајем свој максимум као члан државне репрезентације, 
како би екипа освојила оно што нам у последње време 
измиче у недостатку спортске среће, а то је барем 
једна медаља у екипном пласману у категорији Ф1А у 
којој се такмичим. Такође ћу се потрудити да иза себе 
оставим некога ко ће ме наследити из породице у овом 
дивном спорту и некога коме ћу поделити сва своја 
знања и искуства стечена током ових 35 година бављења 
моделарством.“

За Мићу Тицу и поред година које су за њим, посвећене 
моделарству, нема паузе. Наставља са пословима унутар 
Комисије за моделарство, а и увелико се припрема за 
овогодишњу такмичарску сезону. Као човек који је увек 
спреман свима да помогне, и млађима и старијима, за 
њега увек има посла. „Бављење спортом је изузетно 
битно за одрастање, социјализацију и здравље сваког 
човека. Сваки уложени труд једном мора да резултира, 
али поред тога стекну се неке навике, способности и 
пријатељства изнад свега, која постају нераскидива. 
Ту је и много других бенефита бављења спортом и 
аеромоделарством. Конкретно, ја сам изузетно захвалан 
моделарству, јер скоро све вештине које поседујем 
„у рукама“, директно су последица ове дугогодишње 
посвећености и пасије,“ закључује Мића Тица. 

Први „Златни орао“
за Мићу Тицу 

Добитник статуе „Златни Орао“ 
у нелетачкој грани ваздухопловног спорта

Златни Орао

Са својим Ф1А тимом
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Најбољи спортисти 
у 2019. години
СЕНИОРИ:

1. Зоран Катанић, АК „Сремска Митровица“
2. Дејан Жак, АК „Живица Митровић“ 
Бела Црква
3. Миодраг Чипчић, АК „Кикинда“

ЈУНИОРИ:
1. Младен Бунчић, АК „Нова Пазова“
2. Кристина Чипчић, АК „Кикинда“
3. Милош Бунчић, АК „Нова Пазова“ 
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39 1997 Александар Годић Моторно летење АК Параћин

40 1998 Андрија Дучак Р. моделарство АК С.Митровица

41 1999 Иван Колић В. моделарство АК Нова Пазова

42 2000 Иван Колић В. моделарство АК Југо Београд

43 2001 Иван Колић В. моделарство АК Југо Београд

44 2002 Радојица Катанић Р. моделарство АК С.Митровица

45 2003 Зоран Петровић Параглајдинг ПК Еол Краљево

46 2004 Зоран Катанић Р. моделарство АК С.Митровица

47 2005 Светлана Симић
Живан Јосиповић

Падобранство
Р. моделарство

АК Параћин
АК Земун

48 2006 Зоран Петровић
Владимир Чипчић

Параглајдинг
Р. моделарство

ПК Еол Краљево
АК Кикинда

49 2007 Зоран Петровић
Живан Јосиповић

Параглајдинг
Р. моделарство

ПК Еол Краљево
АК Земун

50 2008 Милица Бићанин
Живан Јосиповић

Параглајдинг
Р. моделарство

АК Јат Београд
АК Земун

51 2009 Горан Ђурковић
Живан Јосиповић

Параглајдинг
Р. моделарство

СПК Беркут 
Вршац
АК Земун

52 2010 Горан Ђурковић
Живан Јосиповић

Параглајдинг
Р. моделарство

СПК Беркут 
Вршац
АК Земун

53 2011 Милица 
Маринковић
Живан Јосиповић

Параглајдинг

Р. моделарство

АК Аеро Еду 
Београд
АК Земун

54 2012 Горан Ђурковић
Зоран Катанић

Параглајдинг
Р. моделарство

СПК Беркут 
Вршац
АК С.Митровица

55 2013 Горан Ђурковић
Бранислав 
Крчединац

Параглајдинг
Р. моделарство

СПК Беркут 
Вршац
АК С.Митровица

56 2014 Дејан Валек 
Миодраг Чипчић

Параглајдинг
Р. моделарство

КВС Кошава 
Београд
АК Кикинда

57 2015 Горан Ђурковић

Радоје Благојевић

Параглајдинг

В. моделарство

СПК Беркут 
Вршац
АК Војка

58 2016 Горан Ђурковић

Миодраг Чипчић

Параглајдинг

Р. моделарство

СПК Беркут 
Вршац
АК Кикинда

59 2017 Горан Ђурковић

Бојан Гостојић

Параглајдинг

В. моделарство

СПК Беркут 
Вршац
АК Зрењанин

60 2018 Владимир 
Бачанин
Светозар Гостојић

Параглајдинг
В. моделарство

ПК Аир 037 
Крушевац
АК Зрењанин

61 2019 Владимир 
Бачанин
Мића Тица

Параглајдинг 
В. моделарство

ПК Аир 037 
Крушевац
АК Винг Београд

  РБ    ГОД.    ИМЕ И ПРЕЗИМЕ       ГРАНА СПОРТА         КЛУБ   РБ    ГОД.    ИМЕ И ПРЕЗИМЕ       ГРАНА СПОРТА         КЛУБ

1 1957 Божидар Комац Једриличарство СВЦ Вршац

2 1958 Божидар Комац Једриличарство СВЦ Вршац

3 1959 Миливој Рончевић Падобранство СВЦ Вршац

4 1960 Мирко Бјелајац В. моделарство Бања Лука

5 1961 Ерика Фрас Падобранство АК Марибор

6 1962 Мирослав 
Жупански

В. моделарство АК Панчево

7 1963 Наталија 
Стефановић

Падобранство АК Београд

8 1964 Јулије Мерори В. моделарство АК Трешњевка

9 1965 Kирил Крижнар Једриличарство АК Љубљана

10 1966 Вилим Кмох В. моделарство АК Загреб

11 1967 Марјан Марић В. моделарство АК Загреб

12 1968 Вилим Кмох В. моделарство АК Карловац

13 1969 Вилим Кмох В. моделарство АК Карловац

14 1970 Милан Димић Падобранство АК Зрењанин

15 1971 Вилим Кмох В. моделарство АК Загреб

16 1972 Мирослав 
Исаковић

Моторно летење АК Београд

17 1973 Јанез Шолар Падобранство АЛЦ Лесце

18 1974 Бранко Лескошек В. моделарство МК Емо Цеље

19 1975 Светомир 
Трифуновић

Моторно летење АК Загреб

20 1976 Миодраг Гатолин Једриличарство АК Београд

21 1977 Отон Велуншек В. моделарство АК Птуј

22 1978 Ото Вербанчич Моторно летење АК Марибор

23 1979 Љубиша 
Наумовић

Падобранство АК Параћин

24 1980 Бранко Лескошек В. моделарство МК Емо Цеље

25 1981 Антон Виденшек В. моделарство АК Љубљана

26 1982 Марија Летић Једриличарство АК Суботица

27 1983 Мијо Бан Моторно летење АК Осијек

28 1984 Мирсад 
Капетановић

В. моделарство АК Високо

29 1985 Иво Шименц Једриличарство АЛЦ Лесце

30 1986 Богдан Југ Падобранство АЛЦ Лесце

31 1987 Марјан Чуден Р. моделарство АРК Љубљана

32 1988 Здравко Лукић Моторно летење АК Тузла

33 1989 Нијаз Делић Моторно летење АК Борово

34 1990 Бранко Мирт Падобранство АЛЦ Лесце

35 1993 Мирослав 
Станчевић

Р. моделарство АК С.Пазова

36 1994 Миодраг 
Ивановић

Моторно летење АК Краљево

37 1995 Вуко Зечевић Моторно летење АК Беране

38 1996 Драгана Чудић Р. моделарство АК Нови Сад

ПРЕГЛЕД ДОБИТНИКА ЗЛАТНОГ ОРЛА (1957-2019)



Прва асоцијација на помен ракетних моделара у 
Ваздухопловном савезу Србије увек су биле бројне медаље 
и пехари освојени широм света. Готово да не постоји година 
у којој се репрезентација у ракетном моделарству није 
вратила са светског или европског првенства без не једне, 
него више од пет медаља. Тако је било и у прошлој 2019. 
години, када су наступ на 16. ФАИ европском првенству за 
сениоре и јуниоре, одржаном од 24. до 30. августа у месту 
Бузау у Румунији, завршили са скором од шест медаља – 
четири појединачне и две екипне. 
За овакав коначан резултат нарочито су заслужни 
репрезентативци јуниори, али исто тако за њихове резултате 
је заслужан искуснији „сениорски“ део тима, који поред тога 
што наступају као такмичари, наступају и као селектори 
и тренери. На европском првенству у Румунији, Србију 
су представљали: сениори Зоран Катанић из Аероклуба 
„Сремска Митровица“, Владимир и Миодраг Чипчић из АК 
„Кикинда“, Дејан Жак из АК „Живица Митровић“ Бела Црква, 
Михаило Петровић из АК „Фрањо Клуз“ из Земуна и јуниори: 
Кристина Чипчић из АК „Кикинда“ и Младен и Милош Бунчић 
из АК „Нова Пазова“. Репрезентација је била под вођством 
директора Драгана Јевтића, уз подршку помоћника 
репрезентације Златка Жака и Арифа Сулејманија. 
Јуниорка Кристина Чипчић из АК „Кикинда“ освојила је 
злато у класи С3А од укупно 38 јуниора из 13 држава. Још 
две појединачне јуниорске медаље за Србију је освојио 
Младен Бунчић из АК „Нова Пазова“, и то прво место у класи 
С6А и треће место у класи С4А. У сениорској конкуренцији, 
појединачну медаљу је заслужио Дејан Жак из АК „Живица 

Митровић“ Бела Црква, који је освојио треће место у класи 
С3А. И у екипној конкуренцији јуниори су се изборили за 
медаље, те је српским репрезентативцима припало сребро 
у класи С6А и бронза у класи С1А.
На овом европском првенству је наступило укупно 17 
репрезентација са 319 учесника међу којима су такмичари 
и помоћно особље. За следеће европско првенство 
(2021. године) Међународна ваздухопловна федерација 
(ФАИ) организацију је делегирала Србији, те ће наши 
репрезентативци уз домаћи терен и домаћу подршку имати 
нарочиту мотивацију да наставе своју успешност и низање 
трофеја. 
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Репрезентативци са освојеним трофејима

Шест медаља за ракетне 
моделаре из Србије

Јуниорска репрезентација са тренером и селектором

Ракетно моделарство Ракетно моделарство

На крају 2019. године, када су се збрајали резултати 
постигнути у години и када су се формирале ранг листе 
најбољих, на једном од обрачуна заблистало је име 
Кристине Чипчић из Аеро клуба „Кикинда“. Међу 487 
такмичара из 23 државе са три континента (Европа, 
Азија и Америка), који су учествовали на међународним 
такмичењима ракетних моделара, седамнаестогодишња 
Кристина је освојила прво место у јуниорској женској 
конкуренцији. У укупној јуниорској конкуренцији испред 
Кристине су била два јуниора из Украјине и Пољске, а у 
укупној конкуренцији сениора и јуниора, она је заузела 

девето место. Оваквом резултату на ранг листи најбољих 
светских ракетних моделара, допринели су одлични 
резултати које је тогом године постигла на европском 
првенству и на такмичењима светског купа. 

Поред Кристине Чипчић, на ранг листи најбољих моделара 
нашло се и име тринаестогодишњег Младена Бунчића из 
АК „Нова Пазова“, који је заузео шесто место у јуниорској 
конкуренцији. Међу сениорима, највиши пласман је 
остварио Михаило Петровић из АК „Фрањо Клуз“ из 
Земуна, са освојеним 21.местом.

Кристина Чипчић најбоља јуниорка 
света у ракетном моделарству

у 2019. години 

Златна Кристина Чипчић

Младен Бунчић на победничком подијуму Дејан Жак са бронзаним одличјемПрипрема модела за старт



Најбољи спортисти 
у 2018. години
СЕНИОРИ:

1. Мића Тица, АК „Винг“ Београд
2. Иван Ђеоргиевски, АК „Фрањо Клуз“ Земун
3. Бранко Бијелић, АК „Винг“ Београд

ЈУНИОРИ:
1. Ђорђе Грубић, АК „Нова Пазова“
2. Стефан Настасић, АК „Сомбор“
3. Ивона Живковић, АК „Сомбор“ 
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ПОБЕДНИЦИ ЈУНИОРСКОГ И 
СЕНИОРСКОГ КУПА 2019.
Након одржана три кола јуниорског и сениорског купа у 
ракетном моделарству у класама С3А и С6А, годину су 
завршили као најуспешнији следећи спортисти:
Сениори (С3А): Кристина Чипчић, Михаило Петровић и 
Дејан Жак. Екипно АК „Живица Митровић“ Бела Црква, АК 
„Кикинда“, АК „Нова Пазова“. 
Сениори (С6А): Михаило Петровић, Кристина Чипчић и 
Миодраг Чипчић. Екипно АК „Живица Митровић“ Бела 
Црква, АК „Кикинда“ и АК „Нова Пазова“.
Јуниори (у обе класе): Кристина Чипчић, Милош Бунчић и 
Младен Бунчић.

У непосредној организацији Аеро клуба „Нова Пазова“  на 
полигону „Шумарски рит“ код Војке 19.октобра је одржано 
државно првенство за сениоре и јуниоре у категоријама 
С3А, С6А, С4А.
У класи С3А (ракете са падобраном) прво место је освојио 
Мирослав Петровић из АК „Живица Митровић“ из Беле 
Цркве. Другу позицију је заузео Ференц Илеш из АК „Ада“ 
и треће место Миодраг Чипчић из АК „Кикинда“. Екипно 
су најуспешнији били такмичари АК „Живица Митровић“ из 
Беле Цркве, а од јуниора Кристина Чипчић из Кикинде.
У класи С4А (ракетоплани) државни првак је постао Зоран 
Катанић из АК „Сремска Митровица“, друго место је 
освојио јуниор Милош Бунчић из АК „Нова Пазова“ и треће 
Миодраг Чипчић из АК „Кикинда“. Екипно су најбољи били 
такмичари из Нове Пазове. 
Миодраг Чипчић је понео титулу државног првака у класи 
С6А (ракете са траком), испред другопласираног Михаила 
Петровића из АК „Фрањо Клуз“ Земун и трећепласиране 
Кристине Чипчић. У екипној конкуренцији прво место 
су освојили моделари из АК „Живица Митровић“ из 
Беле Цркве. Најуспешнија јуниорка у овој класи била је 
Кристина Чипчић.
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Државни прваци 
у ракетном 
моделарству

Ракетно моделарство

Припреме на терену

Најуспешнији јуниори у куп такмичењу Спремни модели у просторијама клуба

СИРМИУМ КУП 
Аеро клуб „Сремска Митровица“ је у 2019. години поново 
вратио у Србију и на спортски аеродром Велики Радинци 
познато такмичење ракетних моделара – светски куп 
„Сирмијум куп“. Тако су се 5. и 6. октобра на овом терену 
покрај Сремске Митровице окупили ракетни моделари из 
Словеније, Хрватске, Словачке, Бугарске и Србије, који су се 
такмичили у категоријама С4А (ракетоплани), С6А (ракете 
са траком) и С9А (жирокоптери),  С7 (макете) и С8Е/П 
(ракетоплани). Од такмичара из Србије најзапаженији 
наступ је имао Зоран Катанић из клуба домаћина 
Сремске Митровице. Он је освојио прво место у класи 
ракетоплана С4А, друго место у класи жирокоптера С9А 
и треће место у класи С6А. Весна Катанић такође из АК 
„Сремска Митровица“ је освојила прво место у класи С9А 
и поделила треће место у класи С4А са Борисом Лековим 
из Бугарске. Михаило Петровић из АК „Фрањо Клуз“ из 
Земуна је победио у класи ракете са траком С6А и освојио 
треће место у макетама С7. 
Аероклуб „Сремска Митровица“ је одличну организацију 
овог такмичења, употпунио и прославом 70 година 
од оснивања клуба, приликом које су одата признања 
члановима клуба и њиховим породицама, за лични 
допринос унапређењу и развоју клуба. Такође АК 
Сремска Митровица је организовао истовремено и 
прво такмичење „CanSat“ у Србији – такмичарска научна 
дисциплина, све популарнија у свету.  CanSat ("сателит у 
конзерви") је привукао пажњу више десетина младих из 
десетак градова из Србије, а специјални гости су били 
екипа од 20 студената из Индије. 



