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D O M A ] I  P R O T I V O K L O P N I  R A K E T

O

BUMBAROV 

Bumbar je lako, prenosivo 
protivoklopno sredstvo 
pe{adije za napad i 
odbrambena dejstva na 
daqinama do 600 metara. 
Mo`e da se koristi u 
svim borbenim uslovima,
dawu i no}u, a pogodan je
i za gradsku borbu. 
Ima mali demaskiraju}i 
efekat na vatrenom 
polo`aju i wime mo`e 
da se ga|a iz zatvorene 
prostorije. Re~ju, pravo je
odbrambeno oru`je.

doma}em protivoklopnom raketnom
sistemu “bumbar” odavno se pri~a.
Bio je i ostao jedan od najslo`enijih
projekata koji se rade u na{oj vojsci.
Biv{a Uprava pe{adije (danas G-5)

podr`avala je taj projekat i, koliko god je
imala sredstava i mogu}nosti, odvajala je
za wegovu realizaciju. Ali “bumbar” je
nastajao u najte`em periodu za na{u ze-
mqu, u vreme finansijske nema{tine, uvek
nedovoqnih sredstava, a posle bombar-
dovawa i proizvodnih kapaciteta predu-
ze}a namenske industrije. Nedavnim otpu-
{tawem dela zaposlenih u Vojnotehni~kom

institutu, ustanovi koja realizuje to sred-
stvo, ograni~ene su i wihove mogu}nosti,
ali se uprkos svemu razvoj sistema uspe-
{no privodi kraju. ^ini se da se ceo pro-
jekat odr`ava na entuzijazmu i nevi|enoj
motivisanosti svih u~esnika ukqu~enih u
lanac razvoja i proizvodwe. A kao nagra-
du za tu koli~inu ulo`ene energije, quba-
vi i pa`we – bumbar leti ka ciqu. 

To je zna~ajan sistem, konkurentan i
najnovijim stranim re{ewima. A Srbija
je me|u retkim zemqama, pored najrazvi-
jenijih, koje imaju znawa i mogu}nosti za
razvoj sistema protivoklopnih vo|enih
raketa (POVR). 

ODGOVOR 
NA SAVREMENE ZAHTEVE

Moderni sistemi te vrste moraju da
zadovoqe savremene takti~ko-tehni~ke
zahteve, koji se prvenstveno odnose na
protivoklopnu borbu u urbanim sredina-
ma, na mogu}nost uni{tavawa savremenih
tenkova i tenkova sa eksplozivno-reakti-
vinim oklopom (ERO), na za{titu ure|aja
za vo|ewe i lansirawe (UVL) od ometawa
i mogu}nost no}nog dejstva. 

Za protivoklopnu borbu u urbanim
sredinama POVR trebalo bi da imaju mo-
gu}nost lansirawa iz {to maweg zatvore-
nog prostora, da strelac mo`e da lansi-
ra raketu sa ramena ili oslonca, da ima
mali demaskiraju}i efekat na vatrenom
polo`aju i u toku leta, te {to kra}i mini-
malni domet na kome vo|ewem raketa mo-
`e da pogodi i uni{ti ciq. Potrebne su i
dobre manevarske sposobnosti (do 3 G) u
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– Bumbar ima poluautomatski ko-
mandni sistem vo|ewa – SACLOS, koji se
po svojim kvalitetima nalazi u samom
svetskom tehnolo{kom vrhu. Ide u red si-
stema druge generacije, ali ima dve oso-
bine protivoklopnih sistema tre}e gene-
racije – “mek” na~in lansirawa rakete
malom po~etnom brzinom, {to omogu}ava
dejstvo iz zatvorene prostorije, i mali
demaskiraju}i efekat na vatrenom polo-
`aju – ka`e dr Miodrag Kobilarev, ruko-
vodilac tog projekta.

POLUAUTOMATSKO 
VO\EWE RAKETE

Maksimalni domet rakete bumbar je
dvostruko ili ~ak trostruko ve}i od dome-
ta ru~nih baca~a raketa (600 m u odnosu
na 200–300 m) i pokriva minimalni do-
met protivoklopnog raketnog sistema
(PORS) za velike daqine (maqutka i ma-
qutka – II).

Raketa bumbar ima tandem-kumula-
tivnu bojnu glavu – TKBG. Rastojawe od ~e-
tiri kalibra izme|u bojnih glava postig-
nuto je postavqawem osnovne bojne glave
TKBG iza mar{evskog raketnog motora.
Minimalna daqina ga|awa od 60 m odre-
|ena je zonom bezbednosti strelca. Uvo-
|ewe rakete u tunel vo|ewa na rastojawu
od 60 m ostvareno je sna`nim sistemom
za upravqawe vektorom potiska (UVP),
sme{tenim u blizini te`i{ta rakete. No-
vo re{ewe za taj sistem omogu}ava rake-
ti da “o{tro” manevri{e i pri malim br-
zinama (u odnosu na poznate rakete druge
generacije polupre~nik krivine putawe je
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toku leta, kako bi bili pogo|eni brzi ci-
qevi na kratkom dometu do 200 m.

Za uni{tavawe savremenih tenkova
direktnim pogotkom osnovna bojna glava
rakete treba da ima probojnost od mini-
malno 900 mm RHA, a za uni{tavawe ten-
kova sa ERO neophodna je tandem-kumula-
tivna bojna glava – TKBG. Mogu}nost pro-
tivoklopne borbe u no}nim uslovima
ostvaruje se primenom upro{}enih, a sa-
mim tim i jeftinijih, termovizijskih ni{a-
na u talasnom podru~ju od 3 do 5 mikrome-
tra, koji su integrisani sa ni{anskim dur-
binom (ND).

A {ta od toga ima bumbar? Protivo-
klopni raketni sistem bumbar je savreme-
no re{ewe ru~nog baca~a raketa. Mogu}-
nost lansirawa iz zatvorenog prostora
daje mu atribut pravog odbrambenog oru`-
ja. (To mu i ime ka`e, jer je bumbar miro-
qubiv insekt dok ga neko ne napadne, a on-
da je istrajan u borbi da se odbrani.) Ima
domet do 600 m i odli~no je prilago|en
zoni neposredne protivoklopne odbrane
pe{adije. Oru`jem rukuje jedan vojnik iz
dvo~lane protivoklopne grupe, a drugi no-
si jednu ili dve rezervne rakete u lansir-
noj cevi. 

GLAVNE ODLIKE

Sistem bumbar ima komandno vo-
|enu raketu druge generacije, sa mikro-
kablom za prenos komandi, kalibra 136
mm. Maksimalni domet je 600, a mini-
malni 60 m. Vreme leta do ciqa na 600
m je 4,3 sekunde, a verovatno}a poga|a-
wa nepokretnih i pokretnih ciqeva je
ve}a od 0,95. Masa oru|a na vatrenom
polo`aju je 18 kg. Du`ina oru|a u mar-
{evskom polo`aju je 1.164 mm, a broj
poslu`ioca 1. Sistem ima mali dema-
skiraju}i efekat na vatrenom polo`aju,
mogu}nost ga|awa iz zatvorene prosto-
rije i mogu}nost ga|awa no}u. Masa ra-
kete u lansirnoj cevi je 14 kg i ima tan-
dem-kumulativnu bojnu glavu. Kalibar
osnovne bojne glave je 136 mm, a pomo}-
ne 55 mm. Maksimalna brzina rakete
je 250 m/s, a po~etna brzina 18 m/s.
Masa postoqa je 4 kg, a tolika je i masa
UVL. Masa lansirne cevi je 1,5 kg, a ugao
nadvi{ewa ose lansera cevi je 10 stepeni.

PORE\EWA

U svetu je posledwih desetak godi-
na razvijeno (ili je u razvoju) vi{e si-
stema POVR, u klasi u kojoj je na{ bum-
bar. To su ERYX (Francuska)), BILL - 600
metara ([vedska), Predator (SAD) i SPI-
KE SR (Izrael). 

mawi ~etiri puta u prvih 100 m). Mar-
{evski motor se pali na oko tri metra od
lansera.

Raketa se na ciqeve do 300 m lansi-
ra sa ramena (u stoje}em ili kle~e}em po-
lo`aju), a preko toga sa trono{ca ili
oslonca. Kada strelac `eli da ga|a ciq,
postavqa ure|aj za vo|ewe i lansirawe –
UVL na raketu u lansirnoj cevi. Po{to je
oru|e pravilno usmerio postavqawem ciqa
u centar kon~anice ni{anskog durbina, tre-
ba pritisnuti okida~, dr`e}i ciq sve vreme
u centru kon~anice, dok ga raketa ne pogodi. 
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NOVINE

Zna~ajna tehnolo{ka dostignu}a u razvoju
PORS su: tandem-kumulativna bojna glava sa upa-
qa~em za uni{tavawe savremenih tenkova sa ERO,
optoelektronski digitalni TV koordinator rake-
te, za{tita koordinatora od ometawa IC mamaca
primenom robusnih algoritama za frekventnu,
amplitudsku, polo`ajnu i diferencijalnu diskri-
minaciju smetwi, koji rade u sinhronizaciji sa IC
traserom rakete. Savremena su i re{ewa bloka
elektronike rakete – primenom mikroprocesora.
Novo je re{ewe ni{anskog durbina sa CCD kame-
rom i LCD, i visokoefikasan je sistem za upra-
vqawe vektorom potiska rakete. Pogonska grupa
rakete otporna je na temperaturnu varijaciju od -
30 do +50 stepeni Celzijusa. Nova su re{ewa
slobodnog `iroskopa, mikrokabla i lansirne ce-
vi, ujedno kontejnera rakete.

Pri udaru u ciq kontaktna kapa ra-
kete se kratko spoji i aktivira upaqa~,
prvo pomo}ne, a zatim osnovne bojne gla-
ve. Pomo}na bojna glava treba da neutra-
li{e jednu od kutija sa eksplozivnim pu-
wewem, koje ~ine ERO tenka, i time omo-
gu}i uspe{no dejstvo kumulativnog mlaza
osnovne bojne glave rakete. Kada je zavr-
{eno vo|ewe rakete, strelac skida UVL
sa lansirne cevi i postavqa ga na novu
raketu.

ZNA^AJNA TEHNOLO[KA
DOSTIGNU]A

U razvoju ovako slo`enih sistema za-
stupqene su kqu~ne oblasti nauke prime-
wene u naoru`awu – raketni pogon, rake-
todinamika, inercijalni senzori, elektro-
nika, vo|ewe i upravqawe, itd. Na projek-
tu radi tim od stotinak qudi (ukqu~uju}i i
proizvo|a~e), a jezgro tima ~ini 20 do 30
qudi iz VTI. In`iweri i tehni~ari te
ustanove ~ak su, tamo gde preduze}a namen-
ske nisu mogla, uspeli da mnoge komponente
tog sistema urade u svojoj prototipskoj ra-
dionici. Tu su, naravno, proverena tehni~-
ka re{ewa, realizovan funkcionalni mo-
del, ura|eni probni komadi. 

Svaki sistem nosi beleg svoga tvorca.
Astru~waci iz Vojnotehni~kog instituta po-
trudili su se da i bumbara oplemene obi-
qem novina. [ta je sve novo? Najpre, to je
nova tandem-kumulativna bojna  glava sa

upaqa~em za uni{tavawe savremenih ten-
kova sa ERO. Potom, sistem za vo|ewe i
lansirawe.

Nenad Caki}, ~lan radnog tima, zadu-
`en za vo|ewe rakete bumbar i uop{te za
elektroniku te rakete, ka`e da je zadatak
sistema za poluautomatsko vo|ewe proti-
voklopnih rotiraju}ih raketa da pouzdano
identifikuje raketu u vidnom poqu, u pri-
sustvu prirodnih i ve{ta~kih smetwi, pre-
cizno izmeri ugaoni polo`aj rakete u od-
nosu na ni{ansku osu, konvertuje izmerenu
ugaonu gre{ku u linearnu, izra~una koefi-
cijente komande i da, na osnovu informa-
cije o rotaciji rakete, generi{e impulsne
komande vo|ewa. Informacija o rotaciji
rakete dolazi sa rakete, a preko mikroka-
bla kojim se na raketu {aqu i impulsne ko-
mande vo|ewa. 

– Moram da ka`em da smo uradili
potpuno originalan traser i time se di~im.
Koliko mi je poznato, niko do sada  nije
primenio traser tog tipa – sa ultrasna-
`nim poluprovodni~kim diodama, koji ima
ogromne prednosti, jer omogu}ava izuzetnu
sinhronizaciju trasera i kamere. Sem to-
ga, traseri koji se sada koriste veoma {i-
roko zra~e, u velikom dijapazonu frekven-
cija, a senzori obi~no uzimaju deo te ener-
gije, dok se ovde prima kompletna energija
trasera. Drugo, supersinhronizacijom tra-
sera sa kamerama posti`e se izuzetan ni-
vo eliminacije bilo kakvih smetwi – pri-
rodnih i ve{ta~kih – ka`e Caki}.

Originalni traser sa ultrazvu~nim 
provodni~kim diodama

Komandno vo|ena raketa kalibra 136 mm



zadatak samo da postavi cev, a sve se auto-
matski povezuje, konektuje i zaptiva. 

Nov je i mikrokabl, kevlarski oja~an,
sa prekidnom silom od 18 kg, tri puta ja~i
od onih koji su do sada razvijeni. Iako iz-
gleda banalno, ura|en je tehnolo{ki vr-
hunski i postoji samo nekoliko zemaqa ko-
je ga prave. Takva ja~ina je bila potrebna
da ne bi dolazilo do kidawa, jer bumbar,
u odnosu na standardne rakete, ima mnogo
ve}u maksimalnu brzinu. 

Zvonimir Vuco isti~e da je original-
na i lansirna cev. Projektovana je tako da
se vi{e puta koristi, iako je prema u tak-
ti~ko-tehni~kim zahtevima predvi|ena za
jednokratnu upotrebu. Na{i stru~waci su
uspeli da tehnolo{ki naprave lansirnu
cev koja ima krutost kao da je od 2,5 mm
materijala, a samo je 1,5 mm. Pored znat-
nog smawewa mase postignuto je jo{ ne{to
– ovo je doma}i proizvod koji mo`e bez
problema da se proizvodi u Srbiji. Za jed-
nokratnu upotrebu mo}i }e da se uradi jo{
jeftinija i tawa lansirna cev, jer je doka-
zano da je jedna izdr`ala vi{e ga|awa.

Stru~waci VTI su u izradi i drugih
komponenata oti{li korak daqe. Na pri-
mer, raketni motor ima energiju za domet i
do 1.000 metara, a sada se trenutno kori-
sti za 600 metara (takav je bio TTZ). Na taj
na~in }e motor i ve} razvijene komponente
mo}i da se koriste i za usavr{enu raketu
bumbar pove}anog dometa, do 1.000 m.

DINAMIKA
DAQEG RAZVOJA

Do kraja projekta nije ostalo mnogo 
–  da se zavr{e ispitivawa tandem-kumula-
tivne bojne glave i provere wena takti~ko-
tehni~ka svojstva. U stati~kim opitima ve}
je dostignut nivo probojnosti TKBG ve}i od
800 mm, ~ime su opravdane zahtevane per-
formanse za tu fazu razvoja. 

U Nikincima se odvija zavr{na faza
internih konstruktorskih ispitivawa. Do
sada je raketa lansirana sa eksperimen-
talnog boka, a sada sa trono{ca, kao {to
}e raditi i borac. Ta ispitivawa treba da
daju kona~nu verifikaciju sistema vo|ewa
i upravqawa rakete, pre ugradwe tandem-
kumulativne bojne glave.

– Samo nekoliko raketa je dovoqno
da pogodi ciq kako bi se potvrdilo da je
sistem dobar. A to se ve} dogodilo. Za nas
je to najva`nije. Ostalo je samo pitawe
tehnolo{ke discipline – zakqu~uje dr Ko-
bilarev.

Zavr{etak razvoja sistema bumbar
diktira}e finansijska sredstava. Skloniji
matematici izra~unali su da je potrebno
ulo`iti samo mali deo  od ukupno do sada
ulo`enih finansijskih sredstva. 

Mira [VEDI]
Snimio Zvonko PERGE
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KOOPERANTI

U razvoj bumbara su kao kooperan-
ti bili ukqu~eni: “Kru{ik”, “Sloboda”,
“FKS – Elmos”, Jagodina, “Teleoptik”,
“Petar Drap{in” – kovnica Mladeno-
vac, HI “Milan Blagojevi}”, Lu~ani, EI
IRIN Ni{, “Kru{ik – Plastika” iz Ose-
~ine, “Mile Dragi}”, Poliester – Pri-
boj, FIMA – Mionica i Institut MTT
INFIZ.

Na raketi postoji i potpuno nov blok
elektronike i prvi put }e imati sopstveni
ra~unar. Zna~i, raketa }e imati odre|eni
nivo inteligencije, koji }e joj omogu}iti da
samostalno leti deo puta, iako izgubi sig-
nal kroz mikrokabl. A to je tehnolo{ki i
funkcionalni skok. 

– Perspektiva je da kompletan posao
odradi ure|aj za vo|ewe u raketi, {to bi
pojednostavilo stvar. Trenutno sa rakete
dobijamo signale `iroskopa, a {aqemo
signale vo|ewa. Kada bi posao radio sam
ure|aj u raketi, onda bismo samo signale
polo`aja rakete slali ka raketi, a to je
slede}a tehnolo{ka stepenica. Sada{wa
elektronika obezbe|uje funkcionalnost,
ali i ovaj me|ukorak – zadatak vo|ewa
prelazi na raketu, {to daje ogromne
prednosti, i u perspektivi mogu}nost ski-
dawe `ice.

Treba posebno ista}i da je, sem funk-
cionalnosti (da se raketa vodi pouzdano i
precizno na ciq), ultimativni zahtev da do-
bar protivoklopni sistem mora da savlada
ometa~e. Danas mnoge zemqe, posebno Ru-
sija, na svoje tenkove montiraju formacij-
ske ometa~e, tipa {tora. To vi{e nije izu-
zetak nego standardna oprema tenka, a ako
na{a zemqa ̀ eli da ima dobar izvozni ar-
tikal, moramo imati i dobru za{titu od
ometa~a. Na bumbaru je za{tita koordina-
tora od ometawa IC mamaca ostvarena
primenom robusnih algoritama za fre-
kventnu, amplitudsku, polo`ajnu i diferen-
cijalnu diskriminaciju smetwi, koji rade u
sinhronizaciji sa IC traserom rakete.

Zvonimir Vuco, nosilac razvoja kom-
ponenata rakete i lansera za bumbar, ka-
`e da je originalno i re{ewe pirotehni~-
ke brave. To je pirotehni~ki i elektri~ni
sklop koji treba da da informaciju ra~u-
naru da je raketa odbravqena i spremna
za poletawe i da sme da se pripali  start-
ni raketni motor, koji izbacuje raketu iz
lansirne cevi. Vuco isti~e da su samo
Francuzi uradili takvu vrstu brava. 

Na bumbaru je razvijeno vi{e od 20
potpuno novih samozaptivnih konektora.
Oni omogu}avaju vojniku da obavqa takti~-
ko-operativne radwe i da uop{te ne raz-
mi{qa o tome da li treba da pove`e lan-
ser i raketu prilikom upotrebe. Wegov je

Interna konstruktorska ispitivawa
u Nikincima su u zavr{noj fazi
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ga, korisnici mogu i daqe namenski da do-
gra|uju familiju vozila BTR-50 izborom
razli~itih varijanata kupolskog naoru`a-
wa i kompletirawem dodatne opreme za
posebne namene (izvi|a~ke, komandne, za
podr{ku i druge).

KUPOLA FAMILIJE VIDRA

Za modernizaciju BTR-50 usvojena je
modifikovana kupola M91 vidra, sa doma-
}im automatskim “Zastavinim” topom M-86,
kalibra 30 mm. Zapravo, postignut je skla-
dan spoj vitalnih elemenata baznog modela
BTR-50 i raspolo`ivog naoru`awa kupole
M91E-II, sa takti~ko-tehni~kim zahtevima,
koji su neophodni za savremeno borbeno
vozilo. Uskla|eni su konstruktivni zahtevi
za integraciju (masa, dimenzije i oblik ku-
pole), ponu|eno je pouzdano i robusno re-
{ewa kupole koja korespondira kategoriji
i konstrukciji oklopnog tela vozila mase
14,2 tone, a naoru`ano je doma}im sred-
stvima. 

Finansijska sredstva koja su ulo`ena
u program modernizacije zadovoqavaju jo{
jedan va`an kriterijum – odnos cene i efi-
kasnosti. Da bi se program modernizacije
u~inio konstrukciono i proizvodno prihva-
tqivim trebalo je sagledati aspekte bor-
bene i tehni~ke kompatibilnosti izme|u

podvoza transportera i kupole, uzimaju}i u
obzir generacijsku razliku izme|u wih.

Kupola M90 vidra, kao osnovni mo-
dul, konstruisana je u VTI KoV krajem osam-
desetih godina, ubrzo zatim i modifikova-
na u M91, za program modernizacije jugo-
slovenskog BVP M-80A1 i izvi|a~ku vari-
jantu toga vozila, sa topom kalibra 30 mm
(radi zamene dotada{we kupola sa topom
kalibra 20 mm).

Glavno oru|e jednosedne kupole
M91E-II jeste automatski top M-86, kali-
bra 30 mm, razvijen na bazi pogodnosti
primene metka topa AK-230. Od ostalog na-
oru`awu i opreme tu su spregnuti mitra-
qez kalibra 7,62 mm M-86, dva lansera
U-10 za POVR maqutka-M (I generacije), sa
poluautomatskim sistemom vo|ewa raketa
maqutka-2M 2T/2F (II generacije), baca~
dimnih kutija BDK M-79, kalibra 82 mm,
sa ~etiri lansera kutija, poluautomatski
ure|aj za elektromehani~ko pokretawe ku-
pole po pravcu i topa, dnevno-no}na ni-
{anska sprava DNNS-30 za osmatrawe i
ni{awewe dawu i no}u (pri ga|awu iz topa
i mitraqeza), interfonska veza ni{anxije
– operatora sa komandirom i voza~em.

Automatski top M-86 30 mm namewen
je za ga|awe i uni{tavawe razli~itih ci-
qeva na zemqi (do 3.000 m) i u vazdu{nom
prostoru (do 2.000 m visine). Top radi na
principu pozajmice barutnih gasova. Puwe-
we (hrawewe) obavqa se pomo}u redenika
(koji se pokre}e kori{}ewem energije trza-
wa cevi topa), a broj metaka u redeniku je
40. Predvi|eno je elektroopaqene, a cev je
laka zamenqiva. 

M O D E R N I Z O V A N I  O K L O P N I  T R A N S P O R T E R  B T R - 5 0 R K

O
klopni transporter sovjetske (ruske)
proizvodwe BTR-50 (komandna verzi-
ja BTR-50PK i BTR-50PU) pojavio se
{ezdesetih godine 20. veka. Bio je
pouzdan pratilac tenkova, konstru-

isan tako da sa lako}om savladava razno-
vrsno zemqi{te, ukqu~uju}i i vodene pre-
preke. Uz amfibijska svojstva, vozilo je
{titilo posadu od streqa~ke vatre pro-
tivnika, a u odre|enoj meri i od NHB dej-
stva.

Osnovni koncept vozila odlikuje ve-
liki oklopqeni prostor (oko 15 m3),  koji
mo`e da prihvati 20–22 vojnika u za{ti-
}enom polo`aju i nosivost tereta od oko
dve tone (umesto brojne posade). To je no-
siocima idejnog re{ewa modernizacije
BTR-50 omogu}ilo da ugrade novu kupolu sa
naoru`awem, vi{e komponenata podsiste-
ma naoru`awa, i da pri tome sa~uvaju ka-
pacitet nosivosti oja~anog pe{adijskog
odeqewa, plovnost i operativnu upotre-
bqivost za du`i period.

U su{tini, ciq modernizacije BTR-
50PK bio je da se vozilo transformi{e
iz oklopnog transportera u borbeno vozi-
lo pe{adije, da ima naoru`awe za vatre-
nu podr{ku iskrcnom pe{adijskom odeqe-
wu, ve}u pokretqivost i da o~uva pouzda-
nost u eksploataciji i odr`avawu. Sem to-

Tokom 2004. i 2005. godine, 
na zahtev jednog stranog
naru~ioca, preduze}e 
Jugoimport – SDPR je, 
u saradwi sa VTI, fabrikama
odbrambene industrije, 
zavodima i institutima u zemqi,
realizovalo Program modernizacije 
starog amfibijskog oklopnog 
transportera BTR-50PK. Zavr{na 
verifikaciona ispitivawa 2006. potvrdila su 
spremnost na{ih projektanata i proizvo|a~a 
da produ`e vek operativne 
upotrebe toga vozila.

VOZILO
VI[ESTRUKE
NAMENE
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Mitraqez je prvenstveno namewen za ga|a-
we ciqeva na zemqi (do 2.000 m), ali i ci-
qeva na malim visinama (do 1.500 m) i do-
zvu~nih brzina. U kompletu je 500 metaka
sme{tenih u pet municijskih kutija. Kao al-
ternativna predvi|ena je i mogu}nost
ugradwe automatskog baca~a granata ABG
30 M-93, kalibra 30 mm, kojim bi se upra-
vqalo daqinski, putem sistema za upra-
vqawe vatrom (SUV) u kupoli. Ni{anxija
aktivira ABG-30 mm elektrookida~em sa
svoga mesta.

Lanseri POVR sa dva usmera~a U-10
primaju modernizovane rakete prve i druge
generacije maqutka-M, maqutka-2M, ma-
qutka -2T(sa tandem bojnom glavom) i ma-
qutka-F sa aerosolnim puwewem. Proboj-
nost ~eli~nog homogenog oklopa (RHA) za pr-
vu raketu iznosi 460 mm, za drugu 800 mm,
a za tre}u 750 mm i za ERO. Maqutka-2F
namewena je za dejstvo protiv zidanih obje-
kata i utvr|enih otpornih ta~aka. Proboj-

Za ga|awe iz topa koristi se doma}a
municija sa tri vrste projektila: razorno-
zapaqiva M-68, ve`bovno-{kolska M-88
i pancirno-obele`avaju}a M-87. Pancir-
ni projektil probija homogenu pancirnu
plo~u kvaliteta HrP-4 debqine 40 mm /90°
na 1.000 m.

NAORU@AWE

Automatski rad topa dozvoqava we-
govu integraciju u kupolu bez degradacije
funkcija drugih podsistema i funkcija ku-
pole i vozila. Iz topa se ga|a jedina~nom
i rafalnom paqbom, od 550 do 650 meta-
ka u minuti. Top se puni mehanizmom za pu-
wewe s pouzdanim funkcionisawem po ele-
vaciji od -7° do +65°. U toku paqbe ~aure
se automatski izbacuju van vozila. Prove-
ra pouzdanosti oru|a pokazala je da su za-
stoji minimalni (ispod 0,2 odsto). Top je
podesan za dejstvo sa mesta i u pokretu. Za
prvo opaqewe zatvara~ se pokre}e poseb-
nim hidrauli~nim ure|ajem. U slu~aju za-
stoja ni{anxija – operator mo`e da pri|e
automatu topa bez napu{tawa kupole. Kroz
otvor na kupoli (desno) mo`e da se podi`e
ili spu{ta mehanizam za puwewe topa, va-
de meci u slu~aju zastoja  i oslobodi top za
produ`etak paqbe.

Prednost topa M-86, u pore|ewu sa
nekim oru|ima istog kalibra (MS831 i
2A42), jeste {to koristi projektile ve}e
energije i po~etne brzine (1.060 m/s).

Spregnuti mitraqez M-86 7,62 mm
namewen je za dejstvo po neprijateqevoj
`ivoj sili i drugim vatrenim ta~kama na
zemqi. Brzina paqbe je 740 metaka u mi-
nuti, efikasan domet do 1.000 m, najve}i
do 3.000 m. U kompletu se nalazi 2.000
metaka sme{tenih u ~etiri municijska san-
duka. Kao opcija predvi|ena je mogu}nost
ugradwe doma}eg mitraqeza M-87 kalibra
12,7 mm h107 mm (sistem NSV), spregnu-
tog sa topom, umesto mitraqeza 7,62 mm.

nost kumulativnih projektila iskazana je za
udarne uglove 90°, sa verovatno}om dejstva
u 80 odsto slu~ajeva. Kao opcija, ra~una se
na mogu}nost instalisawa i drugih sistema
POVR, uz odre|ene modifikacije /TOW,
kornet.../.

Baca~ dimnih kutija BDK M-78 82 mm
koristi standardne dimne kutije M-79 ili
M-98 sa boqim odlikama, ukqu~uju}i i IC
spektar, ali mo`e da ispaquje i kutije
M90CS, kombinovane sa dimno-zapaqivim
ili eksplozivnim puwewem. Minimalna da-
qina dejstva je 100 m. Ispaquje po dve ili
sve ~etiri kutije odjednom. Trajawe dimne
zavese iznosi od 3,5 do 5,5 sekundi, a ~e-
tiri kutije postavqaju zavesu {irine od 70
do 100 m. Maskirni efekat se dosti`e 10-
12 sekundi nakon ispaqivawa kutija.

Radi ispuwewa zahteva kupca, u kupo-
lu M91E-II je, umesto dnevne ni{anske
sprave DNS-1 i no}ne ni{anske sprave
PNS-1, ugra|ena integrisana ni{anska
sprava sa dnevnim i no}nim kanalom na ba-
zi poja~ava~a svetlosti druge generacije,
DNNS-30. Za ga|awe no}u ugra|en je poja-
~ava~ svetlosti druge generacije, pa je vi-
dqivost pove}ana do 1.100 m, a u dnevnom
kanalu DNNS-30 uveli~ava 5,3 puta pri ga-
|awu ciqeva na zemqi, ili 1,1 put kada se
ga|aju ciqevi u vazduhu. Daqina ga|awa iz
topa je do 3.000 m, a iz mitraqeza do

ANGA@OVANA PREDUZE]A

Na projektu modernizacije BTR-
50PK, pored VTI i TOC-a, bili su an-
ga`ovani kragujeva~ka “Zastava-oru`je”,
“Sloboda” ̂ a~ak, “Kru{ik” Vaqevo, “Lo-
la sistem” i Senzor INFIZ  iz Beogra-
da, ali i drugi kooperanti.

Sa lako}om savladava vodene
prepreke



Taj dodatni zahvat obezbedio je boqu
upravqivost vozila i poboq{ao odlike
pokretqivosti za oko 20 odsto. Umesto
16,9 KS/t modernizovani BTR-50 ima spe-
cifi~nu snagu od 20,5 KS/t i pove}anu br-
zinu kretawa na putu sa 44 na oko 55
km/h. Brzina na vodi je ve}a od 10 km/h.

POTVR\ENI REZULTATI 

Sa izvedenim modifikacijama, i mo-
dernizacijom u celini, transformisan je
jedan zastareli oklopni transporter u
moderan BVP. Dobijeno je  amfibijsko-ju-
ri{no vozilo, efikasno za dejstvo sop-
stvenim naoru`awem po razli~itim ci-
qevima, ukqu~uju}i i najte`e oklopqena
borbena vozila – tenkove, a u odre|enoj
meri i protiv helikoptera i letelica do-
zvu~ne brzine i niskog profila leta.

Integrisawe kupole doma}eg razvoja
sa doma}im topom kalibra 30 mm, visoke
efikasnosti dejstva, i dvojnim lanserom
za POVR II generacije, ~ini ovo vozilo
efikasnim borbenim sredstvom. Zadovo-
qavaju}i SUV omogu}uje upravqawe i na-
vo|ewe naoru`awa i raketa dawu, a topa
i mitraqeza i u no}nim uslovima na da-
qinama koje zadovoqavaju potrebe dej-
stva u uslovima borbe u gradovima i asi-
metri~nim situacijama.

Ovakav koordinisani zahvat doma}e
odbrambene industrije i instituta za re-
lativno kratko vreme od dve godine, mo`e
se oceniti vrlo povoqno. On ostavqa mo-
gu}nosti za daqu dogradwu tih vozila i
BVP M-80A, uz modernizaciju nekih pod-
sistema koji u ovom slu~aju nisu obuhva-
}eni.

Milosav C. \OR\EVI]
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2.000 m. Za ciqeve u vazdu{nom prostoru
izgravirane su dve skele, jedna za visine
do 250 m, a druga za visine iznad 250 m. U
no}nom kanalu sprava uveli~ava 7,2 puta
sa dozvoqenim odstupawem od +/-10 odsto.
Vidno poqe je 60° 30’.

NOVI DIZAJN 

Kupola M91E-II je novoga dizajna, iz-
gra|ena od pancirnog ~elika, debqine do
25 mm napred, 13 mm sa strane i 8 mm
nazad. Oblik kupole je poligonalna pira-
mida, a dowi deo je pro{iren radi udob-
nog sme{taja sedi{ta ni{anxije – opera-
tera, komandnog bloka, upravqa~kog pulta
raketa i prikqu~ewa korpe kupole. Obez-
be|ena je balisti~ka za{tita od dejstva
projektila AP 20 mm na daqini od 300 m,
sa predwe strane, a od projektila AP 7,62
mm sa ostalih strana na daqini od 100
m. Konstrukcija kupole i oblik omogu}a-
vaju ni{anxiji – operateru da kontroli{e
sve funkcije kupole i brz prelazak sa jed-
ne na drugu funkciju (raketirawe, ga|awe).
Deo unutra{wosti je za{ti}en od barut-
nih gasova i sile trzawa topa. Masa pra-
zne kupole je 1.430 kg, borbenog kompleta
352 kg, a ukupna borbena masa kupole sa
svim ure|ajima i opremom, koji joj pripa-
daju,  ra~unaju}i i te`inu ni{anxije – ope-
ratora, iznosi 1.862 kg.

Umesto hidrauli~nog pokretawa ku-
pole i topa (bazni model kupole M91), na
zahtev kupca, za tu namenu ugra|en je elek-
tromehani~ki servosistem, koji mo`e da
radi na dva na~ina. Osnovni je poluauto-
matski, a pomo}ni re`im je ru~ni. U polu-
automatskom re`imu posti`e se maksimal-
na brzina navo|ewa kupole po pravcu od

80° u sekundi, a topa po visini brzinom
od 50° u sekundi. Minimalne brzine u oba
smera je 0,3°/s.

Navedene odlike konstrukcije, mase
i dimenzije kupole M91E-II omogu}ile su
wenu integraciju sa oklopnim telom vozi-
la, ostavqaju}i dovoqno prostora u vo-
zilu za sme{taj 10 vojnika, potpuno opre-
mqenih za borbu (pored tri stalna ~lana
posade: voza~a, ni{anxije – operatera i
komandira). Prostor za iskrcno odeqe-
we pe{adije raspore|en je u sredini vo-
zila i oko korpe kupole. Na bo~nim stra-
nama sme{tena su sedi{ta za po tri
strelca, a popre~no je kupa za ~etiri voj-
nika. Posada ulazi u vozilo kroz tri
otvora na krovu.

OSAVREMEWIVAWE  POGONA

Na zahtev stranog naru~ioca izvede-
na je i remotorizacija BTR-50. Da bi se
poboq{ale performanse pokretqivosti
ugra|en je ja~i motor novije proizvodwe
(od postoje}e pogonske grupe sa dizel-mo-
torom V-6 od176 kW). Preduze}e IMK
”14. oktobar” iz Kru{evca ugradilo je do-
ma}i motor koji se koristi u BVP M-80A.
To je desetocilindarski dizel-motor, sna-
ge 235 kW (320KS). Tako|e je zamewena
mehani~ka transmisija sa transmisijom u
bloku koja je projektovana za BVP M-80A.
Transmisija objediwuje funkcije mewa~a
stepena prenosa i ure|aja za upravqawe
vozilom. Modifikacijom bo~nih preno-
snika obezbe|eno je dovo|ewe pogona na
propelere vodomlaznih pokreta~a za plo-
vqewe na vodi. Hidrauli~ni ure|aj za
upravqawe olak{ava promenu pravca
kretawa, ko~ewe i zaustavqawe vozila.