Важан чинилац спортске среће недостајао је моделарима 
из Србије да се домогну победничког постоља, али 
појављивањем и учешћем на Светском првенству у 
ваздухопловном моделарству у класама Ф1А, Ф1Б и Ф1Ц 
у месту Лост Хилс у Калифорнији (САД), показали су да 
је Србија део светске моделарске заједнице и да јој то 
место и те како припада. Највеће моделарско такмичење 
је одржано од 15. до 22. октобра у организацији америчке 
моделарске асоцијације, уз присуство 250 такмичара 
из 38 светских репрезентација са четири континента – 
Европе, Азије, Аустралије и Америке.
Репрезентацију Србије су представљали ваздухопловни 
моделари: Андрија Пешић из АК „Трстеник“, Славко Савић 
из АК „Нова Пазова“, Мића Тица из АК „Винг“ из Београда, 
Светозар Гостојић из АК „Зрењанин“, Бојан Гостојић из 
АК „Зрењанин“, Бранко Бјелић из АК „Винг“, Жива Ковачки 

из АК „Зрењанин“ и Драган Лакић из АК „Винг“. Они су 
на овом светском првенству наступили као браниоци 
титуле светског првака екипно у класи Ф1Б, освојеној 2017. 
године на светском првенству у Мађарској. 
У класи Ф1А од укупно 103 такмичара, 33 такмичара 
су након седам турнуса имали максималне резултате 
и пласирали се у финалне - допунске турнусе. Међу 
тих 33 такмичара био је и Мића Тица из Србије, који је 
на крају заузео 22. место. Најуспешнији у овој класи 
је био такмичар из Румуније Константин Бринзои, 
испред Душана Фрича из Чешке на другом месту и 
трећепласираног Кристиана Андриста из Швајцарске. 
Екипно су најуспешнији били Руси, Холанђани и Белоруси. 
У класи Ф1Б наши репрезентативци су имали мање среће, 
те је од укупно 97 такмичара, најбоље пласиран из Србије 
био Светозар Гостојић на 45. месту. Победник је био 
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Наступ ваздухопловних моделара 
на америчком континенту
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Први наступ на великом међународном такмичењу Видак 
Веселиновић из АК „Трстеник“  имао је на Европском 
јуниорском првенству у ваздухопловном моделарству, 
одржаном од 30. јула до 3. августа у Прилепу у Македонији. 
Видак Веселиновић је представљао Србију заједно са тим 
менаџером Слободаном Милићем у категорији Ф1Б. На 
такмичењу су учествовали јуниори из 13 држава: Бугарске, 
Чешке, Естоније, Немачке, Израела, Италије, Македоније, 
Пољске, Румуније, Русије, Украјине, Летоније и Србије. 
Иако није понео медаљу са овог такмичења, он је као 
најмлађи учесник такмичења стекао значајно искуство, које 
ће му требати за све што долази. А с обзиром да Видак 
има само десет година, очекују га као јуниора бројна 
такмичења у наредних осам година – до осамнаесте 
године, што је граница између сениора и јуниора у 
ваздухопловном моделарству.
Уместо медаље, Видак се вратио кући са новим 
познанствима, успоменама на лепа дружења, добро 
проведено време са децом спортистима моделарима, 
са забележеним учешћем на великом међународном 
такмичењу, што је тренутно за њега и значајније од било 
какве медаље. Овог пута, за Видака је била медаља 
достојанствено спортско понашање и представљање своје 
земље и Ваздухопловног савеза Србије.

Михаел Риголт из Француске, док је друго место освојио 
Андреас Гај из Немачке и треће место Мариан Попеску 
из Румуније. Екипно најбоља је била репрезентација 
Израела, другопласирана Русија и трећепласирана 
Пољска. У класи Ф1Ц још један наш такмичар у „групи 
најбољих“. Од 57 такмичара 23 су се пласирала у „флајоф“ 

– финале и међу њима Бранко Бијелић. Он је у коначном 
поретку заузео 15. место. Победник је Тарон Малкасијан 
из домаће репрезентације, друго место је освојио Јури 
Шведенков из Канаде и треће место Николај Рекхин 
из Русије. У екипном пласману најуспешнији Литванија, 
Пољска и Сједињене Америчке Државе.

„Такмичење је било прилично напорно и у пустињским 
условима. Сами резултати показују тежину такмичења, 
с обзиром да није било ниједне екипе са максималним 
резултатима у класама Ф1А и Ф1Ц. Али памтићемо ово 
такмичење као једно ново значајно и велико искуство 
и подстрек за даље резултате и европско првенство 
следеће године. Организација је била одлична, праћена 
беспрекорним суђењем, што је за нас такмичаре врло 
важно,“ каже Мића Тица, репрезентативац у класи Ф1А.
Репрезентативцима Србије у ваздухопловном 
моделарству након овог „светског“ искуства предстоји 
ове године „континентално“ у Европи, где ће као актуелни 
европски прваци бранити титулу на Европском првенству 
у Прилепу у Македонији.

Видак Веселиновић на 
Европском јуниорском првенству

Видак Веселиновић из АК "Трстеник"

Церемонија отварања такмичења

 Припрема модела за стартовање

Ф1Ц репрезентација Ф1А репрезентација Ф1Б репрезентација
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ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО Ф1Е 
Моделари који се такмиче у класи Ф1Е (магнетне једрилице) 
били су спречени током године да се такмиче због 
неповољних временских прилика, али почетак новембра 
им је дозволио да се окупе и такмиче за најбоље у држави. 
У организацији АК „Сомбор“ 9. новембра на терену 
Крчедин одржано је ДП у Ф1Е. Од седам такмичара из два 
клуба, најуспешнији је био Фрања Бачи из клуба домаћина, 
испред другопласираног Бошка Лаћимића из АК „Београд“ 
и трећепласираног Антуна Берлековића из АК „Сомбор“.  

Иван Ђеоргиевски из Аероклуба „Фрањо Клуз“ из Земуна  
освојио је титулу државног првака у ваздухопловном 
моделарству у класи F1N (собни модели). На Државном 
првенству одржаном у Сомбору у градској хали „Мостонга“ 
31. марта у организацији Аероклуба „Сомбор“, Иван је био 
најбољи од 20 такмичара из пет аероклубова.
Друго место је освојио Лазар Лаћимић из Аероклуба 
„Београд“, док је бронзана медаља на државном првенству 
отишла је у руке Андрије Пешића из Аероклуба „Трстеник“. 
Екипно је прво место освојио Аероклуб „Београд“ (Лазар 
Лаћимић, Бошко Лаћимић и Војислав Паравиња), друго 
место је освојио домаћин АК „Сомбор“ (Светозар Јовин, 
Стеван Јановић и Дарко Раић) и треће место екипа АК 
„Нова Пазова“ (Дамјан Мирковић, Мартин Грубић и Ђорђе 
Грубић). Међу јуниорима (такмичари млађи од 2001.
године) најуспешнији је био Стефан Настасић из Сомбора, 
испред другопласираног Ђорђа Грубића из Нове Пазове 
и трећепласираног Николе Ђеоргиевског из Земуна. Од 
млађих јуниора (рођених после 2007.године) наступили су 
Никола Ђеоргиевски и Викторија Грубић из Нове Пазове, 
која је уједно била једна од девојака  на овом такмичењу, 
заједно са Ивоном Живковић из Сомбора. 
На овом државном првенству, поред титуле државног 
првака Иван Ђеоргиевски је постигао и државни рекорд. 
Његов модел је летео 54,6 секунди, што је за 3,3 секунде 
боље од такође његовог претходног резултата признатог 
као рекорд. 

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО F1N

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО 
F1A,B,C,H
Државно првенство у дисциплинама на отвореном - F1A, 
F1B, F1C и F1H одржано је 14. септембра на терену Арадац 
код Зрењанина у организацији Аероклуба „Нова Пазова“. 
На такмичењу је учествовало 35 такмичара из 9 клубова и 
то Зрењанина, Сомбора, Суботице, Панчева, Нове Пазове, 
Војке, Трстеника, те два клуба из Земуна АК "Фрањо Клуз" 
и АК "Винг". Трећину такмичара чинили су јуниори и то њих 
12 из 4 клуба. 
Од укупно 14 такмичара у F1A (једрилицама) прво место 
је освојио Мића Тица из АК „Винг“ Београд, друго место 
Милош Борђошки из АК „Зрењанин“ и треће место Јово 
Загорац из АК „Нова Пазова“. У F1B (гумењацима) златна 
медаља је припала Бојану Гостојићу из АК „Зрењанин“, 
сребро Радоју Благојевићу из АК „Војка“ и бронзана медаља 
Божи Грубићу из АК „Нова Пазова“. Државно првенство у 
категорији F1C (пењачи) није испунило услов бројности 
такмичара, јер је део такмичара одустао због кварова на 
моторима, електроници и ломовима модела. У јуниорској 
дисциплини F1H (мале једрилице) највише позиције су 
заузели Суботичани Тамаш, Атила и Васко, а и у екипном 
пласману су њих тројица донели победу свом клубу.  

У току прошле 2019. године на терену Арадац код 
Зрењанина одржана су два такмичења у серији Светског 
купа 36. СРЕМ КУП и 52. МЕМОРИЈАЛ ЂОРЂЕ ЖИГИЋ, на 
којима је учествовало преко 60 такмичара из 18 земаља. 
На оба такмичења готово половина такмичара постигла 
је пун резултат у регуларних 5 летова па су победници 
разрешени једним додатним летом (флај-оф) у сутон.

СРЕМ КУП
У Суботу на "СРЕМ КУПУ", у дисциплини Ф1А "једрилице" 
наступило је 40 такмичара, од којих су чак 22 постигли 
максималан резултат у регуларном делу, међу којима и 
наша два такмичара Мића Тица, АК "Винг", Земун и домаћин 
Славко Савић из АК Нова Пазова. У вечерњем "финалу" 
летом од преко 7 минута најуспешнији је био Израелац 
Ран Алтман, сребро је освојио Рус Антон Горски, а нашем 
Мићи је припала бронза, што је било пријатно изненађење 
обзиром на и даље присутни технолошки заостатак наших 
"једрилица" у односу на најбоље у свету. Солидним летом 
од тачно 5 минута, Славко је завршио на 8. месту.

У дисциплини Ф1Б, "гумењаци" од укупно 21 такмичара, 
пун резултат постигло је њих 12, а међу њима тројица 
наших, Радоје Благојевић из АК Војка, Бојан Гостојић из 
АК Зрењаин и Божо Грубић из АК Нова Пазова. Најдужи 
лет остварио је Адам Кравјец из Пољске, а сребро је 
освојио Чех Јан Цихак. Обзиром да смо у овој дисциплини 
актуелни светски и европски екипни прваци, очекивано је 
било да неко наш освоји трофеј и овај пут је то био Радоје 
Благојевић са свега две секунде заостатка у односу на 
Цихака. Бојан је завршио на шестом, а Божо на 12. месту.

У дисциплини Ф1Ц "пењачи", госту из Пољске Мариушу 
Гасоровском друштво су правили наш репрезентативац 
Жива Ковачки из АК Зрењанин и ветеран Милан Павлов 
из Панчева. Но и поред мале конкуренције борба је била 
веома занимљива, а победник је одређен тек у вечерњем 
флај-офу у коме је успешнији био Гасировски, Живи је 
пропало сребро, а бронза Милану.

Наши јуниори Ђорђе Грубић у "једрилицама" и Видак 
Веселиновић у "гумењацима" нису имали среће, обојица 
су у другом турнусу имали незгоду са моделима, Видак 
је морао да одустане, док је Ђорђе некако наставио 
такмичење и завршио као пети међу укупно шест јуниора. 
У овој конкуренцији победио је Патрик Клобушицки из 
Словачке који је једини имао пун резултат, трећи је био 
Адријан Миколашек такође из Словачке, а једина дама у 
овој дисциплини Симона Тошеска из Македоније освојила 
је сребро. Код "гумењака" још једна млада дама Зофиа 
Зданћевић из Пољске је убедљиво победила, а сребро 

и бронзу освојила су браћа Цветановски Александар и 
Петар из Македоније.

У оквиру "СРЕМ КУП"-а, као подршка развоју одржано је и 
јуниорско такмичење у дисциплини Ф1Х "мале једрилице" 
на коме су се надметали јуниори из Сомбора и Нове 
Пазове, а придружио им се и један гост из Македоније. 
На овом малом такмичењу најуспешнији је био Владимир 
Волић из Сомбора, сребро је освојио Милан Вукелић из 
истог клуба, а бронзу најмлађа Викторија Грубић из Нове 
Пазове.

ЖИГИЋ
У недељу на "52. Меморијалу Ђорђе Жигић", нешто 
мање такмичара али једнако узбудљиво. У дисциплини 
"једрилице" од укупно 34 такмичара њих 18 постигло је 
пун резултат, а међу њима су поново били Мића и Славко, 
овога пута "појачани" и Нешом Батоћанином из АК "Винг". 
Иако су летели једнако добро као и претходни дан  то 
није било довољно да се умешају у борбу за медаље, Мића 
је завршио на 7. месту, а Славко и Неша су поделили 12. 
обзиром да су имали идентичан резултат. Злато је поново 
отишло у Израел, а сребро у Русију, али овога пута у руке 
Итаи Шихмана и Валерија Пољајева, а најуспешнији јуниор 
Филип Клобушицки из Словачке, пријатно је изненадио 
летом од 400 секунди којим је освојио бронзу у укупном 
пласману. Јуниорско сребро припало је Словенцу Матиц 
Пириху, а бронза Патрику победнику претходног дана.

У "гумењацима" укупно 23 такмичара, поново њих 12 са 
пуним резултатом. За разлику од претходног дана нашем 
једином јуниору Видаку је све ишло како треба, модели су 
овај пут "слушали" и на општу радост свих наших такмичара 
и организатора, Видак је постигао пун резултат и пласирао 
се у "флај-оф" што је огроман успех. Иако није могао да 
се против 11 сениора  избори за још један трофеј, велико 
јуниорско злато за њега. Александар из Македоније је 
опет освојио сребро, а победница претнодног дана Зофиа 
из Пољске је била трећа. У укупном пласману овај пут 
најбољи је био гост из Данске Даг Едвард Ларсен, сребро 
је освојио Халил Тезкан из Немачке, а бронзу Томаж 
Хрибар из Словеније. Поред Видака у "флај-оф" су се као 
и претходног дана пласирали и Бојан Гостојић и Радоје 
Благојевић који су поновили одличне летове, али то је 
било довољно "само" за 6. односно 9. место. У дисциплини 
Ф1Ц моторних модела "пењача" једини такмичар био је 
победник претходног дана Мариуш Гасировски из Пољске.

Мартин Грубић, 
АК "Нова Пазова"

Светски купови
на летелишту Арадац 

Победник Иван Ђеоргиевски са сином Николом

Екипа ВМК "Суботица"



Вредни ваздухопловни моделари који се такмиче у 
класи F1N (собни модели клизача) привели су крају 
лига такмичење већ у марту месецу прошле године, 
након одржана три кола – у Новој Пазови, Сомбору 
и Зрењанину. У генералном пласману прво место је 
освојио Иван Ђеоргиевски из Аероклуба „Фрањо Клуз“ 
из Земуна. Ту позицију је заслужио са освојена два прва 
места (на такмичењима у Новој Пазови и Зрењанину) и 
трећим местом на такмичењу у Сомбору.
Друго место у лиги F1N заузео је Лазар Лаћимић 
из Аероклуба „Београд“. Он је на сва три кола био 
другопласирани такмичар, што га је довело на другу 
позицију у генералном пласману. Дамјан Мирковић 
из Аероклуба „Нова Пазова“ освојио је треће место. У 
оквиру лиге Србије у класи F1N наступио је укупно 21 
такмичар из аероклубова из Земуна, Београда, Нове 
Пазове, Сомбора, Трстеника, а организатори су били 
клубови из Нове Пазове, Сомбора и Зрењанина. Поред 
кола лиге у класи F1N одржана су и ревијална такмичења 
у класи F1N-150, уз присуство великог броја домаћих и 
гостујућих такмичара из Хрватске и БиХ.
Иван Ђеоргиевски из Аероклуба „Фрањо Клуз“ из Земуна 
је поред освојене титуле првака лиге, забележио је и нови 
државни рекорд за хале класе 2 (до 15 метара висине). 
У трећем турнусу на такмичењу у Зрењанину од укупно 
одржаних девет, његов модел је летео 51,3 секунде.
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Најбољи спортисти 
у 2019. години
1. Владимир Бачанин, ПК "АИР 037" Крушевац
2. Иван Павлов, АК „Нови Сад“
3. Дејан Валек, АК „Нови Сад“
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Ваздухопловно моделарство

Током 2019. године у оквиру лига такмичења у кате-
горијама F1A,B,C,H одржана су четири такмичења, чији су 
резултати вредновани за коначан скор у лиги – Бачка куп 
у организацији АК „Сомбор“, Пан куп у организацији АК 
„Зрењанин“, Винг куп у организацији АК „Винг“ Београд 
и Меморијал Ивана Шекуларца у организацији АК 
„Трстеник“.
У категорији F1A (једрилице) најуспешнији је био Ненад 
Баточанин из АК „Винг“ Београд. Друго место је освојио 
Милош Борђошки из АК „Зрењанин“, а треће место 
Мића Тица из АК „Винг“ из Београда. У категорији F1B 
(гумењаци) прве позиције су заузели Божо Грубић из АК 

„Нова Пазова“, Светозар Гостојић из АК „Зрењанин“ и Бојан 
Гостојић из истог клуба. У категорији F1C (пењачи) прво 
место је освојио Бранко Бијелић из АК „Винг“ из Београда, 
друго место његов клупски колега Драган Лакић и треће 
место Милан Павлов из АК „Утва“ Панчево. Од јуниора 
у категорији F1H најбољи су били Димитрије Живковић, 
Растко и Василије Недељковић. 

ЛИГА СРБИЈЕ У КАТЕГОРИЈАМА 
F1A,B,C,H

ЛИГА СРБИЈЕ У КАТЕГОРИЈИ 
F1N (СОБНИ МОДЕЛИ)

Породица Ђеоргиевски са својим моделима Победници Бачка индор купа 

F1N такмичари у Сомбору



брзина ветра не сме бити већа од седам метара у секунди 
и на месту полетања и слетања, те је прави изазов одолети 
кошави, која је симбол Вршца. Али ти стално присутни 
ветрови су управо учинили Вршац ваздухопловним центром 
још од 50их година када је основан Савезни ваздухопловни 
центар, када је посебно било развијено ваздухопловно 
једриличарство, и када је 1972. године у Вршцу одржано 
13. Светско првенство у ваздухопловном једриличарству. 
Данас је ту међународни аеродром Вршац и база СМАТСА 
ваздухопловне академије, као и локални параглајдинг 
клубови, и међународна параглајдинг такмичења, међу 
којима је и највеће ово светско првенство.
Поред 130 пилота такмичара, на светском првенству 
у Вршцу је била исто тако бројна подршка пилотима – 
њихови пратиоци, официјална лица, вође тимова, асистенти. 
Тако на пример са Тајланда је стигло 13 гостију, од којих 
је седам такмичара, из Кине, Колумбије и Чешке по 10 
гостију. „У Србији сам први пут, као члан индонежанске 
репрезентације. Имали смо времена да обиђемо Вршац и 
утисци су одлични. Људи су врло љубазни, храна је одлична, 
организација такође, а летење – показали смо резултатима,“ 
каже поносно тридесетогодишњи Хенинг Парадигма из 
Индонезије.
Уз овај број такмичара и на такмичењима прве категорије, 
тим судија се састоји од главног судије, судије такмичења, 

четворо судија који оцењују 
слетање на циљ и троје 
резервних судија. Постоји 
особа задужена за бележење 
резултата, особа задужена 
за праћење резултата и 
особа задужена за праћење 
брзине ветра. Судије на 
овом догађају су прошли 
обуку коју је осмислио и 
коју непрекидно усавршава 
Светска параглајдинг комисија 

– ЦИВЛ. Поред судија, ту је и председник жирија Светске 
ваздухопловне федерације Енди Ковли, стјуард или делегат 
такмичења Јин Занг из Кине, који прати да се све одвија према 
прописаним правилима и бројни „домаћи“ организациони 
тим – директор такмичења, вођа полетишта, вођа 
слетишта, возачи, волонтери и многе друге значајне улоге 
у организацији. „Као представник Светске ваздухопловне 
федерације више пута сам долазио на међународна 
такмичења која је организовао Ваздухопловни савез Србије, 
и према досадашњем искуству, могу рећи да сам на ово 
светско првенство дошао потпуно растерећен јер знам 
да овај тим овде зна шта ради и да нема проблема. Тако је 
било и ове године, а ја сам имао лични задатак да заједно са 
организатором водим рачуна да се сви такмичари осећају 
пријатно и да бележе добро летење. Србија и Вршац су 
одлична места за параглајдинг и сваки пут радо обавим овај 
радни задатак,“ каже Енди Ковли из Светске ваздухопловне 
федерације.
На домаћем терену наступила је и репрезентација Србије, 
поред осталих 27 репрезентација. Наши репрезентативци 
носе екипну титулу вицешампиона света са претходног 
првенства из 2017. године. Боје Србије бранили су Горан 
Ђурковић и Драган Попов из Параглајдинг клуба „Беркут“ 
Вршац, Дејан Валек и Иван Павлов из АК „Нови Сад“, 
Слободан Малетић из КСВ „Кошава“ из Београда и једна дама 
Тамара Костић из вршачког клуба. Селектор и тим лидер је 
Војислав Ивановић из Београда. У последњих 10 година (од 
2008. године) параглајдинг репрезентативци у дисциплини 
прецизно слетање су освојили укупно 27 медаља на 
светским и европским првенствима у појединачној, женској 
и екипној конкуренцији. Од тога представници Србије су 
седам пута били на највишој златној позицији, а сребрних 
медаља је освојено девет и једанаест бронзаних. Сви 
репрезентативци су категорисани као спортисти врхунског 
и међународног ранга, а њих четворо – Горан Ђурковић, 
Драган Попов, Дејан Валек и Иван Павлов су стипендисти 
Министарства омладине и спорта Републике Србије.

Десет септембарских дана у току прошле године (од 
недеље 8. до среде 18. септембра) посебно је била „гужва“ 
покрај Вршачке куле, а и у читавом Вршцу. Разлог томе је 
посета 130 пилота параглајдера, те се на простору града 
Вршца могло видети 28 различитих нација придошлих 
гостију. Организатор Ваздухопловни савез Србије угостио 
је најбоље светске параглајдинг пилоте, који се такмиче 
у дисциплини прецизно слетање на циљ и који су се на 
десетом по реду светском првенству борили за титулу 
светског првака у појединачној, женској и екипној категорији. 
Организацију такмичења је Србији и Ваздухопловном 
савезу Србије доделила Светска ваздухопловна федерација 
пре две године, а велику подршку свим припремним 
организационим пословима пружила Влада Републике 
Србије, надлежно Министарство омладине и спорта 
Републике Србије и Спортски савез Србије. Такође, 
неизоставна и не мање значајна подршка стигла је и од 
Града Вршца и свих градских служби, јер организација 
овако великог такмичења прве категорије, захтева удружен 
рад свих домаћих институција од значаја, са основним 
заједничким циљем – представити своју државу у најбољем 
могућем светлу и показати се као одличан домаћин.
Такмичење је како протокол налаже, свечано отворио 
председник жирија Светске ваздухопловне федерације 
Енди Ковли из Велике Британије у недељу 8. септембра, а 
претходило је представљање свих учесника у дефилеу 
вршачким улицама и на градском тргу. Даље, од понедељка 
9. септембра на небу изнад Вршца прави дефиле светских 
пилота - из Кине, Индонезије, Словеније, Канаде, Тајланда, 
Колумбије… По четрдесет пилота је полетало са полетишта 
код Вршачке куле, и тако у серијама док не заокруже једну 
рунду свих 130 пилота. До крајњег резултата и скора на 
резултатској листи, потребно је да један пилот изведе 12 
серија полетања и слетања. Циљ и тачка на коју пилоти треба 

да слете након полетања са 400 метара високог Вршачког 
брега је био формиран на параглајдинг слетишту покрај 
Сматса академије у Вршцу.
У укупно осам такмичарских дана реализовано је девет 
серија полетања и слетања свих такмичара. У екипном 
пласману победник је била Индонезија, која је заузела прво 
место након треће такмичарске серије и то задржала до 
самог краја. За другу и трећу позицију је било прилично 
неизвесно све време, али на крају репрезентација Кине је 
освојила вицешампионску титулу и Колумбија треће место. 
Домаћин репрезентација Србије је такмичење завршила на 
четвртом месту.
Појединачно најуспешнији је био Јонг Ву из Кине, испред 
другопласираног Ирван Винариа из Индонезије и 
трећепласираног Матјажа Слуге из Словеније. Међу дамама 
је најуспешнија била Сојунг Чо из Јужне Кореје, друго место 
је освојила њена сестра Енјонг Чо из Кореје такође и треће 
место Ђорђина Биргоз из Румуније. Појединачно најбоље 
пласиран домаћи такмичар је био Дејан Валек са освојеним 
осмим местом. Медаље најуспешнијима су уручили његова 
Екселенција господин Чандра Виђа Јуда, амбасадор 
Индонезије у Србији, господин Дарко Удовичић, помоћник 
Министра омладине и спорта Републике Србије и господин 
Мирко Кантар, начелник одељења за развој и унапређење 
система спорта.
На такмичењима у прецизном слетању параглајдером, 
вреднује се умеће такмичара који слећу на циљ са центром 
пречника два центиметра – најпрецизнији је и најуспешнији. 
Замислите колико вежбе и знања претходи извођењу таквог 
подухвата – слетети са висине од 400 метара на тачку 
пречника само два центиметра, а уз пут одолети свим 
ваздушним изазовима. Јер у овакав поход пилот креће 
сам са параглајдером који нема моторни погон нити било 
шта слично, само уз помоћ ваздушних струјања. При том, 

ИНДОНЕЗИЈА НОВИ СВЕТСКИ ПРВАК У 
ПАРАГЛАЈДИНГУ У ПРЕЦИЗНОМ СЛЕТАЊУ
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ПараглајдингПараглајдинг

Са вршачке куле до светског трона

Победничка репрезентација на проглашењу победника 
са Дарком Удовичићем и амбасадором Индонезије

Репрезентативац Србије Иван Павлов приликом слетања на циљ Репрезентација Србије са вођом Војиславом Ивановићем

Полетања покрај вршачке куле



На међународном такмичењу у 
параглајдингу у дисциплини прелет, 
одржаном од 28. јула до 3. августа 
у Нишу, три државе су добиле нове 
државне прваке у овом спорту 
– Србија, Босна и Херцеговина и 
Мађарска, а проглашен је и побе-
дник Предевропског прве нства, 
припремног такмичења за Европско 
првенство ове године у Нишу.
Рекордан број пилота параглајдера 
боравио је на нишким полетиштима 

– укупно 150 пилота из 20 држава, 
током шест дана, од којих су два дана 

била такмичарска. У та два такмичарска дана прелетено 
је преко 50 километара сваког дана – први задатак до 
Власотинца, а други са циљем у Нишкој Бањи. Иако је 
организатор Ваздухопловни савез Србије био спреман на 
свакодневно летење, уз координацију и комуникацију са 
нишком Контролом летења и на свакодневно усклађивање 
спортског и цивилног летења, време није ишло на руку 
пилотима, те су реализована ова два задатка од планираних 
пет, али и то је било довољно да се прогласе најбољи.
Од укупно 38 домаћих пилота из 14 клубова, најуспешнији 
је био Владимир Бачанин из Параглајдинг клуба „Аир037“ 
из Крушевца. Друго место је освојио Срђан Ристановић 
из Параглајдинг клуба „ФлајФит“ из Београда, а трећу 
позицију Зоран Петровић Гуги из ПК „Голија“ из Рашке. У 
спорт класи победио је Небојша Росић из КСЛ „Арес“ из 
Београда, док је друго место освојио Павле Павловић из 
ПК „Голија“ Рашка и треће место Драган Крајновић из АК 
„Кумулус“ из Новог Сада. Код јуниора, поредак је био – 

прво место Ђорђе Лазаревић из ПК „Еол“ Краљево, друго 
место Богдан Белоица и треће место Петар Лазаревић из 
истог клуба. Јуниори су заједно са инструктором Зораном 
Петровићем уједно на овом такмичењу имали камп за младе 
перспективне спортисте који финансира Министарство 
омладине и спорта Републике Србије. У екипном пласману, 
највише постоље су заузели такмичари из КСЛ „Арес“ из 
Београда. Друго место је освојио ПК „Голија“ Рашка и 
треће место ПК „ФлајФит“ из Београда.
На државном првенству Босне и Херцеговине прве 
позиције су заузели браћа Сантрач из Бања Луке – 
Александар 1. место, Дејан 2. место и 3.место Мирвад 
Зенуни из Сарајева.
Чак 47 пилота из Мађарске дошло је у Србију на њихово 
државно првенство, а најбољи међу њима је био Балаш 
Вертеш. Са само пет бодова заостатка друго место је 
освојио Рац Балаш и треће место Петер Будаи.
Поред три наведена државна првенства, пилоти су се 
такмичили и у оквиру Предевропског првенства, тест 
такмичења за Европско првенство 2020. године на истом 
месту и у истој организацији у Нишу. Најбољи од 150 
пилота је био Теунис де Бруин из Јужноафричке Републике. 
Друго место је освојио Балаш Вертеш, а треће Рац Балш 
из Мађарске. Наш најбоље пласирани пилот је био 
Владимир Бачанин са освојеним петим местом. У укупном 
пласману држава учесница, најбољи су били пилоти из 
Мађарске, испред другопласираних пилота из Србије и 
трећепласираних пилота из Кине.
Такмичење је одржано у организацији Ваздухопловног 
савеза Србије, уз велику подршку Министарства омладине 
и спорта РС, Града Ниша и нишке Општине Пантелеј.
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Репрезентација Србије и пилот Владимир Бачанин из 
Параглајдинг клуба „Аир 037“ из Крушевца забележили су 
на Светском првенству у дисциплини прелет резултат какав 
не памти српски пара гајдинг. Бачанин је у конкуренцији од 
150 пилота из 48 светских држава освојио четврто место са 
само два бода заостатка за трећепласираним Хонорином 
Хамардом из Француске и са четири бода заостатка за 
другопласираним Глебом Сукотским из Русије. Светски 
првак је постао Јоаким Оберхаусер из Италије, док су три 
најуспешније репрезентације биле Италија, Француска и 
Јапан.
16. ФАИ светско првенство у параглајдингу у дисциплини 
прелет одржано од 5. до 18. августа у Крушеву у 
Македонији, обележило је одлично летење најуспешнијих 
светских пилота ове параглајдинг дисциплине, неизвесни 
резултати до самог краја и јака борба свих учесника. 
Србију су представљали Зоран Петровић из Параглајдинг 
клуба „Голија“ из Рашке, Владимир Бачанин из ПК „Аир037“ 
из Крушевца и Жељко Овука из КСЛ „Арес“ из Београда. 
Поред њих из Србије су учествовали Предраг Дудић 
из ПК „Голија“ Рашка као члан жирија такмичења, Марко 
Милутиновић из СК „ФлајФит“ из Београда и Борис 
Павлићевић из КСЛ „Арес“ из Београда, као сондажни 
пилоти и Бранко Узур као помоћник репрезентације.

Од самог почетка такмичења, Владимир Бачанин се 
одличним летењем издвојио као члан наше репрезентације 
који је својом спремношћу показао да је у самом врху и 
да може да парира пилотима из параглајдинг велесила 
као што су Италија, Француска, Швајцарска, Словенија… 
Услови за летење су били одлични, те је одржано укупно 
10 такмичарских дана и исто толико такмичарских задатака. 
Најдужи такмичарски задатак је био прелет од 130 
километара, а најкраћи прелет од 65 километара. Просечно 
време проведено у ваздуху свих 10 дана такмичења било је 
око четири сата, а просечно се летело око 90 километара.
Репрезентација Србије наступила је на овом највећем 
међународном такмичењу уз велику подршку Министарства 
омлaдине и спорта Републике Србије, а на церемонији 
затварања светског првенства, од стране Стефана Малбоса, 
председника Комисије за параглајдинг Међународне 
ваздухопловне федерације, генералном секретару 
Ваздухопловног савеза Србије и члану репрезентације 
Жељку Овуки, симболично је уручена застава Светске 
ваздухопловне федерације и организација Европског 
првенства 2020. године у Нишу у Србији.

Победници Државног 
првенства

Четврто место на свету за Владимира Бачанина

Параглајдинг Параглајдинг

Репрезентативци Србије у прелету параглајдером

Државни прваци у 
прелету параглајдером
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Вршчани освојили титулу 
државног првака Најбољи у прецизним 

слетањима 
Најбољи у прелетима 

На државном првенству у параглајдингу у дисциплини 
прецизно слетање, које је одржано у Вршцу крајем октобра 
месеца 2019. године, најуспешнији је био Драган Попов из 
Спортског параглајдинг клуба „Беркут“ из Вршца, који је 
са освојеним првим местом постао нови државни првак 
у овом спорту. Друго место са само два бода заостатка 
освојио је његов клупски колега Горан Ђурковић, а треће 
место је припало Дејану Валеку из Аероклуба „Нови Сад“.
На такмичењу је одржано укупно седам серија полетања 
и слетања, а победник је прво место заслужио понајвише 
захваљујући једној такозваној „нули“, најпрецизнијем 
резултату и приземљењу у сам центар циља у петој серији. 
Поред три прва пласирана, четврто место је освојио Иван 
Павлов из АК „Нови Сад“, те су тако сам врх табеле заузели 
чланови параглајдинг репрезентације у овој дисциплини, 

уједно и стипендисти Министарства омладине и спорта 
Републике Србије.
Са добрим појединачним резултатима, такмичари из Вршца 
су постигли и да прво место у екипном пласману буде 
њихово, те је екипно злато освојио СПК „Беркут“, друго 
место Аероклуб „Нови Сад“ и треће место Параглајдинг 
клуб „Бели орлови“ из Пожаревца.
Након неколико одлагања одржавања овог важног домаћег 
такмичења, због неповољних временских услова, време 
је овом приликом било идеално за извођење великог 
броја серија, а самим тим је и допринело да такмичење 
протекне у одличној атмосфери и условима, у непосредној 
организацији Спортског параглајдинг клуба „Беркут“ из 
Вршца и Ваздухопловног савеза Србије.