PRIMER DRUGIH

Svojih 15.400 zastarelih oklopnih transportera
M113 APC SAD su modernizovale i rasporedile ih u
borbene jedinice i Nacionalnu gardu. Britanci modern-
izuju svoj oklopni transporter FV 432, koji je “vr{wak”
na{eg M-60, i zadr`avaju ga do 2020. godine u opera-
tivnoj upotrebi.

Glavno oru|e kupole jeste automatski 
top M-86, kalibra 30 mm



15. mart 2007.

AUTOMATSKA PU[KA
M 21 KALIBRA 5,56 mm

HVAQENA I OSPORAVANA 32

INTELIGENTNA ARTIQERIJSKA
MUNICIJA

TRASIRAN PUT DAQEG
RAZVOJA 38

OPREMA ZA NO]NA DEJSTVA

RAT U INFRACRVENOM
SPEKTRU 42

ISKUSTVA SA IRA^KOG RATI[TA

HELIKOPTERI 
NA UDARU  46

AMERI^KA NUKLEARNA
PODMORNICA KLASE VIRGINIA

BE[UMNI MORSKI 
LOVAC 50

Urednik priloga
Mira [VEDI]

SADR@AJ

A U T O M A T S K A  P U [ K A  M 2 1  K A L I B R A

Pre nekoliko godina
kragujeva~ka Zastava je
na zahtev Vojske izradila
novu automatsku pu{ku u
kalibru 5,56 mm. O woj
su se lomila kopqa i na
javnoj i politi~koj sceni
vi{e su pri~ali oni koji
su je videli na slikama
novina ili magazina od
stru~waka i qudi iz vojne
profesije. A {ta tu pu{ku
~ini posebnom?

sredstava i ure|aja (optoelektronski
dnevno-no}ni ni{ani, laserskih obele`i-
va~a ciqeva, takti~ke lampe, predwi juri-
{ni rukohvat itd.) i mogu}nost da vojnik
nosi {to ve}u koli~inu municije. Ni mi ni-
smo izuzetak.

ORU@JA SMAWENOG 
KALIBRA
Ve}ina dr`ava je za oru`je svog pe-

{adinca za 21. vek odabrala kalibar ko-
ji je standardan u Natou – 5,56 mm SS
109. Englezi imaju program integrisane
tehnologije vojnika budu}nosti (FIST – Fu-
ture Integrated Soldier Tehnology), Francuzi
komplet SC (Sustem Combattant) pod kojim
je i AIF (Arme Individuale Future) koji podra-
zumeva uvo|ewe nove modernizovane au-
tomatske (juri{ne) pu{ke FAMAS 2 u kali-
bru 5,56 mm. Nema~ki sistem SIZ (Sistem
Infanterist der Zukuft) predvideo je u po~etku
novu radikalnu pu{ku G 11 u kalibru 4,75
mm, ali su od we odustali i prihvatili
novu pu{ku G 36 u kalibru 5,56 mm SS
109. Razvijaju}i program vojnika za 21.
vek, Rusi su predvideli ~ak nekoliko pu-
{aka, ali u proverenom kalibru 5,45 mm.

Kod nas se po~etna ideja o oru`ju sa
smawenim kalibrom javila davne 1979. ka-
da je na Glavnom vojnotehni~kom savetu od-
lu~eno da po~nu istra`ivawa i razvoj stre-
qa~kog oru`ja malog kalibra a velike po-
~etne brzine. Tada su u svetu postojala dva

HVAQENA I OSP

Vode}e zemqe sveta uveliko razvijaju
i usavr{avaju borbene komplete pe-
{adinca 21. veka kako bi zadovoqi-
le najva`niji element na savremenom
rati{tu – pre`ivqavawe. Da bi to

postigle ula`u u svog vojnika velike sume
preko nekoliko podsistema: oru`je, pro-
gramska podr{ka, optoelektronika, za-
{titna oprema, li~na oprema i drugo. Ka-
da je re~ o podsistemu oru`ja, zahteva se
ve}a vatrena mo}, preciznost, jednostav-
nost rukovawa, mawi gabariti i te`ina,
kori{}ewe {to ve}eg broja pomo}nih
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takva metka – 5,56 mm SS 109 koji
se koristio na Zapadu i isto~ni
5,45 mm M 74. Godine 1985. odu-
staje se od kalibra 5,45 mm zbog
nemogu}nosti razvoja tog metka i
te`i{te se baca na 5,56 mm SS

109. Zastava izra|uje tri prototipske par-
tije oru`ja u tom kalibru – automat, auto-
matsku pu{ku i pu{komitraqez.

U  periodu od aprila do jula 1991.
godine trupno je ispitivana druga proto-
tipska partija pu{ke u Sredwoj vojnoj
{koli KoV Sarajevo. Tom prilikom kon-
statovan je ve}i broj nedostataka. Potom
je Zastava namenska izvr{ila korekcije
i izradila tre}u prototipski partiju. Bi-
li su to modeli M 85 automat, M 90 AP i
M 90A PM. Ipak, na zavr{nim opitova-
wima 1993, kada je ispitivana funkcija
pouzdanosti, prime}eno je da automatska
pu{ka pravi vi{e od dva odsto zastoja, a
da pu{komitraqez posle ispaqenih
3.800 metaka na 300 metara dobija ne-
prihvatqivo veliko rasturawe pogodaka.
Zato je projekat prekinut, ali uz konsta-
taciju da su dosada{wi rezultati dobra
osnova za daqi razvoj i da ih treba do-
raditi. ”Prvi partizan” je te probleme
premostio 1996. kada je uspe{no zavr{e-
no ispitivawe nulte serije municije za
izvoz u kalibru 5,56 mm SS 109. 

U drugoj polovini 1999. godine i na-
{a zemqa kre}e u razvojni projekat Mo-
dela opremawa vojnika pe{adinca 21.
veka.

GODINE RAZVOJA I 
TESTIRAWA
Prilikom koncipirawa idejnog re-

{ewa nove automatske pu{ke (AP), zakqu-
~eno je da postoje}i automat M-85 pred-
stavqa dobru osnovu za razvoj, ali ga
treba modifikovati i poboq{ati. Upra-
va pe{adije postavila je polazne takti~-
ko-tehni~ke zahteve za tu novu pu{ku. A to
su: kalibar 5,56 mm, doma}a municija ko-
ja odgovara standardima Natoa, masa pu-
{ke sa praznim okvirom ne sme pre}i 3,5
kg, mogu}nost montirawa potcevnog baca-
~a granata (PBG) kalibra 40 mm, te`ina
sa PBG ne sme biti ve}a od pet kilogra-
ma, cev tvrdo hromirana (klasi~ne i po-
ligonalne cevi), korak uvijawa `lebova

ORAVANA

NAMENA
Pu{ka M 21 predvi|ena je za uni-

{tavawe neza{ti}enih i balisti~kim
prslukom za{ti}enih ciqeva na daqi-
nama do 500 metara. Kori{}ewem pot-
cevnog baca~a granate obezbe|uje se
efikasna vatrena podr{ka na pojedi-
na~ne i grupne ciqeve na daqinama do
400 m, a na lako oklopqena borbena i
neborbena vozila na daqinama do 350
metara. Koriste}i dimne granate uspe-
{no pravi dimnu zavesu na daqinama
do 400 metara.

test ga`ewa te{kim teretnim vozilima.
Proizvo|a~ je bez ikakvih ustru~avawa
dozvolio i test hla|ewa cevi koji mnogi
svetski poznatiji proizvo|a~i izbegavaju,
a na{a pu{ka ga je polo`ila. 

Ispitiva~i u TOC-u, pored zamerke na
te`inu, nisu mogli da se odlu~e ni za vrstu
cevi – klasi~nu ili poligonalnu. Poligo-
nalna se pokazala kao preciznija, ali je
kod ove vrste prilikom eksploatacije izra-
`eniji pad preciznosti, te je zbog toga re-
{eno da se odluka o izboru cevi donese tek
kada se izradi nulta serija pu{ke. I pored
toga, TOC je predlo`io da se M 21 usvoji u
naoru`awe, {to je i ura|eno. Predvi|eno
je da se ubudu}e pe{adijske jedinice opre-
me pu{kom sa doma}im opti~kim ni{anima
i laserskim obele`iva~ima ciqeva, a spe-
cijalne jedinice }e dobiti slo`enije i sku-
pqe ni{anske sprave koje }e se nabavqati
od Izraelaca – firme  ITL.

OPTOELEKTRONSKI URE\AJI
Pu{ka raspola`e sa mehani~kim ni-

{anom, iako je predvi|eno da osnovni ni-
{an bude optoelektronski dnevno-no}ni
ni{an. Mehani~ki ni{an ima konstrukcij-
ske novine. Na primer, kod zadweg ni{a-
na izbegnuta je prevelika preklapa~a na
kojoj se zauzimala daqina od 0 pa sve do
10. Novost je i to da sada ima samo dva
tela koja se preklapaju po potrebi jer su
obele`ena sa brojevima 3 i 5. Za kori-
{}ewe no}u i u uslovima ograni~ene vi-
dqivosti mehani~ki ni{ani opremqeni su
tricijumskim cev~icama. Dve se nalaze u
telu sa leve i desne strane zareza i jedna
se nalazi u samoj mu{ici. Me|utim, poka-
zalo se kao problem kori{}ewe mehani~-
kog ni{ana u tamnoj no}i. Naime, cev~ice
na zadwem ni{anu tako jako svetle pa se
kroz U zazor ne vidi tricijumska cev~ica
na mu{ici jer se u oku strelca stvara sli-
ka da su spojene dve tricijumske cev~ice
na zadwem ni{anu.

Osnovni ni{ani su optoelektronski
ure|aji koji se koriste za ni{awewe da-
wu, u uslovima ograni~ene vidqivosti i
no}u. Ni{an dnevni integrisan sa laser-
skim vidqivim obele`iva~em ciqa (NID
M 21), koji je izradio Teleoptik, jeste op-
toelektromehani~ki instrument sa laser-
skim integrisanim obele`iva~em ciqa

178 mm, po~etna brzina projektila 900-
920 m/s, rasturawe na 300 m jedina~nom
paqbom u granicama do 9 cm po Vv i Vp,
jedina~na i rafalna paqba, teoretska
brzina ga|awa 600+ 50 met./min., odvo-
|ewe barutnih gasova tipa kala{wikov,
primena kompozitnih materijala i kod
okvira, kundak horizontalno preklapaju-
}i u desnu stranu, bez klimawa, osnovni
ni{an opti~ki – jednostavne konstrukcije
i uve}awa dva puta, pomo}ni ni{an meha-
ni~ki sa dva podele – 300 i 500 m, mogu}-
nost montirawa pasivnih no}nih ni{ana,
laserskog obele`iva~a ciqa, takti~kog
svetla itd.

Program realizacije i razvoj nove
pu{ke razmatran je i prihva}en polovi-
nom 2001. godine. Zastava-oru`je je uspe-
la da, iako u ote`anim uslovima u rekord-
nom vremenu, sa svojim kooperantom
(preduze}em ”21. oktobar”, Kragujevac) iz-
radi do kraja septembra 2002. novu auto-
matsku pu{ku M 21.

Na zavr{nim ispitivawima, koje je
organizovao TOC, pu{ka je sa svim pred-
vi|enim konfiguracijama ni{anskih
sprava zadovoqila funkcionalnost i
preciznost, ali je u TOC-u registrovano
i nekoliko nedostataka. Najzna~ajniji je
odstupawe od te`ine – umesto dozvoqena
3,5 kg ima 4,1 kg. U poku{aju da se otklo-
ni taj nedostatak prilikom ponovne dora-
de masa pu{ke je smawena na 3,84 kg. Me-
|utim, to prekora~ewe u te`ini pokazala

se kao prednost na me|una-
rodnim tenderima. Nai-
me, zbog te karakteristi-
ke na{a pu{ka je boqa od
drugih poznatih modela
na svetu jer je izdr`ala

Refleksni
kolimatorski
ni{an MARS
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{}en na {lem strelca ili na duga~ku {inu
pozadi i tako stvara kombinaciju ni{ana. 

DVE VARIJANTE CEVI
Automatska pu{ka 5,56 mm M 21 ima

iste delove kao i wen prethodnik 7,62 mm
M 70, samo su oni prilago|eni veli~ini i
te`ini novog kalibra. Kod nekih delova
primewena su nova, boqa re{ewa, ili su
izra|eni od drugih materijala. Cev se iz-
ra|uje u dve varijante i to klasi~na i po-
ligonalna. Kod klasi~ne cevi postoji {est
`lebova i {est poqa, dok su kod poligo-
nalne samo ~etiri `leba i ~etiri poqa.
Cev kod AP M 21 je tvrdo hromirana. 
Re{ewe poligonalne cevi je prvi u isto-
riji ponudio engleski in`ewer Xozef Vi-
tvort 1854. godine kada je na zahtev Vr-

hovne komande britanskih snaga ponudio
da usavr{i serijsku proizvodwu i poboq-
{a balisti~ke performanse, tada ina~e
izvrsne pu{ke Enfild. On je cilindri~no vo-
di{te sa pet `lebova zamenio sa poligo-
nalnim ili heksagonalnim profilom sa
zaobqenim prelazima. Pri tome je sma-
wio kalibar, korak uvijawa `lebova, a
pove}ao du`inu zrna. Na testirawu je no-
va pu{ka postigla mnogo boqe rezultate. 
I konstruktor M 21 pukovnik Marinko Pe-
trovi} poslu`io se Vitvortovom idejom.
Po{ao je od ~iwenice da dana{wa tehno-
logija kovawa vodi{ta projektila omogu-
}ava izradu optimalne geometrije. Opre-
delio se upravo za poligonalni oblik vo-
di{ta i profile bez konveksnih promena
izme|u `lebova i poqa. Takvom konstruk-
cijom dobijeno je znatno boqe zaptivawe,
ve}a preciznost, smaweno habawe i baka-
risawe, a produ`en je vek trajawa cevi za
oko 60 odsto. Postignuto je odr`avawa
skoro iste grupe pogodaka za vreme traja-
wa cevi i olak{ano ~i{}ewe i odr`ava-
we. Hladno kovawe poligonalnih cevi do
sada je primenilo samo nekoliko firme u
svetu a to su Glock, Stayer i IMI.

Cev je spojena sa sandukom presova-
wem i osigurana je od uzdu`nog pomerawa
utvr|iva~em cevi. Na cev je navu~ena i
~vrsto spojena gasna komora sa predwim
ni{anom. Na dowoj strani nalazi se zub
pomo}u koga se utvr|uje baca~ granata na
pu{ci, zatim zub za utvr|ivawe no`a i
grivna polimarske obloge. Na delu gde je
navu~ena gasna komora nalazi se kosi
otvor za prolaz barutnih gasova u gasnu
komoru i na klip. Do sada se M 21 proiz-
vodi sa dve vrste du`ine cevi.

(OCLI) namewenim za neposredno ni{a-
wewe pri ga|awu pokretnih i nepokretnih
ciqeva u dnevnim uslovima, sumraku i vi-
dqivoj no}i. A opti~ki ni{an ON M 21
koji proizvodi Zrak namewen je za ni{a-
wewe u dnevnim i no}nim uslovima sa AP
5,56 mm M 21. 

Refleksni kolimatorski ni{an
MARS dnevno-no}ni koji proizvodi ITL In-
ternational Technologies Lasers iz Izraela je
specifi~an, jer se uspe{no mo`e kombi-
novati i koristiti i u dnevnim i u no}nim
uslovima. Ima mogu}nost laserovawa ci-
qa sa vidqivim i nevidqivim  laserskim
zrakom. Prilikom upotrebe refleksnog
ni{ana strelcu se pokazuje crvena ta~ka,
koja se vidi i na ciqu, a pri tome mo`e da
koristi oba oka. Kod nas je ovaj sistem po-
znat kao brzi ni{an. 

Prilikom ga|awa no}u, u sumraku, te
u uslovima ograni~ene vidqivosti, kori-
ste se laserski obele`iva~i ciqa – LOC.
Izraelski LOC AIM 2000 namewen je za
brzo obele`avawe ciqeva laserskim
snopom laserskog zraka u no}nim uslovi-
ma. I Institut za fiziku iz Zemuna raz-
vio je za potrebe AP 5,56 mm M 21 la-
serski obele`iva~ ciqa LOC INFIZ ko-
ji isto ima vidqivi i nevidqivi na~in ra-
da, poput AIM 2000. 

Pasivni ni{an 3 h 50 (EI Sova) jeste
optoelektronski ure|aj koji se iskqu~ivo
koristi za ni{awewe, a mo`e poslu`iti i
za osmatrawe. To je ure|aj tre}e generaci-
je pasivnih ni{ana i doma}e je proizvod-
we. A ure|aj za no}no osmatrawe MINI
N/SEALS koristi se kao monokular pri~vr-

OSNOVNI 
TAKTI^KO-TEHNI^KI 
PODACI 
Du`ina pu{ke sa rasklopqenim

kundakom iznosi 1.020 mm, a sa sklo-
pqenim 750 mm. Kod klasi~ne cevi
ima {est `lebova, a kod poligonalne
~etiri. Korak uvijawa cevi je 177,8
mm, smer uvijawa nadesno. Du`ina
cevi je 460 mm, a po~etna brzina zr-
na 914 m/s. Teorijska brzina ga|awa
je ve}a od 550 met/min., borbena 120
metaka u minuti, ili ~etiri do pet gra-
nata. Masa pu{ke bez okvira i remni-
ka je 3.795, a sa punim okvirom 4.539
grama. Puni se okvirom od 30 metaka.
Pouzdanost pu{ke je 8.000 metaka, a
izdr`qivost 16.000.

MINI N/SEALS ure|aj za no}no
osmatrawe
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nog materijala i sa spoqne strane je na-
reckana radi sigurnijeg dr`awa oru`ja u
ruci. Sa dowe strane je dovoqno {iroka
tako da ne predstavqa problem ni za
strelce koji imaju mawe {ake. Visoka je
toliko da {titi strelca da ne uhvati ga-
sni cilindar, ali je sa gorwe strane ga-
sni cilindar otvoren, {to obezbe|uje we-
govo br`e hla|ewe, ali predstavqa i pro-
blem pri dr`awu oru`ja.

PROMENE 
NA KUNDAKU
Proces ubacivawa metka u cev, bra-

vqewe, opaqewe i izbacivawe ~aure os-
tao je isti, sa malim doradama. Jedno-
stavno, zadr`an je sistem kala{wikova –
koji savr{enu funkcioni{e u svim vre-
menskim, meteorolo{kim i zemqanim (pe-
sak, pra{ina, blato itd.) uslovima. 

Zatvara~  je po funkciji i izgledu
identi~an kao na AP M 70, samo je smawen
i prilago|en novom kalibru. Nosa~ zatva-
ra~a sa klipom slu`i za vo|ewe zatvara-
~a i pomo}u wega se zabravquju, odnosno
odbravquju cev i zatvara~, odnosno obez-
be|uje automatski rad delova prilikom
kretawa kroz sanduk. Nosa~ je identi~an
kao i kod AP M 70 7,62 mm, s tim {to je
smawen i prilago|en veli~ini sanduka M
21. Razlika je jedino u klipu, po{to je i kod
ovog nosa~a zatvara~a sa predwe strane
klip otvoren – udubqen, s ciqem da raste-
reti glavu klipa. Tako se ostvaruje raspo-
dela barutnih gasova i oticawe kroz dva
bo~na otvora koja obezbe|uju boqe isko-
ri{}avawe barutnih gasova.

Poklopac sanduka ima istu namenu,
ali je kod nove pu{ke fizi~ki spojen sa
komorom gasnog povratnika. Prilikom
zatvarawa sanduka sa gorwe strana, po-
klopac sanduka svojim ~elom potiskuje
utvr|iva~ gasnog cilindra u predwi po-
lo`aj. Na poklopcu sanduka nalazi se i

PROBOJNOST

Strelac ne mo`e biti siguran da }e
pre`iveti tri metka ispaqena iz M 21
ako se sakrije iza 40 cm i 60 cm nabije-
nog peska, zida od cigala pore|anih u je-
dan ili dva reda, {est pore|anih pe~e-
nih crepova, sirovih i suvih paweva od
~amovine debqine 30 i 40 cm, pa ~ak i
iza ~eli~ne plo~e debqine 0,5, 0,7 ili
1 cm.  Niko nije siguran ni iza sanduka
od municije nabijenog peskom, jer su na
ispitivawu od tri ulazna metka sa druge
strane iza{la dva, dok je jedan ostao u
drvetu od sanduka.

Gasni cilindar slu`i za sme{taj i vo-
|ewe klipa. Predwim delom nale`e na is-
pust na gasnoj komori a zadwim na spoj ce-
vi sa sandukom, gde se utvr|uje pomo}u ~i-
vije. Na predwem delu, du` cilindra, po-
stoje ~etiri uzdu`na udubqewa koja su na-
mewena za ~vr{}u vezu klipa sa cilindrom
i protoka vi{ka barutnih gasova. Jedna od
mana je {to je sa gorwe strane gasni ci-
lindar otvoren (neza{ti}en) i problem je
prihvatawe oru`ja neposredno posle dej-
stva jer je gasni cilindar vru}.

Dowa obloga obuhvata cev  i pred-
wim delom oslawa se na grivnu koja je na-
vu~ena na cev, a zadwim na sanduk. U do-
wem delu obloge, najbli`e cevi, nalazi se
lu~ni segment od ~eli~nog lima koji uma-
wuje preno{ewe toplote sa cevi na oblo-
gu. Obloga je izra|ena od crnog kompozit-

Skriva~ plamena ili razbija~ gaso-
va navijen je na predwi deo cevi i on kom-
binuje ulogu skriva~a plamena i kompen-
zatora trzaja. Glavna namena je da razbi-
je barutne gasove i tako umawi trzaj oru`-
ja i svetlosni efekat. To je re{eno sa pet
uzdu`nih proreza koji se nalaze sa gorwe
i obe bo~ne stane, dok sa dowe strane to-
ga nema, jer bi oni prilikom dejstva iz le-
`e}eg stava bili demaskiraju}i faktor.

Gasna komora je jo{ jedan deo koji se
razlikuje od starijeg modela. Razlike su u
nekim dodatnim delovima, ali je funkci-
onalnost gasne komore ostala ista – da
preuzme i usmeri deo barutnih gasova
klipa i tako obezbedi automatski rad de-
lova kod M 21. Novina je u tome da je sa
gorwe strane gasne komore montiran no-
sa~ predweg ni{ana. Sa dowe strane ima
jo{ jedan ispust za utvr|ivawe no`a, a
kod ove pu{ke taj utvr|iva~ je predvi|en
da utvrdi potcevni baca~ granate. 

Niko nije siguran iza ~eli~ne plo~e 
0,7 cm i cigala pore|anih u dva reda



15. mart  2007.36

~an kao i kod M 70 i nije se mewao, ia-
ko se o~ekivalo da }e se uzeti zapadni
logi~ni redosled – prvi polo`aj uko~e-
no, drugi jedina~na paqba i tre}i ra-
falna paqba.

Kao i kod svakog automatskog oru`-
ja okvir je namewen za sme{taj municije.
U ovom slu~aju puni se sa 30 metaka i po-
stoje dve vrste okvira. Metalni, kao kod
automata M 85 5,56 mm, i od kompozit-
nog materijala istog kapaciteta koji tre-
ba da se uvede u naoru`awe sa ovom pu-
{kom. Imaju identi~ne delove kao i kod
starije varijante AP M 70 7,62 mm.

Namena kundaka je da omogu}i lak-
{e rukovawe prilikom ga|awa iz oru`-
ja. To je deo koji je pretrpeo najvi{e pro-
mena u odnosu na pu{ku M 70. Da bi se
izbegao stari problem sa klimawem za-
tvara~a kao kod modela M 70, primewe-

no je re{ewe profilisanog kundaka koji
se preklapa na desnu stranu. 

POTCEVNI BACA^ GRANATA
Potcevni baca~ granata 40 mm GP

25 iskqu~ivo je namewen za uni{tavawe
i neutralisawe neprijateqske `ive sile,
te neoklopqenih i lako oklopqenih bor-
benih i neborbena vozila. Uspe{no dej-
stvo ostvaruje od 50 do 350 m neposred-
nim ga|awem i od 200 do 400 m posred-
nim ga|awem. Za ga|awe PBG koristi gra-
nate sa projektilima par~adnog dejstva,
kumulativnog dejstva, zapaqivog dejstva,
dimne projektile i ve`bovne projektile. 

Na zapadu trenutno postoji nekoliko
savr{enih baca~a granata ali i oni imaju
po neku manu – vi{ak potrebnih radwi pri
wihovom puwewu. Tako na primer, da bi se
napunio ameri~ki M 203 potrebno je cev

nosa~ sa zadwim mehani~kim ni{anom.
Sanduk sa rukohvatom namewen je za

sme{taj zatvara~a, povratnog mehanizma,
mehanizma za okidawe i objediwuje sve ove
delove u jednu celinu. Cev je sa sandukom
sa predwe strane fabri~ki upresovana, a
na zadwoj strani je zakivcima pri~vr{}en
nosa~ utvr|iva~a kundaka. Sa dowe strane
nalazi se pri~vr{}en rukohvat (anatomski
prilago|en {akama strelca, izra|en od
polimera i {upaq sa unutra{we strane
radi smawewa te`ine oru`ja) sa mehani-
zmom za okidawe, a ispred za{titnika
obara~e nalaze se utvr|iva~ okvira i
otvor za sme{tawe okvira. Gorwi izgled
sanduka identi~an je kao kod pu{ke M70
7,62 mm. Sa spoqa{we strane sanduka,
sa leve strane, nalazi se nosa~ viverove
{ine za optoelektronske ure|aje za ni{a-
wewe. Ispod tog nosa~a je regulator paq-
be (dvostruka komanda), dok je desna stra-
na identi~an kao kod AP M 70 7,62 mm, a
sa leve strane, na samom spoju pi{toqskog
rukohvata sa sandukom, nalazi se poluga
koja ima tri polo`aja: U - uko~eno, R- ra-
falna i J - jedina~na paqba. 

Polugom se uspe{no rukuje palcem
desne ruke, ali je rukovawe ote`ano u
slu~aju da je vojnik levoruk. Za wih po-
stoji klasi~an regulator sa desne stra-
ne sanduka. U tom slu~aju treba pu{ku
spustiti desnom rukom i promeniti re-
`im vatre. Redosled komandi je identi-

Poluga sa tri 
podele Kundak Potcevni baca~ granata

Granate VOG 25
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povu}i napred i tek tada ubaciti granatu.
Da bi se Heklerov model napunio potreb-
no je cev izvrnuti na levu stranu i sa zad-
we strane napuniti PBG. Na istoku je to
jednostavnije re{eno tako da je cev fiksi-
rana, a puwewe se vr{i sa vrha cevi {to
smawuje broj radwi pre opaqewa. Grana-
ta je o`lebqena na vode}em prstenu, pa se
vo|ewe granate kroz cev vr{i preko o`le-
bqewa na granati i cevi. Na{ PBG kon-
struisan je na osnovu isto~nih baca~a gra-
nata, uz dodatna poboq{awa i osigurawa,
naro~ito od prevremenog opaqewa ili
prilikom puwewa PBG granate ako je udar-
na igla ostala u predwem polo`aju.

Prilikom ga|awa sa potcevnim ba-
ca~em granata, na kundak se postavqa gu-
meni za{titnik (kompenzator) koji treba
da ubla`i trzaj na strelca, mada za tim
ne postoji potreba. Dva su razloga. Naj-
pre, prilikom ga|awa sa PBG trzaj nije
mnogo velik i gotovo je identi~an trzaju
lova~ke pu{ke kalibra 12, tako da se mo-

gu sa wim nositi i
strelci sa skrom-
nim fizi~kim pre-
dispozicija, a dru-
go, kada strelac
`eli da ga|a iz
potcevnog baca~a
granata na ve}im
daqinama, ni{a-
wewe ga uslovqava
da kundak postavi i
zarobi pod pazuh, a
ne da ga osloni na
rame. U slu~aju da
strelac insistira
na oslawawu kun-
daka na rame, on ne
mo`e da vidi ni{a-
ne baca~a i ciq ko-
ji ga|a. Iako neki
smatraju da po ob-
liku nije najprila-
godqiviji jer pred-
stavqa problem
kod ni{awewa, to
je samo znak da je
strelac prenisko
oslonio kundak .
Kada je strelac

opremqen sa balisti~kim prslukom, a pre-
ko wega nosi i borbeni prsluk, u le`e}em
stavu nema gde da osloni kundak osim u pro-
rezu izme|u {titnika za rame i za grudi, a
tamo se ta~no nalazi zgib ramena.

Remnik je po mnogima jedna od bitni-
jih elemenata za duge i iscrpquju}e mar-
{eve. Poznato je da se uski remnici po-
sle odre|enog broja pre|enih kilometara
usecaju u rame, oko vrata i predstavqaju
problem za izdr`avawe mar{a. Kod na-
{e pu{ke poku{ano je ne{to novo – {i-
roki i mekani remnik. Problem me|utim
nastupa kada takav remnik `elite da dr-
`ite u {aci jer je predvi|en za ka~ewe na
rame. Mnogi su protiv tog re{ewa pa se
opredequju za takti~ke remnike kao {to
je na automatima MP 5 Heckler & Koch.
Smatram da }e to na kraju biti najmawi
problem jer }e fabrika iza}i u susret
svakom kupcu koji `eli druga~iji remnik.

Municija koju koristi AP 5,56 mm M
21 izra|ena je tako|e u doma}oj fabrici
“Prvi partizan” iz U`ica. Pojava na svet-
skom tr`i{tu naoru`awa metka iz Prvog
partizana nije ostala neopa`ena, tako da
se velika koli~ina municije ovoga kalibra
izvozi u zapadne zemqe. Metak iz U`ica je
toliko dobar da se ponekad postavqa pi-
tawe da li su U`i~ani prema{ili i same
Belgijance u kvalitetu SS 109 metka. 

^aura metka je du`ine 45 mm i fla-
{astog je oblika. Na samom dnu nalazi se
le`i{te u koje se sme{ta inicijalna kapi-
sla i koja se zaptiva bojom. Barutno puwe-

we je zrnastog oblika identi~ne veli~ine
koja samo olak{ava brzo i jednoobrazno
sagorevawe baruta. Zrno spoqa izgleda
kao i svako drugo. Presvu~eno je legurom
tombaka, a unutra se nalaze dva jezgra. Sa
dowe strane je olovno koje se prilikom
udara i pritiska ko{uqice lako deformi-
{e. Ispod samog vrha nalazi se prvo je-
zgro, izra|eno od visoko kvalitetnog ~eli-
ka, dovoqne tvrdo}e i probojnosti.

MEDIJSKA KAMPAWA
Pu{ka M 21 se pojavila u javnosti

mo`da u najnezgodnijim politi~kim trenu-
cima. Na`alost, prvu medijsku prezenta-
ciju do`ivela je u kritikama nekompetent-
nih qudi, koji su tvrdili da je lo{a, ne-
precizna, da svaki jedanaesti metak “za-
kiva” itd. Narod je to slu{ao, a stru-
~waci su  }utali i nisu demantovali oce-
ne i zakqu~ke, sve do momenta kada je M
21 po~ela da se pojavquje na raznim saj-
movima, skupovima i izlo`bama kod nas i
u svetu. Na svim tim mestima gde je izla-
gana izazivala je interesovawe. Na sajmu
naoru`awa i vojne opreme “Partner
2005”, promoteri pu{ke su bili studenti
VA – Smera pe{adije i wihove stare{ine
koji su bili i u sastavu jedinice za trup-
no opitovawe pu{ke. Taj deo Jugoimporto-
vog {tanda uvek je bio pose}en. Posetio-
ci raznih uzrasta tra`ili su informaci-
je o M 21, mnogi su se slikali sa wim, a
bilo je i slu~ajeva da su hteli da im se
“spakuje za poneti”. Oni koji su dolazili
sa predrasudama odlazili su sa uverqi-
vim podacima koji su demantovali tvrdwe
neupu}enih qudi. Posle ove izlo`be
usledila je druga u Abu Dabiju gde su neke
renomirane svetske firme pohvalile
kvalitet M 21 pu{ke. Nakon toga, u na{oj
javnosti polako je po~ela da se mewa kli-
ma i vojnopoliti~ki komentatori po~eli
su da hvale na{u pu{ku. 

Za to vreme u Zastava-oru`ju sti`u
zainteresovani kupci i ve} je iz fabrike
iza{la pozama{na koli~ina pu{aka kako
za neke vojske u bli`em i {irem okru`e-
wu, tako i za razne privatne firme koje
{irom sveta, danas naro~ito u Iraku,
obezbe|uju naftovode i gasovode. A isto-
vremeno, nijedna jedinica tada{we Voj-
ske SCG, a ni sada{we Vojske Srbije, jo{
nije naoru`ana sa automatskim pu{kama
5,56 mm M 21.

Nema na svetu ni~ega za {ta se mo`e
re}i da je savr{eno. Nije ni M 21, ali je
i sa navedenim sitnijim primedbama od-
li~na pu{ka u svojoj kategoriji. Tu ocenu
stekla je jednostavno{}u u rukovawu, pou-
zdano{}u rada u svim vremenskim, meteo-
rolo{kim i zemqanim uslovima i, na kra-
ju, svojom precizno{}u. 

I{tvan POQANAC

TEST HLA\EWA
Proizvo|a~, Zastava-oru`je, bez

ikakvog ustru~ewa dozvolio je test hla-
|ewa cevi koji se sastoji od intenziv-
nog ispaqewa 150 metaka, a onda po-
tapawa u hladnu vodu. Mnogi svetski
poznatiji modeli ovaj test izbegavaju
jer je cev kod tih pu{aka toliko tanka
da bi se deformisala prilikom testi-
rawa. A M 21 se odli~no pokazala. 
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Urednik priloga
Mira [VEDI]

SADR@AJ

Dejstvo tog savremenog
oru|a do izra`aja
dolazi naro~ito na
ispresecanom i
planinskom zemqi{tu.
Delotvoran je pri
otvarawu prolaza 
kroz `i~ane prepreke 
i minska poqa, ru{ewu
fortifikacijskih
objekata, uklawawu
zemqanih pokrivki 
na te{kim bunkerima i
uni{tavawu elemenata
infrastrukture.
Prilikom upotrebe
aktivno-reaktivnih mina
ostvaruje se domet od
~ak 13,5 kilometara.
Uvo|ewem tog sredstva 
u naoru`awe Vojske
Srbije znatno }e se
pove}ati borbene
mogu}nosti i vatrena
mo} pe{adijskih
jedinica. 

VATRENA MO]
PE[ADIJE

M
inobaca~i su prvi put upotrebqeni
po~etkom pro{log veka u rusko-japan-
skom ratu (1904–1905), za vreme op-
sade Port Artura. Odumirawem mer-
zera, ~ije je zadatke znatno uspe{nije

izvr{avala borbena avijacija, u borbe-
nom poretku trasira se mesto minobaca-
~ima. Oni su preuzimali zadatke podr-
{ke na malim daqinama, koje artiqeri-
jska oru|a nisu mogla da izvr{avaju bez
opasnosti za sopstvene jedinice. Krajem
Prvog svetskog rata minobaca~i su ~ini-
li 30 odsto artiqerijskih oru|a, a pravu
afirmaciju do`ivqavaju za vreme Drugog
svetskog rata, kada je u SSSR, na primer,
proizvedeno oko 347.000 primeraka te
vrste oru|a. 

RAZVOJ ORU\A

Posebna pa`wa razvoju minobaca~a
posve}ena je od 1960. do 1975. godine. U
operativnoj upotrebi dana{wih vojski na-
laze se minobaca~i kalibra od 51 mm do
240 mm, a najmasovnije se koriste kali-
bri 81 mm i 120 mm. Na{ novi doma}i
minobaca~ pove}anog dometa, kalibra
120 mm, koji nosi oznaku M95, po svim
takti~ko-tehni~kim odlikama zauzima me-
sto uz bok  najboqih oru|a te vrste.

Stru~waci Sektora za klasi~no
naoru`awe Vojnotehni~kog instituta, de-
vedesetih godina minulog veka, zapo~eli
su projekat izrade vu~nog minobaca~a

M I N O B A C A ^  1 2 0  M I L I
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120 mm, pove}anog dometa, sa oznakom
M95. To je oru|e nameweno za dejstvo po
`ivoj sili i za uni{tewe vatrenih ta~a-
ka. Wegova mo} naro~ito dolazi do iz-
ra`aja na ispresecanom i planinskom
zemqi{tu. Delotvoran je pri otvarawu
prolaza kroz `i~ane prepreke i minska
poqa, ru{ewu fortifikacijskih objeka-
ta, uklawawu zemqanih pokrivki na te-
{kim bunkerima i uni{tavawu elemena-
ta infrastrukture (cevovodi, rezervoa-
ri, telefonski i elektro kablovi, itd.).
Ubacna putawa mine i mala povr{ina
koju minobaca~ zauzima na vatrenom po-
lo`aju dozvoqavaju da se on smesti u du-
boke zaklone, u kojima ga protivnik ne
mo`e lako otkriti, niti uni{titi.

Logika konstrukcije novog minoba-
ca~a zasniva se na minobaca~ima 120
mm M74 i 120 mm M75, te }emo ovde is-
ta}i samo  bitne razlike. 

Minobaca~ki sistem 120 mm M95
sastoji se od oru|a, mine i RAP-a (rezer-
vni delovi, alat i pribor). Glavni sklopo-
vi oru|a su sklop cevi, dvono`ni lafet,
podloga, ni{anske sprave i podvozak.

Cev je glatka i izra|ena od visoko-
kvalitetnog legiranog ~elika, pri ~emu
se ostvaruje maksimalni radni pritisak
od 1.500 bara (kod ranijih re{ewa 980
bara). U odnosu na prethodna re{ewa,
cev je du`a za oko 300 mm. Na ustima ce-
vi je predvi|en difuzor koji treba da

Za sistem je projekto-
vano i savremeno bali-
sti~ko re{ewe koje pod-
razumeva novu organi-
zaciju barutnog puwe-
wa (b/p). U prvoj fazi
ispitivawa i veri-
fikacije sistema ko-
ri{}eni su dvobazni
NGB baruti (bali-
stiti). U narednoj
fazi je predvi|ena
upotreba novoproi-
zvedenih termosta-
bilnih EI baruta,
~ije su karakteristi-

smawi pritisak barutnih gasova i na taj
na~in za{titi poslugu od {tetnog dejstva
natpritiska oko oru|a. Prilikom izbo-
ra materijala za cev imala se u vidu
te`wa da se unifikuju cevi artiqeri-
jskih oru|a i minobaca~a.

BOQA NI[ANSKA
SPRAVA

Dvono`ni lafet je robusnije kon-
strukcije, a podloga je ve}ih dimenzija i
pove}ane mehani~ke otpornosti u odnosu
na minobaca~ M75. Konstruktori su pred-
videli i zamenu ni{anske sprave NSB-4B,
novom, koja je dobila oznaku NSB-5A.

M E T A R A  M 9 5

TAKTI^KO-TEHNI^KE ODLIKE MINE 
120 MM M95
Mina koju je razvio VTI je savremenog dizajna i dobro aero-

dinami~ki optimizovana, a  mo`e posti}i domet od 9,4 km. U odno-
su na druge mine kalibra 120 mm, kod kojih se ko{uqica izra|uje
kovawem, ko{uqica mine M95 se izra|uje livewem, ~ime se mnogo-
struko pove}ava efikasnost na ciqu. Masa mine je 15,6 kg, du`i-
na 785 mm,  ko{uqica ima masu 11,55 kg, a eksplozivno puwewe
2,45 kg. Eksplozivno puwewe predstavqa me{avinu trotila
(TNT) i heksogena (RDX). Ova, novoprojektovana klasi~na mi-
na M95, ima ve}u efikasnost od postoje}e lake trenutno-fu-
gasne mine 120 mm M62P3, koju koriste minobaca~i 120 mm
M74 i M75. Minobaca~ M95 mo`e da koristiti i aktivno-
reaktivne mine sa kojima se ostvaruje domet od 13,5 km.

Osnovne TT karakteristike nekih vu~nih minobaca~a 120 mm velikog dometa u svetu
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ke u mawoj meri osetqive na dejstvo kli-
matskih uslova. Optimizacija barutnog
puwewa je ura|ena na osnovu konstruk-
cionog zahteva u pogledu radnog pritiska
(mawe ili jednako sa 1.500 bara) i na
osnovu zahtevane po~etne brzine mine
120 mm M95. Novo barutno puwewe
obezbe|uje minimalno rasturawe po~et-
ne brzine  i dobro preklapawe padnih
ta~aka mine na svim dometima.

Minobaca~ mo`e koristiti sve mine
120 mm inostranog i doma}eg porekla,
ali dajemo prednost novoj mini 120 mm
M95, koju su razvili "municija{i” Vojno-
tehni~kog instituta. Mina je savremenog
dizajna i dobro aerodinami~ki optimizo-
vana, te se mo`e posti}i domet od 9,4 km.
U odnosu na druge mine kalibra 120 mm,
kod kojih se ko{uqica izra|uje kovawem,
ko{uqica mine M95 se izra|uje livewem,
~ime se mnogostruko pove}ava efikasnost
na ciqu. Eksplozivno puwewe predstavqa
me{avinu trotila (TNT) i heksogena (RDX).
Ova, novoprojektovana klasi~na mina
M95, ima ve}u efikasnost od postoje}e la-
ke trenutno-fugasne mine 120 mm M62P3
koja se koristi kod minobaca~a 120 mm
M74 i M75. Minobaca~ mo`e da koristi i
aktivno-reaktivne mine sa kojima se
ostvaruje domet od 13,5 kilometara.

ISPIT U NIKINCIMA
S obzirom na znatan stepen unifika-

cije delova minobaca~a 120 mm M95 i
M75, koristi}e se postoje}a organizacija i
kadrovi sistema tehni~ke podr{ke. Nije po-
trebno osvajawe specijalnih postupaka za
odr`avawe i remont sredstava, {to je, za-
celo, vrlo va`no sa ekonomskog aspekta.

Sektor za klasi~no naoru`awe je jo{
1995. godine izradio Program realizaci-

U R B A N I  B O

Z
apadnoevropska i ameri~ka vojna teo-
rija iznedrili su novu terminologiju
za donedavno poznato ratovawe u ur-
banizovanim sredinama – po wima to

su ratovi ~etvrte generacije. Me|utim,
vojna tehnika, oprema i naoru`awe i
daqe se nazivaju pojmovima kao {to su Ur-
bani borbeni sistem 2025, takti~ko la-
sersko oru`ja za urbano dejstvo, naoru-
`ani robot SWORDS (Special Weapons Ob-
servation Reconnaissance Detection System),
izvi|a~ke i naoru`ane bespilotne leti-
lice za borbu u gusto naseqenim podru~ji-
ma i velikim gradovima. To je samo deo
projekata koji se ostvaruju po studijama u
kojima su predstavqene vizije i koncepci-
je o eventualnom ratovawu u budu}nosti,
na podru~jima milionskih gradova i {i-
rokih naseqenih prostranstava.

Buxeti za realizaciju takvih projeka-
ta su veliki i na wihovu realizaciju tro{e
se milijarde dolara. Zelene nov~anice  bi-
}e utro{ene i za zavr{etak simulatora za

DU@INA CEVI
Cev je glatka i izra|ena od vi-

sokokvalitetnog legiranog ~elika,
pri ~emu se ostvaruje maksimalni
radni pritisak od 1.500 bara (kod
ranijih re{ewa 980 bara). U odnosu
na prethodna re{ewa, cev je du`a za
oko 300 mm. Na ustima cevi je pred-
vi|en difuzor koji treba da smawi
pritisak barutnih gasova i na taj na-
~in za{titi poslugu od {tetnog dej-
stva natpritiska oko oru|a. Prili-
kom izbora materijala za cev imala
se u vidu te`wa da se unifikuju cevi
artiqerijskih oru|a i minobaca~a.

RATOVI
GENERA

Urbani borbeni sistem
(Urban Warfighter System)
je revolucionarni 
sistem ~oveka ma{ine 
koji bi objediwavao
borbene i komandne
funkcije, upravqawe 
vatrom na boji{tu,
izvi|a~ku, obave{tajnu
delatnost i vezu C4I2SR,
a posedovao bi veliku
ubojitost, pokretqivost,
sposobnost
pre`ivqavawa i
neprekidnu podr{ku
susednih sli~nih 
sistema. Danas je Irak
najve}i poligon za
proveravawe tog 
koncepcta i ratne
tehnike.

je razvoja, koji je tada{wi Vojni savet KoV
odobrio. Program realizacije razvoja
podrazumevao je razvoj minobaca~a 120
mm M95 uz izradu i ispitivawe jednog pro-
totipa, izradu i ispitivawe prototipske
partije od ~etiri oru|a i izradu tehni~ke
dokumentacije za nultu seriju. Kao nosilac
razvoja odre|en je Vojnotehni~ki institut
iz Beograda, a za nosmioca proizvodwe HK
“Prva petoletka” iz Trstenika. 

Kada je prototip oru|a uspe{no ispi-
tan na poligonu “Nikinci”, pre{lo se na
drugu fazu – izradu i ispitivawe prototip-
ske partije. Uvo|ewem tog sredstva u
naoru`awe Vojske Srbije znatno }e se po-
ve}ati borbene mogu}nosti i vatrena mo}
pe{adijskih jedinica. 

U Vojnotehni~kom institutu uveliko se
razmatra i koncept samohodnog minobaca-
~a sa otvorenom i kupolnom ugradwom, ali
o tome drugom  prilikom. 

Igor MIHAJLOVI]
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Danas postoje mnogobrojne

snajperske pu{ke velikog

kalibra koje su na{le 

svoje mesto i ulogu u vojnim

i policijskim jedinicama

{irom sveta. I na{a

fabrika Zastava-oru`je

proizvela je popularnu

pedeseticu. Ostaje samo 

da se zavr{e finalni

radovi na pu{ci 12,7 mm

M 93 i od we na~ini

kvalitetno dalekometno

snajpersko oru`je.

BALKANSKA PED

P
omiwawe snajperiste ili snajperske
pu{ke u vojnim sredinama izaziva sli-
ku nestandardnog oru`ja (izgleda, di-
menzija, oblika, a ponekad i kalibra),
koje strelcu omogu}ava da na ve}im da-

qinama (na granicama ili izvan granica
efikasnog dometa juri{nih pu{aka) efi-
kasno poga|a i neutrali{e ciqeve va`ne
za neprijateqa, poput komandanta, koman-
dira, kurira, veziste, itd. U civilnim kru-
govima malo je druga~ije, jer je to naj~e-
{}a asocijacija za vrhunskog sportistu
koji je slavu stekao na streqa~kim mani-
festacijama. Ali to su samo prvi utisci. 

Pored tehni~kih preduslova koje tre-
ba da ima nestandardna snajperska pu{ka
(a koji se odnose na kvalitet izrade, iz-
bor kalibra i mehanizma za okidawe, er-
gonomiju cele pu{ke, a naro~ito kundaka),
bitan element jeste izbor i kvalitet op-
ti~kog ni{ana, ili kako se danas ka`e op-
toelektronskog ure|aja za ni{awewe da-
wu i no}u. Me|utim, da bi se snajperski
sistem kompletirao, pored sklopa pu{ke,
optoelektronskog ure|aja za ni{awewe i
izbora municije, neophodan je i qudski
faktor – strelac snajperista. Taj izbor je
i najte`i. Snajperista ne mo`e da bude
svako. Neke qudske osobine mogu se izo-
{triti na kursu za snajperiste, odnosno,

D A L E K O M E T N A  P U [ K A  1 2 , 7  M M  
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podesiti za snajperistu, ali je najte`e
stvoriti profesionalca koji }e bezose-
}ajno povla~iti obara~.

Te`wa dana{wih protivsnajperskih
timova jeste pove}awe dometa i precizno-
sti, a to zna~i opremiti snajperski tim
oru`jem koje }e i na daqinama ve}im od
kilometar mo}i uspe{no da elimini{e
neprijateqevog snajperistu. Izbor je pao
na veliki kalibar i ~uvenu pedeseticu, ka-
ko se ka`e na Zapadu, odnosno na 12,7 mm
u prevodu. Taj kalibar je donekle novina
za snajpersku pu{ku, ali ne i za protivo-
klopnu (PO) ili protivtenkovsku (PT).

BRITANSKI KORENI               
Pu{aka velikog kalibra proizvede-

na je pred sam kraj Prvog svetskog rata,
kada se na boji{tu pojavio prvi tenk – en-
gleski M-I, Veliki Vili, izuzetne vatrene
mo}i. Raspolagao je sa dva topa 57 mm i
~etiri mitraqeza. Bilo je to februara
davne 1916. godine. Britanci su uporedo
sa tenkom proizveli i PT pu{ku u kali-
bru 12,7 mm, koja je bila te{ka 15,7 ki-
lograma. Kasnije su razvili i automatsku
PT pu{ku kalibra 13,97 mm, te`ine 18
kg, znatno ve}e probojnosti od prve.

Posle zavr{etka Prvog svetskog ra-
ta zapadnoevropske zemqe zapostavile

ESETICA
ret M82, koju jo{ nazivaju i „veliki deda”
svih srodnih pu{aka.

Danas postoje mnogobrojne snajper-
ske pu{ke velikog kalibra, koje su na{le
svoje mesto i ulogu u mnogim vojnim i po-
licijskim jedinicama {irom sveta. To do-
kazuje i bilo koja slika specijalnih snaj-
perskih timova iz Avganistana ili Ira-
ka, na kojima je pored nogu vojnika posta-
vqen neki od modela pedesetice, uglavnom
proizvod firme „Barret Firearms”.

ULOGA
SNAJPERISTA
Slede}i svetske trendove i Zastava

– Namenska proizvodwa sredinom deve-
desetih godina pojavquje se sa dalekomet-
nom snajperskom pu{kom 12,7 mm, pod
radnim nazivom crna strela. Ona je od
po~etka najavqivana kao snajperska pu-
{ka velikog dometa, sa kojom }e mo}i da
se ga|a i uspe{no elimini{u ciqevi na
daqinama do 2.000 metara. Me|utim, da
bi to za`ivelo u na{oj vojsci trebalo bi
jo{ mnogo toga da se postavi na pravo me-
sto. Ponajpre da se re{e mesto i uloga
snajperiste na velikom kalibru. 

Ne mo`e se zanemariti glavni zada-
tak koji se danas postavqa pred svakog
snajperistu, bez obzira na kalibar we-
govog oru`ja, a to je borba protiv nepri-
jateqevog snajperiste. Kako je re~ o snaj-
peru velikog kalibra, apsurdno bi bilo
da se pu{ka nalazi u nekom streqa~kom
odeqewu, u nekom vodu, i da se wome dej-
stvuje iz prve linije odbrane ili napada,
kao {to to ~ine drugi vojnici naoru`ani
automatskim juri{nim pu{kama. Do sada
je pravilima bilo regulisano kolika je
teoretska i borbena brzina ga|awa snaj-
periste. Me|utim, borbenu brzinu ga|a-
wa trebalo bi da odredi sam snajperi-
sta, jer ona iskqu~ivo zavisi od te`ine
i svojstava zadatka. Mogla bi da iznosi
metak na dan ili deset, ali na dan, a ne
na minut.

Vratimo se crnoj streli. Pu{ka snaj-
perska dalekometna (PDS) 12,7 mm M 93
namewena je za uni{tavawe va`nijih po-
jedina~nih otkrivenih (nepokretnih, tre-
nutnih, pokretnih) i maskirnih `ivih ci-
qeva na ve}im daqinama. Pored `ivih
ciqeva, uspe{no dejstvuje na otvorenom
prostoru i na neborbena i lakooklopqe-
na borbena vozila, a i na osetqive ci-
qeve, kao {to su prizemqeni avioni i he-
likopteri, sredstva veze, sredstva za
elektronsko ometawe i pra}ewe, itd.

Oru`je je pogodno za upotrebu u brd-
skim predelima i za za{titu pograni~nog
pojasa, te za uni{tavawe plutaju}ih mina
na rekama i jezerima. Pored toga, jedan
od najva`nijih zadataka (a on zavisi is-

su razvoj i usavr{avawe PT ili PO pu-
{aka i topova, ali ne i Nemci, posebno
posle dolaska nacista na vlast. Rusi su
razvili dve protivtenkovske pu{ke, si-
monova (PTRS-41), i degtjareva (PTRD-
41), kalibra 14,3 mm, ~ije zrno na usti-
ma cevi razvija neverovatnu brzinu od
1.000 m/s, i na 300 metara udaqenosti
probija oklop debqine 35 milimetara.
Ali je te`ina tih pu{aka bila velika –
izme|u 20 i 22 kilograma. Prilikom
otvarawa vatre jako su trzale, naro~ito
simonova, pa se odustalo od we i prihva-
}ena je degtjareva pu{ka.

I na na{em balkanskom rati{tu
partizanske jedinice koristile su pro-
tiv okupatora zaplewene PT i PO pu{ke
velikog kalibra, ali i protivtenkovsku
pu{ku boris 13,97 mm, koju su dobili od
saveznika tokom 1944. i 1945. godine.

Kako se Drugi svetski rat pribli`a-
vao kraju, tenkovi su bili sve br`i, a
oklop sve ~vr{}i, pa su neke od vode}ih
sila odustale od daqeg razvoja i proiz-
vodwe PT i PO pu{aka. Me|utim, kali-
bri od 10 do 20 mm ne umiru zajedno sa
pu{kom. Oni prelaze na te{ke mitraqe-
ze. A pu{ka velikog kalibra biva zabo-
ravqena sve do lokalnih ratova, koje su
vodile, uglavnom, zemqe pobednice iz
Drugog svetskog rata. 

Rusi su pred kraj Drugog svetskog ra-
ta na svoje PT pu{ke stavqali optiku i
tako dobijali snajperske pu{ke velikog
kalibra, iz kojih su otvarali vatru na ve-
likim daqinama i koristili ih za ga|awe
ciqeva iza lakog zaklona. Ja~inom kali-
bra probijali su zaklon i eliminisali
protivnika. Sli~no su radili i Englezi u
Burmi protiv japanskih snajperista. 

Ni u Vijetnamskom ratu nisu izosta-
le pu{ke velikog kalibra kao snajperske
pu{ke. Ameri~ki vojnici su iskoristili
pouzdani mitraqez .50 M2 HB i na wega
stavqali opti~ki ni{an, ~ime su dobili
oru`je koje je omogu}avalo precizniju va-
tru na ve}im daqina od wihovih tada-
{wih snajperskih pu{aka. Tako se rodi-
la nova vrsta snajperske pu{ke velikog
kalibra, danas popularno nazvana pede-
setica.

Pedesetica je nastala zahvaquju}i
Roniju Baretu (Ronny Barret), koji je svoju
gara`u sedamdesetih godina pretvorio u
radionicu i osnovao danas nadaleko ~u-
venu firmu „Barret Firearms”. U wegovoj ra-
dionici po~eo je razvojni put poluauto-
matske pu{ke kalibra .50 BMG. Bez ob-
zira na to {to je konstruktor raspolagao
oskudnim znawem iz konstrukcije oru`ja,
ipak je uspeo da konstrui{e i proizvede
~uvenu laku pedeseticu, ozna~enu kao Bar-
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zanemarqi-
va i mo`e ve-
oma lako da
demaskira snajpe-
ristu ako je zauzeo

polo`aj na pra{wa-
vom putu.
U okvir te pu{ke

sme{ta se pet metaka – u dva re-
da naizmeni~no. Sa pu{kom se
spaja preko le`i{ta na dowem
delu sanduka i utvr|uje se utvr-
|iva~em koji se nalazi sa leve
strane sanduka. Telo okvira ~i-
ne dve stranice (leva i desna) i
dva grani~nika (ve}i i mawi).
Pri konstrukciji okvira poseb-
na pa`wa se poklawa obliku i
dimenzijama usana okvira koje

15. maj  2007.
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kqu~ivo od vrste borbene aktivnosti je-
dinice) jeste borba protiv neprijateqe-
vih snajperskih parova i timova.

Uspe{no dejstvo na otkrivene i dobro
vidqive ciqeve dalekometna snajperska
pu{ka posti`e na daqinama do 1.800 m,
na neborbena vozila do 1.800 m, a na
borbena vozila do 800 metara. Za ga|a-
we tom pu{kom koristi se metak 12,7 mm
sa pancirno-zapaqivim zrnom B-32 (vrh
zrna obojen crvenom bojom), pancirno-za-
paqivim obele`avaju}im BZT-44 (vrh zrna
obojen crnom bojom) i, naravno, ve`bovni
metak 12,7 mm. Me|utim, treba imati u
vidu da je ta municija do sada bila name-
wena za sasvim drugu vrstu oru`ja – za M2
HB mitraqez. Svoje zadatke izvr{avala
je gustinom vatre i takva municija nije mo-
rala da bude izbalansirana, a kamoli da
to bude snajperski metak.

Pu{ka se puni okvirom od pet meta-
ka. Borbena brzina ga|awa zavisi iskqu-
~ivo od vrste zadatka koji snajperista iz-
vr{ava, a kre}e se od 8 do 10 metaka.

PRIMEWENA RE[EWA
Dalekometna snajperska pu{ka 12,7

mm M 93 sastoji se od cevi, sanduka, me-
hanizma za okidawe, zatvara~a, kundaka,
gasne ko~nice, okvira, no`ica, opti~kog
ni{ana, rukohvata, rukohvata za no{ewe,
obloga i pribora.

Cev je namewena da u woj metak opa-
li i da zrnu odredi pravac, obrtnu brzi-
nu i stabilnost pri letu. Vodi{te
zrna je i`lebqeno i ima
osam `lebova i osam
poqa, a korak uvijawa
iznosi 381 milimetar.
Na cevi su spoqa ura|e-
na dva navoja, i
to na pred-
wem delu za
vezu sa ga-
snom ko~ni-
com i na zad-
wem delu za vezu
sa sandukom, gde je
uvrnuta. Po du`ini
cevi nalazi se osam `lebova koji olak-
{avaju pu{ku, a ujedno slu`e za hla|ewe
cevi. Du`ina cevi je 1.007 milimetara.
Me|utim, postavqa se pitawe da li su
nam potrebni cevi te debqine i kanali
za weno hla|ewe ako znamo borbenu br-
zinu ga|awa oru`ja. Timovima koji se sa
brodova bore sa minama koje plutaju mo-
`da i treba takva cev. A ostalima? Ali
kada se pogledaju strani modeli snajpera
velikog kalibra vidi se da i na wima ce-
vi imaju svoja le`i{ta za hla|ewe – ima-
ju ga najpoznatiji modeli „Berrete Fire-
arms”, i to na tipovima M99, M99-1, M95

slu`e da pridr`e metak i daju mu pravac
pri potiskivawu u le`i{te.

No`ice koje slu`e kao naslon pri-
likom ga|awa iz pu{ke obezbe|uju sta-
bilnost prilikom ni{awewa. Visina
no`ica mo`e se, po potrebi, pode{ava-
ti pomo}u stezne vo|ice kojom se fiksi-
ra `eqena visina. No`ice imaju dva po-
lo`aja: sklopqen, kada su priqubqene
uz drvenu oblogu, i oboren, kada se upo-
trebqavaju.

Na toj pu{ci nisu najboqe re{ene
no`ice zatvara~a. One se koriste iskqu-
~ivo prilikom popravke finog ni{awe-
wa. Pitawe je da li to snajperista mo`e
da uradi sa jednom rukom, ako drugom ba-
lansira na liniji ni{awewa sa 16 kilo-
grama te{kom crnom strelom, a da pri
tom, kada oslobodi stegu no`ice, oru`je
jednostavno ne prevagne na tu stranu?
Naravno, za to fino ni{awewe snajpe-
risti je potrebna fizi~ka pomo} kolege
s kojim je u paru, ili malo modernije re-
{ewe teleskopske no`ice koja }e, odvi-
jawem ili zavijawem, odmah pomerati vi-
sinu gore ili dole. Pored toga, postoje
zamerke i na samu {apu no`ice, gde je sa-
mo jedna strana zaobqena nadole. [ta
to zna~i? Ako se no`ice koriste na me-
kom zemqi{tu – pesku, one lepo propada-
ju i daju koliku-toliku sigurnost, jer ne
klize napred-na-
zad, ali ka-

da se
zauzi-

ma le`e-
}i stav na ne-

kom ravnom zemqi{tu, betonu,
itd. klizawe no`ica napred-nazad treba
re{iti preprekom koja ne}e dozvoliti to

i M90, zatim ju`noafri~ki modeli NTW
14,5 i 20 milimetara, i drugi. 

Sanduk objediwuje sve delove pu{ke
u jednu funkcionalnu celinu. On je sa gor-
we strane otvoren i zatvara ga zatvara~,
a sa doqe strane nalazi se otvor za sme-
{taj okvira. Unutra{wa trasa sanduka
slu`i za sme{taj i vo|ewe zatvara~a. Na
predwem delu sanduka ura|en je navoj
preko koga se ostvaruje veza sanduk–cev.

Ali sanduk te pu{ke ima jednu manu.
Re~ je o utvr|iva~u okvira. Neretko se de-
{avalo da, prilikom dejstva, odnosno po-
sle pucwa, okvir jednostavno ispadne iz
sanduka. To se doga|alo samo kada je
okvir napuwen sa tri ili ~etiri metka.
Zato se postavqa pitawe da li je za tu pu-
{ku prevelik kapacitet okvira – od pet
metaka, ili je potrebno da se utvr|iva~
okvira na strani sanduka prepravi ili
podesi te`ini okvira. 

Mehanizam za okidawe ima funkciju
da zadr`i udarnu iglu u zapetom polo`aju
kada je zatvara~ zabravqen i da ga oslo-
bodi pri povla~ewu obara~e. Za zatvara~
je uzet stari provereni Mauzerov sistem,
koji je prilago|en gabaritima crne strele.

Gasna ko~nica se nalazi na ustima
cevi i za wu se pri~vr{}uje navojnim de-
lom, a gasovi nastali sagorevawem baru-
ta isti~u kroz bo~ne otvore na woj. Ob-
lika je strele u odnosu na pravac ga|awa.
Sa obe strane ima dva otvora kroz koja
prolaze barutni gasovi. Koli~ina i sna-

ga barutnih gasova koji se vra-
}aju nazad nije

Gasna ko~nica

Opti~ki ni{an



U
su zbog Korejskog rata i procene da su u slu-
~aju novog svetskog konflikta potrebne sna-
`ne konvencionalne snage, vra}ene u upo-
trebu. Prethodno su remontovane i  modif-
kovane ugradwom novih oru|a 90 mm M3A1.
Stotine M-36 po~etkom pedesetih godina
podeqeno je savezni~kim dr`avama. Fran-
cuzi su svoja vozila koristili u ratu za In-
dokinu. Na listi korisnika M-36 bili su Ju-
goslavija, Pakistan, Ju`na Koreja i Turska. 

DOLAZAK NA BALKAN
Ameri~ke oru`ane snage su, po~etkom

pedesetih godina, dale Jugoslovenskoj na-
rodnoj armiji veliku pomo} u naoru`awu, sa
te`i{tem na sredstvima za odbranu od glav-
nog aduta isto~nog saveza – tenkova. Iz ame-
ri~kih rezervi izdvojena su samohodna oru-
|a M-36, modifikovana u vreme Korejskog
rata. Prvih deset M-36 predato je JNA
1953. godine. Godinu za godinom stizale su
dodatne koli~ine i 1957, kada su zavr{ene
nabavke kroz MDAP, u naoru`awu se nala-
zilo 399 samohotki u dve varijante M-36A1
i M-36A2, na {asijama proizvedenim izme-
|u 1942. i 1945. godine. 

Najpre su samohotke M-36 uvr{tene u
sastav jedinica na pravcima  koji su, prema
ratnim planovima, bili te`i{ni u odbrani
Jugoslavije od potencijalne agresije isto~-
nog bloka. U pe{adijskim pukovima prenao-
ru`anim na ameri~ku tehniku razvijene su
baterije od {est oru|a. Komandama pe{a-
dijskih divizija direktno su pot~iweni divi-
zioni sa 18 oru|a. Baterije od ~etiri oru-
|a razvijene su u tenkovskim brigadama. Za
glavne pravce odbrane razvijeno je 14  pro-
tivoklopnih pukova, u kojima su glavnu snagu
predstavqale baterije M-36.
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U zavr{nim mesecima Drugog svetskog
rata jedina borbena vozila iz inven-
tara ameri~kih oru`anih snaga, koja su
mogla da uni{te najmo}nije nema~ke ten-

kove tigar i panter, bile su samohotke
M-36, ili kako su ih zvali razara~i tenko-
va (bukvalni prevod ameri~kog termina Tank
Destroyers). Dodu{e, posade M-36 nisu u`i-
vale za{titu debelih plo~a nema~kog pan-
cirnog ~elika i zato su primewivale takti-
ku verno predstavqanu u frazi „pucaj i be-
`i“. U nastojawu da se pre`ivi na boji{tu,
za prikrivawe samohotke koristili su svaku
mogu}nost koja se poka`e na terenu – ru{e-
vine, `ivice i ograde, svojstvene za fran-
cuske pejsa`e. Na nema~ke tenkove Ameri-
kanci su ostvarili vatru sa velike udaqe-
nosti, naj~e{}e sa vi{e od 1.000 metara i
brzo su mewali vatreni polo`aj pre uzvrat-
ne vatre. 

AMERI^KI ODGOVOR 
Ideja o razara~ima tenkova u ameri~-

koj vojnoj istoriji smatra se posledicom
analiza velikih manevara odr`anih 1940.
i 1941. godine u Luizijani i Teksasu, na ko-
jima se pokazalo da pokretqive protivten-
kovske jedinice, ako se ofanzivno koriste,
mogu da poraze tenkove. 

U masovnoj ratnoj proizvodwi Ameri-
kanci su nastojali da {to vi{e  unificira-
ju tehniku i zato su na razara~ima kori{}e-
ni elementi sredweg tenka {erman. U prvoj
generaciji razara~a, sa oznakom M10 (to-
kom 1942. i 1943. godine), integrisani su
motor i transmisija M4A2 {erman sa izme-
wenim telom (sa ve}om kosinom i debqinom
bo~nih stranica u pore|ewu sa originalom)
i namenski projektovanom odozgo otkrive-

nom kupolom, sa topom kalibra 76 milime-
tara. Vozila sa oznakom M10A1 odgovarala
su tenku M4A3. Izra|ano je 6.706 primera-
ka M10. Britanci su modifikovali deo vo-
zila u ahil naoru`an sedamnaestfunta{em,
slavnim po probojnoj mo}i, preciznosti i
dometu.

Ameri~ki odgovor na nema~ke tenkove
bila su vozila M-36, koja su nastala inte-
gracijom protivavionskih topova M3 ka-
libra 90 mm na M10. U borbena dejstva
M-36 uvedeni su  avgusta 1944. godine. U pr-
vim borbama pokazalo se da mogu uni{titi
protivnika na daqinama na kojima su save-
zni~ki tenkovi bili nemo}ni u sukobu sa ne-
ma~kim tenkovima. Zbog potrebe da se jedi-
nice {to br`e prenaoru`aju sa M10 upore-
do su izra|ivani novi modeli M-36 i modi-
fikovani stari M10. Tokom 1944. godine iz-
ra|eno je 885 primerka prve varijante M-
36, zasnovane na {asiji M10A1. 

Krajem 1944. godine 187 M-36B1 na-
stalo je integracijom kupole, sa topom 90 mm
na {asiju tenka M4A3. Takva vozila bila su
boqe za{ti}ena i vi{a u odnosu na stan-
dardni M-36, a imala su i dodatni mitraqez
u predwem delu tela. Posledwih meseci rata
modifkovano je 237 M10 u M-36B2 sa nizom
unapre|ewa, od kojih se najlak{e uo~avao
oklopni poklopac na gorwoj strani kupole.
Do tada su posade ~esto stradale od artiqe-
rijske vatre ili od ru~nih bombi i vatre
streqa~kog naoru`awa na maloj udaqenosti.
Identi~ni poklopci naknadno su ugra|eni na
sva ranije izra|ena vozila. 

Samohotke M-36 organizovane su u ba-
taqone koji su bili direktno pot~iweni ko-
mandama armija i korpusa. Posle Drugog
svetskog rata M-36 uglavnom su konzervisa-
ne u skladi{tima strate{kih rezervi, ali

S A M O H O D N O  O R U \ E  9 0  M - 3 6  

RAZARA^ TENKOVA
Od sredstava ratne
tehnike, proizvedenih u
vreme Drugog svetskog
rata, najdu`e se u
naoru`awu na{e vojske
zadr`alo samohodno oru|e
90 mm M-36. Karijera te
samohotke protegla se od
1953. do 2005. godine,
kada su rashodovani
posledwi primerci.
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tenkova, naoru`anog topom 125 mm 2A46,
koji se u Jugoslaviji izra|ivao po licenci
za tenk M-84, ali se od razvoja odustalo fe-
bruara 1982. godine. 

Bez dostojne savremene zamene, vozila
M-36 zadr`ana su u naoru`awu i do~ekala
su gra|anski rat 1991. godine. Stara oru|a
su ponovo krenula u rat. 

POSLEDWI RAT
Potpunu afirmaciju samohotke M-36

do`ivele su kao oru|a za vatrenu podr{ku
takti~kih sastava na svim zara}enim stra-
nama. Zbog nepostojawa  rizika od masovne
i koncentrisane upotrebe tenkova, M-36  su
se retko koristile organizovane u baterije.
Naj~e{}e su baterije fragmentizovane do-
deqivawem pojedina~nih primeraka ili pa-
rova M-36 pe{adijskim bataqonima, pa ~ak
i ~etama. Tako su ni`e takti~ke jedinice do-
bile mo}na oru|a pogodna za neposredno ga-
|awe po protivni~kim snagama. U brdsko
-planinskom terenu M-36 su bile korisne,
jer su zahvaquju}i elevaciji cevi mogle da se
koriste za neposredno ga|awe ciqeva na do-
minantnim ta~kama na terenu. Zbog za{tite
od projektila sa kumulativnom ubojnom gla-
vom, na vozila su postavqane dodatne za-
{titne povr{ine od gume, naj~e{}e na boko-
vima vozila. Na nekim primercima gumom su
prekrivane sve bo~ne povr{ine samohotke.

Posle rata, zbog starosti, problema u
odr`avawu i zastarelosti, oru|a M-36 ras-
hodovana su iz oru`anih snaga Slovenije, Hr-
vatske i Bosne i Hercegovine. Deo vozila iz
Vojske Republike Srpske prodat je privatnim
kolekcionarima i sada se ~esto prikazuju na
susretima qubiteqa stare ratne tehnike u Ve-
likoj Britaniji i SAD kao kurioziteti oki}e-
ni sa crveno-plavo-belim zastava i za{tit-
nim gumama kakve su nosili u vreme rata. 

U posledwim godinama upotrebe u Voj-
sci Jugoslavije baterije od {est M-36 bile
su u sastavu me{ovitih diviziona u motori-
zovanim, pe{adijskim i mehanizovanim bri-
gadama. Samohotke iz brigada baziranih na
Kosovu i Metohiji kori{}ene su u suzbijawu
albanske pobune 1998/1999. godine.  M-36
su posledwi put krenule u akciju na jug Srbi-
je u borbu protiv albanskih ekstremista
2001. godine. Time su postale svetski kurio-
zum – posledwi u borbi kori{}eni primer-
ci ratne tehnike izra|ene u vreme Drugog
svetskog rata. 