Параглајдинг Параглајдинг

У 2019.години лига Србије у прецизном слетању 
параглајдером на циљ имала је два кола али са великим 
бројем серија полетања – укупно 13. Прво такмичење 
у лиги је било Отворено првенство Новог Сада, у 
организацији АК „Нови Сад“, на коме је од 22 такмичара и 
након шест такмичарских серија, најуспешнији био Дејан 
Валек из домаћег аеро клуба, испред другопласираног 
Драгана Попова и трећепласираног Горана Ђурковића 
из вршачког клуба „Беркут“.  Друго коло лиге - такмичење 
у Вршцу је уједно било и завршно коло лиге Србије у 
прецизном слетању, па су проглашени и победници 
лиге. У генералном пласману лиге Србије прво место 
је освојио Драган Попов, па је он домаћу такмичарску 
сезону завршио са дуплом титулом. Друго место је 
освојио Дејан Валек из АК „Нови Сад“, а трећу позицију са 
истим бројем поена у генералном пламсану су поделили 
Горан Ђурковић из СПК „Беркут“ Вршац и Иван Павлов 
из АК „Нови Сад“. У екипном пласману лиге, најбољи у 
2019. години су били такмичари АК „Нови Сад“, испред 
другопласираних пилота из Вршца и трећепласираног 
Клуба ваздухопловних спортова „Кошава“ из Београда. 
У спорт класи је најбољи био Мирослав Марјановић из 
ПК „Бели орлови“ из Пожаревца, друго место је освојио 
његов клупски когела Драган Благојевић и треће место 
Немања Медић из АК „Нови Сад“.

Лига Србије у прелету је у 2019. години за разлику 
од лиге у прецизном слетању имала два кола више, 
те су одржана такмичења у Новом Пазару, Краљеву, 
Нишу и на Копаонику. Поред ова четири такмичења у 
Србији је одржано и још једно такмичење у прелету – 
традиционални Вршац Опен, уз велики број домаћих и 
такмичара из иностранства.
Победник лиге у укупном скору је био Предраг Дудић 
из Параглајдинг клуба „Голија“ Рашка. Друго место је 
освојио Милан Стевић из Параглајдинг клуба „Бели 
орлови“ из Пожаревца и треће место Владимир 
Бачанин из ПК „Аир037“ Крушевац. У спорт класи је 
најуспешнији био Павле Павловић из ПК „Голија“ Рашка, 
испред другопласираног Небојше Росића из КСЛиБ 
„Арес“ из Београда и трећепласираног Драгодина 
Миловановића из СПК „Беркут“ Вршац. Екипно су титулу 
победника лиге понели пилоти Параглајдинг клуба 
„Голија“ из Рашке, друго место су освојили пилоти из СК 
„ФлајФит“ из Београда и треће место су заузели пилоти 
из Параглајдинг клуба „Бели орлови“ из Пожаревца. 

ЛИГА СРБИЈЕ У ПАРАГЛАЈДИНГУ 

Државни прваци на подијумуНајбољи клубови 
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Најбољи спортисти 
у 2019. години

1. Александар Диклић, АК „Зрењанин“
2. Слободан Ђуровић, АК „Михајло 
Петровић“ Краљево 
3.Срђан Радојко, АК „Трстеник“

За протеклу сезону 2019. можемо да кажемо да је била 
прилично успешна за нас једриличаре. Пре свега се огледа у 
живој спортској активности чему и служи наш спорт. 
У периоду пре почетка сезоне имали смо повећан број 
састанака у оквиру ВСС за шта можемо да захвалимо Мики 
Исаковићу, великану нашег спорта, који нас је окупио и на неки 
начин вратио у састав савеза чији смо и оснивачи од давнина. 
Ти састанци су протекли у напорима да се реши пре свега 
проблем једилица за обуку, пре свега Бланик Л13, коју поседује 
велики број аероклубова и које стоје ван употребе због 
познате забране за летење издате од ЕАСА-е. Решење овог 
питања је и даље актуелно, само што још није одређен модел 
по коме ће бити реактивиране. Остаје свест да се тиме наш 
ваздухопловни спорт, а и живот аероклубова, враћа на вишу 
димензију, тиме што одмах можемо да појачамо кадровски 
потенцијал, односно да обучимо велики број нових пилота. 
Такође је разматрана проблематика логистике потребне за 
једриличарску активност.
Спортска активност која је била јача од било које претходне 
сезоне, дугује захвалност пре свега дисциплини прецизно 
слетање, у којој све више аероклубова организује такмичења 
и која окупља све већи број пилота из Србије и земаља 
региона (бивше Југославије). Прво такмичење у низу код нас 
је било Бланик куп у организацији аероклуба „Јасеница“ из 
Смедеревске Паланке у току маја месеца. На овом такмичењу 
је учествовало 30 такмичара. Друго у низу је било такмичење 
у Крушевцу „Куп Михајла Живића“ на једрилици Боциан са 
полетањем помоћу аутовитла. Учествовало је 25 такмичара. 
Треће такмичење у овој дисциплини је одржано у организацији 
АК „Трстеник“ под називом „Демо Бланик куп“, које је окупило 
рекордних 37 такмичара. Овде треба додати да су наши пилоти 
у великом броју учествовали и на такмичењима у прецизном 
слетању - куповима који су организовани у окружењу, и то у 
Приједору и Куманову где су постигли завидне резултате.

Све узевши у обзир закључак је да ова такмичења заузмају 
све већу димензију и да доприносе окупљању једриличара, 
размени искустава, дружељубљу између аероклубова код нас 
и у окружењу, обнављању и повећању броја активних пилота. 
Уз пут препозната је идеја с обзиром на бројност такмичара, 
самих такмичења и аероклубова учесника, самим тим и 
организаторима за успостављањем лиге прецизног слетања 
једрилицом. Ова идеја је спонтано разматрана на такмичењу 
у Куманову где су се учесници из свих земаља веома позитивно 
изразили и разматрали начине да ова дисиплина добије 
димензију пре свега у националним савезима аероклубова, 
а затим и у оквиру ФАИ. Нешто попут прецизног слетања у 
параглајдингу у коме се ово већ дужи низ година дешава на 
прави начин.
Државно првенство у прелетима је одржано у Крушевцу 
у периоду од 13. до 18. септембра. Овде је веома важно 
похвалити домаћине на несебичном залагању и напору који 
су уложили сви чланови АК „Михајло Живић“ Крушевац, на 
челу са председником Ацом Ђорђевићем. Омогућили су 
да се после неколико година прекида, поново организује 
ово по једриличарство најважније такмичење. Висина 
котизације од 150 евра је био једини трошак за такмичаре, 
а за то је добијено и шлеп авиона неограничен број пута и 
довлачење у случају слетања на неки од околних аеродрома 
(што се и дешавало), храна за учеснике и све остало. Овим 
је постављен нови модел за будуће организаторе државног 
првенства, да не очекују профит, већ да им буде имератив да 
се такмичење одржи. Отежавајућу околност је представљало 
време организације, обзиром да није могло да се одржи у 
јулу, већ у септембру из оправданих разлога. Нарочито што у 
данима када се одржавало првенство у прелетима је владала 
изражена температурна инверзија на нашим просторима. 
Осим тога аеродром Крушевац има проблем скраћења писте 
и могућност полетања и слетања само у једном смеру, па су 

Активности једриличара 
у Србији у 2019. години

Ваздухопловно једриличарство
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Почев од 1966. године у ваздухопловном једриличарству 
Ваздухопловног савеза Југославије осетио се недостатак авиона 
за „шлеповање“ јер постојећи авиони ПО-2, Физир, Тајгер, Рода, 
Курир, истеком временског ресурса, престају да лете. Како 
је једриличарство у ВСЈ било у пуном замаху, једриличарска 
комисија покреће иницијативу код председништва ВСЈ да се што 
пре обезбеде авиони. Председништво ВСЈ о овом проблему 
обавештава владу и надлежне ваздухопловне органе са молбом 
да се помогне у решавању набавке нових авиона за спортску 
авијацију, а самим тим и за наставак интезивне једриличарске 
активности, као кадровској бази будућих ваздухопловаца.
На основу молбе, донете су одлуке да се да налог 
ваздухопловној индустрији за пројектовање и израду авиона 
за спортску авијацију. Међутим, поставио се проблем са чиме 
летети до доласка новог домаћег школско-тренажног авиона, 
који би решио питање „шлеповања“ једрилица. Једино решење 
је било набавити авионе из иностранства.
Савезна управа цивилног ваздухопловства (СУЦВП), којом 
је руководио Батрић Јовановић, а на молбу председништва 
ВСЈ, донела је одлуку да девизним средствима помогне 
набавку 15 до 20 авиона намењених првенствено за потребе 
једриличарства. Крајем 1969. године, председник ВСЈ генерал 
пуковник Божа Лазаревић и директор СУЦВП Батрић Јовановић 
склапају уговор о финансирању набавке авиона. Формирана је 
радна група за избор типа авиона и сачињен план испитивања 
перформанси авиона у летачким центрима да би се одлучило за 
који тип авиона. У радној групи су били инг. Љубиша Ђорђевић, 
инг. Богдан Њамцул, пилот-инструктор Мирослав Исаковић и 
Бата Митровић из ВСЈ.
Познавајући стање авиона у тадашњој флоти спортске авијације 
у свету, узети су у обзир авиони Пајпер супер каб и Цитабрија. 
Перформансе Пајпера смо знали јер их неколико наших 
аероклубова имају (Ваљево, Лесковац, Зрењанин, Трстеник), 
тако да су предузета испитивања погодности Цитабрије која 
је била у привредној авијацији ЈАТ. Упознавање перформанси 
Цитабрије извршено је летењем са наставницима летења 
широм ВСЈ, а нарочито на седмодненом семинару априла 
месеца 1970. године у Сплиту, где сам летео са 52 наставника, 
а међу њима са председником ВСЈ генералом Лазаревићем, 
секретаром пуковником Михајлом Николићем и Надом Новак. 
Оцена свих који су летели је да авион Цитабрија одговара 

нашим потребама и да је летачко-технички повољнији од 
Пајпера. Поред летења у Сплиту на семинару, летење је 
обављено са наставницима у Брежицама, Београду, Зрењанину, 
Новом Саду, Сарајеву, Осијеку, где је летело 32 пилота.
На основу резултата испитивања и упоредних података, а после 
коначне понуде произвођача, председништво ВСЈ донело је 
одлуку да се купе 20 авиона Цитабрија. Како су финансијска 
средства добијена од СУЦВП, уговор је закључен априла 1970. 
године. Првих пет авиона прелетели смо из Франкфурта за 
Београд 7. октобра 1970. године, када су на Лисичјем Јарку 
после летачко-техничке провере регистровани од стране 
инспектора СУЦВП са ознакама: YU-CAA, YU-CAB, YU-CAC, 
YU-CAD, YU-CAE.
Остали авиони који су довожени контејнерима почев од 
октобра 1970. године, склапани су у „Утви“ под руководством 
инг. Душана Бошковића, а по посебном споразуму са 
произвођачем авиона и одобрења СУЦВП. После монтаже 
авиона и техничког пријема, пробне летове сам вршио на 
летелишту Утве и на основу тих извештаја инспектори СУЦВП 
регистровали су авионе. Склапање свих авиона завршено је 
фебруара 1971. године.
Председништво ВСЈ извршило је распоред авиона републичким 
савезима и Ваздухопловном савезу Србије додељено је пет 
авиона за летачке центре у Београду, Ваљеву, Новом Саду, 
Трстенику и Приштини. Преузимање регистрованих авиона по 
датом распореду, вршено је у Утви после преобуке пилота коју 
сам вршио као овлашћени инструктор.
Цитабрије су много допринеле у протеклих педесет година 
развоју нашег једриличарства са десетинама хиљада „шлепова“ 
обављеним у свим летачким центрима Србије, државним 
првенствима, светском првенству 1972. године у Вршцу. Авион 
је оправдао намену и уложена финансијска средства помоћи 
Савезне управе цивилног ваздухопловства.
Данас и даље лети YU-CAS у Аеро клубу „Трстеник“ захваљујући 
доброј експлоатацији и одржавању авиона. Почетком 2020. 
године чланови АК „Трстеник“ су прославили 50. рођендан 
Цитабрије, која и даље на трстеничком аеродрому и 
аеродромима широм Србије плени својом појавом.

Мирослав Исаковић
Пилот-инструктор 

често полетања вршена низ ветар, што је представљало 
својеврсан подвиг за пилоте, које ништа од овога није 
омело да успеју да заврше постављене задатке. Ово је 
прво државно првенство у прелетима организовано на 
простору уже Србије, у брдовитом терену, које се ипак 
показало за веома погодно, поготову што имамо велику 
честину аеродрома ( у просеку 20км) што представља 
погодност за евентуална слетања на дисциплини. 
У овој сезони је приметно да су једриличари схватили 
да је решење за недостатак броја једрилица набавка 
половних јефтиних једрилица из земаља запада, које се 
могу набавити по цени скоро једног параглајдера. Нама 
најближи Мађари су у годинама транзиције купили велики 
број таквих једрилица и на њима масовно лете и развијају 
овај наш спорт. У прилог томе треба ставити набавку 
једрилица „Bocian I Ka6“ у АК „Михајло Живић“ Крушевац, 
ултралаке једрилице „Бањо“ једриличара Милана Поповића 
из Београда и једрилице „Вук Т“ Миодрага Ивановића, 
коју базира у Трстенику. Желимо да једриличари ово 
схвате и решење потраже на исти начин приватно, преко 
аероклубова или удрживањем са два или више сувласника.

Једриличарска комисија у проширеном саставу ради током 
читаве зиме у оквиру ВСС у пуном јеку, што обећава да у 
наредну сезону 2020. уђемо још више спремни и самим 
тим забележимо још веће успехе на пољу једриличарства 
код нас.

Слободан Ђуровић, 
члан Комисије за ваздухопловно једриличарство 

Ваздухопловно једриличарство

ЦИТАБРИЈА
50 година незамењиви 
сарадник једриличарства

Ваздухопловно једриличарство

Атмосфера на аеродорму у Крушевцу

Цитабрија некад и сад
63. ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У 
ВАЗДУХОПЛОВНОМ ЈЕДРИЛИЧАРСТВУ
На крушевачком спортском аеродрому, у периоду 
од 13. до 18.августа 2019. године одржано 
је 63. првенство Србије у ваздухопловном 
једриличарству, у непосредној организацији Аеро 
клуба „Михајло Живић“ из Крушевца и уз подршку 
Града Крушевца и Ваздухопловног савеза Србије.
Учешће на државном првенству су узели 
једриличари из Зрењанина, Краљева, Трстеника, 
Београда и домаћина Крушевца. Иако временске 
прилике нису биле повољне по реализовање 
такмичарских задатака, уз напоре свих присутних 
извршен је такмичарски задатак, те смо добили и 
нове државне прваке. Прво место је освојио искусни 
Александар Диклић из Аероклуба „Зрењанин“. 
Друго место је припало Слободану Ђуровићу из 
АК „Михајло Петровић“ Краљево и треће место је 
освојио Срђан Радојко из АК „Трстеник“.
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Престанком летења славног авиона 
Аеро-3 и истеком временског 
ресурса, ваздухопловни савез од 
1979. године добија нове авионе 
Утва-75 произведене у Панчеву. 
Конструктор авиона са сарадницима 
је инг. Милан Димић, спортски 
пилот. Произведено је 136 авиона 
за потребе ваздухопловног савеза и 
војног ваздухопловства. 
Авион „Утва-75“ чији је први прототип 
полетео 19. маја 1976. године има 
за собом низ успеха на домаћим 
и међународним ваздухопловним 
такмичењима. Екипа конструктора и 
Фабрика авиона „Утва“ носиоци су 
посебног признања Међународне 
ваздухопловне федерације ФАИ. 
„Утва-75“ из породице „Утвине“ лаке 
авијације, је једномоторни нискокрилац вишеструке намене 
са два седишта једно поред другог, смештена у пространој 
кабини уз изванредну прегледност. Пројектован је према 
прописима ФАР 23 („UTILITY“ категорија) са граничним 
преоптерећењем +6г и -3г. Пројекат су израдили 
конструктори Фабрике авиона „Утва“ Панчево у сарадњи са 
стручњацима Института Машинског факултета у Београду, 
Ваздухопловно-техничког института „Жарково“ и „Прве 
петолетке“ из Трстеника. Конструкција одржава јединство 
критеријума једноставности, поузданости, економичности, 
као и добрих маневарских способности. 
На основу програма летачке делатности, председништво 
ВСЈ извршило је расподелу авиона по републичким 
савезима,  а они су их даље распоредили по летачким 
центрима аеро клубова. ВСС је добио 18 авиона. 
Преобука у оквиру ВСЈ прве групе наставника-инструктора 
за овај типа виона, извршена је на аеродорму у Смедереву 
16. и 17. октобра 1978. године, под руководством пробног 

пилота Владе Славујевића. Нас шесторица, из сваког 
ваздухопловног савеза по један, завршивши преобуку 
стекли смо овлашћења инструктора авиона Утва-75, 
како би даље вршили преобуку других пилота у својим 
ваздухопловним савезима.
Прво преузимање авиона додељених ВСС (YU-DDR и 
YU-DDS) извршили смо 14. и 15. августа 1979. године 
у фабрици после пробних летова Владе Славујевића и 
Велибора Вукашиновића и након добијених уверења о 
пловидбености издатих од ДЦВ.
Преобука наставника ВСС спроведена је у Трстенику од 
4. до 12. октобра 1979. године. Преобуку су завршили 
наставници: Миладин Стевановић, Драгослав Пејкић, 
Јордан Танасковић, Милко Радојчић, Душан Павловић, Мијат 
Јовановић, Властимир Савић, Драгољуб Спасић, Милован 
Врбица и Зоран Шпановић. Са стеченим овлашћењем 
инструктора Утва-75 ови настаници су вршили обуке у 
својим АК.
Распоредом 18 авиона Утва-75 летачки центри аеро 
клубова Србије почев од новембра 1979. године, нагло 
су повећали активност на обуци и тренажи пилота, 
шлеповању једрилица, учешћу на такмичењима код нас 
и у иностранству са добрим резултатима. Овај авион са 
одличним перформансама за ових 40 година летења много 
је допринео школовању и усавршавању више стотина 
пилота Србије. Добром експлоатацијом и одржавањем и 
данас код нас лете три Утве-75, у Новом Саду, Суботици 
и Параћину. Параћинска „Утва-75“ заједно са посадом 

– пилотима АК „Наша Крила“ Параћин, вишеструки је 
државни првак у општој авијацији.