Tokom reorganizacije Vojske na takti~-
kom nivou, 2004. i 2005. godine, uga{ena je
ve}ina brigada u ~ijem su naoru`awu bile sa-
mohotke M-36. Do odluke o kona~noj sudbini u
skladi{tima na{ih oru`anih snaga bila su
203 primerka. Na`alost, samohotke su izre-
zane i prodate kao staro gvo`|e, iako su svet-
ski muzeji mogli da plate desetine hiqada do-
lara da bi u svojim zbirkama imali prime-
rak veterana koji je 60 godina slu`bovao u
ameri~kim i na{im oru`anim snagama. 

Aleksandar RADI]

15. maj   2007.

Za jugoslovenske prilike to je bila ve-
lika koli~ina samohodnih oru|a,  koja je,
prema zamisli Amerikanaca, trebalo da po-
slu`e za stvarawe sna`ne prepreke za pro-
dor tenkova. Granatom kalibra 90 mm mogla
se probiti ~ak i ~eona plo~a tenka T-34/85,
u to vreme jo{ najbrojnijeg sredstva u naoru-
`awu snaga u okru`ewu Jugoslavije. Procene
JNA izra|ivane su u skladu sa pretpostav-
kom da bi protivnik u slu~aju rata uveo u
borbu nove dobro za{ti}ene tenkove. Zato
samohotke M-36, prema analizama JNA iz
1957. godine, nisu bile predvi|ene za di-
rektan sudar sa protivni~kim tenkovima, ve}
je trebalo da se koriste u dejstvima na boko-
ve protivni~kih jedinica u prodoru. 

Posebnu pogodnost za JNA predstavqa-
le su logisti~ke olak{ice u snabdevawu mu-
nicijom tenkova M47 paton i samohotki
M-36, jer su oba sredstva koristila identi~-
ne granate 90 mm i mitraqesku municiju. Jo{
tokom prenaoru`awa iz ameri~ke pomo}i u
Vojnotehni~kom institutu i vojnoj industriji
zapo~ete su pripreme za osvajawe serijske
proizvodwe municije kalibra 90 milimeta-
ra. Izme|u 1955. i 1959. godine razvijen je
metak sa trenutno-fugasnom granatom M67.
U VTI je razvijen malorotiraju}i kumulativ-
ni projektil M74. Nulta serija izra|ena je
1974. godine. Na ispitivawima se pokazalo
da tim projektilom M-36 mo`e probiti oklop
tada{wih tenkova na udaqenosti do dva ki-
lometra. Vreme leta od 1,5 sekunde i vero-
vatno odstupawe po pravcu i visini od pola
metra pru`ali su {ansu da M-36 dejstvuje po
protivni~kom tenku u pokretu, pre nego {to
se sam na|e pod vatrom. Projektili M74, iz
serijske proizvodwe, iz fabrike „Pretis“ iz
Vogo{}e dostavqeni su baterijama M-36 i
tenkovskim jedinicama koje su koristile M47. 

BEZ DOSTOJNE ZAMENE

U nastavku karijere samohotke M-36 vi-
{e puta su pre`ivqavale reorganizacije
JNA i promene procena potreba. Od sredi-
ne {ezdesetih nalazile su se u sastavu me-
{ovitih jedinica naoru`anih i raketnim na-
oru`awem – u prvo vreme lanserima 2P26

za rakete prve generacije {meq sovjetskog
porekla. Sedamdesetih godina 20. veka sa
M-36 kombinovane su rakete maqutka.

Kada se JNA okrenula nabavkama iz
biv{eg SSSR-a ~inilo se da }e dolazak nove
tehnike okon~ati karijeru M-36. U jednom do-
kumentu JNA, iz 1967. godine, navodi se da su
M-36 potpuno zastarela vozila i da je tre-
balo da se zamene sa protivoklopnim topo-
vima 100 mm M12. Prenaoru`awe je prove-
deno u divizijama klasifikacije A, a stara
tehnika je preme{tena u divizije klasifika-
cije B. Ipak, vreme{na oru|a M-36 pre`ive-
la su veliki talas modernizacije sedamdese-
tih i osamdesetih godina, jer za wih nisu pro-
na|eni odgovaraju}i naslednici. U JNA su se
cenile mogu}nosti oru|a 90 mm u primarnoj
nameni i na zadacima vatrene podr{ke. Vu~-
na oru|a 100 mm T-12 bila su mo}nija, ali
kada je re~ o pokretqivosti inferiornija.
Zato se ulagalo u usavr{avawe M-36. Zbog
produ`etka ̀ ivotnog veka,  umesto benzinskih
motora, ugra|eni su dizel-motori V2, snage
373 kW (500 KS). To su bili vrlo pouzdani
motori kori{}eni na tenkovima T-34/85.  

Za zamenu M-36 i drugih borbenih vo-
zila identi~ne namene – M-18 i SU-100
razmatrane su mogu}nosti razvoja lovca

TAKTI^KO-TEHNI^KE ODLIKE
Vozilo M-36 je dugo 7,46 m (sa ce-

vi), visoko (sa protivavionskim mitra-
qezom) 3,28 m, {iroko 3,05 m, a kli-
rens mu je 0,43 metra. Debqina oklopa
je od 12 do 50 mm. Ima borbenu masu
od 29,1 tonu. Pogonsku grupu ~ini ben-
zinski motor Ford GAA V8, snage 336
kW (450 KS), koji razvija maksimalnu
brzinu od 42 km/h, savladava rov  {i-
rine 230 cm, vertikalne prepreke vi-
sine 61 cm i gaz 91 cm. Samohotka je na-
oru`ana projektilom M3A1, kalibra
90 mm, maskimalnog dometa 17.886 m i
probojnosti ekvivalentne 300 mm pan-
cirnog ~elika. Borbeni komplet ~ini 47
metaka.E
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32 15. jul  2007.

Urednik priloga
Mira [VEDI]

Prema koncepciji ovaj 
sistem je avangardan, 
a po takti~ko-tehni~kim
karakteristikama ide 
u red sa re{ewima
tehnolo{ki najrazvijenijih
zemaqa kao {to su SAD,
Nema~ka, Francuska. 
U wemu su integrisana
brojna nova re{ewa 
koja se zasnivaju na
primeni savremenih
elektronskih komponenti 
i doma}e softverske
podr{ke. Ujedno, to
isokotehnolo{ko borbeno
sredstvo predstavqa
odgovor srpske odbrambene
industrije na zahteve
savremenog boji{ta.

N
Na sajmu naoru`awe i vojne opreme
IDEX, odr`anom po~etkom godine u
Abu Dabiju, jedan od najzna~ajnijih
eksponata na {tandu Jugoimporta –
SDPR (koji je objedinio nastup srpske

odbrambene industrije) bila je raketa
ALAS. Ona je pobudila zna~ajnu pa`wu
svetske stru~ne javnosti. U natpisima koji
su se pojavili u priznatim stru~nim ~aso-
pisima nakon tog sajma, povoqno je ocewen
usvojeni koncept tog raketnog sistema, uz
napomenu da bi u budu}nosti to mogao da
bude jedan od najzna~ajnijih proizvoda
srpske odbrambene industrije. 

Raketni sistem ALAS po svojoj koncep-
ciji zaista predstavqa avangardu, i po
takti~ko-tehni~kim karakteristikama svr-
stava se rame uz rame sa re{ewima teh-
nolo{ki najrazvijenijih zemaqa kao {to
su SAD, Nema~ka, Francuska. U wemu su
integrisana brojna nova re{ewa, koja se
zasnivaju na primeni savremenih elek-
tronskih komponenti i doma}e softverske
podr{ke. Ujedno, to visokotehnolo{ko
borbeno sredstvo predstavqa odgovor
srpske odbrambene industrije na zahteve
savremenog boji{ta. I u doktrinarnom
smislu ALAS ne odstupa od aktuelnih pred-
vi|awa stratega koji insistiraju na mo-
bilnim snagama za brzo reagovawe – spo-
sobnih da brzo do|u u zonu dejstva, izvr{e

Doma}i visokotehni~ki 
borbeni sistem – ALAS
RAKETNI SNAJPER 32
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joj je 25 km, sa mogu}no{}u daqeg pove}a-
wa do 60 kilometara. Vo|ewe je kombino-
vano – na sredwem delu trajektorije vo|e-
we se ostvaruje pomo}u inercijalne plat-
forme koja raketu vodi u o~ekivanu zonu u
kojoj se nalazi ciq (prora~unatu na osno-
vu podataka dobijenih od izvi|a~kih plat-
formi), a nakon dolaska u zonu ciqa, pri-
marni akvizicioni senzor postaje glava
za samonavo|ewe i {aqe sliku ciqa do
komandnog mesta posredstvom opti~kog ka-
bla, koji se odmotava sa zadweg dela ra-
kete. Slika se prenosi do komandnog me-
sta, gde se nakon adekvatne obrade prika-
zuje na specijalizovanim prikaziva~ima,
omogu}avaju}i na taj na~in operatorima
da izaberu optimalnu udarnu ta~ku, ili da
raketu preusmere na drugi ciq, odnosno
samouni{tewe, ukoliko takti~ka situacija
to nala`e. 

Isti medijum, tj. opti~ki kabl, kori-
sti se i za prenos komandi na raketu. Ovo
re{ewe nudi nekoliko zna~ajnih predno-
sti, me|u kojim izdvajamo slede}e – opera-
tor se stalno nalazi u petqi vo|ewa, od-
nosno, ~ovek je a ne ma{ina finalna in-
stanca koja odlu~uje o napadu na ciq ili
odustajawu od napada. Na taj na~in ne sa-
mo da je pove}ana pouzdanost funkcioni-
sawa sistema ve} je i znatno smawena
opasnost od „kolateralne {tete“, koja u
dana{wim, informaciono dobro pokri-
venim ratovima, sa sobom nosi zna~ajan
politi~ki i medijski poraz. 

Primewena hardverska i soft-
verska re{ewe omogu}avaju
operatoru da na komand-
nom mestu analizira
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sliku ciqu, sa re`imima uve}awa i pome-
rawa (pan, tilt, zoom), radi izbora opti-
malne ta~ke udara. Takva analiza je izu-
zetno opravdana, pre svega u sklopu rela-
cije vrsta ciqa – tip bojne glave. Naime,
konstruktori rakete ALAS opredelili su se
za modularni koncept bojne glave, pa je ra-
keta kompatibilna sa ~ak tri tipa: kumula-
tivnom, tandem-kumulativnom i razornom
bojnom glavom par~adnog dejstva. Proboj-
nost tandem kumulativne bojne glave pre-
lazi 800 mm vaqanog homogenog oklopa
iza kutije eksplozivnog reaktivnog oklopa,
{to raketi ALAS omogu}ava ravnopravnu
borbu sa velikom ve}inom modernih ten-
kova i drugih oklopnih vozila. Vo|ewe ra-
kete po opti~kom kablu tako|e omogu}ava
ga|awe ciqeva sa kojima ne postoji direkt-

na linija vizirawa, dakle ga|awe ci-
qeva iz zaklowenog polo`aja, ~ime

je znatno pove}ana borbena `ila-
vost lansera i komandnog mesta,
odnosno operatora, zahvaquju}i

nemogu}nosti neprijateqa da u
kratkom periodu odredi polo`aj raket-

nog lansera.

TURBOMLAZNI
MOTOR 
Raketa se lansira pod elevacionim

uglom ne mawim od 60 stepeni, uz pomo}
dva raketna motora na ~vrsto gorivo, koji
joj obezbe|uju dovoqan potisak da savlada
visinu ne mawu od 300 m, nakon ~ega ra-
keta prelazi u horizontalni let na kome
je pogowena turbomlaznim motorom mun-
gos, potiska 40 daN. Taj motor, ina~e re-
zultat doma}e pameti, sme{ten je u sred-
wem delu trupa rakete i napaja se vazdu-
hom iz dva usisnika sme{tana simetri~no
u odnosu na osu. Motor je konvencional-
nog tipa, sa aksijalnim kompresorom, ko-
morom za sagorevawe i jednostepenom ak-
sijalnom turbinom. Na mar{evskom delu
trajektorije, turbomlazni motor mungos
obezbe|uje maksimalnu brzinu do 180 m/s
uz maksimalni domet od 25 kilometara.

Prednost rakete ALAS ogleda se i u
~iwenici da u mar{evskoj fazi raketa le-

@ILAVI CIQ
Prednost rakete ALAS ogleda se

i u ~iwenici da u mar{evskoj fazi ra-
keta leti na visini izme|u 150 i 500
m, ~ime je znatno za{ti}ena od otkri-
vawa neprijateqskim radarima, dok je
wen relativno mali IC odraz, zahva-
quju}i upotrebi turbomlaznog, a ne
raketnog motora, ~ini `ilavim ciqem
i za otkrivawe televizijskim ili ter-
movizijskim osmatra~kim sistemima
PVO jedinica.

udar po zahtevanim ciqevima i isto tako
brzo napuste zonu dejstva, a sve kako bi
smawili sopstvene gubitke. 

MODULARNI
KONCEPT
Po svojoj prirodi taj raketni sistem

je vi{enamenski, odnosno namewen je za
dejstvo po {irokom spektru neprijateq-
skih ciqeva, kao {to su tenkovi, borbena
vozila pe{adije, poqska utvr|ewa, ko-
mandna mesta, infrastrukturni objekti,
brodovi na moru i u priobaqu, indu-
strijski objekti, niskolete}i heli-
kopteri i dr. Me|utim, ono {to
ga izdvaja je izuzetan nivo
preciznosti, ostvaren zahva-
quju}i ugradwi TV ili IC gla-
ve za samonavo|ewe, koja ra-
ketu ALAS, slobodno mo`emo
re}i, pretvara u neku vrstu „ra-
ketnog snajpera“. 

Planerima misije zna~ajnu slobodu
pru`a i ~iwenica da raketni sistem ALAS
nije ~vrsto vezan samo za jednu vrstu plat-
forme. Naime, on se mo`e lansirati sa
brodova, razli~itih vrsta guseni~nih i
to~ka{kih platformi (me|u kojima izdva-
jamo laka vozila velike prohodnosti), te
sa stacionarnih lansera, pa ~ak i sa he-
likoptera.

Novi raketni sistem sastoji se od vo-
|ene rakete, lansera i komandnog mesta.
Raketa je izvedena u aerodinami~koj {emi
„patka“, pogowena turbomlaznim motorom
potiska 40 daN, sa TV (opciono IC) gla-
vom za samonavo|ewe. Maksimalni domet
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VI[ESTRUKA NAMENA
Po svojoj prirodi raketni sistem

ALAS je vi{enamenski, odnosno name-
wen je za dejstvo po {irokom spektru
neprijateqskih ciqeva, kao {to su ten-
kovi, borbena vozila pe{adije, poqska
utvr|ewa, komandna mesta, infrastruk-
turni objekti, brodovi na moru i u pri-
obaqu, industrijski objekti, niskolete-
}i helikopteri i dr. Me|utim, ono {to
ga izdvaja je izuzetan nivo preciznosti,
ostvaren zahvaquju}i ugradwi TV ili
IC glave za samonavo|ewe, koja raketu
ALAS, slobodno mo`emo re}i, pretvara
u neku vrstu „raketnog snajpera“.

Sklop  mar{evskog
motora



ti na visini izme|u 150 i 500 m, ~ime je
znatno za{ti}ena od otkrivawa neprija-
teqskim radarima, dok je wen relativno
mali IC odraz, zahvaquju}i upotrebi tur-
bomlaznog, a ne raketnog motora, ~ini ̀ i-
lavim ciqem i za otkrivawe televizijskim
ili termovizijskim osmatra~kim sistemi-
ma PVO jedinica. 

Raketa se mo`e programirati da le-
ti po unapred zadatoj trajektoriji, sa de-
finisanim koordinatama kontrolnih ta-
~aka, uz mogu}nost ukqu~ivawa glave za
samonavo|ewe radi otkrivawa potenci-
jalnih ciqeva. U takvim misijama, raketni
sistem ALAS se transformi{e u izvi|a~-
ko-raketni sistem koji ima izuzetnu spo-
sobnost brzog reagovawa radi uni{tewa
prioritetnog ciqa. 

Kao {to je ranije navedeno, po dola-
sku u zonu o~ekivanog rasporeda ciqa, ak-
tivira se glava za samonavo|ewe koja je
sme{tena na dvoosno `irostabilisanoj
platformi ~ime je osiguran visok nivo
kvaliteta slike koju operator vidi na
svom prikaziva~u. Za upravqawe plat-
formom koriste se DC motori (motori
jednosmerne struje) upravqani PWM sig-
nalima koje generi{e mikrokontroler.
Kada operator izabere ciq, raketa pre-
lazi u fazu napada, obru{avaju}i se na
izabranu ta~ku. Nakon realizovanog na-
pada, ukoliko nije kompromitovan polo-
`aj lansera, posada mo`e zapo~eti napad
na novi ciq, dok u slu~aju o~ekivanog pro-
tivudara neprijateqa posada prelazi na
rezervni borbeni polo`aj. 

Zemaqska komponenta raketnog si-
stema ALAS, koju opslu`uju dvojica vojnika,
obuhvata komandno mesto i lanser rake-
ta, a oni, mogu biti postavqeni sa razli-
~itim platformama. Radi neometane in-
tegracije u {iru komandno-komunikacionu
strukturu, od komandnog mesta i lansera
se zahteva da budu opremqeni odgovaraju-
}om navigacionom i komunikacionom
opremom, koja }e osigurati pouzdano od-
re|ivawe sopstvenog polo`aja, a i sigur-
nu vezu sa vi{im nivoom ko-
mandovawa. Komandno mesto
se oprema ra~unarom (koji
treba da primi i obradi sli-
ke sa rakete), sa odgovaraju-
}im softverskim paketom koji
operatoru omogu}ava dina-
mi~ku analizu primqene sli-
ke radi dono{ewa odluke o
daqoj realizaciji misije. 

PLANIRAWE
MISIJE
Opcija planirawa misi-

je name}e potrebu pohrawiva-
wa digitalizovanih mapa sa
preciznim koordinatama po-
stoje}ih ciqeva, uz mogu}nost
prikaza polo`aja rakete na
digitalnoj mapi terena tokom
leta u diskretnim vremenskim
trenucima. Raketa se ~uva u
lansirnim kanisterima, iz
kojih se ispaquje pomo}u ra-
ketnih motora na ~vrsto gori-
vo, a u kojima mo`e ostati do 10 godina
bez naru{avawa nominalnih karakteri-
stika.

Tr`i{na atraktivnost rakete ALAS
ogleda se i u mogu}nosti da integri{e sa
postoje}im platformama u okviru wihovog
generalnog remonta ili modernizacije. Ta-
ko bi se ALAS mogao integrisati sa korve-
tama, patrolnim ~amcima pa ~ak i frega-
tama, i isto~nog i zapadnog porekla (gra-

|enih tokom sedamdesetih i osamdesetih
godina), koji predstavqaju okosnicu mnogih
mornarica {irom sveta. Ugradwom rakete
ALAS ne samo da bi se pove}ala preciznost
ofanzivnih akcija, odnosno uvela mogu}-
nost „preciznog, hirur{kog udara sa dis-
tance“, ve} bi se ti brodovi, prvenstveno
patrolni ~amci, prilagodili modernim
uslovima ratovawa na moru, koje sve mawe
favorizuje sukobe na otvorenom moru ve}
borbu prenosi u priobaqe, uzane tesna-

ce, moreuze za {ta su ti bro-
dovi neadekvatno naoru`ani.
Naime, wihovo raketno nao-
ru`awe uglavnom ~ine pro-
tivbrodske rakete sa aktiv-
nom radarskom ili pasivnom
IC glavom za samonavo|ewe,
nastale prema takti~ko-teh-
ni~kim zahtevima validnim
pre tri ili ~etiri decenije,
~ija je okosnica bila borba
protiv brodova na velikim
dometima. Iako su u me|uvre-
menu u~iwenu izvesni koraci
na poqu prilago|avawa tih
raketa, one ne zadovoqavaju
u potpunosti moderne zahteve.

Pored ve}e precizno-
sti, uvo|ewa operatora u pe-
tqu vo|ewa, u prednosti ra-
kete ALAS svrstavaju se i mo-
dularni koncept bojnih glava
i mawa masa koja omogu}ava
sme{taj ve}eg broja raketnih
lansera. Pomenuti brodovi

ve} u svom sastavu imaju sisteme za akvi-
ziciju ciqeva zadovoqavaju}ih karakteri-
stike, ~ime se ovim platformama daje ve-
}i nivo autonomije u pogledu samostalnog
obavqawa zadataka. Pored patrolnih ~a-
maca, na kojima bi rakete ALAS bile pri-
marno raketno naoru`awe, mogu}a je wi-
hova ugradwa na brodove ve}eg deplsama-
na, kakvi su korvete ili fregate, na koji-
ma bi ALAS bio sekundarni raketni sistem
koji bi se koristio u onim misijama u koji-
ma primarni protivbrodski raketni si-
stem ne bi imao zadovoqavaju}u efika-
snost. Postoji mogu}nost ugradwe raketa
ALAS, uz izvesne modifikacije, i na heli-
koptere (protivpodmorni~ke, desantne, ju-
ri{ne) ~ime bi se znatno pove}ala wiho-
va vatrena mo}, pre svega u borbi sa ne-
prijateqskim brodovima.

Nesumwivo je da raketni sistem ALAS
ima veliki potencijal, prvenstveno zahva-
quju}i svojim naprednim karakteristika-
ma i velikom stepenu prilagodqivosti
takti~koj situaciji i razli~itim platfor-
mama, {to ga ~ini mogu}im „force multiplier“
elementom na boji{tu budu}nosti. 

Predrag MILI]EVI]
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BRZO REAGOVAWE
Raketa se mo`e programirati da

leti po unapred zadatoj trajektoriji,
sa definisanim koordinatama kon-
trolnih ta~aka, uz mogu}nost ukqu~i-
vawa glave za samonavo|ewe u ciqu
otkrivawa potencijalnih ciqeva. U
ovakvim misijama, raketni sistem ALAS
transformi{e se u izvi|a~ko-raketni
sistem koji ima izuzetnu sposobnost
brzog reagovawa radi uni{tewa pri-
oritetnog ciqa. 

15. jul  2007.
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Urednik priloga
Mira [VEDI]

K
ada bi nekoj renomiranoj fabrici
proces proizvodwe bio spre~en kao
Zastava – oru`ju, mnogi bi odustali od
izrade pojedinih modela. Ali ne i
Kragujev~ani. O ~emu je re~? Sve je po-

~elo pojavom velikog borbenog pi{toqa CZ
99. Zastava se na svetskom tr`i{tu namet-
nula kvalitetom, jednostavno{}u u rukova-
wu i cenom, te je wen proizvod bio dosta
visoko kotiran. Novi pi{toq uspe{no je
konkurisao ~ak i na ameri~kom tlu i to be-
reti 92 koja je zamenila ~uvenog kolta u slu-
`benom naoru`awu. Me|utim, sankcije na-
metnute na{oj zemqi pomutile su ra~une do-
ma}im oru`arima.

PROIZVODWU
DIKTIRALE BOMBE
Iako je zemqa bila pod ekonomskom

blokadom, proces proizvodwe se u Zastavi
nastavio, a pojedini primerci oru`ja sti-
zali su ~ak tamo gde niko nije o~ekivao.
Slu{aju}i sugestije korisnika, oru`ari su
kako-tako ispravqali i  unapre|ivali pr-

Zastavin CZ 999 
VELIKI BORBENI 

PI[TOQ 32

Britanska pu{ka SA80
ORU@JE SA MILION 

PROBLEMA 35

Samohodna haubica 
155 mm NLOS-c
AUTOMATIZOVAN SISTEM  38

Minijaturne bespilotne
letelice
NEBESKI IZVI\A^I   41

Ju`nokorejski turboprop KT-1
AVION ZA VELIKI LET 46

Povratak Rusije na 
svetske okeane
NOVI NOSA^ AVIONA 49

Kraj blistave karijere 
PRAGE NA BALKANU 51
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VELIKI
BORBENI
PI[TOQ

Z A S T A V I N  C Z  9 9 9

Novi Zastavin pi{toq je

veoma sigurno i precizno

oru`je, koje se, za sada,

proizvodi u dva kalibra 

– 9 mm para i .40 S & W.

Mnogi poznavaoci oru`ja

slo`i}e se da je zavr{na

faza obrade kod CZ 999

na veoma visokom nivou,

~ak na nivou onih CZ 99

koji su se devedesetih

godina izvozili za

ameri~ko tr`i{te. 

Q8
Typewriter
08



robusna i velika postala je lak{a. Sem to-
ga, na{i konstruktori nisu mogli da zaobi-
|u jo{ jedan trend u svetu – krupno narezi-
vawe navlake. Tako se na kraju same navla-
ke nalaze krupni narezi koji su predvi|eni
za prihvatawe slobodnom rukom prilikom
povla~ewa navlake u zadwi polo`aj. To je
bio glavni nedostatak CZ 99, ali otkloniv-
{i ga, tri devetke dobijaju pravu formu i
maksimalnu {irinu, koja ga ~ini pogodnim i
za prikriveno i za otvoreno no{ewe. 

Slede}a vidna promena jeste sam ru-
kohvat. On je u odnosu na CZ 99 umawen i
ne{to ispravqen. Na taj na~in pi{toqu ne
samo da je smawena te`ina nego je dobio i
na ergonomiji, pa sada mogu da ga koriste i
borci sa mawom {akom. Ono {to jo{ pada
u o~i jeste redizajnirawe obara~a i oro-
za. Kod novog modela obara~ je mnogo vi{e
zakrivqen u odnosu na stari, pa prst pri-
likom povla~ewa obara~e ne klizi nadole,
a i sama ta~ka okidawa je pomerena ne{to
unapred – na pravo mesto. Pored toga, we-
govo daqe propadawe (po opaqewu) iznosi
svega jo{ dva do tri milimetra, {to  je bez
triger-stopa odli~no za tu vrstu pi{toqa.
Na sam oroz ima nekoliko primedbi, ali i
pohvala. Kao prvo pohvalno je da je ne{to
produ`en, pa se sada bez straha mo`e ru-
kovati sa wim i ne misliti da li }e zbog ve-
li~ine jednostavno iskliznuti ispod palca. 

Postoje i zamerke na oblik oroza koji
je {picast i zakrivqen prema dole, umesto
prema gore. Taj {picast oblik onemogu}ava
brzo potezawe pi{toqa i to naro~ito ako
se nosi na opasa~u ispod garderobe jer u
tom slu~aju o{tra {pica oroza (koja je po-
red svega zaokrivqena nadole) mo`e da za-
ka~i i pocepa garderobu, te spre~i poteza-
we oru`ja. 

Na navlaci, posle otvora za izbaci-
vawe ~aura, nalazi se identifikator metka
u cevi. Kako je navlaka u zavr{noj obradi
odra|ena na visokom nivou mat crnom bo-
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vobitni model. Tako je na tr`i{te stigao i
CZ 99 kontakt koji je bio vidno popravqen
i ulep{an. No, nije se stalo samo na tome,
ve} se nastavio proces usavr{avawa, i to
veoma uspe{no. Pored usavr{avawa sta-
rog borca CZ 99, pa ~ak i kompakta, stekli
su se uslovi i za novi tip pi{toqa. Dobio
je jo{ jedan broj u oznaci modela i tako je
nastao CZ 999. 

Ura|eni su prototipovi, ispitano po-
na{awe materijala u svim uslovima eks-
ploatacije i, na kraju, kada su bili priku-
pqeni svi papiri za serijsku proizvodwu –
po~ela je agresija Natoa na na{u zemqu. U
bombardovawima su stradale i neke fa-
brike namenske proizvodwe. Na udaru su
se na{li i Zastava – oru`je i weni pogoni.
U jednom od wih trebalo je da se pokrene
linija za proizvodwu CZ 999. Bilo je pita-
we dana kada }e otpo~eti proizvodwa, ali
su je bombe Natoa u tome spre~ile. Za krat-
ko. I otprilike nakon godinu dana po okon-
~awu agresije, zahvaquju}i velikoj uporno-
sti i trudu zaposlenih, uni{teni pogoni su
obnovqeni i otpo~ela je serijska proizvod-
wa novog pi{toqa.

PREDNOSTI I MANE
Kada se CZ 999 uporedi sa starijim

bratom CZ 99 odmah se uo~avaju najva`nije
izmene. Poredimo li dimenzije, novi pi-
{toq je u odnosu na CZ 99 mawi u {irinu
za oko dva milimetara. Ta dva milimetra
su i te kako vidqiva jer je pi{toq postao
vitkiji, a navlaka koja je bila preterano

jom, identifikator, odnosno wena iglica,
veoma lako pada u o~i ako se metak nalazi
u cevi. Na samom rukohvatu pojavila se jo{
jedna novina koja je veoma studiozno razma-
trana na po~etku 20. veka, a to je da pi{toq,
a ne strelac, broji utro{ak municije, odno-
sno da pi{toq upozorava strelca kada u
okviru ostane odre|ena koli~ina municije.
Na zapadu ta ideja nije ba{ bila prihva}e-
na, ali su to re{ewe, po potrebi naru~io-
ca, ipak ugra|ivali u svoje modele i Beret-
ta i Colt, pa ~ak i Smith & Weason.

Kod starijeg modela je, na navlaci,
otvor za izbacivawe ~aura maksimalno
uve}an. To doprinosi direktnom prqawu
le`i{ta metka, a u isto vreme pi{toq ~ini
veoma sigurnim i pouzdanim oru`jem (kao
pouzdano oru`je reklamirao ga je i Xef Ku-
per). Kod modela CZ 999 taj otvor je iden-
ti~an {to teoretski dodatno umawuje mo-
gu}nost da do|e do zastoja.

Najkvalitetniji deo sa CZ 99 – tvrdo
hromirana cev – upotrebqena je i kod tri
devetke. Ima novina i na povratnoj opruzi.
Ona je sada izra|ena pletewem, {to je una-
predilo taj model pi{toqa. 

U zavisnosti od kupaca, Zastava je
spremna da na gorwi deo navlake ugradi po-
lugu za re`im rada (DA/DAO) i da ga ~ak pu-
sti u serijsku proizvodwu. Rotacijom poluge
za 90 stepeni strelac se opredequje za kla-
si~an DA re`im ili za takozvani DAO (dabl
eksen onli), {to zna~i da po opaqewu udara~
ne ostaje u zadwem polo`aju ve} se vra}a u
predwi, tako da je svaki hitac ispaqen u DA
re`imu. [ta pru`a ova poluga strelcu? Po-
najvi{e sigurnost, a zatim i preciznost. To
se iskqu~ivo odnosi na strelce koji nisu si-
gurni u sebe ili su imali slabiju obuku u ru-
kovawu sa pi{toqem.

Pored tih karakteristika, ne bi bilo
u redu ne spomenuti ono {to Zastavu ipak
krasi, a to je zavr{na faza obrade pi{to-
qa. Mnogi poznavaoci oru`ja slo`i}e se
da je zavr{na faza obrade kod CZ 999 na
veoma visokom nivou, ~ak na nivou onih CZ



odli~nim strelcima predwi ni{an pome-
raju i po visini i to „turpijaju}i“ visinu
predweg ni{ana, {to nikako nije prepo-
ru~qivo, jer pi{toq izlazi iz fabrike
kao upucano i precizno oru`je sa slikom
pogodaka. „Turpijaju}i“ predwi ni{an mo-
`e se samo delimi~no popraviti slika po-
godaka. Prva pomo} posle toga jeste slawe
oru`ja u fabriku ili radionicu u kojoj se
ni{an mewa i ponovo upucava. 

I kod ovoga pi{toqa se
na ni{anima nalaze bele
ta~ke koje ne sijaju u sumraku
ili no}i, ali olak{avaju ni-
{awewe. Po naruxbi mogu se
umesto wih fabri~ki ugradi-
ti tricijumske cev~ice koje u
toku no}i i sumraka svetle i
poma`u pri ni{awewu.

Glavna zamerka koju }e
izre}i svi koji su videli, a
naro~ito oni koji su dr`ali
CZ 999 jesu korice od pi{to-
qa. Pi{toq poput CZ 999 sa

kojim Zastava `eli da konkuri{e na svet-
skom tr`i{tu naoru`awa u kategoriji ve-
likog borbenog pi{toqa, na rukohvatu mo-
ra imati korice koje pru`aju maksimalni
u`itak prilikom rukovawa. Pod tim u`it-
kom podrazumeva se da su delom anatomski
oblikovane i prilago|ene obliku {ake, za-
tim da su  izra|ene od materijala koji omo-
gu}ava lagan hvat, i da se {aka ne znoji. Za
sada se korice koje su postavqene na CZ
999 izra|uju od plastike veoma velike tvr-

do}e – bakelita i crne su
boje.

Same korice nisu ba{
dobro dizajnirane jer je u
gorwem delu, gde se nalazi
dekoder, malo zadebqawe,
{to onemogu}ava duboki hvat
pi{toqa, pa se opet de{ava
da qudi koja imaju mawe {a-
ke ne mogu uspe{no da rukuju
wim.

Do sada je fabri~ki re-
gulisano da se pi{toq CZ
999 proizvodi u dva kalibra
i to u 9 mm para i .40 S & W,
tako da kupci koji `ele da ga
imaju mogu birati kalibar.
Da li }e se u nastavku poja-
viti i neki novi kalibar
ostaje da se vidi.

I{tvan POQANAC
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99 koji su se devedesetih go-
dina izvozili za ameri~ko tr-
`i{te. Mat crna boja jeste
visokog kvaliteta i ne postoje
prelazi koji se pojavquju na
pi{toqu od usta cevi pa sve
do rukohvata.

NI[ANI
Kao veliki borbeni pi-

{toq CZ 999 zadr`ao je kva-
litet starijeg modela, ~ak je
i precizniji. To je postignuto
lako uo~qivim ni{anima –
kako predwim tako i zadwim. Zahvaquju}i
wihovoj veli~ini lako se uo~avaju i porav-
navaju i na male i na velike ciqeve, nepo-
kretne ili pokretne. Pored ni{ana na
preciznost je u velikoj meri uticao i po-
pravqen oblik obara~e, jer u ovome slu-
~aju prst prilikom povla~ewa ne klizi
prema dole. 

Ipak, ni{ani imaju i sitnijih nedo-
stataka. Glavni je u pode{avawu predweg i
zadweg ni{ana. Oni se pomeraju samo po
pravcu, dok pojedinci koji sebe smatraju
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PRAGE NA BALKANU

U gra|anskom ratu 

u biv{oj

ju`noslovenskoj

federaciji

samohodna oru|a

30/2 mm, poznata

po nadimku praga,

stekla su kultni

status kao

najefikasnije oru|e

za direktnu vatrenu

podr{ku ni`ih

takti~kih sastava. 



125 ZSU-57, a za odbranu fabrika se ko-
ristilo 14 ameri~kih samohotki M15A1 iz
vremena Drugog svetskog rata. Zato je za na-
oru`avawe JNA prihva}ena ponuda ^eho-
slova~ke i 1969. godine u jedinice su stigle
prve koli~ine PAT-ova vz.53/59. U dokumen-
tima JNA ta samohodna oru|a nosila su
oznaku M53/59. Poboq{ana vozila sa iz-
menama na sistemu veza, elektri~noj insta-
laciji na oru|u, agregatu i ni{anskom ure-
|aju, uvedena u naoru`awe posle 1973. go-
dine ,ozna~avana su kao M53/59/70 ili
skra}eno M53/70. 

Oba modela su u slengu JNA postala
poznata po imenu praga koje se do tada vezi-
valo za istoimeni kamion. Naime, od 1938.
do 1959. u fabrikama u Beogradu i Mari-
boru izra|ivani su po licenci kamioni pra-
ga RN-8. Kroz dugu karijeru u jugoslovenskim
oru`anim snagama zaslu`ili su poverewe
koje su preneli na M53/59. U nabavkama ko-
je su se produ`ile do po~etka osamdesetih
godina u JNAse nalazilo 789 oru|a. Osnov-
nu takti~ku jedinicu praga ~inile su bateri-
je od {est komada. One su ugra|ene u lake
artiqerijsko raketne pukove PVO, zatim
divizione u brigadama i pukovima rodova
KoV. Zbog samostalnosti u snabdevawu, or-
ganizovana je u centralnoj Srbiji, ta~nije u
fabrici „Sloboda“ ^a~ak linija za proiz-
vodwu municije 30 milimetara.

MODERNIZACIJE
U VOJNOTEHNI^KOM 
INSTITUTU
Krajem sedamdesetih godina je Vojno-

tehni~ki institut (VTI) JNA u Beogradu po-
~eo modernizaciju oru|a u nameri da se po-
ve}a efikasnost ga|awa brzih ciqeva.
Originalni PAT M53/59 mogao se u ga|awu

15. avgust  2007.
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Moravskoj dobile su naredbu da organizuju
serijsku proizvodwu PAT-a Br 303 za nao-
ru`avawe jedinica PVO KoV. Do kraja Dru-
gog svetskog rata izra|eno je 130 oru|a.
Iako su u Rajhmetal-Borsingu izradili
funkcionalni model dvocevnog PAT-a Mk
303 Br za podmornice klase XXI, one nika-
da nisu bile naoru`ane tim oru|ima. To-
kom borbenih dejstva branile su se od sa-
vezni~kih aviona umesto PAT-ovima kali-
bra 30 mm, onim od  20 mm.

Posle rata, na zahtev oru`anih snaga
^ehoslova~ke, konstrukti su nastavili rad
na protivavionskom topu i on je kona~no
uveden u naoru`awe 1953. godine pod zva-
ni~nom oznakom vz. 53. Serijska proizvod-
wa mehanizma oru|a poverena je fabrici
Zbrojovka Vsetin, a lafeta fabrici Kubra
Tren~in.

Naziv „Je{tjerka“ (gu{terica) bio je
radni naziv za razvoj samohodne varijante
vz. 53/59. To ime je, iako se trebalo ~uvati
u tajnosti, do{lo do u{iju vojnika i zadr-
`alo se kao popularni naziv za samohotku
nastalu od standardnog ~ehoslova~kog te-
renskog automobila V3S. [asije su izra-
|ivane u fabrici Praga, a oklopqena ka-
roserija u Slova~koj. 

Iskustva iz lokalnih ratova vo|enih
u drugoj polovini 60-tih godina ostavila su
sna`an utisak na JNA u pogledu potrebe za
stvarawem masovne odbrane od protivni~-
kih letelica na malim visinama. Zato su
pokrenute nabavke novih oru|a i raketnih
sistema, sa te`i{tem na masovnosti koja
se podmirila doma}om proizvodwom tro-
cevnih PAT-ova kalibra 20 mm M-55 i
razvojem mobilnih jedinica PVO sa samo-
hodnim oru|ima. U toj kategoriji se stawe
naoru`awa u JNA, u vreme rata na Bliskom
Istoku 1967. godine, smatralo vrlo lo{im
- samo su glavne tenkovske jedinice imale

B
iv{a ^ehoslova~ka mogla se pohvali-
ti sa razvijenom industrijom naoru-
`awa zasnovanoj na tradiciji iz vre-
mena Austrougarske, a zavodi „[ko-
da“ snabdevali su artiqerijskim i

protivavionskim oru|ima i oru`ane snage
Kraqevine Jugoslavije. Tradicionalno do-
bre veze dve dr`ave odr`ale su se i posle
Drugog svetskog rata. [ezdesetih i sedam-
desetih godina 20. veka velike koli~ine na-
oru`awa za JNA uvezene su iz fabrika
Var{avskog pakta - iz ^ehoslova~ke su ta-
da do{le stotine tenkova T-34/84 i T-55, a
i samohodni dvocevni protivavionski to-
povi (PAT) kalibra 30 mm praga.

NEMA^KO POREKLO, 
^E[KA PROIZVODWA
Poreklo tih oru|a poti~e iz vreme ka-

da su Nemci u tada{wem protektoratu ^e-
{ka i Moravska organizovali industrijski
bazen za naoru`avawe oru`ane sile Tre-
}eg Rajha. Jedan od ratnih projekata pokre-
nut 1940. godine u fabrici Zbrojovka u Br-
nu bio je automatski PAT sa radnom ozna-
kom ZK 414, namenski razvijan za odbranu
podmornica Krigsmarine. Municiju su razvi-
li stru~waci fabrike koja danas nosi ime
Zbrojovka Vsetin. Prva probna ga|awa iz-
vedena su 1943. godine. Kadenca od 300
metaka u minuti nije zadovoqavala naru~i-
oce koji su tra`ili da se dostigne 400 me-
taka u minuti. Zato su nastavak rada na
razvoju preuzeli od ~e{kih in`iwera ne-
ma~ki konstruktori. Oni su paralelno ra-
dili na dva modela - Br 300 sa lafetom
prilago|enim za ugradwu na podmornice
klase XXI i dvocevnoj varijanti Br 303 Br
na dvoosovinskom vu~nom lafetu. 

Do kraja 1944. godine re{eni su glav-
ni razvojni problemi i fabrike u ^e{koj i

„Prage” iz 159. artiqerijsko raketne brigade
PVO na ve`bi „OPREZ 2001” na  poligonu

Pasuqanske livade



uspe{no zavr{ene avione za osnovnu obu-
ku – tip 211 i 231, a i avion za borbenu
obuku – tip 212. Svi ti avioni oslawali
su se na konstrukciju i aerodinamiku avi-
ona IK-3 pa se sasvim logi~no nametnula
i odluka da se i novi lovac {to vi{e za-
sniva na wemu, tim pre {to su glavni kon-
strukcijski planovi za IK-3 bili sa~uvani
tokom rata u ku}i in`ewera Zrni}a.

PRIORITETAN PROJEKAT
Prihvativ{i se zadatka konstrukto-

ri su odlu~ili da modifikuju postoje}e
planove, uz nu`ne promene u pogonskoj gru-
pi (novi motor VK-105PF-2), opremi i
minimalno u konstrukciji. Osnovna aero-
dinamika, geometrija i konstrukcija krila
uglavnom su ostali isti. Ostale su nepro-
mewene i osnovna geometrija i konstruk-
cija trupa. Uklowen je samo  le|ni produ-
`etak od kabine do repa, jer je izabrana
modernija koncepcija sa ispup~enom kabi-
nom ve}e preglednosti, kao kod Jak-3.
Usled ve}e snage motora, radi efikasno-
sti upravqawa po pravcu, projektom su po-
ve}ane vertikalne repne povr{ine. Kon-
struktori su u periodu od septembra do
decembra 1948. zavr{ili neophodne mo-
difikacije planova i prora~una i novi
avion nazvali IK-3 II.

Ve}i problem u projektovawu zada-
vao je stajni trap, jer ga u zemqi niko nije
proizvodio, a bila su skromna i iskustva
u wegovom projektovawu. Zadatak da radi

K
rajem 1945. u Komandi vazduhoplov-
stva, u Odeqewu za izrade i studije,
koncipiran je smer budu}eg razvoja
doma}e vazduhoplovne industrije, sa
zahtevom da se razvije vi{e tipova

aviona. O gradwi pravih borbenih avio-
na, tipa lovca ili bombardera, tada se jo{
nije razmi{qalo. Me|utim, skoro potpuno
oslawawe na sovjetsku vojnu tehniku stva-
ralo je tenzije na relaciji vojno-politi~kog
i tehni~kog kadra, koji je ukazivao na mnoge
probleme u wenoj eksploataciji. Nakon ob-
javqivawa Rezolucije Informbiroa, juna
1948. godine, potpuno je prekinuto snabde-
vawa jedinica Ratnog vazduhoplovstva so-
vjetskom vojnom tehnikom, {to je drasti~no
ubrzalo odluku da se otpo~nu projektovawe
i izrada doma}ih borbenih aviona.

Tada{wi komandant Jugoslovenskog
ratnog vazduhoplovstva general Zdenko
Ulepi} pozvao je in`ewera Kostu Siv~eva,
jednog od konstruktora predratnog lova~-
kog aviona IK-3 – kako bi saznao koji je
najkra}i rok za projektovawe novog lovca.
Na raspolagawe je ponu|ena izvesna koli-
~ina motora, opreme i naoru`awa sovjet-
skog porekla (motora VK-105PF-2, avion-
skih topova {vak od 20 mm i mitraqeza
UBS od 12,7 mm), koje je Ratno vazduhoplov-
stvo imalo kao remontnu rezervu za lova~-
ke avione Jak-3. Siv~ev i ekipa in`ewera,
koju su sa~iwavali Slobodan Zrni} i Sve-
tozar Popovi}, ve} su delovali timski kao
Konstruktorska grupa br. 1 u Direkciji va-
zduhoplovne industrije i iza sebe su imali

51is
to

ri
ja Avion S-49 A, koji je

projektovan i serijski se
proizvodio u Jugoslaviji,
izra|en je u specifi~nim
vojnim i politi~kim 
okolnostima u kojima se
nalazila Jugoslavija
1948. godine. 
Proizveden je za 
rekordno vreme – na 
prelazu 1949. u 1950.
Mada je po svojim 
tehni~kim odlikama 
znatno zaostajao za 
lovcima svoga doba, 
kao nova ma{ina dopunio
je doma}i lova~ki stroj 
i bio je most izme|u 
sovjetskih ratnih jakova
i ameri~kih mlaznih 
tanderxeta.

BRANILAC PRESTONICE
L O V A ^ K I  A V I O N  I K A R U S S - 4 9 A
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je na prototip postavqeno ve}e kormilo
pravca. Odr`avawe pravca pri sletawu,
posle dodirivawa zemqe, posebno u dru-
gom delu, zahtevalo je upotrebu ko~nica,
jer efikasnost kormila pravca nije bila
dovoqna zbog velikog zako{ewa (ugradnog
ugla od tri stepena) vertikalnog stabili-
zatora. Ta osobina bi}e kasnije glavni
uzrok ~esto vi|enih scena u jedinicama ko-
je su koristile S-49A – postavqewe avio-
na „na nos“ prilikom grubqeg ko~ewa. 

Avion je u letu imao dobre osobine:
uvo|ewe u zaokrete bilo je brzo i lako,
letelica je bila stabilna i lepo je le`a-
la, sile na komandama prilikom uvo|ewa,
odr`avawa i izlaska iz zaokreta bile su
normalne, a prelaz iz jednog zaokreta u
drugi lagan. Nestabilnost kod prevla~ewa
razvijala se naglo, ali dosta sporije nego
na letelici Jak-3. Avion se normalnom
upotrebom komandi brzo prevodio u sigu-
ran let i u tom pogledu bio je mnogo bez-
bedniji od pomenute ruske letelice. Pri-
likom izvo|ewa akrobacija pritisak na
palici je normalan, dok je na no`nim ko-
mandama izra`eniji, naro~ito pri brzi-
nama ve}im od 360 km/~. I pored tvrdo}e
no`nih komandi, tom letelicom su se lako
mogle izvoditi akrobacije i, uop{te uzev-
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ma projekta S-49, pa je teku}a proizvodna
verzija ozna~ena sa A (S-49A). 

ZAPA@AWA PROBNIH PILOTA
Prototip je ispitan u letu na aero-

dromu Beograd u periodu od 15. aprila do
15. maja 1950, u definitivnoj konfigura-
ciji sa izmewenim (uve}anim) kormilom
pravca. Op{ta zapa`awa probnih pilota
bila su uglavnom vrlo pozitivna, ali je
ukazano i na odre|ene nedostatke koje je
trebalo otkloniti. 

Ocewen je kao pogodan prilaz pilot-
skoj kabini, ali je i nagla{eno da bi otvor
kabine trebalo produ`iti za oko 10 cm
radi lak{eg prinudnog izlaza. Primedba
je data i na re{ewe pode{avawa visine
sedi{ta pilota, jer se prilikom podizawa
navi{e, za pilote ni`e rastom, sedi{te
udaqavalo od no`nih komandi, a to je bi-
lo upravo suprotno nameni – i odgovaralo
je pilotima vi{eg rasta. Provetravawe
kabine tako|e nije bilo efikasno pa se u
toplim danima kabina preterano grejala.

Upravqawe avionom po zemqi bilo
je lako i efikasno, ali i osetqivo zbog
primewenog sistema ko~ewa. Za razliku
od drugih aviona te kategorije, poletawe
je, pri normalnom dodavawu gasa i laga-
nom dizawu repa, bilo lako, bez sklono-
sti ka skretawu sa pravca, pogotovu otkad

na tome dobio je in`ewer Stanisavqevi}.
Zbog kratkih rokova razvoja, uporedo je
tra`en privremeni isporu~ilac stajnog
trapa i izbor je pao na italijansku firmu
„Nardi”. Radovi na izradi prototipa no-
vog lovca zapo~eli su u „Ikarusu” decem-
bra 1948, odmah posle prijema projektne
dokumentacije. Avion je do kraja aprila
1949. uglavnom zavr{en, osim stajnog tra-
pa koji nije bio kompletiran zbog ka{we-
wa italijanskog isporu~ioca. U skladu sa
godinom zavr{etka, avionu je promewena
oznaka u S-49. 

Kako je projekat imao poseban prio-
ritet, odlu~eno je da se {to pre otpo~ne sa
ispitivawima prototipa. Fabri~ka ispi-
tivawa obavqena su uz u~e{}e 7. odeqewa
(za primeweni let)  Vazduhoplovnog insti-
tuta. Tokom maja vr{ena su ispitivawa na
zemqi, odre|en je polo`aj te`i{ta i avion
je pripremqen za prvi let. Potom se sre-
brni prototip, za ~ijim je komandama bio
poru~nik Stanko Forkapi}, probni pilot
7. odeqewa, 15. juna 1949. vinuo na prvi
let. Avion je poleteo sa starog aerodroma
Beograd, podno Be`anijske kose. Prvobit-
no su obavqena ispitivawa u letu sa fik-
snim stajnim trapom. U takvoj konfiguraci-
ji ostvareno je oko pet sati leta sa vi{e-
strukim vo`ewem po zemqi. Kako se krilo
jo{ prilikom izrade izvitoperilo, avion
je u letu visio na stranu, pa je u „Ikarusu”
izra|eno novo, na koje je ugra|en uvla~e}i
stajni trap (koji je u me|uvremenu stigao iz
Italije od fabrike „Nardi”). To novo kri-
lo montirano je na prototip sa kojim su po-
~etkom 1950. nastavqena ispitivawa u le-
tu. Jo{ tokom jula 1949. napravqen je i
program stati~kih ispitivawa. Krilo, trup,
nosa~ motora, krilca, repne povr{ine i
komande leta podvrgnute su proveri krajwe
nosivosti, odnosno lom.

Istovremeno je u „Ikarusu” pripre-
mana serijska proizvodwa aviona. Neke
od neophodnih modifikacija, uvedene
zbog problema uo~enih prilikom
ispitivawa prototipa, ura|ene
su u hodu tokom izrade serije
aviona. Uporedo je ista
konstruktorska ekipa ra-
dila na novim verzija-

TAKTI^KO-TEHNI^KE ODLIKE
Namena: lovac za dnevna dejstva
tip i snaga motora: Klimov VK-105 PF-2
od 1310 KS na poletawu
elisa: VI[-61P trokraka, pre~nika
3,00 m promenqivog koraka 
mase aviona:
- prazan opremqen 2.326 kg
- maksimalna poletna 2.950 kg
performanse:
- maksimalna brzina 557 km/~
- vreme pewawa na 4.000 m za 3,9 min
- prakti~ni vrhunac leta 9.550 m
- dolet 690 km
naoru`awe: jedan top [VAK od 20 mm i
dva mitraqeza UBS od 12,7 mm
dimenzije:
- razmah krila 10,30 m
- ukupna du`ina 8,42 m
- visina u liniji leta 3,26 m
- povr{ina krila 16,60 m2

Nezaboravan je bio i ose}aj 
koji je posada imala u vazdu{nom

prostranstvu, jer se avionom
zbog wegove okretnosti 

lako upravqalo 



{i, avion je bio vrlo pokretqiv. Tokom is-
pitivawima postignute su najve}e brzine u
ponirawu od 690 km/~ i koeficijentom op-
tere}ewa od 5,9.

Opitovawa su nastavqena testira-
wem pojedinih ~elnih aviona serije. Usta-
novqeno je da serijski avioni imaju pri
zemqi ne{to ve}u brzinu (i do 16 km/~) od
prototipa. Avion S-49A br. 2304, koji je
tada ispitivan, kao i svi avioni prve se-
rije, imao je mawu povr{inu kormila
pravca od prototipa, a razlikovali su se
i po sme{taju uvodnika vazduha za kompre-
sor motora, koji su sme{teni u predwu
ivicu krila uz trup. Potpuno opremqen,
avion je bio za 52 kg te`i od prototipa,
prvenstveno zbog ugra|ene za{tite pilota
(metalne i staklene plo~e) i te`e radio-
stanice (RU umesto RSI-4), iako je sama
konstrukcija aviona u izradi bila lak{a
za oko 15 kg! Prilikom sletawa te`e je
odr`avao pravac zbog mawe efikasnosti
kormila pravca. A gotovo redovna pojava
bila je, pre samog dodirivawa piste, sko-
ro nagli gubitak uzgona i te`wa be`awa
ulevo. Radi otklawawa negativnih osobi-
na na avionu br. 2302 smaweno je uko{e-
we vertikalnog stabilizatora, a pove}an
ugao horizontalnog stabilizatora. To je
imalo za posledicu znatno poboq{awe
osobina aviona – stabilnosti, trimova-
wa kod ve}ih brzina, pri izvo|ewu vaqka
i sletawu. Ispitivawe ~elnih aviona u le-
tu obavqeno je na aerodromu Beograd od
10. maja do 18. juna 1950. godine. 

OPERATIVNA UPOTREBA
Avioni S-49A, prve serije od 20 ko-

mada (ne ra~unaju}i dva prototipa), ispo-
ru~eni su Ratnom vazduhoplovstvu tokom
marta i aprila 1950. Posle predaje lete-
lica, poru~iocu su dobijali  vojnoeviden-
cijske brojeve, po~ev{i od 2301, pa nada-
qe. Do kraja leta, od ukupno 37 isporu~e-
nih aviona (dva prototipa i 35 aviona se-
rije), tri su vra}ena u fabriku „Ikarus”
na popravku.

Prvi je nove doma}e lovce primio
prestoni~ki 117. lova~ki puk, koji se na-
lazio na aerodromu Beograd. Prethodno
su dva pilota iz sastava tog puka pro{la
preobuku na S-49A u Vazduhoplovnom
opitnom centru (VOC), koji je u to vreme
obavqao prijemna ispitivawa svih serij-
skih aviona. Avione S-49A mar{al Tito je
sve~ano predao 21. maja 1950. komandan-
tu jedinice majoru Miloradu Ivanovi}u. 

Potom su u puku otpo~ela intenzivna
letewa na S-49A, ali je, na`alost, bilo i
vanrednih doga|aja. Do kraja godine zabe-
le`eno je sedam incidenata – pet leta~kih
udesa (jedan katastrofalan) i rashodova-
na su dva aviona.

Da bi se kompletirala 44. vazduho-
plovna divizija, koja je dobila, izme|u

jacije). U puku je, osim tri eskadrile, for-
mirano i izvi|a~ko odeqewe na avioni-
ma S-49A.

Isporuka Jugoslovenskom ratnom va-
zduhoplovstvu posledwih osam proizvede-
nih S-49A (2338-2345), tokom marta
1951, omogu}ila je kompletno opremawe
117. i 204. lova~kog puka. Posle preobuke
na S-49A, tokom maja 1951. oba puka pre-
le}u na novoizgra|eni aerodrom u Bataj-
nici, gde postaju stalni branioci presto-
nice. Ti pukovi, opremqeni doma}im lov-
cem S-49A, slove kao simbol uspeha doma-
}e vazduhoplovne industrije upravo u tre-
nutku kada je takav podsticaj bio neopho-
dan armiji i vazduhoplovstvu. To se moglo
videti ve} na prvomajskoj paradi 1951. go-
dine, gde lete pripadnici divizije, a pred-
vode ih komandant 44. divizije Mihajlo
Nikoli} i komandanti 117. i 204. puka.

U^E[]E NA VE@BAMA
Septembra 1951. 204. puk u~estvuje

na vi{ednevnoj leta~ko-takti~koj ve`bi
(LTV), na kojoj, lete}i sa aerodroma kraj
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ATERIRAWE
Na aerodromu Beograd, gde se deo

aktivnosti odvijao i na travnatom te-
renu, relativno ~esto su se de{avali
udesi i o{te}ewa aviona S-49A zbog
upadawa to~kova u neravan i mek te-
ren, posebno posle sletawa u posled-
wim fazama pristajawa i ko~ewa kod
stajanki aviona. Neretko su avioni bi-
li nabijeni na nos i elisu, dok su re-
povi ostajali podignuti u vis.

ostalog, i zadatak odbrane prestonice, u
drugoj polovini iste godine na aerodrom
Beograd dolazi 204. lova~ki puk, tako|e
predvi|en za opremawe avionima S-49A.
Taj novoosnovani puk (formiran u Zadru
2. decembra 1949) bio je tek u fazi popu-
ne qudstvom i jo{ nije bio borbeno opre-
mqen leta~kom tehnikom. Preobuka na S-
49A po~ela je krajem 1950, a da bi se po-
ja~ao leta~ki stroj, u novembru su u taj puk
do{la 24 nova pilota tek svr{ene 4. kla-
se [AOA ([kole za aktivne oficire avi-

Mehani~ari
vazduhoplovne baze

maksimalno su se
anga`ovali na

odr`avawu ispravnosti
motora,  instalacije za

hla|ewe i uqne
instalacije
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nog aviona. Prema izve{taju od 1. jula, u
107. puku, od ukupno 24 aviona S-49A, ni-
jedan nije bio ispravan! Probleme su za-
davali stawe motora, instalacije za hla-
|ewe i uqna instalacija. I pored tih po-
te{ko}a, tehnika je unapre|ivana, pa su u
junu na dva aviona S-49A ugra|ene kamere
tipa K-24 za vertikalno snimawe, za po-
trebe aero-foto izvi|awa. 

Promena uloge jedinice, koja je od ju-
ri{nog puka trebalo da postane lova~ki,
i novi zadaci, zahtevali su intenzivnu
obuku, a ona se manifestovala pove}anim
brojem udesa na S-49A (13 tokom 1954).

KRAJ LETA^KE KARIJERE
Mali resurs aviona od 150 ~asova

leta do prve generalne opravke i petogo-
di{wa upotreba u jedinicama uslovili su
da stawe aviona postane dosta lo{e. Ne-
dovoqni kapaciteti Zavoda za opravku
aviona br. 170 (ranije Vojne radionice
br.170), u kojima su ra|ene ve}e opravke
i generalni remonti aviona S-49A, te wi-
hova zauzetost poslovima na mlaznoj teh-
nici (koja je imala prioritet), ubrzali su
dono{ewe odluke o remontu jednog dela
aviona S-49A (planirano 20) u fabrici
„Ikarus”.

Tokom novembra 1954. na remont je
primqeno 12 S-49A, ali su oni zbog mno-
gobrojnih problema ostali dugo na oprav-
ci. Avioni su isporu~ivani jedinici posle
godinu dana – od kraja oktobra 1955. do
maja 1956, a dva aviona ostala su na re-
montu sve do jeseni 1956, jer se ~ekala is-
poruka stajnih trapova iz Italije. Prak-
ti~no, na remontu ih je zatekla i odluka o
brisawu iz upotrebe u borbenom sastavu
JRV-a. A upravo ta dva primerka (2307 i
2319) izabrana su da budu sa~uvana za bu-
du}u zbirku Muzeja jugoslovenskog ratnog
vazduhoplovstva. Predati su 1957. na ~u-
vawe Vazduhoplovnom nastavnom centru u
Somboru, a potom 1959. preba~eni u Va-
zduhoplovni vojni tehni~ki {kolski centar
u Rajlovcu na ~uvawe do kona~ne predaje
Muzeju JRV. Primerak S-49A br. 2319 sa-
~uvan je do dana{wih dana i u depou Mu-
zeja ~eka na restauraciju kako bi bio
spreman za izlagawe u stalnoj postavci
Muzeja vazduhoplovstva na aerodromu
„Nikola Tesla“. 

Novembra 1956. otpo~elo je prenao-
ru`awa 107. puka na avione F-47D tan-
derbolt. Preostalih 19 ispravnih prime-
raka S-49A preletelo je 14. i 15. maja
1957. iz Ni{a, preko aerodroma Beo-
grad, za Vazduhoplovni nastavni centar u
Sombor. Wihova leta~ka karijera bila je
zavr{ena. Kroz registar Jugoslovenskog
ratnog vazduhoplovstva pro{lo je 46 avi-
ona sa oznakom S-49A. 

Milan MICEVSKI

NESRE]E
Prilikom ve`be ga|awa na {ko-

lskom poligonu kod sela Mramor, 7.
avgusta 1954. dogodila se katastro-
fa, u kojoj su prilikom sudara izgu-
bqena dva S-49A. Tom prilikom je je-
dan pilot poginuo, a drugi se spasao
padobranom. Na`alost, to nije bila
i posledwa `rtva na S-49A. Dve go-
dine kasnije (16. avgusta) prilikom
prinudnog sletawa zbog kvara na mo-
toru, stradao je pilot 107. puka. On
je, ujedno, bio peta i posledwa `rtva
u 80 incidenata, koliko se dogodilo
tokom celokupne sedmogodi{we upo-
trebe S-49A u Jugoslovenskom rat-
nom vazduhoplovstvu.

Leskovca, sadejstvuje sa 107. pukom juri-
{ne avijacije, opremqenim avionima 
Il-2. Poseban uspeh zabele`en je na za-
dacima u kojima su u~estvovali mladi pi-
loti 4. klase [AOA, {to je pokazalo wi-
hovu visoku motivisanost i kvalitet obu-
ke. U jesen 1952. u puk je do{lo jo{ 11
mladih pilota 6. klase [AOA, koji su
raspore|eni na obuku u tre}u eskadrilu,
nazivanu i trena`nom.

Krajem maja 1953. 117. puk u~estvuje
na leta~ko-takti~koj ve`bi tokom koje se
avioni puka prebaziraju na pomo}ni ae-
rodrom kod Rume, odakle pole}u na zadat-
ke i dejstvuju „po aerodromu protivnika“.
Ali zbog nedovoqne obuke leta~a na avi-
onima S-49A u dejstvima po ciqevima na
zemqi, te zbog neujedna~enosti u wihovoj
individualnoj obuci, puk nije pokazao za-
dovoqavaju}e rezultate u dejstvima na po-
ligonu E~ka.

Tokom iste godine od 14. do 28. jula,
piloti 204. puka sadejstvovali su sa gar-
dijskom divizijom, koja je izvodila takti~-
ku ve`bu u rejonu Ripaw–Aran|elovac. Na
toj ve`bi puk je imao zadatak borbe za
prevlast u vazduhu na strani „plavih“. 

U organizaciji Prve vojne oblasti
od 1. do 7. oktobra 1953. izveden je teh-
ni~ki zbor radi sagledavawa borbenih
dejstava avijacije. Vazduhoplovstvo je, iz-
me|u ostalog, u~estvovalo i sa ~etiri S-
49A iz 44. divizije, koji su demonstrira-
li vazdu{ni boj.

U prole}e 1953. u 117. puku po~iwu
pripreme za prijem mlaznih aviona, a po-
~etkom juna i preobuka na T-33 i F-84G,
tako da sve svoje S-49A predaju 204. puku.
Iako je i taj puk predvi|en za prelaz na
mlaznu tehniku (preobuka otpo~iwe u avgu-
stu), svi wegovi S-49A lete do oktobra

iste godine u trena`noj eskadrili. Ta
eskadrila je rasformirana tokom novem-
bra, a svi preostali ispravni avioni S-
49A (25), i deo pilota, upu}eni su u Ni{ u
prvu eskadrilu 107. puka 29. divizije. 

Kako je do tada 107. puk bio opre-
mqen juri{nim avionima iqu{in Il-2
prelaz na potpuno druga~iju tehniku zadao
je velike probleme, posebno tehni~kom sa-
stavu. Puk je u jednom periodu imao 71
avion razli~itih tipova – aero-2, 212,
213, Il-2, UIl-2, S-49A, UJak-9. Od
aprila 1954. godine u 107. puku otpo~iwe
preobuka celokupnog sastava na S-49A, a
svoje Il-2 predaju jedinicama Tre}eg kor-
pusa. Ponovo su se pokazali problemi u
privikavawu na ko~ione komande prili-
kom sletawa, pa se slika podizawa avio-
na i oslawawa na nos i elise ponovila i
na ni{kom aerodromu. 

Zbog organizacionih problema puk je
u jednom periodu ostao bez ijednog isprav-

Priprema pilota pred let na
aerodromu Batajnica (1952)
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Na engleskom je „Machine-gun”, Fran-
cuzi ga zovu „Mitrailleuse”, Italijani
„Miragliatrice”, a Nemci „Maschinenge-
wehr”. Mi smo prihvatili od svih po
malo i nazvali ga mitraqez. Ina~e, re~

je o najte`em (te`ina mu se nekada kretala
od 70 pa i vi{e kilograma, dok je danas uo-
bi~ajena oko 15 kilograma), ali i najmo}ni-
jem streqa~kim automatskom oru`ju kalibra
od 6,5 do 20 milimetara. Preciznost im se
meri kilometrima, a uspe{no dejstvuju do
2.000 metara. Poslu`uje ih nekoliko vojni-
ka – ranije od pet pa navi{e, a danas dva-
tri vojnika. Nalaze se u naoru`awu svih vi-
dova i rodova vojske, a usled razli~ite tak-
ti~ke namene raznolike su i konstrukcije.

PONOVO AKTUELNI
Posle zavr{etka Drugog svetskog rata

velikom brzinom razvija se automatsko
oru`je, posebno automatske, odnosno juri-
{ne pu{ke, a polako se zanemaruju mitra-
qezi, naro~ito oni te{ki i velikokalibar-
ski. Ostaju samo najpoznatiji modeli poput
.50 M2 HB, koje su Amerikanci posle rata

Mitraqez velikog kalibra M87

KOJOT IZ KRAGUJEVCA 30

Borbeni no` Ferbern-Sajks
BODE@ SA JEDNOM 
NAMENOM 34

Samohodna top-haubica Bofors
Archer 155 mm
KONKURENCIJA NA 
SVETSKOM TR@I[TU 36

Testirano najsna`nije 
nenuklearno oru`je na svetu
OTAC SVIH BOMBI 40

Bojne glave na bazi 
termobari~nih sme{a
DECENIJAMA 
POZNATE I RAZVIJANE 41

Modernizacija ameri~kog
aviona A-10
TENK KOJI LETI 44

Nema~ko oru|e velikog kalibra
u Drugom svetskom ratu
XINOVSKI TOPOVI 49

SADR@AJ

KOJOT IZ KRAG

M I T R A Q E Z  V E L I K O G  K

Novi mitraqez pod nazivom
kojot razvili su in`eweri
iz „Zastave” kako bi se
zamenio zastareli NSV 
na tenkovima, pru`ila
vatrena podr{ka brodovima
protiv drugih plovnih
sredstava, te omogu}ilo
pe{adijskim jedinicama 
da dejstvuju na ciqeve u
vazdu{nom prostoru i na
zemqi na ve}im daqinama.
Svojim gorwim izgledom
mitraqez podse}a na
prethodnika NSV, dok je
trono`ac poput onog kod
automatskog baca~a granata.
Li~i i na ruski kord,
ali ih je po mnogim
re{ewima prevazi{ao.

15. oktobar  2007.
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takav vojnik je ve} sutra na bilo kom boji-
{tu `rtvovan. 

Posledwih godina pojavio se jo{ jedan
zahtev. Naime, u aktuelnim sukobima u svetu
na bojnom poqu pojavquje se veliki broj
oklopnih borbenih vozila koja svojim nao-
ru`awem predstavqaju ozbiqnu pretwu za
protivni~ke snage, ali su istovremeno i
atraktivni ciqevi. Zato se te`i{te pa`we
konstruktora usmerava na poboq{awe i mo-
dernizaciju starih modela, pove}awe pre-
ciznosti i efikasnog dometa i razvoj novih
vrsta protivoklopne municije koju bi kori-
stili mitraqezi. 

Da li ovaj uslov mo`e da ispuni malo-
kalibarski  mitraqez? Naravno da ne i zbog
toga mnogi konstruktori zadwih desetak go-
dina aktuelizuju velikokalibarski mitra-
qez. Ne{to sli~no se desilo i sa velikoka-
libarskim snajperskim pu{kama. Danas se,
posle dugog zati{ja od Drugog svetskog rata
(u kome se wihov razvoj potpuno zanemario),
ne mo`e zamisliti snajperski tim bez snaj-
perske pu{ke minimalnog kalibra od 12,7
milimetra. Tim smerom je nastavqen i raz-
voj mitraqeza. Neke od wih vredi pomenuti,
a to su singapurski CIS u kalibru od 12,7 mm,
zatim belgijski BRG sa malo ~udnim kali-
brom od 15,5 mm, pa ameri~ki TARG kali-
bra od 12,7 mm, ali i ruski kord kalibra
od 12,7 milimetara. 

Prate}i trendove u svetu naoru`awa,
jo{ osamdesetih godina i „Zastava – namen-
ska“ izbacila je prototip mitraqeza veli-
kog kalibra 12,7 mm ~ija je osnovna namena
bila protivavionska odbrana jedinica, a
sve kako bi se omogu}ila wihova ve}a samo-
stalnost. Postoqe za taj mitraqez bilo je
univerzalno i omogu}avalo je primenu dva
stava – sede}i i le`e}i polo`aj ni{anxije.
Ali, taman kad su po~ela testirawa, raspa-
la se dr`ava (SFRJ) pa se od tog projekta
samo privremeno odustalo. 

USAVR[EN  MODEL
Konstruktori „Zastave“ su se na beo-

gradskom sajmu NVO Partner 2004. godine
pojavili sa novim modelom. Bio je to kojot.
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delili nemilice kao pomo} dr`avama za-
padnog bloka ali i zemqama tre}eg sveta.
Ali „velika pedesetica,” koja je dobro po-
slu`ila u ratu, montira se gotovo na svim
borbenim sredstvima – od tenkova za PA
dejstvo, oklopnih borbenih vozila, vozila
za vu~u artiqerijskih oru|a pa do, zakqu~-
no, borbenih, odnosno, neborbenih xipova.
Na istoku to je slu~aj sa NSV mitraqezom.

Me|utim, i Istok i Zapad tokom niza
godina poku{avaju da prona|u odgovaraju}u
zamenu za veterane, ali im to te`e polazi
za rukom. Sukobqavaju se i konstruktori u
zahtevima oko savremenog mitraqeza. Wi-
hova osnovna pa`wa usmerena je na dva, u
su{tini kontradiktorna zahteva – napravi-
ti oru`je koje }e po masi i jednostavnosti
biti pu{komitraqez, a po efikasnosti mi-
traqez. To bi u prevodu zna~ilo napraviti
oru`je kalibra izme|u 6 i 8 milimetara,
maksimalne te`ine do 15 kg, brzine ga|awa
oko 800 sa +/- 100 metaka u minuti, uspe-
{nog dejstva na ciqeve na zemqi do 1.500
metara. Po`eqno je da na~in hrawewa bu-
de redenik, da oru|e poslu`uje jedan vojnik,
koji nosi i izvesnu koli~inu municije. Ali,

UJEVCA

A L I B R A M 8 7
Svojim gorwim izgledom mitraqez li~i na
NSV, dok je trono`ac kao ukraden od auto-
matskog baca~a granate. Taj novi mitraqez
razvili su „Zastavini” in`eweri kako bi
se zamenio zastareli NSV na tenkovima,
pru`ila vatrena podr{ka brodovima pro-
tiv drugih plovnih sredstava, te omogu}ilo
pe{adijskim jedinicama da dejstvuju na ci-
qeve u vazdu{nom prostoru i na zemqi na
ve}im daqinama.