Мирослав Исаковић
Пилот-инструктор

„УТВА-75“ четрдесет година лети у ВСС
Ваздухопловно једриличарство

Најбољи спортисти 
у 2019. години
1.Данијел Костић, АК „Ћуприја“
2.Горан Спасић, УЕС „Топлица“ Прокупље
3.Перица Сабљић, АК „Ћуприја“
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Претпоследњи викенд августа месеца у 2019. години био је 
време када су се окупили пилоти ултралаких ваздухоплова 
у циљу такмичења за најбоље у држави. Место окупљања је 
било Блаце, а организатор Удружење екстремних спортова 
„Топлица“ заједно са домаћином Аероклубом „Блаце“. 
Титулу државних првака су одбранили пилоти из Ћуприје, 
који су са овим трофејом четврти пут постали најбољи у 
држави, у седам година колико клуб активно постоји. На 
државном првенству је наступило 15 пилота из четири 
аероклуба. 
У дисциплини прецизно слетање авионом са снагом мотора 
најбољи је био Данијел Костић из АК „Ћуприја“, друго место 
је освојио Горан Спасић из УЕС „Топлица“ и треће место 
су поделили Раде Тимотијевић такође из УЕС „Топлица“ и 
Никола Вујошевић из АК „Ћуприја“. У дисциплини прецизно 
слетање авионом без мотора прво место је освојио Горан 
Спасић и друго Данијел Костић. У генералном пласману 
дисциплине авион, прву позицију је заузео Горан Спасић, 
другу Данијел Костић и трећу Раде Тимотијевић. 

У дисциплини прецизно слетање моторним змајем са 
снагом мотора победио је Данијел Костић, друго место 
је освојио Перица Сабљић из АК „ Јагодина“ и треће место 
Никола Вујошевић. У дисциплини прецизно слетање без 
мотора најбољи је био Перица Сабљић, затим Горан 
Спасић и треће место су поделили Данијел Костић и 
Никола Вујошевић. У генералном пласману дисциплине 
моторни змајеви златну медаљу је освојио Данијел Костић, 
сребрну Перица Сабљић и бронзу Горан Спасић. Најбољу 
екипу такмичења су чинили пилоти Аероклуба „Ћуприја“ 
испред другопласираних пилота Удружења екстремних 
спортова „Топлица“ и трећепласираних пилота Аероклуба 
„Смедерево“.
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ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО ПИЛОТА 
УЛТРАЛАКИХ ВАЗДУХОПЛОВА

Ултралако летење

Учесници државног првенства Горан Спасић са освојеним трофејима
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Најбољи спортисти 
у 2019. години
1.Горан Бошковић, АК „Трстеник“
2.Миливоје Петровић, АК „Ваљево“
3.Владимир Спасић, АК „Смедерево“

Титулу новог првака Србије у аерорели летењу освојила 
је посада из Аероклуба „Трстеник“ – Горан Бошковић и 
Александар Унчанин. Они су били најуспешнији пилоти 
у конкуренцији колега из Смедерева, Ваљева, Сремске 
Митровице и Кикинде, на Првенству Србије у рели летењу, 
одржаном од 4. до 6. октобра на спортском аеродрому у 
Кикинди.
Друго место је освојила посада из Аероклуба „Ваљево“ – 
Миливој Петровић и Александар Радојичић. Овај двојац 
који су чинили искусан пилот и инструктор Миливој 
Петровић и његов ученик Александар, донели су 
ваљевском клубу медаље и пехаре после дуже паузе и 
неучешћа клуба на ваздухопловним такмичењима, те су 
учинили да се Ваљево успешно враћа на ваздухопловну 
сцену. Треће место и бронзана одличја освојили су пилоти 
из Смедерева – Владимир Спасић и Борис Тацковић.
У три дисциплине које су претходиле пласману, сваки од 
ова три клуба попео се на победничко постоље – у слетању 
су најуспешнији били пилоти из Ваљева, у временској 
тачности пилоти из Смедерева, док је извиђање најбоље 
ишло пилотима из Трстеника.
Ово првенство је обележило и учешће једне даме, те је 
први пут наступила као такмичар и Николина Адамов из 
клуба домаћина - Аероклуба „Кикинда“. Николини је ово 
искуство на домаћем терену значајна одскочна даска за 
сва такмичења која следе, а ваздухопловство је богатије за 
нове пилоте на неким наредним сусретима. 
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ПОБЕДА НА ДРЖАВНОМ ПРВЕНСТВУ 
У АЕРОРЕЛИ ЛЕТЕЊУ ЗА ТРСТЕНИК

Општа авијација

Најмлађа и једина дама на такмичењу

Победничке посаде
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Прелазни пехар „Икар“ за победника такмичења моторних 
пилота Меморијал „Пилот Михајло Петровић“ , понели су 
2019. године Дејан и Миодраг Ивановић из Аероклуба 
„Сербона“ из Београда.  Они су били најуспешнија посада 
на такмичењу одржаном 15. јуна у Смедеревској Паланци.
У оквиру обележавања сећања на првог српског пилота  
Михајла Петровића, у суботу 15. јуна су одржане 
две манифестације – једна на аеродрому Рудине код 
Смедеревске Паланке, а друга у његовом родном месту 
Влакчи.
Са аеродрома у Смедеревској Паланци стартовало је 
шест посада са укупно 12 пилота из Смедеревске Паланке, 
Параћина, Трстеника, Ваљева, Смедерева и Београда. Пи-
лоти су у оквиру задатка прелетели Велику Крсну, Орашац, 
Влакчу, Свилајнац и вратили се на полазно одредиште. 
Најбоље резултате су постигли Миодраг и Дејан Ивановић, 

испред другопласиране посаде – Александра Годића и 
Ратка Јовановића из Аероклуба „Наша крила“ из Параћина 
и трећепласираних Горана Бошковића и Александра 
Унчанина из Аероклуба „Трстеник“. Такмичењу моторних 
пилота присуствовали су припадници Војске Србије, МУП 
РС и помоћник министра саобраћаја господин Зоран Илић, 
који је отворио ову ваздухопловну манифестацију.
И док је домаћин организатор Аероклуб „ Јасеница“ 
водио рачуна да такмичење прође у најбољем реду, као 
и окупљање и дружење пилота на спортском аеродрому 
у Смедеревској Паланци, са друге стране у Влакчи, код 
родне куће пилота Михајла Петровића, у организацији 
Завичајног удружења Влакча и представника спортског и 
војног ваздухопловства, положени су венци у знак сећања 
на великана српског ваздухопловства, уз пригодан програм. 
Српски пилоти су и ове године, као и свих претходних, 
показали да не заборављају велике људе и подухвате, 
поштујући историју, прошлост и традицију.

Општа авијација

НАЈМЛАЂА ДАМА ПИЛОТ У СРБИЈИИвановићи најбоље летели у част 
пилота Михајла Петровића

Општа авијација

Михајло Петровић (Влакча, Крагујевац, 
14. јун 1884 — Барбалуши, Скадар, 
7. март 1913) је био српски пилот са 
пилотском дозволом број 1 и први 
српски пилот који је изгубио живот 
на борбеном задатку. Припадао је 
првој групи од шест српских пилота 
школованих у Француској 1912. 
године и постао први српски пилот са 
дипломом.

Победници такмичења 

Државно првенство у аерорели летењу 2019. године 
оплеменило је једно ново лице – осамнаестогодишња 
Николина Адамов из Аероклуба „Кикинда“. Њено прво 
појављивање на такмичењу у општој авијацији, колико 
значајно за њу саму, било је од великог значаја за читаву 
заједницу у општој авијацији, с обзиром да је увек радост 
видети нове младе људе на такмичењима, а нарочито даме, 
које су годинама уназад у мањини међу пилотима.
А било је у ваздухопловству, још од 1933. године и Данице 
Томић, прве жене пилота у Србији, много жена које су 
оставиле печат у историји српског ваздухопловства, које су 
су равноправно бориле, такмичиле и дружиле са колегама 
пилотима. Вођена таквим примерима, у пут освајања 
небеских висина, кренула је и Николина Адамов, која је 
2018. године дошла до дозволе приватног пилота авиона 

– такозване ППЛ дозволе, а већ 2019. године имала је и 
спортску такмичарску дозволу Ваздухопловног савеза Србије 
и Светске ваздухопловне федерације. Претходно, такмичила 
се у ракетном моделарству са млађом сестром Мајом, које је 
било својеврсна улазница у свет ваздухопловства. 
„Моје прво такмичење у ракетном моделарству било је 
државно првенство 2014. у Београду. Тада сам освојила, као 
сениор, друго место у класи С7. После тога је било много 
такмичења али нека која су ми остала у сећању као најлепша 
и најбоља такмичења су Љубљана куп 2015. (тада сам била 
најбољи јуниор у класи С6А) и Љубљана куп 2017. када сам 
освојила треће место у сениорској конкуренцији у класи 
С6А и прво место у јуниорској конкуренцији такође у класи 
С6А. Такође имала сам прво такмичење у прецизном и рели 
летењу у октобру 2019,“ описује нам Николина своју спортску 
каријеру.
„Много ми се свидело такмичење и нисам ни замишљала да то 
све тако изгледа. С обзиром да ми је било прво такмичење у 
овом спорту, било је веома тешко снаћи се са већ искусним 
пилотима. Али уз помоћ оца успела сам врло брзо да 
схватим поенту такмичења.“ Николина је, могло би се рећи, 
једна од оне деце која су „предодређена“ за неке ствари. У 
овом случају било је то ваздухопловство, јер је одрастала 
на аеродромима, поред авиона, уз свог оца пилота и 
инструктора Нику Адамов из Кикинде. Део обуке за пилота 
је завршила на „матичном“ аеродрому уз стицање свих знања 

и вештина које јој је пружио отац Ника. „Теоријски део ППЛ 
(А)-а сам завршила у својој средњој школи Ваздухопловној 
академији, где сам одслушала преко 150 часова који укључују 
девет различитих ваздухопловних предмета. Практичан 
део сам завршила у мом родном граду Кикинди, где сам 
остварила налет од преко 45 сати. У тих 45 сати научила 
сам оштре и благе заокрете, маршутно летење, принудно 
слетање, како одреаговати у случају отказа мотора, и 
најважније сегменте – полетање и слетање. Коначно стицање 
дозволе дошло је након лета са испитивачем из Директората 
цивилног ваздухопловства Републике Србије, када сам имала 
завршни испит -  руту од Кикинде до Новог Сада и назад“ .
„Када сам имала четири године, први пут сам се возила 
авионом, без имало присутног страха. Каснијих година, моје 
интересовање се окренуло ка ракетном моделарству и 
такмичењима у овом спорту. Међутим, уз размишљање које 
је дошло са школовањем, приликом одабира средње школе, 
схватила сам да сам заљубљена у ваздухопловство и летење и 
да је мој прави избор Ваздухопловна академија,“ описује нам 
Николина како је почела са „авионима“. 
Тренутно је четврта година Ваздухопловне академије, смер 
авио техничар. „Даље следи остваривање налета неопходног 
за наставак даље обуке и стицање дозволе транспортног 
пилота авиона. Планирам такође да завршим факултет. Циљ 
кад завршим сва школовања је да се запослим за почетак у 
некој нашој авио компанији, а касније у некој већој иностраној.“ 
Пред Николином је школовање, усавршавање, стицање 
знања и искустава и разни други „пилотски“ изазови. Поред 
планова који се тичу професионалне каријере, планира 
и развијање спортске каријере, те каже да ће пробати да 
учествује на сваком ваздухопловном такмичењу у моторном 
летењу у сезони која долази. То је добра вест за спортско 
ваздухопловство, као што добре вести шаљу сва друга 
млада лица широм спортских аеродрома у Србији, која су 
се определила да се посвете ваздухопловним спортовима. 
Још када се девојке попут Николине храбро упусте у ваз-
духопловне воде, као што имамо девојке на једриличарској 
обуци у Сремској Митровици, на падобранској обуци у 
Параћину и свим другим ваздухопловним срединама, то је за 
понос њихових иструктора и школа, а од изузетног значаја за 
даљи развој спортског ваздухопловства у Србији. 
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Међународни фестивал 
балона у Сенти

Балони изван граница Србије

Традиционално и 2019. године Сента је, поред прославе дана 
општине, била место окупљања балона из Србије и држава из 
окружења, од 5. до 8. септембра. Домаћи балонарски клуб из 
Сенте под вођством Андраша Кошицког и Срђан Срдић из 
балонарског клуба „Дамбос“ из Београда годинама већ чине 
све напоре да овај атрактиван ваздухопловни спорт живи у 
Србији, између осталог кроз овај скуп заљубљеника у балоне.
Тако је и ове године пут Сенте дошло десетак балона 
из Мађарске, Словеније и из Србије. Заинтересовани 
многобројни грађани Сенте, а и гости који су дошли из 
других градова, имали су прилике да виде разнолике балоне 
на једном месту, а у вечерњим часовима је уприличен 
врло атрактиван везани лет. И поред тога што је један од 
најстаријих ваздухопловних спортова, и што је врло ретко и 
скупо поседовање топло-ваздушног балона, овај спорт данас 
бележи изузетно велико интересовање публике и свих оних 
који би летећи у корпи балона или само гледајући у балон на 
небеском пространству, желели да одлутају у неке бајковите 
пределе који пружају бескрајну слободу.

Од 22. до 27.октобра 2019. године на Мајорци у Шпанији, 
одржано је 21. ФАИ Европско првенство за топловаздушне 
балоне. На такмичењу је летело заједно више од 100 балона, 
85 тимова и 600 учесника из 25 држава. 



Титулу новог државног првака у падобранству за 2019. годину 
понео је заставник Синиша Мићић, из Падобранске екипе 
Војске Србије „Небеске видре“. Он је био најуспешнији 
падобранац на 65. Државном првенству Србије, одржаном 
12. и 13. октобра на спортском аеродрому „Залужани“ код 
Бањалуке.  Друго место је освојио старији водник Дејан 
Цветковић, такође из исте екипе, док је треће место и 
бронзану медаљу освојио Слободан Терзић из Падобранског 
клуба ветерана 63.падобранске бригаде „Архистратиг“.
У екипном пласману подијум су заузели чланови Падобранске 
екипе Војске Србије „Небеске видре“ на првом месту, друго 
место су освојили чланови Падобранског клуба ветерана 
63.падобранске бригаде „Архистратиг“ и треће место 
падобранци из Аероклуба „Наша крила“ Параћин.
„За мене је велики успех освајање првог места појединачно 
на државном првенству, али екипни успех ми је врло битан, 
нарочито јер учествујемо на великом светском војном 
такмичењу – 7. светске војне игре у Кини,“ каже победник 
Синиша Мићић, који је на овом државном првенству уписао 
5.522 скок у својој тридесетогодишњој падобранској 
каријери.
Поред клубова из Србије, на аеродрому Залужани, био је 
прави скуп падобранаца из региона, који су се такмичили у 
оквиру 7. меморијалног падобранског купа „Пет звијезда“. 
Екипно су најуспешнији били тимови „Приједор“, „Птуј“ и 

„ПЕВС Небеске видре“. Појединачно Александар Цветковић, 
Синиша Мићић и Недељко Брдар. Међу дамама најбоља је 
била Ина Гител, друго место је освојила Радмила Ђурић и 
треће место Светлана Симић. Тројица најбољих јуниора су 
Немања Гаврић из Бањалуке и Стефан Живковић и Душан 
Лукић из Параћина.