Posle malo du`eg osmatrawa i proma-
trawa novog mitraqeza dobri poznavaoci
oru j̀a odmah bi rekli da je to u stvari kopi-
ja ruskog korda. U neku ruku bili bi u pravu,
jer su polaznu osnovu za razvoj velikokali-
barskog mitraqeza stru~waci u „Zastavi“
imali u konstrukcijskom i tehni~kom re{ewu
upravo ruskog korda. Me|utim, oti{lo se da-
qe, neka re{ewa su naprednija, ~ak i boqe.

Za osnovu te{kog mitraqeza M87 upo-
trebqena je konstrukcija poznatog NSV-a (~u-
venih konstruktora mitraqeza – Nikiton,
Volkov i Sokolov), najboqeg te{kog mitra-
qeza koji je ikada napravqen jer omogu}ava
pouzdano funkcionisawe bez zastoja u svim
terenskim ili vremenskim uslovima. Sem to-
ga, gledaju}i kojota, koji je i daqe enigmati~-
no sredstvo, poznavaoci oru`ja mogu da iz-
vuku nekoliko bitnih zakqu~aka – spoqa{wa
zavr{na obrada veoma je precizna i visokog
kvaliteta; cela spoqna povr{ina presvu~e-
na je specijalnim pe~enim lakom otpornim
na udarce i druge spoqne uticaje i faktore;
nijedan deo ne reflektuje izdajni~ku sve-
tlost; delovi su izra|eni od visokokvalitet-
nih termi~kih obra|enih ~eli~nih otkovaka;
cev je hladno kovana i sa unutra{we strane
hromirana ~ime joj je produ`en vek trajawa,
a mo`e brzo da se promeni tokom borbenih
dejstava, radi ~i{}ewa ili hla|ewa.

Prilikom proizvodwe svih delova mi-
traqeza kori{}ene su savremene ma{ine
koje obezbe|uju veoma preciznu izradu i ni-
sku toleranciju. Novi mitraqez raspola`e
sa mehani~kim ni{anom, a u mogu}nosti je
da koristi i teleskopski ni{an za ga|awe
ciqeva na zemqi, ali i refleksni protiva-
vionski ni{an. Kojot se puni redenikom ~iji
su ~lanci odvojivi, prazne ~aure izbacuje



bacuje odmah iz sanduka ve} se
preme{ta na desnu stranu sandu-
ka gde ~eka zatvara~ koji se vra-
}a sa novim metkom za cev. Pri-
likom kretawa napred zatvara~
zahvata i ~auru i ubacuje je u cev
za izbacivawe. 

Kapacitet te cevi bile su ~e-
tiri ~aure, {to zna~i da je tek
nakon opaqenog petog metka iz
cevi za izbacivawe ispala prva
~aure. Do tada se donekle i ohla-
dila, a i mesto pada ~aura je
strogo napred na bezbednoj uda-
qenosti od ruke ni{anxije. Kod
na{eg kojota kapacitet cevi za
izbacivawe je mawi i iznosi sa-
mo dve ~aure. Dok ~aure ispadaju
napred rastavqeni ~lanci rede-
nika ispadaju sa leve strane san-
duka. Ti isti ~lanci mogu se upo-
trebqavati vi{e puta – pune se
ru~no (malo te`e) ili sa puwa~em
redenika koji spada u komplet mi-
traqeza (malo lak{e a i br`e).

Te{ko mo`emo re}i da je kod
mitraqeza to cev i za hla|ewe
~aura, jer on dejstvuje iskqu~ivo
rafalnom paqbom, te bi u tom
slu~aju ta cev bila u stvari usme-
riva~ za izbacivawe ~aura una-
pred radi spre~avawa opekotina
kod strelaca – ni{anxije.

Mitraqez poseduje mehani~-
ke ni{ane pomo}u kojih mogu
uspe{no da se ga|aju ciqevi do
2.000 metara. Predwa mu{ica
je velika i lako uo~qiva. Zbog
toga poseduje mo}ne {titove sa
leve i desne strane mu{ice koji
spre~avaju mehani~ka o{te}ewa
(po{to jako viri van gabarita
cevi). Zadwi ni{an kojota je
klasi~an sa daqinama ga|awa
od 400 do 2.000 metara. Pored
toga na zadwem ni{anu nalazi
se i ni{anska regleta koja slu-
`i za zauzimawe preticawa pri
ga|awu pokretnog ciqa i za ot-
klawawe uticaja bo~nog vetra.
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unapred, gasna komora ima regu-
lator protoka barutnih gasova,
kundak je potpuno {upaq, ali sa
amortizerom, pi{toqski ruko-
hvat je sa mehanizmom za okida-
we, zapiwawe se vr{i preko ru-
~ice za zapiwawe na kojoj je
u~vr{}ena sajla (koja se nalazi
sa desne strane postoqa).

Zapiwawe mitraqeza je ma-
lo druga~iji od onog na {to smo
svi navikli. Ako se malo boqe
pogleda sanduk mitraqeza sa obe
strane, ne vidi se nigde klasi~na
ru~ica za zapiwawe zatvara~a,
uobi~ajena kod svih dosada{wih
mitraqeza. Ipak, sa desne stra-
ne mo`e da se uo~i mali ispust,
koji, me|utim, ne mo`e rukom da
se povu~e u zadwi polo`aj. Taj ma-
li ispust le`e u ̀ leb na postoqu,
koji je povezan sa ru~icom i saj-
lom za zapiwawe (nalazi se sa
zadwe dowe desne strane kolev-
ke postoqa).  Povla~e}i ru~icu
sa sajlom u zadwi polo`aj povla-
~i se i zatvara~, pri ~emu se sa-
bija povratna opruga. Ali to je
lak{e re}i nego uraditi. U slu-
~aju da ste u le`e}em polo`aju, i
ako kundak niste dobro postavi-
li u zgib ramena, a ru~icu za za-
piwawe uhvatili sa obe ruke, ne-
}ete uspe{no zapeti zatvara~, a
postoji i opasnost da ostanete
bez nekog zuba. Kundak treba po-
staviti pravilno i gurati ga ra-
menom u predwi polo`aj, a za to
vreme sa obe ruke povu}i ru~icu
sa sajlom unazad, sve dok se ne
~uje zapiwawe zatvara~a u zad-
wem polo`aju. Ru~ica sa sajlom
se pu{ta i ona odlazi na svoje
mesto, a ni{anxija je sada pri-
premqen da otpo~ne sa ga|awem.

CEV ZA IZBACIVAWE
^AURA
Da vru}e ~aure koje izba-

cuje mitraqez ne bi opekle po-
mo}nika ili samog ni{anxiju,
primeweno je re{ewe koje je pr-
vi osmislio ~uveni konstruktor
i otac mitraqeza Hiram Maksim
davne 1884. godine. Poznati
konstruktor je pored navlake ce-
vi sa spoqne strane ugradio jo{
jednu kra}u cev koja je bila ma-
lo ve}eg obima nego sama ~aura
(ne{to je kra}a od cevi mitra-
qeza i imala je nekoliko otvo-
ra na wemu). Nazvao ju je cev za
izbacivawe (ejection tube). Na-
kon opaqewa, ~aura se izvla~i
iz le`i{ta metka, ali se ne iz-

OSNOVNI TAKTI^KO-TEHNI^KI PODACI
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Negde otprilike na sredini cevi je ga-
sna komora. Ispred we postavqena je ru~i-
ca pomo}u koje mitraqez mo`e da se tran-
sportuje, odnosno, koja slu`i i za va|ewe
cevi iz le`i{ta prilikom zamene (kao na
pu{komitraqezu M84). Odlika te ru~ice je
da se, kada nije u upotrebi, preklapa u dowi
predwi polo`aj i ne smeta strelcu – ni{an-
xiji kada koristi mehani~ki ni{an. 

Prilikom izbora kalibra najva`niji
zahtev je bio da omogu}i uspe{no dejstvo na
velikim daqinama (do 2.000 metara), ali i
da na odre|enoj daqini ima dovoqno snage
da probije ~eli~nu plo~u odre|ene debqine.
Kada se razvijao mitraqez nije bilo po-

trebno posebno praviti kalibar za wega,
ve} je oru`je prilago|eno postoje}im karak-
teristikama kalibra 12,7 milimetara. On
je pru`ao sasvim solidne rezultate i zado-
voqavao sve zahteve koji su postavqeni kon-
struktorskom timu. U arsenalu kalibra 12,7
mm postoje razna zrna koja na razli~itim
daqinama uspe{no mogu probijati odre|enu
debqinu prepreke i izazvati paqewe lako
zapaqivih materijala.

TRI VRSTE POSTOQA
Kao osnovno borbeno sredstvo mitra-

qez svoje zadatke uvek izvr{ava sa nekog po-

stoqa pa se shodno tome isporu~uje sa pe-
{adijskim, oklopnim ili brodskim postoqem
u zavisnosti od krajweg korisnika. Postoqa
obezbe|uju stabilnost i precizniju paqbu
svakom oru`ju, a primewena konstrukcijska
re{ewa zavise od vida, odnosno roda. 

Pe{adijska postoqe se prave u dve
osnovne verzije. Prva je trono`no postoqe
sa sedi{tem za strelca, odnosno ni{anxiju,
sa kolevkom sa mehanizmima, kontrolama i
ni{anom sli~nim onima za tenkovsko posto-
qe. Ono mo`e da se pode{ava po visini i po
pravcu. Tako|e, ima i ru~icu za no{ewe, ko-
ja omogu}ava prenos postoqa na mawim dis-
tancama. Prilikom dejstva sa tog postoqa
mitraqez mo`e biti utvr|en i po pravcu i
prema visini (elevaciji). U kompletu mitra-
qeza nalazi se i refleksni protivavionski
ni{an. On se koristi iskqu~ivo za ga|awe
ciqeva u vazdu{nom prostoru i to kada stre-
lac – ni{anxija sedi na pe{adijskom posto-
qu. U ovome kompletu nalazi se i teleskop-
ski ni{an za ga|awe meta na zemqi, ali iz
le`e}eg stava. Kada se mitraqez nalazi na
ovome postoqu bez obzira na to da li stre-
lac – ni{anxija sedi ili le`i, opaqivawe
se izvodi preko sistema poluga koji se nala-
ze na samom postoqu. Te poluge se aktiviraju
iskqu~ivo rukom strelca – ni{anxije.

Postoqe se lako rasklopa na tri glav-
na dela, od kojih svaki ima mawe od 25 kg,
pa se oru`je mo`e transportovati za le|i-
ma vojnika, ~ak i na velikim udaqenostima
(i na te{kom terenu). 

Pored toga, postoji jo{ jedna verzija
pe{adijskog postoqa. Re~ je o lakom trono-
`nom postoqu nalik na ono kod automatskog
baca~a granate, ali uve}anom za potrebe
mitraqeza. Na postoqe je postavqen jo{ je-
dan deo, kao kolevka, u koji se postavqa mi-
traqez. Kolevke se pozadi zavr{ava sa {u-
pqim kundakom koji ima svoj amortizer, a sa
dowe strane sa pi{toqskim rukohvatom i
mehanizmom za okidawe. Kada je mitraqez
opremqen sa takvim postoqem stav za ga|a-
we mo`e da se reguli{e od le`e}eg do kle-
~e}eg polo`aja. U tom slu~aju na mitraqez
mo`emo montirati razne opti~ko-elektron-
ske ure|aje za ni{awewe daqu ali i no}u.

Postoji i brodsko postoqe koje se sa-
stoji od zvona sa sedi{tem za strelca i
ugra|enim tenkovskim postoqem. I u ovome
slu~aju omogu}eno je montirawe raznih op-
toelektronskih ure|aja za ni{awewe dawu
i no}u. Na kraju, postoji tre}a vrsta posto-
qa koje je isto tako specifi~no jer se odno-
si na montirawe mitraqeza na tenkove i na
oklopna borbena vozila, a wegova primar-
na uloga je pru`awe protivavionske za{ti-
te oklopnim jedinicama.

Uz mitraqez se krajwem kupcu isporu-
~uju i rezervni delovi za osnovno odr`ava-
we u koje spadaju rezervna cev i prate}i
pribor.

I{tvan POQANAC

KORENI
Put razvoja mitraqeza je prili~no

zanimqiv. Naime, jo{ u 19. veku postojala
je potreba da se konstrui{e vatreno oru`-
je pove}ane brzine i daqine ga|awa a ta
`eqa nekih komandanata se ispuwava po-
~etkom druge polovine tog stole}a. Uskoro
se pojavquje vi{e konstrukcijskih re{ewa
i mahom su to oru`ja sa nekoliko cevi,
montiranih na pokretom postoqu (Ripley
1861 i Gatling 1862). Do prvog upotrebqi-
vog modela sa jednom cevi sa~ekalo se jo{
neko vreme. Godine 1884. Hiram Maksim
konstrui{e prvi mitraqez. Bio je to mi-
traqez kalibra 11,4 mm sa brzinom ga|a-
wa od 600 metaka u minuti. Ciklus rada
se ponavqao sve dok je u tkaninskom rede-
niku bilo municije ili dok je bila priti-
snuta obara~a. Mitraqezom se ga|alo sa
trono{ca, a cev se hladila vodom. Kon-
struktori su tokom narednih godina uradi-
li neke modifikacije, a mnoge zemqe sveta
su taj mitraqez usvojile u naoru`awe.

Prve su ga u ratu upotrebile britan-
ske kolonijalne snage u Avganistanu, a po-
tom i u Burskom ratu. Kako se na bojnom
poqu pokazao kao veoma uspe{no oru`je,
podrazumevalo se wegovo usavr{avawe i
daqi razvoj. Tako su krajem XIX i po~etkom
XX veka u svim vode}im zemqama tada{weg
sveta, a po ugledu na Maksima, mnoge fir-
me za proizvodwu oru`ja razvile svoje
konstrukcije mitraqeza. U Francuskoj to
je bio Hotchkiss (M. 1897), u Velikoj Bri-
taniji Vickers (M.1909), u Nema~koj Berg-
man (M.1902, M. 1903 i M. 1910). Zbog
mitraqeza mnoge dr`ave sveta su prome-
nile borbeno pravilo za pe{adiju. 

Godine 1912. konstruisan je i prvi
vazduhoplovni mitraqez pod nazivom Le-
wis. Srbija je u balkanskim ratovima ko-
ristila nema~ke mitraqeze Maksim
M.1909, kalibra 7 milimetara, a pre Pr-
vog svetskog rata divizije srpske vojske
imale su vi{e vrsta mitraqeza i to 32
ruska,  osam italijanskih, 20 srpskih i 24
ostalih. U Prvom svetskom ratu pokazali
su se kao izvanredno mo}no oru`je. Zbog

toga se usavr{avaju postoje}i i izra|uju
novi modeli. 

Pojavquju se i „Koltovi” a i „Brau-
ningovi” modeli mitraqeza. Koliko su ta
oru`ja u Prvom svetskom ratu bila zastu-
pqena ukazuju i brojke o wihovoj proiz-
vodwi u periodu od 1914. do 1918. Tako
je Velika Britanija proizvela 24.000,
Francuska 88.000, Italija 37.000, Ne-
ma~ka 72.000 i Rusija 27.500. U pe{adiji
se formiraju mitraqeske ~ete, pa ~ak i
bataqoni.

Izme|u dva rata mitraqezi se teh-
ni~ki usavr{avaju – ciq je smawewe te-
`ine i izrada modela univerzalno upo-
trebqivih kao pe{adijskih i protivavi-
onskih. U jedinicama se pove}ava broj mi-
traqeza. U Drugom svetskom ratu razvije-
ni su jo{ neki modeli. Uglavnom se te`i
univerzalnosti – da mogu dejstvovati sa
univerzalnog lafeta, ali i sa no`ica. 

Tokom Drugog svetskog rata u Velikoj
Britaniji proizvedeno je 317.000 mitra-
qeza, u Kanadi 327.000 a u SAD
2.725.000. Zbog razli~ite takti~ke name-
ne pojavquju se razna postoqa i mehani-
zmi za pode{avawe mitraqeza koji obez-
be|uju ve}u efikasnost vatre, udobnije po-
slu`ivawe, boqu vatrenu, takti~ku i ma-
nevarsku sposobnost. Na tenkovima se,
kako se smawuju wihovi gabariti, umawuje
i broj mitraqeza da bi se na kraju sve sve-
lo na jedan velikokalibarski i jedan
obi~ni, spregnut sa glavnim topom ili ne-
zavisno od wega.

Posle Drugog svetskog rata nastavqa
se usavr{avawe mitraqeza. Te`i se sma-
wewu gabarita i te`ine, mogu}nosti dej-
stva sa univerzalnog postoqa ili sopstve-
nih no`ica, brzini dejstva od 600 do
1.000 metaka u minuti, brzom prenosu va-
tre sa jednog na drugi ciq, prostoj kon-
strukciji, lako}i rukovawa i izradi od
kvalitetnog materijala. 

Mitraqezi su se u pe{adiji uglav-
nom delili po kalibru i te`ini. Tako su
po kalibru postojali malokalibarski
(ili obi~ni) i velikokalibarski,  a po
te`ini laki i te{ki.
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elativno dug period operativne upo-
trebe doma}eg borbenog vozila pe{a-
dije BVP M-80 i M-80A mogao bi da se
oceni kao ograni~avaju}i ~inilac za
wihov budu}i opstanak u naoru`awu

Vojske Srbije. Mo`da bi stawe bilo i za-
briwavaju}e kada bi zemqe u okru`ewu
imale modernija guseni~na vozila te vrste.
Ali to nije tako. Ipak, indiferentan odnos
nije po`eqan. 

Susedne zemqe ubrzano ugovaraju ili
ve} nabavqaju iz uvoza najnovije oklopne
transportere (OT) to~ka{e, „hit vozila“
koja ko{taju vi{e od dva miliona ameri~-
kih dolara, a neka dosti`u cenu oko pet mi-
liona dolara. Mi se ne pomeramo s mesta u
tom smislu. Za{to? Naj~e{}i odgovor jeste:
nema para. Ali to nije opravdawe za inert-
nost. U istupima zvani~nika Srbije i od-
brane mo`e da se nasluti da se i o tome
ozbiqno razmi{qa. Strategijski pregled
odbrane, izme|u ostalih prioriteta u raz-
voju sistema odbrane, kao jedno od strate-
gijskih opredeqewa, defini{e izgradwu
brojno mawe, ali savremeno opremqene i
borbeno osposobqene vojske za izvr{ava-
we raznovrsnih zadataka u mogu}nim izazo-
vima i pretwama za odbranu Srbije. 

Snage na{e Kopnene vojske u procesu
transformacije reorganizovane su u ~eti-
ri brigade KoV, jednu specijalnu i artiqe-
rijsku brigadu, kao osnovne zdru`ene tak-
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Od prvoga javnog 
prikazivawa na paradi 
9. maja 1975. u Beogradu, 
doma}i BVP M-80 izazivao je
pa`wu stranih vojnih
stru~waka, koji su ga nesum-
wivo cenili. U gra|anskom
ratu devedesetih godina i za
vreme agresije Natoa na SRJ, 
ta vozila, jednostavna za 
rukovawe, stekla su poverewe
svojih posada, pokazav{i 
pouzdano funkcionisawe i
efikasnost u borbenim 
dejstvima. Tako je do danas,
ali kako tehnologija brzo 
napreduje, ukazuje se potreba
da se i ta vozila modernizuju.
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te{ke OT nemerah (informacije govore, po
ceni od jedan i po do dva miliona ameri~-
kih dolara po vozilu). Francuska je po~e-
la modernizaciju svojih BVP tipa AMX-
10P/PC (od ukupno 350 modernizova}e 108
po ceni ve}oj od pola miliona ameri~kih
dolara za vozilo). Pri tome se ra~una na
wihov ostanak u armiji do 2020. godine, do
kada }e pristi}i iz proizvodwe to~ka{ VB-
CI 8h8 ~iji je razvojni put trajao vi{e od
15 godina i komandni VBC 8h8, (550 plus
150 tih vozila).

Velika Britanija, po svome programu
modernizacije BVP Warrier po planu, WLIP
(modernizacija IFV Warrior), od ukupno pro-
izvedenih 789 vozila modernizuje 449 ba-
znih modela, sa ulagawem ve}im od jedne
milijarde dolara, a jo{ 125 vozila bi}e
konvertovano u vozila za podr{ku. Podse-
timo se da je Warior vr{wak na{ih BVP M-
80A (proizvo|eni su od 1986 do 1995).
Usvojen je i plan modernizacije tenkova
Challenger 2 (ima ih 386), {to }e ko{tati
vi{e od 2,5 miliona dolara po jednom vo-
zilu. Samo ti primeri dovoqno upu}uju da
vidimo kako to rade oni kod kojih je raci-
onalnost u tro{ewu bitna odlika. Moder-
nizacijom se starija OBV dovode na nivo
aktuelne ili naredne tehnolo{ke genera-
cije, ali uz mawa finansijska ulagawa. 

Od samoga po~etka razvoja BVP M-80
(razvojna oznaka OT M-980) JNA se opre-
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ti~ko-operativne sastave bataqonskog ti-
pa. U brigadama se nalazi oko 250 tenkova
/M-84/84A i T-72M/ i oko 350 BVP (M-80
i M-80A). Kako Vojska Srbije raspola`e sa
oko 550 BVP, ~ija je modernizacija preki-
nuta devedesetih godina, name}u se dva pi-
tawa – do kada }e modernizacija da kasni i
{ta }e biti sa prekobrojnih oko 200 BVP?
Da li }e i oni do~ekati giqotinu „brener“
aparata (kao T-55 i druga stara oklopna
borbena vozila – OBV)? 

MODERNIZACIJA
Od razvoja prvih prototipova BVP do

dana{wih dana, u programima razvoja i
modernizacije, te konverzije u druge vrste
OBV, razvijeno je petnaestak tipova vozi-
la na osnovi {asije BVP M-80/80A. Ve}i-
na zemaqa u svetu, pored nabavke novih
OBV, intenzivno modernizuje svoja starija
ili ~ak zastarela vozila, ali ih malo wih
re`e i {aqe u livnice ~elika. Eklatantan
primer jeste Izrael (sa buxetom za odbra-
nu oko 12,5 milijardi ameri~kih dolara,
plus oko 2,5 milijarde vojne pomo}i iz
SAD godi{we). Tamo se modernizuju stari
OT M-113/113A1 (imaju ih oko 5.500 hi-
qada, raznih modela), koji su vr{waci na-
{ih rashodovanih OT M-60/M-60P iz {e-
zdesetih godina 20. veka. U planu je moder-
nizacija oko 500 OT. Konverzija prvih se-
rija doma}ih tenkova merkava Mk 1 i 2 u

A ISTOG VOZILA
delila za sprovo|ewe razvojnog projekta
radi ugradwe komponenata novijih tehno-
lo{kih re{ewa, sa orijentacijom na do-
ma}e istra`iva~ko-razvojne i proizvodne
potencijale, ali ne po svaku cenu. Gde je bi-
lo pogodno – da se ne bi kasnilo, i ako je
strano re{ewe bilo boqe, nije se ni od
toga odustajalo. Ve} na startu proizvodwe
baznog modela BVP M-80 od 13,5 t (top 20
mm M-55 spregnuti mitraqez PKT i dva
usmera~a POVR M14M maqutka, motor di-
zel HS115-2 V8, 194 kW) zapo~ela je modi-
fikacija podsistema vozila (oko 270 od
proizvedenih 1.000 vozila) i od 1984. go-
dine te~e proizvodwa BVP M-80A, mase
13,85 t (isto naoru`awe, ali sa ja~im mo-
torom od 235 kW). Kako je model M-80A
predstavqao solidnu bazu za razli~ite do-
gradwe, modifikacije i konverzije, zapo-
~et je intenzivni razvoj novih projekata:
komandnih vozila, vozila za POB i PVO,
in`iwerijskih, izvi|a~kih, sanitetskih.

Uprava OMJ, VTI i namenska indu-
strija su, kao posebnu aktivnost, imali
programe modernizacije BVP M-80A. Naj-
pre u vozilo sa topom 30 mm BVP M-80A1,
potom u izvi|a~ke varijante BVP M-80A
I. Navedeni programi su obustavqeni sa
raspadom SFRJ. SRJ je devedesetih godi-
na poku{avala da nastavi zapo~ete pro-
grame ili otvori nove. Rezultat su bili
BVP M-96, pa BVP M-80A/98, da bi se
2006. i ove godine obnovio program sa-
mohodnog PA topa 30/2 mm, ali sa potpuno
redizajniranom kupolom u odnosu na ta-
kvo oru|e iz osamdesetih godina.

STRELA -10M2
Na osnovu BVP M-80/80Au proteklom

periodu razvijeno je dosta vozila – do ni-
voa serijske proizvodwe do{li su komand-
ni BVP za nivo komandira mehanizovane
~ete, BVP M-80A K^, za nivo komande me-
hanizovanog bataqona, BVP M-80A KB. Za
nivo oklopne i mehanizovane brigade i di-
vizije, komandni transporter VK M-80 sti-
gao je do nulte serije, ali se proizvodwa
nije nastavila zbog ratnih zbivawa. Vozi-
la su bila opremqena odgovaraju}im sred-
stvima veze, {tabnim pomagalima, bez na-
oru`awa na kupoli, osim jednog mitraqeza
na tureli za samoodbranu, a BVP M80A K^
je zadr`ao naoru`awe na kupoli. 

Kalibar topa od 20 mm na baznom mo-
delu pokazao se kao nedovoqan, pa je upo-
redo sa proizvodwom BVP M-80 tekao raz-
voj modernije verzije BVP M-80A1, naoru-
`ane doma}im topom 30 mm zastava – M-86
i POVR 9M14P1 maqutka-1, instalisanom
u modifikovanoj kupoli ~e{kog porekla vi-
dra (jednosedna kupola). U toku 1988. izra-
|ena su dva prototipska vozila. Bila je
planirana proizvodwa oko 200 jedinica u
Famosu (Sarajevo), ali su ratna zbivawa
presekla daqi rad. 



OBV. Plan razvoja trebalo je da se usvoji
na Glavnom vojnotehni~kom savetu (GVTS)
1988. Osnovu za konstrukciju izvi|a~kog
vozila trebalo je preuzeti od BVP M-
80A1. Razlike su bile u broju ~lanova po-
sade (4 plus 4), efikasnijim sredstvima za
vezu sa ve}im dometima i za{ti}enim kodi-
ranim signalima, savremenijim ure|ajima
za no}na osmatrawa i izvi|awe, i rada-
rom za osmatrawe na terenu. Planom rea-
lizacije bila je predvi|ana proizvodwa
oko 200 vozila. Taj program je obustavqen
1992. godine.

RAKETNI SISTEM PVO SAVA
U stru~noj literaturi i dokumentaciji

to vozilo se pojavqivalo sa nekoliko ozna-
ka: SPOLO-1, BVP M-80A LT i POL M-91.
Re~ je o BVP M-80Asa koga je uklowena ori-
ginalna kupola, a instalisana kupola POL
M-83 sa 2h3 usmera~a POVR, tipa maqutka
9M14MPI (maqutka-P, a zadr`ava spreg-
nuti mitraqez PKT 7,62 mm), prethodno pri-
mewena na POL M-83 (popularno BOV-1).
Do 1980. razvijena su dva prototipa POL
M-91 na {asiji BVP M-80A. Odustalo se
od toga rada i ubrzano je po~ela proizvod-
wom POL M-83. POL M-91 na {asiji BVP
M-80A bio bi primeren i danas, a mogu}-
nosti za wegovo unapre|ewe su velike.

Krajem osamdesetih godina u Jugosla-
viji je usvojena licenca za proizvodwu ra-
ketnog sistema PVO malog dometa strela-
10M na bazi BVP M-80A. Modifikacijama
i nekim inovativnim re{ewima u licen-
cnom razvoju dostignut je nivo verzije stre-
la-10M2 boqih odlika od polaznog modela.
Taj sistem je dostigao fazu razvoja proto-
tipskog modela. Na verifikacionim ispiti-
vawima, pri proveri verovatno}e uni{te-
wa ciqa u okviru zadatih parametara sa
jednom ispaqenom raketom, dostigao je ve-
rovatno}u uni{tewa od 0,3 do 0,6. Daqi
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U Vtojnotehni~kom institutu i Zasta-
va-oru`ju, ipak, nastavqen je rad na defi-
nisawu kupole M-91 i nekih elemenata na-
oru`awa, pa je devedesetih godina BVP sa
tom kupolom dobio oznaku BVP M-96, da bi
se nekoliko godina kasnije to sredstvo po-
javilo kao BVP M-80A/98. Pod tim nazi-
vom, ali sa izvesnim odstupawima od prvo-
bitno definisanih razvojnih elemenata,
vozilo je prikazano na poligonu Tehni~kog
opitnog centra u Nikincima, povodom pro-
slave Dana Vojske SRJ i 55 godina od osni-
vawa Jugoimporta – SDPR. Vojnim, politi~-
kim, i privrednim predstavnicima, te iza-
slanicima odbrane stranih zemaqa, 30. ju-
na 2004. prikazani su i vo`wa BVP M-
80A/98 sa kupolom M-91-EII, i ga|awe iz
topa 30 mm zastava M-86.

PERSPEKTIVNA KONCEPCIJA
I pored distance od deset godina,

koncepcija BVP M-96 (dogra|ena verzija
BVP M-80A1) bila bi validno re{ewe, uz
odre|ene dogradwe, i danas. Po~etak ra-
da na Takti~koj studiji u Upravi OMJ G[
JNA na razvoju BVP nove generacije dati-
ra jo{ iz 1987. godine. Po toj koncepciji
masa novog BVP trebalo je da bude oko
16,5 t (bazni model oko 14 t), da ima dvo-
~lanu kupolu, top kalibra 30 mm, stabili-
zaciju u obe ravni, laserski deqinomer,
ni{anski ure|aj sa termalnim kanalom i
balisti~kim ra~unarom. Za{tita od AP
projektila u predwoj polusferi od kali-
bara 30 mm na 1.000 m, ostalih strana od
kalibra 12,7 mm projektila AP. Za sli~an
standard za{tite kod savremenih BVP
borbena masa vozila je odavno prema{i-
la 20 t, {to se smatralo gorwom grani-
com, i dostigla vi{e od 30 t, a kod nekih i
do 40 t, ne ra~unaju}i varijante te{kih
OT nastalih konverzijom starijih tipova
tenkova.

Top 30 mm M-86 sa svojim AP projek-
tilom ima probojnost oklopa od 60 mm/90

stepeni/1.000 m, odnosno trostruko vi{e
od baznog oru|a na BVP M-80, topa 20 mm
M-55. Efikasna daqina ga|awa pove}ana
je za 500 – 1.000 m u odnosu na top 30 mm
M53/59, odnosno za 1.000–1.500 m u od-
nosu na top 20 mm M-55. POVR tipa maqut-
ka-2M, novija maqutka- 2T, sa sistemom vo-
|ewa PAS (II generacija POVR) dostizale
su probojnost 800 mm oklopa, tj. 800 mm iza
ERO. Cena vozila trebalo je da bude uve-
}ana za 38 odsto, u odnosu na bazni BVP
(1,5–1,85 miliona ameri~kih dolara), ali
znatno ispod cena savremenih BVP, kako gu-
seni~nih tako i to~ka{kih – na primer, vi-
{enamenski razvojni MRAV 8h8 IFV Boxer od
3,7 do 4,1 milion ameri~kih dolara, guse-
ni~ni CV9035 Mk3 6,17 miliona, a Puma
IFV dosegla je 8,4 miliona dolara. 

Polaze}i od stawa modernizacije na-
{ih OMJ sa tenkovima i BVP iz doma}e
proizvodwe, savremenih koncepcijskih re-
{ewa, Uprava OMJ je razradila Takti~ku
studiju u kojoj je nagla{ena potreba pose-
dovawa i savremenog izvi|a~kog guseni~nog

Komandno vozilo VK - 80A

„Strela-10M2J”
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slu~aju POL M-91, to~ka{koj verziji BOV-
3 4h4, na ~iju {asiju je montirana kupola
sa dvocevnim topom 30/2 mm. Takvo sred-
stvo dobilo je oznaku BOV-30. ̂ etiri pro-
totipska vozila BOV-30 prodefilovala
su na Paradi pobede 9. maja 1985. godi-
ne. To je bila labudova pesma i za BOV-30
i za SPAT 30/2 mm M-80A. Istina, na pu-
tu razvoja drugog oru|a, ispre~io se zah-
tev da se prioritet da raketnom sistemu
na bazi strele-10M, uslovno ozna~enom
kao strela-10M2 sava.

Posle 16 godina, posmatraju}i pri-
kazani SPAAG 30/2 na Sajmu 2007. godine
i ocewuju}i wegove performanse, mo`e se
zakqu~iti da je to sredstvo, u vreme razvo-
ja i kasnije, ~ak bilo i ispred svih cevnih
sistema PVO kojima je JNA raspolagala.

Razvojno-istra`iva~ki napori i po-
duhvati VTI i Zastava-oru`ja, u saradwi
sa Teleoptikom, Rudi ^ajavcem, Prvom Pe-
toqetkom, Slobodom – ^a~ak i drugim
preduze}ima, omogu}ili su da se dobije
pristojno cevno oru|e PVO, prihvatqivih
odlika i za dana{we vreme. Sigurno ima
prostora za unapre|ewe ni{anskih i ra-
~unarskih sistema, ugradwu radara i po-
boq{awe municije. Ti i drugi potezi po-
vrati}e ugled tog sistema, ukoliko nadle-

`ni budu imali sluha i razumevawa da
cevna i raketna oru|a PVO predstavqaju
solidnu spregu. ^iwenica je da su tokom
rata u SFRJ i tokom agresije Natoa, pi-
lotima borbenih aviona i helikoptera
salve obele`avaju}e municije topova
PVO, bez obzira na nedovoqan plafon
dejstva, bile ve}a briga nego kada bi u re-
trovizoru svoga kok-pita primetili „prat-
wu” raketnog projektila. 

Pored osnovne namenske upotrebe,
SPAT 30/2 mm M-80A mo`e da se efika-
sno upotrebi i kao sredstvo vatrene po-
dr{ke na zemaqske ciqeve, pa i za borbu
protiv diverzantsko-teroristi~kih i po-
buweni~kih snaga, ali i u uslovima tzv. ur-
banog ratovawa i asimetri~nih dejstava.
Wegove mogu}nosti manevra vatrom po
pravcu (360 stepeni) i visini (od –5 do
+85 stepeni), te brzina navo|ewa (1,3
rad/s) i ubrzawa oru|a (11,8 rad/s), a i
posedovawe par~adno-fugasne i pancirne
municije, omogu}uju veliki uspeh u borbi
protiv lovaca tenkova naoru`anih RBR i
prenosnim POVR, lakih OBV (pancirni
projektil probija 60 mm oklopa na opti-
malnoj daqini) i ~ine da to sredstvo po-
stane pouzdana podr{ka snagama KoV. Mo-
gu}nost da, pored tri stalna ~lana posa-

MINOPOLAGA^
MOS M-80A razvijen je u VTI do

prototipskog nivoa i faze terenskog is-
pitivawa. Namewen je za polagawe PT
minskih poqa. Predstavqao je uspelo re-
{ewe, u nekim elementima konstrukcije i
boqe od postoje}ih stranih sistema.
Oklopno telo BVP M-80A dogra|eno je i
prilago|eno ugradwi ure|aja za manipu-
laciju minama, {ar`erima za 288 PT mi-

na, dizalicom kapaciteta dve tone, odno-
sno pet tona neposrednim dizawem {ar-
`era. Posada je redukovana na tri do ~e-
tiri ~lana. Ugra|ena je turela za mitra-
qez 7,62 mm, a u vozilo su instalisani
elektronsko-upravqa~ki sistemi sa
{tampa~em podataka o broju, rasporedu,
lokaciji minskog poqa i koraku ukopava-
wa mina. Zbog uve}ane mase vozila (17,5
t) MOS M-80A je imao za oko deset od-
sto ni`e manevarske odlike.

razvoj je obustavqen zbog ratnih prilika u
Jugoslaviji.

Strela-10M2 J (projektni zadatak Sa-
va) uspe{no je mogla da dejstvuje protiv ne-
prijateqevih aviona koji lete u doletu br-
zinama od 420 m/s, a u odlasku 310 m/s, na
visinama od ekstremno malih 25 m (iznad
zemqe) do 3.500 m, na daqinama od 500 do
5.000 m i pri kursu na daqinama do 3.000
m. Za taj sistem razvijena je doma}a kupola
sa 2h2 lansera kontejnerskog tipa ({est ra-
keta u vozilu kao rezerva). Sistem je pred-
stavqao autonomnu vatrenu jedinicu, po{to
je nezavisno od komande baterije mogao da
vr{i radarsku akviziciju ciqa, da ga iden-
tifikuje i automatski odre|uje zonu za lan-
sirawe rakete. Upravqawe raketnim si-
stemom moglo je da se izvodi poluautomat-
ski, automatski i ru~no (po potrebi). 

Trokanalni sistem za samonavo|ewe
rakete (fotokontrastni, IC i kanal za za-
{titu od smetwi) omogu}avao je raketi da
„uhvati” ciq i da se autonomno navodi pod
nepovoqnim vremenskim uslovima i kada
protivnik primewuje opti~ko ili IC ome-
tawe.

Agresija Natoa na SRJ 1999. godine
bila je zlehuda prilika da se proveri efi-
kasnost sistema strela-10M iz koga je iz-
vedena strela-10 M2J, ali nije. 

RENESANSA DVEHIQADITIH
Na ovogodi{wem sajmu NVO Partner

2007 bio je izlo`en i samohodni PAT
30/2 mm na {asiji BVP M-80A. Jugoimport
– SDPR i Zastava-oru`je su ga na marke-
tin{kom prospektu oru|a ozna~ili kao
SPAAG 30/2 (samohodni PA top 30/2 mm).

Razvoj SPAT 30/2 M-80A zapo~eo je
kasnih osamdesetih 20. veka. U zavr{noj
fazi ispitivawa prototipskog modela i
usvajawa u naoru`awe JNA modernizova-
nog ni{ansko-ra~unarskog ure|aja J171-
F1OA, a ubrzo potom i savremenijeg ra-
darsko-laserske konfiguracije, sistema
Motorola 68000, za SPAT M53/59 i
M53/70 na pragi V3S, o~ekivalo se da taj
sistem bude pogodan i za novu kupolu M-
90 i M-91 sa dvocevnim zastavinim PAT
30/2 mm pri ugradwi na {asiju BVP M-
80A. Posle zavr{enih ispitivawa proto-
tipa, vozilo SPAT 30/2 M-80A je usvojeno
u naoru`awe. 

Ocena da prage nisu odgovaraju}e
re{ewe za pra}ewe tenkova i BVP i wi-
hovu PVO u manevarskim dejstvima van pu-
teva, potencirale su zahtev i potrebu raz-
voja sistema PVO sa topovskim naoru`a-
wem na {asiji BVP M-80. Zastarele ni-
{anske sprave i SUV dodatno su poja~ali
zahtev za wihovu zamenu. U zadwem momen-
tu razvoja SPAT 30/2 mm na {asiji BVP
M-80A, odlukom vojnog vrha, odustalo se
od tog projekta i prednost je data, kao i u



municije, meteorolo{ki i logisti~kih po-
dataka o stawu sistema. Ni{anxija prima
i akusti~ne, pored vizualnih signala, a i
upozorewe kada do|e do zastoja, ali i kao
signal optimalnog trenutka za otvarawe
vatre. Prelazak na ga|awe drugog ciqa
ostvaruje se brzo zahvaquju}i memorij-
skom ~uvawu podataka u ra~unaru. Inte-
grisana dnevno-no}na ni{anska sprava
ima stabilisano ogledalo glave u obe
ravni. No}ni kanal pasivnog tipa druge
generacije omogu}uje dejstvo i no}u. Sa la-
serskim daqinomerom mere se daqine do
deset kilometara.

MOGU]A DOGRADWA
[asija BVP M-80A nudi mogu}nosti

za integraciju i sa drugim topovskim ili
raketnim sistemima saglasno nosivosti
platforme, a prikazana kupola SPAAG
30/2 mo`e da se ugradi na ve}inu guseni~-

nih vozila (i to~ka{a) mase iznad 15 to-
na. Zanimqivo re{ewe prikazano u Ni-
kincima 29. juna 2004, kao modifikacija
platforme praga V3S, moglo bi da se pri-
meni i na oklopno telo BVP M-80A. To je
aktuelno i sa stanovi{ta re{avawa vi-
{kova NVO u okviru zacrtanih potencija-
la Vojske. 

Daqina uspe{nog dejstva modifiko-
vanih sistema na pragama RL-2, sa adapti-
ranim raketama vazduh-vazduh R-60MK, je-
ste 10 km, plafon dejstva od 100 m do
6.500 m, {to je dvostruko vi{e od efika-
snosti topovskog sistema 30/2 mm. Raketni
sistem RL-4 sa modifikovanom raketom R-
73 delotvoran je na daqini do 15 km, a
plafon dejstva od 100 do 9.500 m. Nije za
odbacivawe ni mogu}nost kombinacije to-
povsko-raketnog sistema PVO na {asiji
BVP, kakav je ruski tunguska ili pancir-S1,
sa raketama 9M311 i 57E6, i automatskim
topovima 2A38M i 2A72, kalibra 30 mm.
Postoje i druge mogu}nosti da se postoje}i
vi{ak OBV iskori racionalno. Naravno,
vozila treba prvo remontovati, a potom
modifikovati i konvertovati.

BVP M-80 i M-80A trebalo bi mo-
dernizovati unapre|ewem za{tite, boqim
ni{anskim sistemima za no}, uvo|ewem
KIS sa digitalnim ra~unarima i odre|e-
nim zahvatima na hodnom delu. Ugradwom
kupole M91E2 sa topom 30 M-86 i dvo-
strukim hrawewem znatno bi se poboq{a-
la vatrena mo} BVP. 

Nau~ni skup OTEH 2007 (odbrambe-
na tehnologija 2007), odr`an nedavno u
VTI,  uverio je prisutne da imamo potreb-
nog potencijala za stvarala{tvo, ali mu
treba pomo}i u realizaciji najavqenih
projekata.

Milosav C. \OR\EVI]

15. novembar  2007.32

SANITETSKO VOZILO 
U Vojnotehni~kom

institutu projektovana je
sanitetska verzija BVP
M-80A. Sa vozila je
uklowena kupola, izme-
weni su gorwi krovni
poklopci i zadwa ulazna
vrata i prilago|en je po-
trebama uno{ewa i iz-
no{ewa rawenika iz vo-
zila. Vozilo je imalo
tri-~etiri ~lana posade,
a moglo je da prevozi ~e-
tiri te{ka ili osam la-
kih rawenika. Ali serij-
ski nije proizvo|eno. 

de, prevozi i iskrcni desant od ~etiri na-
oru`ana vojnika u za{ti}enom polo`aju
unutar vozila, pro{iruje wegovu poliva-
lentnost u borbenim dejstvima. 

OKLOPNA ZA[TITA
Oklopna za{tita od zavarenih ~eli~-

nih plo~a velike tvrdo}e, debqine 6 mm
(osim predwe znatno debqe), obezbe|uju
balisti~ku za{titu od AP projektila 7,62
mm sa svih strana i na svim distancama.
Napred je za{tita adekvatna otpornosti na
AP projektile, kalibra 20 mm, na daqina-
ma oko 1.000 m. Naravno, mogu}a je monta-
`a dodatnih panela za{tite. 

Dvocevni top 30 mm zastava M-86, sa
gasnim ko~nicama, opremqen je sofistici-
ranim SUV-om i elektro-servo ure|ajem
TE-06, firme SAMM, za brzo i uspe{no na-
vo|ewe kupole i topa i stabilizaciju oru-
|a za precizno ga|awe u pokretu. U kupolu
je ugra|en prijemnik radarskih podataka,
~ime se dopuwuje sopstveni sistem osma-
trawa i akvizicije ciqa. Top se puni rede-
nicima (po 250 metaka), simultano, jednom
vrstom municije, {to je nedostatak tog iz-
vanrednog oru|a. Uvo|ewe dvostrukog hra-
wewa i elektronskog izbora vrste metaka,
uz savremeniju municiju, znatno bi oja~alo
poziciju tog oru|a u savremenim uslovima.
Vatra se otvara jedina~nom paqbom, krat-
kim rafalima (do 5 met/s) ili neprekid-
nim rafalima. Sredwa brzina rafalne
paqbe je 250 m/min, a maksimalna 600
m/min sa obe cevi.

Sistem za upravqawe vatrom tipa
Gun King sastoji se iz nekoliko osnovnih
elemenata: periskopskog ni{ana sa pro-
menqivom {irinom vidnog poqa i dioptri-
je, elektronskog balisti~kog ra~unara, la-
serskog daqinomera i komandnih blokova
za upravqawe (ni{anxijin dvoru~ni, a ko-
mandirov jednoru~ni). Kao opcija predvi-
|ena je i TV kamera. 

Alfanumeri~ki displej koristi se za
uno{ewe interaktivnih podataka oru`ja,

SPAT 30/2 mm na poligonu 
Tehni~kog opitnog centra 

u Nikincima
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delu obuke na mlaznom avionu. Britanci
su razvili avion xet provost, sa uporedo
sme{tenim sedi{tima, a pogowen moto-
rom fabrike „Rols-Rojs“ iz porodice Vaj-
per. Italijani su sa identi~nim motorom
razvili MB 326, sa sedi{tima u tandemu.
Francuzi su na ma`isteru primenili tan-
dem, ali sa pogonskom grupom od dva moto-
ra. A jugoslovenski stru~waci su u to vre-
me radili na nekoliko razli~itih proje-
kata {kolskih dvoseda.

PROTOTIPOVI

Odlukom koja je doneta 1956. godine
bilo je predvi|eno da se izradi doma}i
{kolski borbeni avion, sa motorom poti-
ska vi{e od 1.000 kilograma. U vojnom vr-
hu su 1957. godine odlu~ili da se radi po-
vezivawa konstruktora iz Vojske i fabri-
ka uve`u istra`iva~ke i konstruktorske
delatnosti unutar VTI (Vazduhoplovno
tehni~kog instituta) u @arkovu, do nivoa

K
oreni nastanka aviona galeb vode u
drugu polovinu pedesetih, kada su u
Jugoslovensko ratno vazduhoplovstvo
(JRV) uvedeni mlazni avioni ameri~-
kog porekla. A tehnolo{ki skok mora-

le su da prate i promene u sistemu {kol-
stva. U to vreme pitomci Vazduhoplovne
vojne akademije (VVA) su, posle selektivne
obuke na avionu aero-3, glavni deo nale-
ta izvodili na doma}im dvosedima 522.
Tek u zavr{noj fazi obuke odabrani pilo-
ti za slu`bu u pukovima mlaznih aviona
leteli su na ameri~kim mlaznim dvosedi-
ma T-33A. Ali oni nisu bili pogodni za
osnovnu obuku i za obuku u ga|awu, rake-
tirawu, bombardovawu (GRB).

Novi avioni bili su hitno potrebni
u vreme kada se i u svetu tragalo za pogod-
nim modelom {kolovawa za mlazne avio-
ne. U JRV tradicionalno su cenili britan-
ska iskustva i zato su sa zanimawem pra-
tili novi pristup radu sa mladim piloti-
ma, zasnovan na ab inicio (od po~etka) mo-

[ K O L S K O - B O R B E N I  M L A Z N I  A V I O N  G - 2

Kada bi se pravila lista

najboqih konstrukcija

aviona u nekada{woj SFRJ,

verovatno bi prvo mesto

zaslu`io {kolski borbeni

mlazni avion galeb G-2.

Hiqade pilota RV

Jugoslavije, Libije i

Zambije stekle su pilotsko

zvawe upravo za komandama

G-2. Jedan avion jo{ uvek

leti sa oznakama ViPVO VS,

kao simbol starih dobrih

vremena, kada su stajanke

bile preplavqene

galebovima.

JO[ LETE GALEBOVI

Q8
Typewriter
13
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razrade tehni~ke dokumentacije za proto-
tipove. Posle te koncentracije stru~waka
u @arkovu zapo~eo je rad na avionu galeb.

Izabrani su britanski turbomlazni
motori Vajper Mk 22-6, koji su u to vreme
bili izuzetno dobro re{ewe sa velikim
me|uremontnim ciklusom od 1.000 ~asova.
Sa Britancima su se gradili te`i{no ko-
mercijalni odnosi, {to je bilo neobi~no
za vreme hladnog rata. Ali politi~ka i od-
brambena saradwa izme|u dve dr`ave ni-
je bila na potrebnom nivou, ta~nije, bele-
`ila je silazni tok u vreme kada su zakqu-
~ivani ugovori o nabavkama avionskih mo-
tora i avionike. U celini, nabavke iz Bri-
tanije iznosile su 52 odsto vrednosti avi-
ona. 

Od galeba se zahtevalo da ima pune
borbene mogu}nosti i zato su u nosu avio-
na sme{tena dva mitraqeza kalibra 12,7
mm kolt-brauning M3, a pod krilima nosa-
~i za klasi~ne avionske bombe i nevo|ene
rakete 127 mm HVAR-5. Naknadno su doda-
ti lanseri za nevo|ena raketna zrna 57
milimetara.

Zbog procene da bi avioni u slu~aju
rata mogli lako nastradati u mati~nim
bazama u prvom iznenadnom udaru, pred-
vi|eno je da galeb koristi i travnate po-
letno-sletne staze. Uvodnici vazduha su
prilago|eni kako bi se izbeglo usisavawe
stranih tela. Stajni trap je projektovan
prema standardima za nosa~e aviona kako
bi izdr`ao jake udarce. 

U vreme kada se pripremala izrada
prvog galeba, beogradska fabrika „Ika-
rus“, koja se do tada smatrala vode}om u
doma}oj industriji, povla~ila se iz obla-
sti avijacije, a poslove je preuzeo mostar-
ski „Soko“. U toj fabrici serijski su iz-
ra|ivani avioni 522 i odr`avani mlazni
lovci bombarderi F-84G. Tokom pedesetih
stalno se tragalo za licencom za mlazni
borbeni avion stranog porekla, pogodan
za prenaoru`awe vida. Fabrika „Soko“
se pripremala za taj zadatak, ali on nika-
da nije ostvaren. Umesto strane konstruk-
cije u „Sokolu“ su 1959. godine preuzeli
tehni~ku dokumentaciju iz VTI za prvi i
drugi prototip galeba. 

Posle fabri~kih probnih letova pr-
vi galeb-1 preba~en je na aerodrom u Ba-
tajnici i predat Vazduhoplovnom opitnom
centru. Probni pilot Qubomir Zekavica,
na avionu sa evidencijskim brojem 0537
(kasnije promewenim u 23001), 3. jula
1961. godine izveo je prvi let iz progra-
ma tog centra. Otkriven je niz nedostata-
ka, pa su provedene modifikacije na avi-
onu. To je odlo`ilo radove do jula 1963.
godine, kada je zavr{en drugi prototip ga-
leb-2, ozna~en brojem 23002. 

Na avionu 23001 ostvarene su mak-
simalne performanse u vreme dok je bio u
aerodinami~ki ~istoj konfiguraciji (bez
nosa~a naoru`awa) i bez kamufla`nog
bojewa, sa ugla~anim krilom. Pod tim
uslovima galeb je postizao brzinu od 812

km/~. Posle prebojavawa brzina se sma-
wila za oko 15 km/~. U ponirawu se dosti-
zao Mahov broj 0,81. Prevla~ewe aviona
lakom moglo se preduprediti na osnovu
„tresewa krila“ kao signala pred prela-
zak u blago svaqivawe na nos i krilo.
Avion se sam vadio iz kovita, ako se po-
pusti pilotska palica. To se smatralo po-
sebno pogodnom osobinom zbog neiskustva
pitomaca.

Naknadno se, 1971. godine, porodici
galebova pridru`io i tre}i prototip G-3

KRAJI[NIK

U istoriji N-60 kuriozum je sudbi-
na dve letelice kori{}ene u 105. bri-
gadi Vojske Srpske Krajine (SVK) sa ae-
rodroma Udbina. Avioni 23122 i
23123 rashodovani su 1988. godine –
prvi je postao u~ilo, a drugi maketa u
krugu VVA. Godine 1993. u SVK nisu po-
sedovali borbene avione, pa su u~ini-
li sve da vrate u `ivot stare N-60. U
vreme prodora hrvatskih snaga u Me-
da~ki xep, letovi N-60, pod nazivom
„Kraji{nik“, bili su veliko iznena|e-
we koje je SVK priredila protivniku. 

Tokom „Oluje“, avgusta 1995, avi-
oni N-60 nisu bili u letnom stawu, pa
su postali deo ratnog plena. Pod hrvat-
skim oznakama je 23123 preimenovan u
661 i ponovo se, nakratko, vratio u va-
zduh.

Avioni iz prve serije „galebova” 
na stajanci 105. puka Aerodroma Zemunik
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nalazili N-60 i kasnije jastrebovi iz
akro-grupe. Piloti stalnog sastava {kol-
skih pukova uporedo su, pored rada sa pi-
tomcima, prolazili i obuku u izvr{ava-
wu namenskih zadataka lova~ko-bombar-
derske avijacije. 

Za odr`avawe trena`e pilota na du-
`nostima u komandama koristio se N-60
u jednom odeqewu 525. trena`ne avija-
cijske eskadrile na aeorodromu Batajni-
ca. U svaku od eskadrila naoru`anih ja-
strebovima, jednosedim derivatima gale-
ba, uvr{teno je nekoliko komada N-60 za
trena` pilota. 

Zbog velikih potreba za {kolovawem
stranih pilota, u VVA od 1978. na N-60
leti 3. me{ovita eskadrila 107. puka na
aerodromu Mostar, koja 1979. godine
prerasta u Centar za obuku pilota pri-
padnika stranih oru`anih snaga (COP-
PSOS), sa 1. i 245. lbae. U tom centru
kori{}ena je ve}ina od 18 N-60 (23251-
23268) iz dodatne serije izra|ene od
1979. do 1981. godine. 

U skladu sa dinamikom uvo|ewa nove
tehnike u vid tokom osamdesetih godina,
smawio se broj eskadrila naoru`anih sa
N-60. Na aerodromu Pula jednu eskadri-
lu N-60 zamenili su lovci MiG-21 za po-
trebe obuke lova~ke avijacije, a u 229.
lbae 1985. godine N-60 su smenili avio-
ni nove generacije N-62 (galeb G-4). Oni
su uvedeni 1987. godine i u 249. lbae u
Zemuniku.

Posle rasformirawa COPPSOS-
a, od 1988. do 1990. godine N-60 zadr-
`ani su u Mostaru u 334. lbae za obuku
polaznika [kole rezervnih oficira avi-
jacije ([ROA). To su bili piloti sa dozvo-
lom ste~enom u civilstvu, koji su prolazi-
li leta~ku obuku u du`ini trajawa redov-
nog vojnog roka. Posle ga{ewa 334. lbae
N-60, iz Mostara su pre{li u Zemunik, u
333. lbae. Izvestan broj aviona se pride
nalazio u lova~ko-bombarderskim eska-
drilama naoru`anim jastrebovima i u
252. lbae (biv{a 525. tae). U odnosu na
formaciju tih jedinica, popuna sa N-60
iznosila je 318 odsto. U VVA su letela 45
N-60, a u drugim jedinicama 25 aviona.
Devet N-60 nalazilo se na remontu. 

RATNA ISKUSTVA

Sa tim stawem je vid JRV i PVO
u{ao u gra|anski rat 1991. godine. Po-
sle izbijawa prvih oru`anih sukoba u Hr-
vatskoj, avioni stacionirani na Zemuni-
ku bili su ugro`eni, pa se 251. lbae pre-
bazirala na aerodrom Udbina u Lici. U
u sastav te eskadrile u{li su N-60 iz
rasformirane 333. lbae. 

Na zadacima vatrene podr{ke u
Dalmaciji oborena su dva N-60 iz 333.
lbae. Na borbenom zadatku 20. septem-

23003,  nastao integracijom motora Vaj-
per 531 na zmaj galeba, nabavqenog za ja-
strebove.

POGODAN ZA OBUKU

Za prenaoru`avawe JRV i PVO na-
ru~eni su avioni fabri~ke oznake galeb
G-2A, sa motorima Mk. 22-6, interne
oznake vida N-60 (N- nastavni). ^elni
avion iz serije broj 23101 je 30. jula
1965. iz fabrike predat VOC-u. Tri avi-
ona N-60 – 23102, 23103 i 23104 – pri-
mio je 19. januara 1966. godine 105. puk,
baziran na aerodromu Zemunik kod Za-
dra, a dodeqeni su prvoj jedinici RV i
PVO izabranoj za prenaoru`awe. Novi
avioni zamenili su 522 i od 1968. godi-
ne u Zemuniku se provodila obuka prema
promewenom nastavnom planu i programu
po modelu ab inicio. 

U 105. puku kandidati za VVA prola-
zili su selektivno letewe u trajawu od
12 ~asova na avionu zlin-526. Po~ev{i
od druge godine {kolovawa, imali su 150

~asova naleta u osnovnoj i vi{oj leta~-
koj obuci na N-60. Zavr{ni deo obuke
prolazili su u namenskim centrima na
lova~kim i lova~ko-bombarderskim avi-
onima. Osnova ideja tog modela obuke
sa~uvala se sve do kraja postojawa
SFRJ. 

Iz „Sokola“ je eskadrilama RV i
PVO, od 1965. do 1971. godine, predato
106 N-60, sa evidencijskim brojevima
dodeqenim u nizu od 23001 do 23206.
Posledwa dva aviona izvezena su u Zam-
biju, a dva N-60, izra|ena 1974. godine,
dobila su iste brojeve 205 i 206. Jo{
{est N-60 predato je JRV i PVO do 1976.
godine i nosili su oznake od 23207 do
23212. Glavni korisnik tih aviona bile
su 249. i 251. lova~ko-bombarderska
avijacijska eskadrila (lbae) iz 105. puka
za osnovnu obuku pitomaca, zatim, 229. i
243. lbae iz 185. puka na aerodromu Pu-
la, u kojima se provodila obuka pitoma-
ca u instrumentalnom i no}nom letewu.
Naknadno se formacija 105. puka pro-
{irila za tre}u eskadrilu u kojoj su se

15. januar   2008.

Probni pilot Qubomir Zekavica
leteo je na prvom prototipu G-2



bra, tokom deblokade jedinica JNA u {i-
rem rejonu [ibenika kod Ze~eva, rake-
tom strela-2M pogo|en je N-60 23264.
Kapetan @ivan Milo{ev nije pre`iveo
iskakawe iz aviona u more. U blizini pa-
{kog mosta, 8. novembra, oboren je N-60
23256. Poru~nik Avelino [ali} nastra-
dao je pod nerazja{wenim okolnostima. 

Piloti 251. lbae imali su oko 360
borbenih letova. Iznad Like je raketom
strela-2M pogo|en N-60 23265. Pilot
Pavel Mar~ok uspeo je da se vrati na Ud-
binu sa te{ko o{te}enim avionom. U na-
rednom incidentu, iz aviona 23148, po-
go|enog u rejonu Medak, pilot se izvukao
iskakawem. 

Avioni i pripadnici 251. lbae su 6.
februara 1992. prebazirani na aero-
drom Golubovci i nastavili su sa obukom
pitomaca, odnosno, studenata roda avi-
jacije, kako se govorilo u novoj dr`avi
SRJ. U skladu sa Podregionalnim spora-
zumom o kontroli naoru`awa iz 1996.
godine , 17 N-60 pro{lo je proceduru
prekvalifikacije iz borbenih u nebor-
bene avione. Ukloweni su mitraqezi,
potkrilni nosa~i, ni{a i sve druge in-
stalacije za naoru`awe. Zbog centra`e
su u nos aviona, na mesto mitraqeza, po-
stavqene olovne plo~e. Deset N-60 po-
stalo je deo zbirke Muzeja vazduhoplov-
stva na aerodromu „Nikola Tesla“ u Beo-
gradu. Deo suvi{nih aviona je uni{ten, a
ostali su postali makete ili su prodati
privatnim korisnicima. 

Nenaoru`ani avioni koristili su
se u obuci studenata sve do prole}a
1999. godine. Tada su avioni Natoa uni-
{tili sve N-60. Posle rata mogla su da
se poprave o{te}ewa samo na avionu
23252. Taj avion ponovo leti od 2003.
godine, posle radova provedenih u Zavo-
du „Moma Stanojlovi}“. Koristi se u
Sektoru za letna ispitivawa za redovne
zadatke i prikaze leta~ke ve{tine na ae-
romitinzima. 

STRANI KORISNICI

Jugoslovensko-zambijska saradwa u
domenu RV po~ela je 1969. godine ugovo-
rom o {kolovawu pilota na Vazduhoplov-
noj vojnoj akademiji. [kolske 1970/1971.
primqeni su pitomci koji su savladali
osnove zanata lete}i na N-60 i J-21 u
172. puku. Oni su dobili leta~ke znakove
1974. godine. U me|uvremenu su ugovore-
ne nabavka aviona i izgradwa infra-
strukture. U paketu je bilo {est galebova
G-2AZ za potrebe zambijske Pilotske aka-
demije. Ti avioni vi{e ne lete zbog iste-
ka `ivotnog veka, za razliku od flote li-
bijskih aviona koja se jo{ dobro dr`i. 

Osim obuke stotina pilota Libija-
ca, ugovorena je sedamdesetih godina po-

Avion iz sastava libijskog
Ratnog vazduhoplovstva

Akro-grupa „Zvezde” iz Novog Sada

Jedini aktivni „galeb” 
u Vojsci Srbije
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sle niza poteza usmerenih na pridobija-
we podr{ke Va{ingtona. Libijci su se
pridru`ili ratu protiv terorizma i od-
rekli se ambicije da poseduju oru`je za
masovno uni{tavawe. Ujediwene nacije
nagradile su wihovu zemqu ukidawem em-
barga na poslove sa naoru`awem. Time su
se otvorile mogu}nosti za obnovu libij-
skih oru`anih snaga, koje su tokom dugogo-
di{we izolacije ostale bez dobrog dela
tehni~kih resursa. Prioritet za Libiju
bili su {kolski avioni potrebni za ob-
novu obuke. Zato je 2005. i 2006. godine
uz pomo} Srba u Tamahnitnu remontovano
20 G-2AL, koji i sada lete u Misurati. 

PRIVATNE LETELICE

Porast standarda qubiteqa letewa
od osamdesetih pro{irio je izbor avio-
na i na razoru`ane borbene letelice.
Od 1988. godine na listi za prodaju vi-
{kova oru`anih snaga bili su prestareli
primerci N-60 iz 105. puka. [est lete-
lica preuzeli su privatni vlasnici iz
SAD. Prekookeanski galebovi lete na ae-

romitinzima i vi|aju se i u filmovima. U
jednom filmu iz serija „^eli~ni orao“
pojavila su se ~ak ~etiri galeba u ulozi
lovaca narko-mafije u Latinskoj Ameri-
ci. Galeb se jedno vreme nalazio i u flo-
ti slavnog Xona Travolte, poznatog po
strasti za letewem.

Novi primerci N-60 ponu|eni su na
prodaju nakon 1996. godine. Do sada je
wih deset dobilo doma}u civilnu regi-
straciju sa po~etnim slovom Y, rezervisa-
nu za oldtajmere. Prvi na listi – YU-YAB,
biv{i 23170, iz inventara JRV i PVO,
leti od 1999. godine. Jedan po jedan pri-
dru`ili su se i drugi avioni prijavqeni
kao imovina Aerokluba „Galeb“ iz Beogra-
da. Drugi aeroklub, nazvan „G-4“, osnovan
u Novom Sadu, ima od 2007. godine akro-
grpu „Zvezde“ sa ~etiri galeba. Oni su je-
dina privatna akro-grupa na svetu koja
ima mlazne avione. Sa civilnim oznaka-
ma galebovi }e sigurno leteti jo{ dugo i
podse}ati na veliki podvig jugoslovenskih
konstruktora i industrije.

Aleksandar RADI]

dr{ka u formirawu wihove leta~ke aka-
demije i nabavke aviona. U „Sokolu“ su
od 1978. do 1985. godine izradili za Li-
biju 112 galebova G-2AL i 34 jastreba,
unapre|enih ugradwom klimatizacije, bo-
qih navigacionih ure|aja u odnosu na
avione N-60 i novih radio-ure|aja. Sa G-
2AL naoru`ane su tri eskadrile u libij-
skoj akademiji, u bazi Misuratija, u koji-
ma su, uz pomo} jugoslovenskih nastavnika
letewa, {kolovani piloti oficiri. Li-
bijci su bili toliko zadovoqni avionima
da su u drugoj polovini osamdesetih pre-
govarali o mogu}nosti nastavka proiz-
vodwe G-2AL za jo{ 48 primeraka. Me|u-
tim, taj ugovor se nije. realizovao zbog
drasti~nog smawewa libijskih nabavki
posle pada cene nafte. 

Za dugoro~no odr`avawe galebova i
jastrebova i motora, jugoslovenske fir-
me su sagradile remontni zavod u bazi Ta-
manhint, u sredi{tu pustiwe u blizini
mesta Seba. 

Gadafijev re`im se vratio u glavne
svetske tokove po~etkom 2004. godine, po-
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SADR@AJ P O V R ATA K

Pet lova~kih aviona MiG-29

vra}a se u stroj ViPVO 

sa novim bojama i novim

oznakama Srbije. Ti avioni

brani}e nebo na{e dr`ave

do sredine naredne dekade,

kada se o~ekuje da u

naoru`awe bude uvedena

eskadrila novih

vi{enamenskih borbenih

aviona. 

ako broj od pet lova~kih aviona MiG-
29 predstavqa simboli~an potenci-
jal, oni }e u uslovima u kojima se sada
nalazi ViPVO obezbe|ivati mini-
malni nalet za pilote nadzvu~ne bor-

bene avijacije do prelaska na nove vi{e-
namenske borbene avione. Prema Strate-
gijskom pregledu odbrane i drugim dugoro~-
nim planovima i procenama potreba, a po-
najvi{e zbog finansijskih mogu}nosti dr-
`ave, nabavka savremenih vi{enamenskih
borbenih aviona bi}e mogu}a tek posle
2010. godine. Ako se imaju u vidu vreme po-
trebno za tender, pregovori pre ugovora,
proizvodwa aviona i, na kraju, vrlo zahte-
van zadatak preobuke, novi avioni posta}e
zna~ajna snaga tek sredinom naredne deka-
de. Taj tok se podudara sa me|uremontnim
ciklusom aviona MiG-29 nakon remonta,
koji }e iznositi sedam godina kori{}ewa. 

ZA[TITA VAZDU[NOG PROSTORA

U tom vremenu 101. lova~ka avijacij-
ska eskadrila, sa ~etiri jednoseda i jednim

P O V R ATA K
D VA D ES E T D E

Q8
Typewriter
14



integracije. Na taj na~in re{avali su se za-
daci za{tite vazdu{nog prostora pribal-
ti~kih dr`ava, u koje su na smenu dolazili
deta{mani lova~kih aviona ~lanica Natoa.
U praksi se pokazalo da svaka dr`ava treba
da bude u mogu}nosti da sama {titi svoj va-
zdu{ni prostor, jer nisu svi saveznici jed-
nako zainteresovani za to da tro{e vlasti-
ti novac za za{titu udaqenih dr`ava. 

U tom kontekstu, za male dr`ave dugo-
ro~no re{ewe jeste nabavka vi{enamen-
skih aviona koji se mogu koristiti za za-
{titu vazdu{nog prostora, za zadatke va-
trene podr{ke i za izvi|awe iz vazdu{nog
prostora. Avioni MiG-29, kakvi su u na-
{em vazduhoplovstvu, mogu uspe{no da se
koriste samo u primarnoj nameni, ali su
ograni~eni u vatrenoj podr{ci, jer su na-
oru`ani samo nevo|enim sredstvima va-
zduh–zemqa. Zbog starosti aviona i u
uslovima kada se ne zna ko }e biti dugo-
ro~ni strate{ki tehnolo{ki partner u
oblasti naoru`avawa ViPVO borbenim
avionima, „zaobi|ene” su ponude za mo-
dernizaciju MiG-29 do standarda koji mo-
`e da se koristi za vatrenu podr{ku. 

U ponudi ruske industrije su modeli
MiG-29 dovedeni do nivoa „punokrvnog” vi-
{enamenskog borbenog aviona, ali ekono-
mi~no re{ewe predstavqa samo nabavka tek
proizvedenih aviona. Zato se mo`e o~eki-
vati da }e MiG-29 biti aktuelan i na tende-
ru za izbor na{eg novog borbenog aviona.

OSNOVNI MODEL

Avioni koje sada koristi ViPVO pred-
stavnici su osnovnog modela, kakav se
osamdesetih godina proizvodio za potrebe
vazduhoplovnih snaga biv{eg SSSR-a, ~la-
nica Var{avskog ugovora i prijateqskih
dr`ava iz pokreta nesvrstanih. 

Po~etak istorije MiG-29 vodi u drugu
polovinu {ezdesetih godina, kada se u lo-
kalnim ratovima na Bliskom istoku i Indo-
kini pokazalo da su mogu}nosti za pobedu u
boju vazduhoplova na strani lovca visoke
manevrabilnosti, naoru`anog pouzdanim
raketama vazduh–vazduh kratkog dometa. U
Birou MiG 1970. pokrenuli su rad na lovcu
~etvrte posleratne generacije. Dobili su
podr{ku vazduhoplovnih snaga SSSR-a
1972, na konkursu za laki frontovski lo-
vac za blisku manevarsku borbu u vazduhu, u
zahvatu fronta i u pozadini, koji mo`e da
se upotrebqava i za uni{tavawe niskole-
te}ih krstare}ih raketa. 

Tim konkursom tra`eno je da avion u
sekundarnoj nameni mo`e da se koristi za
dejstvo protiv povr{inskih ciqeva u povo-
qnim meteorolo{kim uslovima u vidnom
delu dana. U Birou su frontovskom lovcu
dodelili internu oznaku 9-12. Prvi proto-
tip zavr{en je u radionici Biroa 1977. go-
dine. Novim avionom sa oznakom MiG-29
bili su vi{e nego zadovoqni u vazduhoplov-

33

M I G - 2 9

stvu i naru~ili su stotine primeraka za
prenaoru`avawe pukova lova~ke avijacije. 

Prvi serijski primerci zavr{eni su
krajem 1983. godine. 

Kada su savladani po~etni problemi,
od 1986. godine avioni MiG-29 uvedeni su
u elitne pukove, razme{tene u isto~noj Ne-
ma~koj, koji bi, u slu~aju me|ublokovskog
konflikta, trebalo prvi da u|u u borbu
protiv aviona Natoa.

VARIJANTE 

Uporedo su se izra|ivale dve varijan-
te aviona MiG-29. Osnovi model lova~kog
jednoseda proizvodio se u fabrici „Znamja
truda“, u centru Moskve, a dvosedni MiG-
29UB (oznaka Biroa 9-15) izra|ivao se u
fabrici „Sokol“ u Groznom (danas Ni`wi
Novgorod). U primarnoj lova~koj nameni jed-
nosedi su naoru`avani raketama va-
zduh–vazduh R-27 sredweg dometa, zatim R-
73 i R-60 kratkog dometa i topom kalibra
30 mm G[-301. Za dejstvo na povr{inske
ciqeve prva generacija MiG-29 imala je
lansere nevo|enih raketnih zrna, kalibra
80 mm, ili, po ̀ eqi korisnika, starijih ra-
keta 57 mm, nevo|ene rakete 240 mm S-24B
i avio-bombe mase 250 i 500 kilograma. 