65. Државном првенству Србије у падобранству и 7. 
меморијалном купу „Пет звијезда“ су присуствовали 
Министар одбране Републике Србије Александар Вулин, 
начелник Генералштаба Војске Србије генерал Милан 
Мојсиловић и Министар унутрашњих послова Републике 
Српске Драган Лукач. Званичне делегације су имале прилико 
да се детаљно упознају са падобранском дисциплином 
скокови на циљ, да посматрају такмичење и скокове 
падобранаца на циљ пречника два центиметра са висине од 
1000 метара и од тренутка искакања из авиона Антонов-2. 
Уједно припадници Војске Србије и њихова падобранска 
екипа је освојила прво место на државном првенству, те је 
Министар и те како имао разлог за понос.

„Падобранство је један од спортова који се у Војсци Србије 
највише цени. Осим што је показатељ наше спремности 
и наше способности, ово је и спорт који говори о људима 
који су у стању да савладају све страхове и препреке. Војска 
Србије је увек била поносна на своје падобранце, а по 
резултатима са овог државног првенства можемо да видимо 
да смо не само најбољи у Србији, већ да смо и једни од оних 
који у Европи имају шта да кажу и покажу. Свако ко веже своју 
судбину и будућност за Војску Србије моћи ће да се развија 
на сваком плану, да ли је то војничка обука, да ли је то спорт, 
или било који други вид усавршавања, вреди бити уз Војску 
Србије,“ поручио је министар Вулин.
У одличној организацији домаћина Ваздухопловног клуба 
„Skydive“, Падобранског клуба „Бањалука“ и Ваздухопловног 
савеза Србије, такмичење је протекло у безбедној, 
спортској и фер атмосфери, и што је најважније, обележено 
пријатељским сусретима људи које дели заједничка љубав 
према висинама и падобранству.

РАКЕТНО М
О

Д
Е

Л
А

Р
С

ТВ
О

ПАДОБРАНСТ
В

О

ПАРАГЛАЈД
И

Н
Г

ВАЗДУХОПЛО
В

Н
О

 М
О

Д
ЕЛ

АР
СТВО

БАЛОНАРСТ
В

О

УЛТРА Л
АКО

 Л
Е

Т
Е

Њ
E

Најбољи спортисти 
у 2019. години
1.Синиша Мићић, 
ПЕВС „Небеске Видре“
2.Дејан Цветковић, 
ПЕВС „Небеске Видре“
3.Слободан Терзић, 
ПК „Архистратиг“ Београд  
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Падобранска екипа Војске Србије 
најбоља на државном првенству

ЗДРУЖЕНИ БАЊАЛУЧКИ И СРПСКИ ПАДОБРАНЦИ

Нови државни прваци Најбоље екипе на подијуму
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Некадашњи припадник 63. Падобранске бригаде и 
заставник прве класе, падобранац Горан Тодоровић 
Фаца сваку годину гледа као нови изазов и померање 
граница у односу на претходну. Тако је, након што 
је у 2018. години забележио рекод пет изведених 
падобранских скокова у једном дану, у 2019. години 
отишао корак даље. Исти задатак – пет тандем скокова, 
али овог пута изведених на пет различитих аеродрома. 

Крај августа месеца прошле године за Горана је био 
обележен ишчекивањем и планирањем новог подухвата. 
И вођен мишљу да срећа прати храбре, остварио 
је планирано. На аеродормима у Словенији – Цеље, 
Словенске коњице, Марибор, Птуј и Шентвид при 

Стични, скочио је пет падобранских тандем скокова са 
висине од 5000 метара. Тиме је у своју падобранску 
књижицу уписао 1019. падобрански скок. Где и када ће 
бити Горанов 1020.скок остаје да видимо, али судећи по 
његовим досадашњим плановима, искуствима и делима, 
сигурни смо да нас ни у 2020. години неће оставити 
равнодушнима. 

Свака нова година носи нови рекорд

Учесници у рекорду постигнутом у 2019.години:

Нејц Јурчец, тандем пилот, Горан Тодоровић - 
Фаца, путник у тандему, Звонко Момирски, возач 
и помоћник, Маша Першак, први сниматељ, Дејви 
Ружич, други сниматељ, Алеш Јурјец, трећи сниматељ 
и Миха Просник, пилот.



сајли те праћење и тражење модела уз употребу радио 
трагача. Овога пута мало јачи ветар и неискуство је довело 
до незгода и ломова на моделима. Нажалост за поправке 
није било времена јер су оба дана поподневни термини 
у радионици били резервисани за израду собних модела. 
Колико је тај део програма био занимљив и изазован говоре 
и добровољни одласци старијих полазника после вечере у 
радионицу АК Сомбор где су помагали иструкторима да 
исправе грешке на моделима млађих и доврше преостале 
детаље како би сви модели били спремни за такмичарски 
дан.

Четвртог дана Кампа у сали оближње основне школе 
организовано је мало такмичење управо завршених 
собних модела. Чланови АК Сомбор су добровољно 
помогли у организационим улогама, како би растеретили 
инструкторе који су искористили дан да на практичном 
примеру полазницима објасне и демонстрирају битне 

елементе механике лета модела са погоном. Полазници 
су морали да примене сво демонстрирано и стечено 
знање реглирања модела, како би постигли што дужи лет. 
Како су најмлађи у свему томе имали помоћ инструктора 
сасвим очекивано су и били успешнији у летовима и на 
крају освојили награде. На крају овог такмичарског дана, 
екипа АК Сомбор предвођена председником Андријом 
Шилом је у дворишту клупских просторија приредила 
свечану вечеру уз домаћи "котлић", а репрезентативац 
Стеван Јановић је и овога пута обезбедио слатке "трофеје" 
за победнике, чиме је обележен успешан завршетак Кампа.

Могли бисмо аргументовано из више различитих аспеката 
расправљати о резултатима Кампа, али можда је најбоље 
да само погледамо практични епилог. Комплетан састав 
старијих кампера се укључио у "озбиљна" такмичења 
попут Државног првенства и међународних такмичења у 
дисциплинама F1ABC, на којима су показали солидан ниво 
самосталности. Најмлађи учесници којима је Камп био 
први сусрет са моделима једрилице класе F1H и уопште 
моделима за отворени терен, су такође успешно изашли 
на своје прво такмичење у домаћој серији и освојили прве 
медаље. Ове 2020. године нас после вишегодишње паузе 
очекује и прво такмичење собних модела где се очекује и 
учешће "кампера". 

Свакако да се програм Кампова као смотре и усавршавања 
успешних јуниора који желе да постигну велике резултате, 
те избора будућих репрезентативаца, мора наставити као 
редован годишњи догађај, а по угледу на друге познатије 
спортове. Боравак на Кампу, упознавање нових дисциплина, 
технологије израде модела и увежбавање нових 
такмичарских вештина и дружење као нешто што се може 
заслужити радом, залагањем и резултатима ће сигурно 
привући нове чланове у клубове из којих "кампери" долазе. 
Такође програм развоја треба проширити и  на подршку 
раду са почетницима, кроз организовања радионичких 
сусрета и пријатељских такмичења клубова.

Мартин Грубић, АК „Нова Пазова“

На Кампу за перспективне јуниоре, организованом 
у Сомбору у августу месецу 2019. године, окупили су 
се млади такмичари свих узраста који су у претходној 
години освајали медаље на државним првенствима и 
међународним куповима у дисциплинама F1N, F1H, F1A и 
F1B. Стручни садржај Кампа је обухватио две главне теме, 
усавршавање такмичарских вештина у дисциплинама на 
отвореном терену реализовано летењем такмичарских 
модела једрилица, те технику конструкције, израде делова, 
склапања и реглирања модела реализовану на примеру 
једноставног собног модела од 350мм. Како је претходне 
године ВСС обезбедио и донирао "комплете" F1H модела 
тзв. "мале једрилице" свим клубовима који раде са младима, 
неопходни услов за прву тему, да имају спремљен бар 
један такмичарски модел једрилице "велики" или "мали", 
су лако испунили сви кампери док је за другу тему главни 
инструктор Слободан Милић припремио делове, цртеже 
и упутства.

Кампери су се окупили првог дана током преподнева 
у радионици АК Сомбор. Још пре званичног почетка 
наставе одмах су спонтано повадили своје такмичарске 

моделе да их прегледају и спреме за летове наредних 
дана. Старији дечаци и већ искусни такмичари су 
здруженим радом дорадили један F1A модел једрилице 
уградивши му модерни електронски тајмер те уз помоћ 
инструктора домаћина Фрање Бачија подесили команде, 
а педантне девојчице су се дохватиле пегле како би 
на једном пару крила поправиле пресвлаку и скинуле 
старе оштећене ознаке, које су потом замениле новим. 
Смештај у Дому ученика организован је у време ручка, 
а у поподневном термину у радионици док су модели 
редом преконтролисани, инструктор Лазо Ђеоргиевски је 
одржао теоретско предавање о метео условима, кретању 
ваздушних струја, облацима, ветровима и термици трудећи 
да користи речник разумљив и најмлађим полазницима. 

Наредна два камперска дана су имала предвиђен исти 
садржај, преподневно летење модела на терену Ранчево, 
а поподне у радионици АК Сомбор реализацију друге 
теме Кампа кроз израду собног модела. Сви полазници су 
имали задатак да сами припреме и склопе модел за лет, те 
да следе исправну процедуру одласка на стартно место и 
пријаве, затим да стартују, испрате, нађу, врате и расклопе 
модел. Стартови су за почетак извођени простом техником 
"на прву", а тајмери су били подешени тако да модели 
не оду предалеко, али да ипак одлете довољно како би 
праћење, трагање и враћање модела одговарало реалним 
ситуацијама нарочито за оне најмлађе којима су то били 
први тренажни летови. Изгледа да небо није баш хтело да 
"сарађује" са инструкторима по том питању, обзиром да 
су се готово сви F1H модели наших "малишана" практично 
враћали до места одакле су стартовани. Наредног дана 
Кампа настављени су летови млађе групе по истом 
програму, док су старији такмичари увежбавали напреднију 
технику стартовања кроз вођења модела и кружење на 
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Камп за перспективне јуниоре 
ваздухопловне моделаре

Активности Активности

Најмлађи учесници кампа са инструкторима Пре изласка на терен рад у радионици

Млада дама Викторија "проучава" свој модел Ко је већи - модели или они 
Вредно се радило у радионици

Ђорђе Грубић пажљиво припрема свој модел
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Ваздухопловни савез Србије, као активан члан Међународне 
ваздухопловне федерације (ФАИ), организовао је ликовни 
конкурс за младе уметнике, старости између шест и 
седамнаест година, на тему: Летење прошлости и будућности. 
Ово међународно уметничко такмичење одржава се од 1986. 
године и отворено је за сву децу из земаља чланица ФАИ. Сваке 
године се бира нова тема конкурса, са циљем да се инспиришу 
млади уметници, а на адресу Међународне ваздухопловне 
федерације стижу радови деце са свих крајева света – из Кине, 
Финске, Русије, Америке… Претходних година и деца из 
Србије су учествовала у овом ликовном конкурсу, а на адресу 
Ваздухопловног савеза Србије је пристизало годишње преко 
хиљаду ликовних радова из предшколских установа, основних 

и средњих школа. Тако је било и 2019. године – стигло је 
1135 радова деце из 66 основних и средњих школа, осам 
предшколских установа и пет ликовних радионица.
Такмичење је подељено на три старосне категорије – млађи 
узраст (деца од 6 до 9 година), средњи узраст (деца од 10 
до 13 година) и старији узраст (деца од 14 до 17 година). 
Први корак у оквиру конкурса је избор најбољих на 
националном нивоу. Даље се по три победничка рада у свакој 
старосној категорији шаљу на међународни део конкурса и 
међународни жири бира победнике конкурса Међународне 
ваздухопловне федерације. Захваљујемо се свим учесницима 
који су креативно, лепо и маштовито одговорили на тему 
конкурса!

Међународни ликовни конкурс за младе уметнике

Летови прошлости са сновима будућности

1.Аница Радоњић (2013), ПУ „Дечији дани“ Београд 
2.Вера Јовановић (2010), Атеље Кабупа, Београд 
3.Мила Ђорђевић (2011), ОШ „Бранко Радичевић“ Врање

1.Мирја Микић (2009), ОШ „Светозар Марковић“ Лапово
2.Стефан Тодоровић (2009), ОШ „Алекса Дејовић“ Севојно ИО Злакуса
3.Тамара Мишчевић (2008), Атеље Кабупа, Београд

1.Петра Чановић (2003), Школа за дизајн, Београд
2.Јована Рувидић (2004), Школа за дизајн, Београд 
3.Хелена `Христов (2003), Школа за дизајн, Београд 

Најбољи радови 1. група – јуниорска категорија 
(деца рођена од 1. јануара 2010. до 31. децембра 
2013. године.)

Најбољи радови 2. група – средња категорија 
(деца рођена од 1. јануара 2006. до 31. децембра 
2009. године)

Најбољи радови 3. група – сениорска категорија 
(деца рођена од 1. јануара 2002. до 31. децембра 
2005. године)

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

Спортски дронови, као новоустановљена и најбрже 
растућа такмичарска аеромоделарска категорија 
Светске ваздухопловне федерације (ФАИ), окупила је 
и ентузијазисте из Србије, који већ увелико организују 
окупљања, размене искустава, техника, материјала и, у 
такмичарском духу, организују трке дронова. Под окриљем 
Ваздухопловног савеза Србије, у чланству су тренутно три 
клуба која имају секцију дронова – АК „Утва“ из Панчева, 
Спортско удружење „РЦ Дрон Србија“ из Београда и 
Спортско удружење „Арчибалд Рејсинг тим“ из Београда.
„Трке дронова датирају из 2013. године, када су одржана 
прва такмичења у Аустралији. Тренутно постоји више 
формата такмичења у овој дисциплини. За разлику од 
система такмичења Светске ваздухопловне федерације 
(ФАИ), који нуди могућност учествовања свим члановима 
ове организације, постоје приватне организације, 
које позивају најуспешније светске пилоте да лете у 
спонзорисаним тимовима на овим догађајима. Овакве 
спортске приредбе су спектакуларно организоване и 
испраћене од стране спортских телевизија широм света,“ 
каже Александар Стојановић из клуба „Арчибалд Рејсинг 
тим“.
Током 2019. године у Србији је на спортском аеродрому 
Утва код Панчева, а у организацији Аероклуба „Утва“ и 
Спортског удружења „РЦ Дрон Србија“ одржано ревијално 
такмичење у трци дроновима. Најуспешнији у трци је био 
модел Александра Стојановића из клуба „Арчибалд Рејсинг 
Тим“, испред другопласираног Александра Ћопића и 
трећепласираног Николе Тубића, такође његових клупских 
колега. Поред наступа на домаћем терену, такмичари у 
овој дисциплини су имали учешћа и на светским куповима 
у окружењу. 

„Такмичари из Србије су већ две године присутни на ФАИ 
светским куповима у земљама из нашег региона, на којима 
сакупљају поене за рејтинг на ФАИ ранг листи. ФАИ светски 
куп је такмичење које траје један до два дана, у зависности 
од броја пријављених такмичара. Четири такмичара по 
групи лете квалификационе кругове, а резултат директно 
утиче на пласман у наредну фазу елиминације. Нокаут 
фаза се састоји из више група које броје четири пилота, а 
два најбржа пролазе у следећу рунду. Финална трка води 
се између четири такмичара који су успешно прошли 
елиминациону фазу, а прва три места доносе медаље. За 
постизање врхунских резултата, потребно је остварити што 
већи број часова лета на полигону опремљеном за трке. За 
разлику од неких других тркачких спортских дисциплина, 
потребно је имати техничко знање у конструисању, 
хардверско-софтверском подешавању и поправљању 
тркачких дронова,“ описује Александар такмичење у овој 
дисциплини.
У 2020. години бројни такмичари ће имати прилику да 
наступе на два велика такмичења на домаћем терену – на 
државном првенству у Београду и светском купу у Белој 
Цркви. Тиме ће поред могућности освајања великог броја 
поена такмичара из Србије, ово бити организационо 
прилика да се бројна заједница такмичара у тркама 
дроновима упозна са Србијом и убудуће буде стални гост. 
„Трке дронова су високо адреналински спорт, у којем 
осим техничке припремљености, пожељна је и психичка 
смиреност и могућност фокусирања искључиво на летење. 
Након узбудљиве трке, популарно је показати руке које се 
тресу под налетом адреналина,“ закључује Александар.

Дронови у свету и у Србији
Активности

Шта је ФПВ летење? Шта је ФПВ трка?
ФПВ (енглески FPV First Person View) је стил летења који се 
заснива на контроли дрона, путем даљинског управљача и 
посебно дизајнираних ФПВ визира са директним линком 
према камери која се налази на предњој страни фрејма 
дрона. Овим начином везе пилот може да утиче на кретање 
дрона са минималним кашњењем и максималном контролом. 
Резултат тога је осећај слободе и адреналинска вожња.

Трке дроновима су релативно нов спорт у коме пилоти 
лете ФПВ (из првог лица) дронове, веома великом брзином 
(преко 100км на час). Овај начин летења ставља технологију 
и реакционо време пилота на тест. Тркање се одвија на 
стазама које укључују проласке кроз специјално дизајниране 
капије, тунеле и слаломе кроз заставе.
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Спортски календар Ваздухопловног савеза Србије за 2020. годину

ПАДОБРАНСТВО
Назив и категорија такмичења Место одржавања Главни датум Резервни датум Oрганизатор

1. Куп Пет звијезда ревијално 
међународнo

Бања Лука 30-31.мај АК "Бања Лука"

2. Куп Приједора - "Петровдански куп" ревијално 
међународно

Приједор 11-12.јул АК "Приједор"

3. Светско првенство светско првенство Танаи, Русија 11-21.август ФАИ

4. 66. Државно првенство у класичним 
падобранским дисциплинама 

државно првенство Ваљево 12-13.
септембар

19-20.
септембар 

АК "Ваљево"

5. Куп Параћина ревијално такмичење Параћин 26. септембар 27. септембар АК "Наша крила" Параћин 

6. Крушевачки куп у скоковима на циљ ревијално такмичење Крушевац 03-04.октобар 10-11.октобар АК "Михајло Живић" 
Крушевац

ПАРАГЛАЈДИНГ - ДИСЦИПЛИНА ПРЕЛЕТ

Назив и категорија такмичења Место одржавања Главни датум Резервни датум Oрганизатор
1. Ваљево Опен ревијално 

такмичење
Дивчибаре, 
Оклетац, Рајац

03-05. април АК "Ваљево"

2. Вршац Опен, лига Србије 1.коло, ФАИ 2 лига такмичење и 
ФАИ 2

Вршац 23-26. април 30. април - 
03. мај

КСЛиБ "Арес" Београд

3. XC изнад равнице 2020, лига Србије 
2.коло, ФАИ 2

лига такмичење и 
ФАИ 2

Тителски брег 08-11. мај 15-18. мај АК "Кумулус" Нови Сад

4. Меморијални куп "Александар Саша 
Лепир", лига Србије 3.коло, ФАИ 2

лига такмичење и 
ФАИ 2

Краљево 26-28. јун 28-30. август ПК "Еол" Краљево

5. 16. Европско првенство у прелету европско 
првенство

Ниш, Србија 19. јул - 01. август ВСС, ПК "Грунф" Ниш и 
КСЛиБ "Арес" Београд

6. Државно првенство - Копаоник куп, 
лига Србије 4.коло, ФАИ 2

државно првенство, 
лига такмичење и 
ФАИ 2

Копаоник - Рашка 08-14.август ПК "Голија" Рашка

7. Пегаз куп ревијално Ивањица 05-06.септембар 12-13.септембар ПК "Пегаз" Ивањица

ОПШТА АВИЈАЦИЈА

Назив и категорија такмичења Место одржавања Главни датум Резервни датум Oрганизатор
1. Меморијални куп пуковник пилот 

Миленко Павловић, рели летење 
ревијално 
такмичење

Ваљево 10.мај 17.мај АК "Ваљево"

2. Меморијал пилот Михајло Петровић, 
рели летење

ревијално 
такмичење

Трстеник 13.јун 20.јун АК "Трстеник"

3. Куп Параћина, прецизно летење ревијално 
такмичење

Параћин 19.септембар 20.септембар АК "Наша крила" Параћин

4. ДП у прецизном летењу државно 
првенство

Суботица 25.-27. септембар 16-18.октобар АК "Иван Сарић" Суботица

5. ДП у рели летењу државно 
првенство

Ваљево 02-04.октобар 09-11.октобар АК "Ваљево" 

УЛТРА ЛАКО ЛЕТЕЊЕ

Назив и категорија такмичења Место одржавања Главни термин Резервни термин Oрганизатор
1. Државно првенство за УЛЛ у  

навигацији
Државо првенство Ћуприја 29.август 05.септембар АК "Ћуприја"

БАЛОНАРСТВО
Назив и категорија такмичења Место одржавања Главни датум Резервни датум Организатор

1. Међународни фестивал балона Ревијално Сента 04.-06. септембар

ПАРАГЛАЈДИНГ - ДИСЦИПЛИНА ПРЕЦИЗНО СЛЕТАЊЕ ПАРАГЛАЈДЕРОМ

Назив и категорија такмичења Место одржавања Главни датум Резервни датум Oрганизатор
1. Суботица Опен, лига Србије 

1.коло,ФАИ 2 
лига такмичење и 
ФАИ 2

Суботица - Биково 14-15. март 21-22.март АК "Иван Сарић" 
Суботица

2. Државно првенство -  Вршац Опен, 
лига Србије 2.коло, ФАИ 2

државно првенство, 
лига такмичење и 
ФАИ 2

Вршац 28-29.март 11-12.април СПК "Беркут" Вршац

3. 7. Европско првенство у 
прецизном слетању 

европско првенство Румунија 28.август - 
05.септембар

ФАИ

4. Лесковац Опен ревијално такмичење Лесковац 29-30.август 10-11.октобар АК "Саша Митровић" 
Лесковац

5. Прокупље опен 2020 - Европски 
куп, лига Србије 3.коло, ФАИ 2

лига такмичење, 
европски куп и ФАИ 2

Прокупље 12-13.септембар 26-27.септембар УЕС "Топлица" 
Прокупље

Спортски календар Ваздухопловног савеза Србије за 2020. годину
РАКЕТНО МОДЕЛАРСТВО

Назив и категорија такмичења Место одржавања Главни датум Резервни датум Организатор
1. 1. Коло купа Србије за сениоре и јуниоре лига такмичење Арадац, Зрењанин 25.април 09.мај АК "Фрањо Клуз" Земун
2. 2. Коло купа Србије за сениоре и јуниоре лига такмичење Шумарски рит - 

Војка
06.јун 13.јун АК "Нова Пазова" 

3. Светско првенство Светско првенство Бузау, Румунија 21-29.август ФАИ
4. Државно првенство државно првенство Шумарски рит - 

Војка
19-20.
септембар

26-27.
септембар

АК "Нова Пазова" 

5. Сирмијум куп Светски куп Велики Радинци 03-04.
октобар

10-11.октобар АК "Сремска 
Митровица"

6. 3. Коло купа Србије за сениоре и јуниоре лига такмичење Арадац, Зрењанин 24.октобар 31.октобар АК "Кикинда"
ВАЗДУХОПЛОВНО МОДЕЛАРСТВО

Назив и категорија такмичења Место одржавања Главни датум Резервни датум Организатор

1. 11. Коплас про куп, Ф1Н и Ф1Н-150 отворено 
међународно 

Нова Пазова 16.фебруар 01.март АК "Нова Пазова"

2. 6. Бачка Индор куп Ф1Н и Ф1Н-150 лига 
такмичење

Сомбор 14.март 22.март АК "Сомбор"

3. Државно првенство Ф1Н и ревијално Ф1Н-
150

државно 
првенство 

Сомбор 4.април октобар АК "Сомбор" 

4. Зрењанин Индор Опен Ф1Н и Ф1Н-150 лига 
такмичење

Зрењанин 19.април 25.октобар АК "Зрењанин" 

5. Државно првенство Ф1Е државно 
првенство 

Крчедин 10.мај 27.септембар АК „Сомбор“

6. Пан куп Ф1А,Б,Ц,Х лига 
такмичење

Арадац, Зрењанин 17.мај 04.октобар АК "Зрењанин"

7. 37.Срем куп Ф1АБЦQ светски куп Арадац, Зрењанин 31.мај 05.јул АК "Нова Пазова"

8. "Морава  куп" F1A,B,C,Q i F1H euro challenge отворено 
међународно

Арадац, Зрењанин 30.мај 04.јул АК "Трстеник"

9. Трећи ваљевски моделарски РЦ скуп ревијално Ваљево 31.мај 07.јун АК "Ваљево"

10. 24. Бачка куп Ф1АБЦХQ отворено 
међународно 

Сомбор, Ранчево 6.јун 13.јун АК "Сомбор" 

11. 53. Меморијал Ђорђе Жигић Ф1АБЦ светски куп Арадац, Зрењанин 20.јун 19.септембар АК "Фрањо Клуз" Земун

12. Светски куп у трци дронова, Ф9 ФПВ рејсинг светски куп Бела Црква 27-28.јун 04-05.јул Ваз.удружење "РЦ Дрон" 
Београд

13. Трофеј Златибора Ф1Е светски куп Златибор 27. јун АК "Фрањо Клуз" Земун

14. Златибор 2020. куп светски куп Златибор 28.јун АК "Фрањо Клуз" Земун

15. 9.Меморијал Иван Шекуларац Ф1АБЦХ лига 
такмичење

Трстеник 18.јул 07.новембар АК "Трстеник" 

16. ФВП трка дронова, Ф9У категорија, државно 
првенство

државно 
првенство 

Београд, Лисичији 
Јарак 

25-26.јул Ваз. удружење "Арчибалд 
Рајсинг Тим" Београд 

17. Европско првенство Ф1АБЦ европско 
првенство

Прилеп, 
Македонија 

18-22.август ФАИ 

18. Куп београдског сајма 2020, Ф1Д и Ф1Д-350 отворено 
међународно

Београд, Србија 22-23.август АК "Фрањо Клуз" Земун

19. Државно првенство Ф1АБЦ и јуниорско Ф1Х државно 
првенство 

Арадац, Зрењанин 06.септембар 13.септембар АК "Нова Пазова"

20. Винг куп Ф1АБЦХ лига 
такмичење

Арадац, Зрењанин 20.септембар 04.октобар АК "Винг" Земун

ВАЗДУХОПЛОВНО ЈЕДРИЛИЧАРСТВО

Назив и категорија такмичења Место одржавања Главни датум Резервни датум Oрганизатор
1. Куп Михајла Живића, прецизно слетање 

једрилицом 
ревијално Крушевац 27-28.јун 04-05.јул АК "Михајло Живић" 

Крушевац 
2. Државно првенство државно 

првенство
Суботица 12-18.јул АК "Иван Сарић" 

Суботица 
3. Међународни бланик куп Трстеник 2020. - 

прецизно слетање
отворено 
међународно

Трстеник 03.октобар 10.октобар АК "Трстеник"

4. 19. Меморијал Ивана Сарића - прецизно 
слетање

ревијално Суботица АК "Иван Сарић" 
Суботица
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1. Aеро клуб „Ада“ - Ада
Шифра клуба у бази ВСС: 017
Адреса клуба: Ул. Змај Јовина бб, 24430 Ада
Емаил: ljubicadimitrov@gmail.com

2. Аеро клуб „Живица Митровић“ - Бела 
Црква          
Шифра клуба у бази ВСС: 034  
Заступник: Златко Жак              
Адреса клуба: Ул. 1. октобра 28, П.фах 52, 26340 
Бела Црква
Контакт телефон: 063/8265-223 (Златко Жак)
Емаил: akzivicamitrovic@gmail.com

3. Аеро клуб „Београд“ – Београд         
Шифра клуба у бази ВСС: 012  
Заступници: Милош Павловић и Лазар Лаћимић       
Адреса клуба: Краља Петра 36, 11000 Београд            
Контакт телефон: 064/237-27-27 (Милош 
Павловић)
Емаил: aerobeograd@yahoo.com

4. Аеро клуб „Јат“ - Београд          
Шифра клуба у бази ВСС: 018  
Заступници: Слободан Пејић и Олгица Лазић              
Адреса клуба: Ул. Бранкова 18, 11000 Београд            
Контакт телефон: 011/262-8829, 063/353-177 
(Воја Ивановић)            
Емаил: glajder@yahoo.com

5. Аеро клуб „Савски првенац“ – Београд          
Шифра клуба у бази ВСС: 050  
Заступници: Огњен Булатовић и Владимир 
Булатовић          
Адреса клуба: Војводе Миленка 35/1, 11000 
Београд             
Контакт телефон: 063/220-621 (Лабуд 
Булатовић)     
Емаил: labud@vss.rs

6. Балонарски клуб „Дамбос“ - Београд
Шифра клуба у бази ВСС: 019 
Адреса клуба: Антифашистичке борбе 67, 11000 
Београд     
Контакт телефон: 064/895-81-49 (Срђан Срдић)          
Емаил: bkdambos@gmail.com

7. Спортски клуб слободног летења  и 
бициклизма "Арес" - Београд  
Шифра клуба у бази ВСС: 035  
Заступник: Милена Павловић               
Адреса клуба: Узун Миркова 4/1, 11000 Београд        
Контакт телефон: 063/270-901 (Милена 
Павловић)  
Емаил: m.pavlovic@vss.rs

8. Аеро клуб „Фрањо Клуз“ - Земун         
Шифра клуба у бази ВСС: 002  
Заступник: Никола Цвјетићанин              

Адреса клуба: Цара Душана 57, 11080 Земун
Контакт телефон: 063/270-639 (Никола 
Боровац)       
Емаил: nborovac@eunet.rs

9. Клуб ваздухопловних спортова „Кошава“ - 
Београд  
Шифра клуба у бази ВСС: 047  
Заступници: Зоран Вукасовић и Богдан Бундало        
Адреса клуба: Војвођанска 407ж, 11271 Сурчин          
Контакт телефон: 064/88-324-66 (Слободан 
Малетић)            
Емаил: slobodan.maletic@paraglajding.org

10. Аеро клуб „Делта“ – Кањижа            
Шифра клуба у бази ВСС: 021  
Заступник: Миклош Оноди     
Адреса клуба: Николе Тесле 4, 24420 Кањижа             
Контакт телефон: 024/874-665, 063/590-823 
(Миклош Оноди)            
Емаил: onodimiklos@gmail.com

11. Аеро клуб „Кикинда“ - Кикинда            
Шифра клуба у бази ВСС: 003  
Заступник: Ника Адамов          
Адреса клуба: Башаидски друм бб, 23300 
Кикинда   
Контакт телефон: 061/146-16-66 (Ника Адамов), 
063/8735-143 (Марко Прочикевић)             
Емаил: nikaadamov@yahoo.com, promarco@mts.rs  

12. Параглајдинг клуб „Соколица“ - Косовска 
Митровица              
Шифра клуба у бази ВСС: 037  
Заступник: Драган Мартиновић           
Адреса клуба: Краља Петра 1 52, 38220 Косовска 
Митровица             
Контакт телефон: 065/441-41-41 (Драган 
Мартиновић)          
Емаил:martintattookm@yahoo.com

13. Параглајдинг клуб „Бабин зуб“ – 
Књажевац            
Шифра клуба у бази ВСС: 038  
Заступник: Саша Станковић    
Адреса клуба: Књаза Милоша 41, 19350 
Књажевац  
Контакт телефон: 064/353-86-12 (Саша 
Станковић)   
Емаил: marrkkoprvulovic@gmail.com

14. Аеро клуб „Нова Пазова“ - Нова Пазова          
Шифра клуба у бази ВСС: 005  
Заступник: Никола Бунчић      
Адреса клуба: Краља Петра 1 Карађорђевића 27, 
22330 Нова Пазова             
Контакт телефон: 063/732-50-35 (Никола 
Бунчић), 063/865-81-82 (Мартин Грубић)
Емаил: martin.grubic@yahoo.com

15. Аеро клуб „Наша Крила“ – Параћин           
Шифра клуба у бази ВСС: 004  
Заступници: Светлана Симић и Дејан Благојевић      
Адреса клуба: Бранка Крсмановића 55, П.фах 46, 
35250 Параћин      
Контакт телефон: 063/825-35-90 (Светлана 
Симић), 063/75-75-250 (Љ.Наумовић)   
Емаил: office@aeroklubpn.org.rs, sky-naum@
eunet.rs       
     
16. Параглајдинг клуб „Бели Орлови“ - 
Пожаревац           
Шифра клуба у бази ВСС: 039  
Заступници: Иван Николић и Милош Купрешак         
Адреса клуба: Партизанска 1, 12000 Пожаревац         
Контакт телефон: 063/335-455 (Мирослав 
Марјановић)
Емаил: pk.beliorlovi@gmail.com

17. Параглајдинг клуб „Голија“ – Рашка           
Шифра клуба у бази ВСС: 040  
Заступник: Предраг Дудић      
Адреса клуба: Ибарска бб, 36350 Рашка          
Контакт телефон: 064/111-77-24 (Предраг 
Дудић)     
Емаил: pedja_para@yahoo.com

18. Аеро клуб „Сомбор“ – Сомбор           
Шифра клуба у бази ВСС: 006  
Заступници: Андрија Шил и Габор Бочковић
Адреса клуба: Венац Живојина Мишића 14, 
25000 Сомбор  
Контакт телефон: 063/170-52-31 (Андрија Шил)         
Емаил: andrijasil@yahoo.com

19. Ваздухопловно моделарски клуб 
„Суботица“ – Суботица            
Шифра клуба у бази ВСС: 022  
Заступник: Дарко Сарић Лукендић    
Адреса клуба: Матије Гупца 7, 24000 Суботица           
Контакт телефон: 063/852-28-28 (Емил Ханак)             
Емаил: vmksubotica@gmail.com

20. Аеро клуб „Тител“ - Тител         
Шифра клуба у бази ВСС: 007  
Заступник: Стеван Лочки         
Адреса клуба: Главна 1, 21240 Тител 
Контакт телефон: 062/531-612 (Ладислав 
Фиршт), 063/113-77-69 (Стеван Лочки)     
Емаил: lfirst@open.telekom.rs

21. Аеро клуб „Војка“ - Војка           
Шифра клуба у бази ВСС: 023  
Заступник: Бранислав Чобановић       
Адреса клуба: Светог Саве 2, 22313 Војка       
Контакт телефон: 063/111-15-16 (Бранислав 
Чобановић)      
Емаил: bane1970@ptt.rs

22. Спортски параглајдинг клуб „Беркут“ - 
Вршац              
Шифра клуба у бази ВСС: 041  
Заступници: Нинко Кљуковница и Драган Попов       
Адреса клуба: Стеријино сокаче бб, 26300 
Вршац     
Контакт телефон: 063/386-183 (Нинко 
Кљуковница), 063/71-20-765 (Г.Ђурковић)    
Емаил: paragliding.vrsac@gmail.com

23. Аеро клуб „Ћуприја“ – Ћуприја           
Шифра клуба у бази ВСС: 051  
Заступник: Горан Стојковић   
Адреса клуба: Змај Јове Јовановића 2, 35230 
Ћуприја             
Контакт телефон: 035/84-77-077, 063/600-324 
(Горан Стојковић)       
Емаил: goran@aircuprija.rs

24. Аеро клуб „Трстеник“ - Трстеник          
Шифра клуба у бази ВСС: 008  
Заступник: Горан Бошковић   
Адреса клуба: Живадина Апостоловића 7, П.фах 
17, 37240 Трстеник              
Контакт телефон: 069/607-319 (Зоран 
Живковић)      
Емаил: aktrstenik@gmail.com

25. Аеро клуб „Сремска Митровица“ - 
Сремска Митровица            
Шифра клуба у бази ВСС: 009  
Заступници: Татјана Јевтић и Мирко Павловић           
Адреса клуба: Змај Јовина 2а, П.фах 15, 22000 
Сремска Митровица
Контакт телефон: 063/398-648 (Мирко 
Павловић), 063/622-449 (Драган Јевтић)      
Емаил: aerosm.aksm@gmail.com

26. Параглајдинг клуб „Грунф“ - Ниш         
Шифра клуба у бази ВСС: 042     
Адреса клуба: Страхињића Бана 2а, 18000 Ниш          
Контакт телефон: 063/402-919 (Горан Вучковић), 
Угљеша Јонџић (063/424-803)       
Емаил: goran.vuckovic71@gmail.com, jondzic@
yahoo.com     

27. Аеро клуб „Зрењанин“ – Зрењанин            
Шифра клуба у бази ВСС: 010  
Адреса клуба: Београдски пут бб, 23000 
Зрењанин, Аеродром Ечка              
Контакт телефон: 060/58-55-883 (Маринел 
Гилезан)
Емаил: adeckazr@yahoo.com

28. Падобрански клуб ветерана 63. 
падобранске бригаде „Архистратиг“ - 
Београд       
Шифра клуба у бази ВСС: 052  
Заступник: Милорад Ђошић              

Адреса клуба: Милоша Зечевића 8/9, 11000 
Београд              
Контакт телефон: 064/11-69-690            
Емаил: ky3man@gmail.com

29. Аеро клуб „Винг“ - Београд      
Шифра клуба у бази ВСС: 024  
Заступник: Бранко Бјелић       
Адреса клуба: Титоградска 2б/1, 11080 Земун             
Контакт телефон: 066/053-052 (Бранко Бјелић), 
060/011-48-08 (Драган Лакић)         
Емаил: aero.boske@gmail.com, laki.f1c@gmail.com    

30. Параглајдинг клуб „Еол“ – Краљево          
Шифра клуба у бази ВСС: 11    
Заступник: Слободан Обреновић       
Адреса клуба: Душана Поповића 25, 36000 
Краљево
Контакт телефон: 064/22-32-050 (Слободан 
Обреновић)       
Емаил: zikoglisovic@gmail.com

31. Аеро клуб „Крилаш“ - Петровац на Млави          
Шифра клуба у бази ВСС: 025  
Заступници: Миодраг Николић и Родољуб 
Стевановић         
Адреса клуба: Бате Булића бб, 12300 Петровац          
Контакт телефон: 063/84-34-019 (Миодраг 
Николић)              
Емаил: rodja09@live.com 

32. Аеро клуб „Иван Сарић“ - Суботица    
Шифра клуба у бази ВСС: 001 
Заступник: Бранимир Вуковић
Адреса клуба: Матије Губца 7, 24000 Суботица           
Контакт телефон: 064/175-96-81
Емаил: aerodrom.subotica@gmail.com 

33. Параглајдинг клуб „Цирус“ - Златибор             
Шифра клуба у бази ВСС: 043  
Заступници: Жељко Палчић и Миодраг Бујић              
Адреса клуба: Чоловића брдо бб, 31315 
Златибор    
Контакт телефон: 064/978-77-45 (Миодраг 
Бујић)      
Емаил: pkcirus@yahoo.com

34. Аеро клуб „Кумулус“ - Нови Сад           
Шифра клуба у бази ВСС: 049  
Заступник: Дејан Валек            
Адреса клуба: Прешернова 13а, 21000 Нови Сад        
Контакт телефон: 064/246-9786 (Дејан Валек)             
Емаил: dvalek83@gmail.com

35. Назив клуба Параглајдинг клуб „АИР 037“ 
– Крушевац

Шифра клуба у бази ВСС: 054  
Заступник: Милан Бујић           
Адреса клуба: Достојевског 19, 37000 Крушевац        

Контакт телефон: 037/352-1090, 064/3171-949 
(Милан Бујић)              
Емаил: paragliding037@gmail.com

36. Параглајдинг клуб „Парасекс“ - Чачак
Шифра клуба у бази ВСС: 055  
Заступници: Милош Гагић и Дејан Јекић        
Адреса клуба: Браће Глишић 14, 32000 Чачак               
Контакт телефон: 060/418-41-44 (Милош Гагић), 
060/720-16-40 (Дејан Јекић)           
Емаил: milos.gms@gmail.com, dejanjekic@gmail.
com         
      
37. Аеро клуб „Утва“ - Панчево      
Шифра клуба у бази ВСС: 013  
Заступници: Слободан Малушић и Синиша 
Шијачић              
Адреса клуба: Жарка Зрењанина 28, 26000 
Панчево
Контакт телефон: 063/413-573 (Синиша 
Шијачић)     
Емаил: ssijacic@yahoo.com

38. Параглајдинг клуб "Пегаз" - Ивањица
Шифра клуба у бази ВСС: 044  
Заступници: Драган Рајковић и Зоран Лазић
Адреса клуба: Венијамина Маринковића 33, 
32250 Ивањица             
Контакт телефон: 064/167-55-55 (Драган 
Рајковић), 064/815-53-62 (Зоран Лазић)   
Емаил: d.rajkovic62@gmail.com

39. Спортски клуб „ФлајФит“ - Београд              
Шифра клуба у бази ВСС: 046  
Заступници: Зоран Николић и Весна 
Миловановић Николић             
Адреса клуба: Петра Мартиновића 14, 11000 
Београд            
Контакт телефон: 062/385-552 (Младен 
Николић)    
Емаил: skdustdevil@gmail.com

40. Падобрански клуб „Делта“ – Београд            
Шифра клуба у бази ВСС: 063  
Заступници: Зоран Станојевић и Игор Жмирић          
Адреса клуба: Батајнички друм бб, 11080 Земун        
Контакт телефон: 060/612-73-58 (Зоран 
Станојевић)
Емаил: zokizmaj@gmail.com

41. Аеро клуб „Нови Сад“ - Нови Сад          
Шифра клуба у бази ВСС: 015 
Заступник: Драгољуб Самарџић          
Адреса клуба: Међународни пут 257, Аеродром 
Ченеј, 21000 Нови Сад      
Контакт телефон: 063/500-990 (Драгољуб 
Самарџић)             
Емаил: office@akns.rs

Адресар клубова - чланова ВСС Адресар клубова - чланова ВСС
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Адресар клубова - чланова ВСС

42. Аеро клуб „Михајло Живић“ - Крушевац         
Шифра клуба у бази ВСС: 031  
Заступници: Аца Ђорђевић и Зоран Николић               
Адреса клуба: Веце Корчагина 7, 37000 
Крушевац    
Контакт телефон: 065/939-2000 (Аца Ђорђевић)
Емаил: yuflymaster@gmail.com

43. Параглајдинг клуб „Бели Анђео“ - 
Пријепоље             
Шифра клуба у бази ВСС: 033  
Заступник: Илија Андрејић    
Адреса клуба: Четврти децембар 1, 31300 
Пријепоље           
Контакт телефон: 033/710-057, 064/158-83-77 
(Илија Андрејић)
Емаил: ilijaandrejic@yahoo.com

44. Спортско аеро удружење "Јастреб" - Нови 
Пазар          
Шифра клуба у бази ВСС: 064  
Заступници: Санел Тртовац и Един Маврић  
Адреса клуба: Војковачка 51, 36300 Нови Пазар          
Контакт телефон: 063/650-737 (Един Маврић)             
Емаил: akjastreb@gmail.com

45. Параглајдинг клуб „Јастебац“ - Алексинац
Шифра клуба у бази ВСС: 030
Заступници: Дејан Стојановић и Срђан 
Станојевић
Адреса клуба: Мајора Тепића 50, локал 46, 
18222 Алексинац
Контакт телефон: 063/472-115 (Дејан 
Стојановић) 060/396-12-63 (Срђан Станојевић)
Емаил: ntajan68@yahoo.com

46. Аеро клуб „Овчар-Каблар“ - Чачак
Шифра клуба у бази ВСС: 045
Заступници: Миљан Радосављевић
Адреса клуба: Обилићева 20/10, 32000 Чачак
Контакт телефон: 064/82-55-719 (Миљан 
Радосављевић)
Емаил: cikloflight@gmail.com

47. Падобранска екипа Војске Србије 
„Небеске видре“
Шифра клуба у бази ВСС: 032
Заступници: Слободан Јовановић
Адреса клуба: Сарајевска бб, 18000 Ниш
Контакт телефон: 060/306-852 (Слободан 
Јовановић)
Емаил: arrow_animation@yahoo.com

48. Аеро клуб „Михајло Петровић“ - Краљево
Шифра клуба у бази ВСС: 067
Заступници: Саша Тубић
Адреса клуба: Спортски аеродром бб. 36000 
Краљево
Контакт телефон: 036/311-832, 060/666-49-09 
(Саша Тубић)
Емаил: aeroklubkraljevo@gmail.com

49. Удружење екстремних спортова „Топлица“ 
- Прокупље
Шифра клуба у бази ВСС: 066
Заступници: Саша Миљковић
Адреса клуба: 8.Марта 26, 18400 Прокупље
Контакт телефон: 069/606-586 (Саша 
Миљковић)
Емаил: info.uest@gmail.com

50. Падобрански клуб "Феникс" Београд
Шифра клуба у бази ВСС: 027
Заступници:Борис Вукадиновић
Адреса клуба: Козарчева 81, 11000 Београд
Контакт телефон: 064/333-64-57 
Емаил: skydivedoo@gmail.com

51. Аеро клуб „Аеросекс“ - Београд
Шифра клуба у бази ВСС: 057
Заступници: Филип Милановић
Адреса клуба: Савски кеј 69а, 11070 Нови 
Београд
Контакт телефон: 063/205-567 (Милош Илић)
Емаил: clubaerosex@gmail.com

52. Ваздухопловно спортско удружење „РЦ 
Дрон“ - Београд
Шифра клуба у бази ВСС: 070
Заступници: Немања Никодијевић
Адреса клуба: Мирјевско брдо 52л/2, 11060 
Београд
Контакт телефон: 064/829-43-11
Емаил:rcdronsrbija@gmail.com

53. Ваздухопловно спортско удружење 
„Archibald Racing Team“ - Београд
Шифра клуба у бази ВСС: 071
Заступници: Александар Стојановић
Адреса клуба: Дарино сокаче 215, Гроцка 11306
Контакт телефон: 069/263-55-60
Емаил: zvjezduska@gmail.com

54. Аероклуб „Ваљево“ - Ваљево
Шифра клуба у бази ВСС: 072
Заступници: Оливера Кнежевић
Адреса клуба: Спортски аеродром Дивци бб, 
14222 Дивци
Контакт телефон: 063/281-875

Емаил: aeroklubvaljevo@gmail.com
55. Спортско авантуристички клуб „Фанатик“ 

- Ваљево   
Шифра клуба у бази ВСС: 048  
Заступник: Зоран Мишковић 
Адреса клуба: Попарски пут 35/2, 14000 Ваљево        
Контакт телефон: 064/128-65-57 (Зоран 
Мишковић)
Емаил: fanaticva@ptt.rs

56. Спортски клуб „Вертиго“ - Врњачка Бања         
Шифра клуба у бази ВСС: 053  
Заступник: Томислав Радовић             
Адреса клуба: Липовачка 27, 36210 Врњачка 
Бања   
Контакт телефон: 064/299-299-1 (Драгослав 
Радовић)            
Емаил: vertigovb@gmail.com

57. Аеро клуб „Јасеница“ – Смедеревска 
Паланка
Шифра клуба у бази ВСС: 068
Заступници: Милан Радосављевић
Адреса клуба: Рудине бб, Смед.Паланка 11420
Контакт телефон: 063/264-398, 063/340-347
Емаил: aeroklubjasenica@gmail.com

58. Аеро клуб „Саша Митровић“ - Лесковац
Шифра клуба у бази ВСС: 069
Заступници: Горан Младеновић
Адреса клуба: Милутина Смиљковића 2, 16000 
Лесковац
Контакт телефон: 064/8974-026 (Предраг 
Јанковић)
Емаил: akleskovac016@gmail.com 

59. Аеро клуб „Смедерево“ - Смедерево
Шифра клуба у бази ВСС: 016
Заступници: Жељко Ивошевић
Адреса клуба: Фрање Клуза бб, 11300 
Смедерево
Емаил: aerodrom.smederevo@gmail.com

60. Аеро удружење „Оптимус“ - Ариље
Шифра клуба у бази ВСС: 073
Заступници: Жељко Бојовић
Адреса клуба: Првомајска бб, 31230 Ариље
Емаил: aeroudruzenjeoptimus@gmail.com

Слоган Сајма спорта – „Сајам спорта спаја све(т)“ 
показао је да је управо то основни задатак и сврха ове 
манифестације. Јер, заиста, на Сајму спорта, одржаном од 
22. до 24. новембра у Хали 1 Београдској сајма „спојили“ 
су се сви спортови на једном месту, спојила су се знања 
и искуства спортских стручњака, тренера, спортских 
радника, представника спортских организација, и 
„спојила“ су се деца и спортисти из различитих спортова 
приказујући своје спортове и дисциплине којима се 
баве. Тако смо на штанду Ваздухопловног савеза Србије 
могли видети децу која се баве америчким фудбалом а 
интересују се за трке дроновима, децу која тренирају 
одбојку а интересују се за скокове падобраном, 
родитеље чија деца тренирају кошарку, а волели би 
да се њихова деца баве и ракетним 
и ваздухопловним моделарством, 
припаднике војске Србије који се 
баве спортом у војсци и интересују се 
за ваздухопловне спортове… Сваки 
спортски радник и учесник у систему 
спорта је приказао оно најбоље што 
његов спорт нуди, а посетиоци су имали 
прилику да сакупе нова сазнања и 
определе се који ће спорт заокупљати 
њихову пажњу убудуће.

Према статистикама организатора, 
Сајам спорта је током три дана дружења 
посетило око 80.000 људи,  а могло 
се видети све што у Србији постоји 
од спортова - преко 60 спортова и 
активационе зоне где су се могли 
пробати спортови - две вештачке стене, 

картинг стаза, симулатори за скијање, полигони за 
атлетику, стреличарство, сквош, корфбол, практично 
стрељаштво, терени за борилачке спортове, рукомет, 
кошарку, одбојку, фудбал, бадминтон, стони тенис, 
снукер, пикадо и други.

Ваздухопловни савез Србије и ваздухопловни спорт су 
представили спортисти и спортски радници свих осам 
спортова – балонарство, падобранство, једриличарство, 
параглајдинг, ултралаколетење, моторно летење, 
ваздухопловно и ракетно моделарство, а посебно 
интересовање је привукла једна од новијих ФАИ 
поддисциплина моделарства – дронови и приказ трка 
дроновима.

ОСМИ МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ СПОРТА
Манифестације
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Одушевљење најмлађих дроновима

Младе ваздухопловне снаге 
позирају испред штанда

Спој различитих спортова

Кутак Ваздухопловног савеза Србије



Partizanske avijacije 4

II sprat Merkur poslovna zgrada,

Bežanijska kosa

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 60 3553664

info@linxaviation.rs