PALUBNI LOVAC

Prvi palubni lovac MiG-29K izra-
dili su u MiG-u kao odgovor na konkurs
Ratne mornarice SSSR, ali su na kraju
mornari na nosa~ aviona „Admiral Ku-
zwecov“ ukrcali avione suhoj Su-33, a
razvoj MiG-29K sveo se na dva prototip-
ska primerka. 

Palubni MiG-29 vratili su u `ivot
Indijci, kada su od Rusa preuzeli nosa~
aviona „Admiral Gor{kov“ i preduzeli
pripreme za gradwu dva ili tri sli~na
broda za PVO flote. Iz MiG-a su reago-
vali ponudom da se na te nosa~e ukrca mo-
dernizovani derivat MiG-29K, sa pove}a-
nom povr{inom krila, ve}im unutra{wim
rezervoarima goriva za 50 odsto, novom
avionikom, radarom `uk-ME, usavr{enim
pasivnim ure|ajem KOLS i savremenim
izborom naoru`awa, u koje su uvr{tene
rakete RVV-AE, protivbrodske rakete H-
31A i protivradarske rakete H-31P. 

Avion MiG-29K i dvosed MiG-29KUB
sa punim borbenim mogu}nostima mogu da
polete sa palube du`ine 195 metara. 

Palubne dvadesetdevetke nove gene-
racije mogu se koristiti kao avioni tan-
keri pomo}u sistema za pretakawe gori-
va PAZ-1MK. U tom slu~aju avion nosi i
~etiri podvesna rezervoara goriva. In-
dijci su naru~ili 12 MiG-29K i ~etiri
primerka MiG-29KUB za popunu prve pa-
lubne eskadrile, a najavili su nameru da
naru~e dodatnih 30 aviona. 

dvosedom, na aerodromu Batajnica (de`ur-
na u paru u integralnom sistemu PVO) bi}e
u stalnoj pripravnosti za poletawe na pre-
sreta~ki zadatak. Scenario konflikta sa
tehnolo{ki nadmo}nim i broj~ano sna`ni-
jim protivnikom, kao onaj iz 1999, sada ni-
je argument u proceni potreba za lova~kom
avijacijom. Politi~ari bi trebalo da za-
{tite Srbiju od sukoba u kojima ne mo`e da
se obezbedi puna prevlast u vazdu{nom
prostoru (kao preduslov za primenu oru`a-
nih snaga), a koja vodi do pobede ili do
ostvarewa realnih postavqenih zadataka. 

Za lova~ku avijaciju postoji uska, ali
va`na lista zadataka – od za{tite vazdu-
{nog prostora od pretwi terorista do tra-
dicionalnog odvra}awa protivnika pri-
bli`no sli~nih ili mawih mogu}nosti u
borbi za prevlast u vazdu{nom prostoru. 

U Natou se od po~etka devedesetih go-
dina smatralo da bi dr`ave sa mawom popu-
lacijom, povr{inom teritorije i finansij-
skim mogu}nostima, trebale da se odreknu
odr`avawa vlastite lova~ke avijacije u ko-
rist anga`ovawa mehanizama bezbednosne
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gove serije. Me|uremonti ciklus motora na
lovcima kao {to su F-16C i mira` 2.000
iznosi 1.000 ~asova i taj standard su Rusi
dosegli i prestigli na motoru RD-33, seri-
je 3, i RD-33MK. @ivotni vek tih motora
iznosi 4.000 ~asova. 

U pilotskoj kabini letelice MiG-29
izvedeni su veliki zahvati. Klasi~ni in-
strumenti zameweni su vi{enamenskim po-
kaziva~ima. Konkretan paket avionike MiG
sada se prilago|ava zahtevima naru~i-
oca i uskla|uje se prema standardu
Mil.Std.1553B. Avion MiG-29SMT-2, izra-
|en 2.000. ima radar N010M `uk-M, sa
celovito poboq{anim mogu}nostima dome-
ta, razlu~ivawa ciqeva, pouzdanosti i mo-
gu}nosti podr`avawa primene radarski
vo|enih raketa vazduh–zemqa H-31A i H-
35. Unutra{wi rezervoari za gorivo uve-
}ani su za dodatnih 1.000 litara i razvi-
jeni su podvesni rezervoari za 1.800 li-
tara goriva. 

Prvi korisnici aviona MiG-29SMT-2
i UBT jesu Al`ir (naru~eno 28 jednoseda i
{est dvoseda) i Jemen (modernizacija 12
aviona iz osnovnog modela na standard
SMT i naruxbina novih modela – MiG-
29SMT i UBT). 

Na tehnolo{kom demonstratoru MiG-
29OVT, izra|enom 2003. godine, provere-
ni su dobici u manevrabilnosti koje pru`a
ure|aj za promenu vektora potiska. Oko iz-
duvnika postavqena su tri hidrauli~ka ak-
tuatora, kojima se mlaz pomera do 18 ste-
peni u svim smerovima. Kombinacija pake-
ta modernizacije na avionu MiG-29SMT-2
i vektorisanog potiska predstavqa osnovu
za razvoj lovaca MiG-29M1 i M2 (od 2005.

Sistem za upravqawe naoru`awem
SUV-29 ~ine radar RLPK-29 (N019) i opto-
elektronski ni{ansko-navigacijski sistem
OEPrNK-29 (S-31). Izvozni modeli MiG-29
u varijanti A i B dobili su radar RLPK-29E
(N019EA i N019EB, zavisno od podvarijan-
te). Prema podacima proizvo|a~a, radar
omogu}ava otkrivawe ciqa povr{ine tri
kvadratna metra u predwoj polusferi, na
udaqenosti 50 do 60 kilometara, i u zadwoj
polusferi do 35 kilometara. Na zemqi mo-
gu}nosti radara svode se na 30 km. Dvosedi
nisu dobili radar i zato su naoru`ani sa-
mo IC samonavo|enim raketama. 

Od 1986. samo su za SSSR izra|ivani
usavr{eni avioni 9-13, sa grbom iza pilot-
ske kabine, u kojoj se nalazio sistem za ak-
tivna elektronska protivdejstva „gardenija-
1“, i sa mogu}nostima za podve{avawe do
3.000 kg tereta na potkrilnim nosa~ima. Ti
avioni su unutar oru`anih snaga zadr`ali
staru oznaku MiG-29, bez posebnog sufiksa. 

U Natou su izuzetno cenili MiG-29 i
smatrali da taj avion mo`e da se poka`e
nadomo}nijim nad protivni~kim avionima,
posebno u manevarskom vazduhoplovnom
boju, u kojem su Rusi u~inili veliki iskorak
projektovawem rakete R-73, integrisane sa
ni{anskim sistemom na pilotskoj kacigi.

MODERNIZACIJA

Biro MiG u prvoj polovini devedese-
tih godina na{ao se u marginalizovanom
polo`aju, iako se u to vreme radilo na ra-
dikalno modernizovanom avionu MiG-29M,
sa potpuno novom avionikom i nizom izme-
na na zmaju aviona. Zato su se u kriznim go-
dinama okrenuli ka stranom tr`i{tu. U
skladu sa zahtevima inostranih kori-
snika radilo se na usavr{avawu avi-
ona MiG-29 na dva uporedna pravca
– mogu}nosti u lova~koj nameni znat-
no su podignute integracijom novih
aktivno radarski vo|enih raketa
RVV-AE i radara N019M (TOPAZ-M),
a u sekundarnoj nameni integrisane
su vo|ene rakete vazduh–zemqa H-29T
sa vo|enim bombama KAB-500Kr.
Modernizaciju su u Biro MiG izveli
u nekoliko koraka, a avioni su dobi-
li oznake MiG-29SM, MiG-29SMT-1
i MiG-29SMT-2. 

Glavna zamerka za dvosede svo-
dila se na to da su ko{tali vi{e od
jednoseda, ali nisu imali pune bor-
bene mogu}nosti. Zato su tr`i{tu po-
nu|eni novi primerci MiG-29UBT, sa
vi{enamenskim radarom sme{tenim
u preoblikovanom nosnom delu lete-
lice. Va`na zamerka u pore|ewu sa
konkurentskim avionima odnosila se
na relativno kratak me|uremontni
resurs motora RD-33 od 300, odno-
sno, 350 ~asova rada, zavisno od we-
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godine zbog marketin{kih razloga promeni-
li su oznaku tih aviona u MiG-35). Za ambi-
ciozne korisnike, koji `ele da dostignu ne-
ke od mogu}nosti pete generacije borbenih
aviona, razvija se radar `uk-F, sa fazira-
nom radarskom re{etkom. 

Rusi su na tenderu za 126 vi{enamen-
skih borbenih aviona Indijcima ponudili
komercijalni MiG-35, sa radarom `uk-MA,
za koji su konstruktori tvrdili da mo`e ot-
kriti ciq u vazdu{nom prostoru na 160 km
udaqenosti i brod na 300 km, te da istovre-
meno mo`e dejstvovati na ~etiri ciqa. 

U prvom talasu redukcije snaga RV Ru-
ske Federacije, provedenom sredinom de-
vedesetih, iz naoru`awa su povu~eni avi-
oni 9-12, a zadr`ani samo 9-13. Oko
150–200 primeraka aviona, ~iji se re-
mont i produ`etak veka ocewuje kao ekono-

RADAR

Avioni MiG-29S (9-13S) iz posled-
we serije, izra|eni za Ruske vazduho-
plovne snage do 1992, imali su usavr{e-
ni radar N019M sa pove}anim dometom,
koji otkriva protivni~ki lova~ki avion
na 70 km u predwoj i 40 km u zadwoj po-
lusferi, a mo`e da obezbedi istovreme-
no dejstvo na dva ciqa. 

Pod krilima MiG-29S podve{e-
ne su rakete pove}anog sa IC vo|ewem
R-27ET, dometa 60 kilometara, i sa po-
luaktivnim radarskim vo|ewem R-27ER,
dometa 50 kilometara. MiG-29S mo`e
da ponese do 4.000 kilograma kori-
snog tereta.  
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PRODAJA

Osim prodaje novih aviona, MiG po-
ku{ava da prona|e zainteresovane ko-
risnike starih modela za modernizaciju.
Takvi poslovi su do sada ugovoreni (i
sprovedeni) 2005. i 2006. sa Slova~-
kom, koja se odlu~ila za remont 12 avio-
na, uz modernizaciju avionike integrisa-
ne magistralom 1553B. Slova~ki avioni
dobili su kolor-pokaziva~e u kabini
firme „Ruska avionika“, zatim digitalni
radio-ure|aj AN/ARC-120, ure|aj za
identifikaciju svoj–tu|i AN/APX-113 i
nove navigacijske ure|aje, digitalni pri-
jem TACAN-a AN/ARN-153 i prijemnik
VOR/ILS AN/ARN-147.

mi~an, bi}e modernizovano i osta}e u
slu`bi i u narednoj dekadi. Dvosedi MiG-
29UB bi}e modernizovani u MiG-29UBT,
pove}anog doleta, opremqenog radarom
sa elektronskim skenirawem osa. Krila
UBT bi}e oja~awa i mo}i }e da ponesu vo-
|ene rakete, bombe vazduh–zemqa i pod-
vesnik sa G[-301. 

NA BATAJNICI

U drugoj polovini osamdesetih u Jugo-
slovenskom RV i PVO bilo je osam eskadri-
la lova~ke avijacije, naoru`anih avioni-
ma MiG-21. Posle ameri~ke intervencije
protiv Libije 1986. godine, preduzete su
mere za modernizaciju sistema PVO. Na-
kon razmatrawa vi{e ponuda, ukqu~uju}i
francuski avion mira` 2000, ameri~ki F-
16, izabran je MiG-29, koji se tada smatrao
za veoma savremeno re{ewe. 

Nabavka eskadrile od 16 aviona – 14
MiG-29 i dva MiG-29UB – ugovorena je ja-
nuara 1997. godine. Za „goli“ jednosed pla-
}alo se 15,9 miliona dolara, a za dvosed
ne{to vi{e od 16 miliona. Na prakti~nom
delu preobuke u bazi Lugovaja, u kojoj se na-
lazio centar za obuku stranaca, bilo je 12
pilota i 28 tehni~ara iz 204. lova~kog
avijacijskog puka iz Batajnice. Prva dva
aviona – dvosedi MiG-29 sleteli su na ae-
rodrom Batajnica 24. septembra 1987. go-
dine. Do prole}a 1988. zavr{ilo se pre-
naoru`awe 127. lova~ke avijacijske eska-
drile MiG-21bis lovcima MiG-29. 

Novi avioni dobili su interne oznake
RV i PVO – L-18 za jednosede i NL-18 za
dvosede. Broj 18 se koristio i kao po~etna
sekvenca u evidencijskim brojevima – jedno-
sedi su dobili brojeve od 18101 do 18114,
a dvosedi 18301 i 18302. 

U vreme pred gra|anski rat pripre-
mala se nabavka dodatnih aviona MiG-
29. Planirano je da se razmeste i na ae-
rodrom Biha}, pa su in`iwercima pove-
reni radovi na prilago|avawu ulaza u
podzemna skloni{ta, koja su do tada ko-
ri{}ena samo za MiG-21. Zbog rata su
svi planovi modernizacije obustavqeni,
a 127. eskadrila se ukqu~ila u dejstva. 

Povremeno su lovci MiG-29 kori-
{}eni za uni{tavawe rentabilnih
ciqeva u ve}oj dubini teritorija pod
kontrolom protivni~kih snaga. Pa-
trole para MiG-29 pru`ale su lova~-
ku za{titu grupama lova~ko-bombar-
derskih aviona kada su se pribli`a-
vali granici Ma|arske. Zbog visoke
vrednosti, MiG-29 su ~uvali od ri-
zi~ne protivni~ke vatre u podr{ci
sa malih visina. Osim izvornog nao-
ru`awa, 1992. godine na MiG-29 in-
tegrisane su par~adno-fugasne avio-
bombe OFAB-100-120 i OFAB-250-
270 u glatkoj i ko~enoj varijanti i
par~adne bombe K-2-90. 

S nastankom SRJ 1992. godine,
popularne dvadesetdevetke zvezdu su
zamenile novom oznakom, a dobili
su i nove zadatke – snage Natoa pre-
tile su intervencijom i preduzele
pomorsku blokadu na Jadranskom
moru. Zato su piloti 127. eskadrile
odr`avali stalne mere povi{ene
borbene gotovosti i intezivno su se
uve`bavali za manevarski boj na
malim udaqenostima. Avione su
odr`avali sa velikim te{ko}ama,
jer su embargo Ujediwenih nacija i
prekid predratnog sistema logisti~-

ke podr{ke ostavili 204. puk bez rezer-
vnih delova, sa nere{enim problemom re-
monta. 

Lovci su ostali u letnom stawu, pre
svega, zahvaquju}i entuzijazmu osobqa teh-
ni~ke slu`be, koje je umesto striktnog po-
{tovawa me|uremontnih ciklusa (remont je
bio predvi|en 1996.) koristilo Program
odr`avawa MiG-29 prema stawu. 

BORBENI ZADACI

Leta 1998, kada su pripreme Natoa
za rat postale izvesne, 127. eskadrila se
obu~avala u i{~ekivawu sukoba sa nadmo}-
nim protivnikom. Tragalo se za pogodnom
takti~kom primenom lova~ke avijacije, u
uslovima potpune prevlasti protivnika u
vazdu{nom prostoru. Na po~etku rata, 24.
marta 1999, avioni MiG-29 de`urali su
na aerodromima Batajnica, Ponikve, Ni{
i Podgorica, naoru`ani sa po ~etiri ra-
kete R-73 i dve R-27. Prve no}i u susret
avionima Natoa poleteli su piloti MiG-
29, koji su se, osim sa protivnikom, zbog
isteka resursa materijala, suo~ili i sa
tehni~kim otkazima. 

Piloti 127. eskadrile nisu kao oni u
Natou mogli da se oslone na jedinstveno
informaciono poqe sistema PVO. Protiv-
nici su iskoristili sve mogu}nosti raketa
sa radarskim samonavo|ewem AMRAAM,
koje su ka ciqu kretale sa udaqenosti znat-
no izvan dometa radara MiG-29. Piloti
Natoa nisu `eleli da u|u unutar zone uni-
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1999. u avionu broj 18109 da bi presreo
grupu aviona Natoa koji su bili u vazdu{nom
prostoru iznad Vaqeva. Sa AWACS-a su ot-
krili Pavlovi}ev avion i letelicama koje
su bile u vazdu{nom prostoru Srbije nare-
|eno je da se povuku na bezbedno. Pavlovi}
se po naredbi iz komandnog mesta sistema
PVO zadr`ao u vazduhu. U presretawe usa-
mqenog MiG-29 krenula su ~etiri F-16CJ i
dve rakete AMRAAM su ga pogodile. Ostaci
aviona pali su kode sela Petnica.

Osim aviona koje su piloti Natoa uni-
{tili u vazduhu, na aerodromima su uni{te-
ni 18103, 18107 i 18302. MiG-29 18110
izgubqen je u udesu 25. marta, tokom prele-
ta sa aerodroma Podgorica na Ponikve. 

Gubici bi mo`da bili i ve}i da se
stvarni avioni nisu prikrivali postavqa-
wem dobro izra|enih maketa M-18. Piloti
i tehni~ari 204. puka su u stolarskoj radio-
nici izradili kopije, koje su po izgledu, bo-
jama i oznakama potpuno odgovarale origi-
nalima. 

Rat su „pre`ivela” ~etiri jednoseda
– 18101, 18102, 18105 i 18108 i dvo-
sed 18301. Od 2000. godine ponovo su
kori{}eni za obuku pilota. ^ak su u~e-
stvovali na aeromitingu prire|enom 2.
avgusta 2000, na aerodromu Podgorica. 

PRILAGO\AVAWE 

NOVOM VREMENU

Posle normalizacije odnosa sa Nato-
om, letelice MiG-29 dobile su zadatke pri-
lago|ene novom vremenu – na ve`bi „[tit
2001“, odr`anoj na poligonu Nikinci 24.
oktobra 2001, prikazali su mogu}nosti lo-
va~ke avijacije u borbi protiv terorista.
Par MiG-29 presreo je Mi-8, koji su „ote-
li“ teroristi, i o{trim manevrima, uz pri-
menu IC mamaca, prinudili su otmi~are na
prizemqewe. 

Avioni MiG-29 leteli su do prole}a
2004. godine, kada su morali da se prize-
mqe i po{aqu na remont. Dugo se raspra-
vqalo da li ih treba remontovati, u kom za-
vodu i kako obezbediti potreban novac.
Najpre je odlu~eno da treba odr`ati konti-
nuitet i obuku lova~ke avijacije. Zatim je
Ministarstvo finansija za avione MiG-29
obezbedilo 22,04 miliona evra iz Nacio-
nalnog investicionog plana. I, na kraju se,
zbog pla}awa carine i PDV, ugovor sa part-
nerima iz Ruske Federacije, potpisan 22.
decembra 2006, sveo na ~etiri aviona. Za
peti avion i ostatak poslova na prva ~eti-
ri finansijska sredstva u iznosu od
853.057.988 dinara, bi}e obezbe|ena iz
Nacionalnog investicionog plana za ovu
godinu. Osim remonta dogovorena je i
ugradwa navigacionih ure|aja predvi|enih
standardima ICAO. 

Aleksandar RADI]

KORISNICI

Danas te avione koriste Al`ir, Be-
lorusija, Bugarska, Eritreja, Indija,
Iran, Jemen, Kazahstan, Kuba, Ma|ar-
ska, Malezija, Mjanmar, Peru, Poqska,
Ruska Federacija, Severna Koreja, Si-
rija, Slova~ka, Srbija, Sudan i Ukraji-
na.

Ranije su avioni MiG-29 kori{}e-
ni u ^e{koj (predali su avione Poq-
skoj), Iraku, Moldaviji (odrekla se avi-
ona i prodala ih SAD i Jemenu), Nema~-
koj (prodala ih je Poqskoj za cenu od jed-
nog evra), i Rumuniji, ~iji su avioni po-
vu~eni iz naoru`awa i konzervirani. 

{tewa raketa R-73, jer bi na tim udaqeno-
stima MiG-29 postao izuzetan protivnik.
Raketom AMRAAM holandskog F-16AM u pr-
vim ~asovima agresije pogo|en je avion
18111, u kojem se nalazio pilot major Ne-
boj{a Nikoli}. On se posle iskakawa pri-
zemqio kod Titela. Svi drugi pogoci avio-
na te prve no}i pripisani su ameri~kim F-
15C i raketama AMRAAM. 

Iznad planine Jastrebac iz lovca
MiG-29 18106 isko~io je major Predrag
Milutinovi}, zvani Grof, kada se na ae-
rodrom Ponikve vra}ao sa zadatka. Sa ae-
rodroma Ni{ u presretawe su poletela
dva aviona. Iznad Kosmeta raketom pogo-
|en je 18112, sa pilotom majorom Iqom
Arizanovim. On se prizemqio padobra-
nom u {irem rejonu Suve
reke, i tek posle dva dana
probijawa kroz prostor
koji su kontrolisali alban-
ski ekstremisti stigao je do
aerodroma Pri{tina. U
avionu 18104 pogo|en je
major Dragan Ili}. On se
vratio na aerodrom, ali su
zbog o{te}ewa sa aviona
skinuti delovi koji su mogli
da se koriste za odr`ava-
we drugih primeraka MiG-
29. Kasnije su piloti Natoa
dovr{ili uni{tavawe le-
telice 18104. 

Sa aerodroma Bataj-
nica 26. marta na zadatak
su poleteli kapetan prve
klase Zoran Radosavqevi}
(18113) i major Slobodan
Peri} (18114). Na izuzetno
maloj visini leteli su seve-
roisto~no, prema E~koj, za-
tim su izveli zaokret ka
pravcu odakle su dolazili
protivni~ki avioni i na
maloj visini preleteli No-
vi Sad. Za to vreme AWACS
ih jo{ nije bio otkrio. Dok
su se pribli`avali Drini,
par lovaca se pewao na ve-
liku visinu i na oko 7.000
metara iznad Loznice pogo-
|eni su raketama AMRAAM.
Postali su mete dva ame-
ri~ka F-15C. Od direktnog
udara u predwi deo aviona
smrtno je stradao Radosa-
vqevi}, a Peri} se izvukao
iz pogo|enog aviona iskaka-
wem. Ostaci oba aviona,
zbog velike visine leta, pa-
li na planinu Majevica u
isto~noj Bosni. 

Komandant 204. puka
potpukovnik Milenko Pa-
vlovi} poleteo je 4. maja

TAKTI^KO-TEHNI^KE ODLIKE

Pogonska grupa: 
dva turboventilatorska motora RD-33 
potisak bez DS-a 2 h 49,42 kN 
potisak sa DS-om 2 h 81,39 kN 
4.300 litara goriva u unutra{wim rezervoarima

Dimenzije: 
du`ina 17,32 m
visina 4,73 m
razmah krila 11,36 m 
povr{ina krila 38 kvadratnih metara

Masa: 
prazan avion 10.900 kg
normalna u poletawu 15.240 kg
maksimalna u poletawu 18.500 kg

Performanse: 
maksimalna brzina na visini 11.000 m bez naoru`awa
2.445 km/~
maksimalna brzina na nivou mora 1.500 km/~
brzina pewawa 19.800 m/min
vrhunac leta 18.000 m
dolet sa dodatnim rezervoarima goriva 2.199 km
dolet sa gorivom u unutra{wim rezervoarima 1.500 km

Naoru`awe: 
top 9A-4071K (G[-301), kalibra 30 mm, sa 150 granata
2.000 kg ubojnih sredstava na {est potkrilnih nosa~a
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Od 1991. do 1995. prugama

kroz Republiku Srpsku

Krajinu i Republiku Srpsku

patrolirao je jedan neobi~an

voz sa oklopnim vagonima.

Nadenuto mu je zvu~no ime 

– Krajina ekspres, i ono se

nije mewalo tokom rata, 

iako je voz nekoliko puta

promenio formalni status 

i posadu.  

O

presa ostala su samo se}awa i foto-
grafije. 

OPREMAWE

Kada se na Knin baci pogled iz vazdu-
ha, vidi se grad use~en izme|u kra{kih br-
da i velikog ̀ elezni~kog ~vora – veze izme-
|u kontinenta i primorja. Zato nije ~udo
{to su kninski `elezni~ari od po~etka po-
bune Srba u Hrvatskoj (avgusta 1990) do-
brovoqno u{li u prve odbrambene redove,
koji su stvoreni kao prepreka u slu~aju po-
ku{aja hrvatske policije da prodre u tek
stvorenu SAO Krajinu. 

Najpre su `elezni~ari bili deo po-
znatih „Kninxi“, ali su ubrzo prona{li na-
~in da se ukqu~e u borbena dejstva kao pro-
fesionalci u svom pozivu – na vozu. U prve
akciju jula 1991. i{li su ukrcani na teret-
ne vagone, za{ti}ene samo vre}ama peska.
Na kraju voza nalazila se dizel-lokomoti-
va, famozna „kenedijevka“, serije J@ 664
(General motors G26C), prepoznatqivi
simbol Jugoslovenskih `eleznica. 

Na prvom zadatku voz se iz pravca
Gra~aca (koji se nalazio u rukama Milici-
je Krajine) uvukao u hrvatske polo`aje u
podru~ju [tikarne. Po~etna iskustva poka-
zala su da ga treba za{titi od protivni~ke
pe{adije. 

Leta 1991. Kraji{nici nisu morali
da se pribojavaju da }e ih ugroziti te{ko
naoru`awe, jer je tada hrvatske snage ~i-
nila samo laka pe{adija. Ali su u Strmici
na bokove teretnih vagona postavqene ~e-
li~ne plo~e debele 25 mm. Gorwe povr{i-
ne vagona ostale su neza{ti}ene u po~etnoj
konfiguraciji oklopnog voza i prekrivene
samo zategnutim {atroskim krilima kako
bi se posada {titila od ki{e. 

Naoru`ana su dva borbena vagona.
Na ~elu prvog `eqezni~ari su postavili
dvocevno protivavionsko oru|e kalibra
20 mm M38, poznato po skra}enici flak.
Re~ je o trofejnom primerku partizanskog
plena iz Drugog svetskog rata. Ta nema~ka
porodica jednocevnih, dvocevnih i ~etve-
rocevnih potivavionskih topova (PAT), ka-
libra 20 mm, nalazila se, kao izuzetno po-
uzdano oru|e, u sastavu vodova i baterija
PVO, koje su u ratu razvijane u Teritori-
jalnoj odbrani, uglavnom radi za{tite ve-
likih fabrika. U Kninu su dvocevni PAT
prvo postavili na kamion zil-157, a za-
tim na voz. 

Na drugom borbenom vagonu, na pred-
wem delu, nalazila su sve dva protivoklop-
na lansirna kompleta (POLK) 9K11, sa
ru~no vo|enim raketama 9M14M maqutka.
A u drugom delu drugog borbenog vagona po-
stavqen je PAT kalibra 40 mm M12, bri-
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klopni voz Krajina ekspres u{ao je u
legendu. U narodu se pri~alo kako mo-
`e da se kre}e i izvan {ina. O bor-
benim akcijama u kojima su u~estvova-
li borci ̀ elezni~ari, tako|e se na-

{iroko govori, a i o sredstvima ratne
tehnike kojima je u nekoliko navrata
opreman. Tu`an kraj – sunovrat niz kr-
{evitu padinu kako ne bi pao u ruke ne-
prijateqa – obezbedio mu je da ostane
deo nacionalnog mita.

Danas su ~lanovi posade voza ra-
suti {irom sveta. Nekada{wi ratnici
postali su izbeglice, a od Krajina eks-is

to
ri

ja
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Prema nare|ewu od 27. novembra
1992, borci odbrane Krajine trebalo je da
pre|u iz Milicije i Teritorijalne odbrane
u nadle`nost tek formirane Srpske vojske
Krajine (SVK), a voz je sa posadom u novoj
organizaciji postao @elezni~ka ~eta 75.
motorizovane brigade iz sastava 7. seve-
rodalmatinskog korpusa. 

Kada su 21. januara 1993, u  vreme for-
mirawa SVK,  hrvatske snage zauzele podru~-
je Maslenice i vi{e sela u Ravnim kotarima,
u odbranu teritorija ukqu~eni su ̀ eqezni~a-
ri – oni su u~estvovali kao pe{adija u rejonu
Novigrada. Tada su od artiqerijske vatre
smrtno stradala dva pripadnika jedinice. To
su bili jedini wihovi gubici tokom rata. 

tanskog porekla. Izvorni top stvorili su
konstruktori {vedske firme „Bofors“, a
po licenci su se izra|ivali razni modeli
u britanskim fabrikama. 

Iza pu{karnica, sme{tenih na bo~-
nim za{titnim plo~ama, nalazili su se pu-
komitraqezi 7,9 mm M53 da bi {titili voz
od protivni~ke pe{adije ako pri|e previ-
{e blizu. 

S vremenom je drugi borbeni vagon
sa PAT-om 40 mm, u promewenoj konfigu-
raciji postao tre}i. A novi drugi bor-
beni vagon naoru`an je trocevnim PAT-
om, kalibra 20 mm M55A3B1 i, u sredi-
{wem delu, jednocevnom verzijom iden-
ti~nog PAT-a M75. Na tre}em vagonu su,
kao dodatno naoru`awe, ugra|ena dva
protivavionska mitraqeza, kalibra
12,7 mm, M2HB brauning (Browing). Radi
za{tite lokomotive postavqeni su no-
sa~i na dva pu{komitraqeza 7,62 mm
M84. Uz ve} postoje}e bo~ne ~eli~ne
plo~e oklopna za{tita je oja~ana i na
gorwim povr{inama. Tako se posada u
slu~aju protivni~kog dejstva minobaca-
~ima ili pe{adijskim oru`jem mogla
skloniti u unutra{wost vagona, ali je
posluga oru|a ostala izlo`ena, jer se
nalazila u otvorenoj ugradwi PAT-ova i
PAM-ova. 

Posle zavr{nih radova u Strmici i
bojewa voza u maskirne boje, `elezni~ari
su uvedeni u borbena dejstva na pruzi
Knin–Drni{. Anga`ovani su u borbama za
Drni{. 

Kada su hrvatske snage odba~ene sa
tog podru~ja i obezbe|ena linija razdvaja-
wa u selu @itni} (zadr`ana do avgusta
1995. godine), voz se prebacio na drugi
li~ki pravac – JNA i Milicija Krajine na-
stojale su da razbiju blokadu skladi{ta u
Svetom Roku. Tokom vi{enedeqnog boravka
u Lici oko voza se ve} stvorila legenda.
Nadenuto mu je i zvu~no ime – Krajina eks-
pres.  I ono se nije mewalo u nastavku ra-
ta, iako je voz nekoliko puta promenio
formalni status i posadu – bio je najpre u
sastavu Milicije Krajine, a kasnije Srp-
ske vojske Krajine (SVK). 

PRVE BORBE

Tokom povla~ewa federalnih oru`a-
nih snaga, po~etkom 1992. godine, posada
voza se borila za deblokadu aeodroma Ze-
munik kod Zadra. A voz se vratio u Knin ka-
da su kraji{ke snage u~vrstile polo`aje
oko aeodroma. 

U prole}e 1992. godine na prostoru
Krajine razme{teni su plavi {lemovi, a
naoru`awe nasle|eno od JNA moralo se
odlo`iti u skladi{ta pod nadzorom me|u-
narodnih snaga. U tom periodu posada vo-
za se pobrinula da poboq{a borbene mo-
gu}nosti Krajina ekspresa. Na prvom bor-

benom vagonu zamenili su flak sa oru|em
kalibra 76,2 mm ZIS-3, alias M42. Re~
je o slavnom oru|u divizijske artiqerije
Crvene armije, uvr{tenom u naoru`awe
1942. godine. Tokom Drugog svetskog rata
i prvih poratnih godina velike koli~ine
legendarnih „zisova“ postale su inventar
jugoslovenskih oru`anih snaga, a do po~et-
ka gra|anskog rata zadr`ani su u naoru-
`awu JNA i TO i postali su ~esta sredst-
va vatrene podr{ke u rukama svih zara}e-
nih strana. 

Iza „zisa“ su, na sredi{wu platfor-
mu prvog borbenog vagona, montirana dva
avionska sa}asta lansera L57-12 za nevo-
|ena raketnih zrna kalibra 57 mm. Lanse-
ri razvijeni za naoru`avawe doma}ih ju-
ri{nih aviona jastreb i kraguj kori{}eni
su na vozu kao vi{ecevni lanseri raketa
zemqa–zemqa. 

@elezni~ari su na jednom teretnom
vagonu izveli otvorenu ugradwu minobaca-
~a kalibra 120 mm, ali se taj vagon retko
koristio. 

Radovi na vozu i primirje sa hrvat-
skim snagama nisu bili razlog da  posada
Krajina ekspresa ostane izvan borbe.
Kninski `elezni~ari su u sastavu brigade
Milicije Krajina u~estvovali u operaciji
„Koridor-92“, u kojoj su u Posavini zdru-
`ene snage Vojske Republike Srpske (VPS)
i Kraji{nika otvorile put prema istoku i
obezbedile celovitost teritorije Republi-
ke Srpske. 

15. februar  2008.

Voz u mati~noj bazi – hangar u Kninu 
KONA^NA KONFIGURACIJA

Krajina ekspres se u borbama na
unskoj pruzi pojavila u kona~noj konfi-
guraciji – na po~etku kompozicije bile
su tri teretne otvorene platforme da
bi aktivirale mine na pruzi. Na tim
vagonima nalazio se i alat za brzu po-
pravku o{te}ene pruge. Sledila su tri
borbena vagona i lokomotiva. Komand-
ni vagon, zatim vagon za sme{taj qud-
stva i teretni vagon preme{tani su
prema dinamici kretawa voza u protiv-
ofanzive. Za potrebe logistike i odr-
`avawe veze sa Kninom kori{}ena su
dva motorna vozila, koja su na vratima
imala prepoznatqiv simbol Krajina
ekspresa. 
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Pogled na sva tri borbena vagona

Voz se iz Knina, posle mobilizacije,
izmestio na `elezni~ku stanicu Benkovac.
Tu su ga ~ekali novi borbeni zadaci. 

VAGON-BOMBA

Pamti}e se kako je jednom originalno
osmi{qenom akcijom vozom zaustavqeno
stalno dejstvo hrvatske artiqerije po du-
bini Srpske vojske Krajine i naseqenih
mesta. Naime, u `eqezni~kom tunelu u
predgra|u Zadra nalazila se platforma
sa vi{ecevnim lanserom raketa. Iza tog
oru|a nalazile su se rezerve municije hr-

vatskih snaga. Taj unosni ciq postao je pri-
lika da se Krajina ekspres iska`e. Iz Ben-
kovca voz se pokrenuo u smeru Zadra sa jed-
nim dodatnim vagonom – na ~elu kompzicije
nalazio se vagon sa 3.650 kilograma eks-
ploziva i blizu pet tona sitnih metalnih
delova. ^itava improvizovana eksploziv-
na naprava velikih dimenzija trebalo je
da se aktivnira na dva na~ina – sporogo-
re}im {tapinom i protivtenkovskim mina-
ma postavqenim u okomitom polo`aju na
odbojnike vagona.

Krajina ekspres gurala je vagon do se-
la Nadin, odakle se pruga na pravcu Benko-

vac–Zadar spu{tala ka moru. Ubrzawem do
ta~ke razdvajawa vagon-bomba trebao je da
se samostalno kre}e do ciqa i da pri tom
ubrza do oko 75 km/~.

Benkovac se koristio kao polazna ba-
za i u podr{ci izvi|a~ko-diverzantskoj je-
dinici Nastavnog centra „Alfa“ u akciji
„Kameleon“, u kojoj su kraji{ki ratnici u
selu [kabrwa razbili bataqon 159. bri-
gade Hrvatske vojske. 

Krajem maja 1993. godine, prema pla-
nu „Maslinova gran~ica“, elitne kraji{ke
jedinice trebalo je da u|u duboku o teri-
toriju pod kontrolom hrvatskih snaga, ju-
`no od Zadra, na prostor du` mora – sve
do Biograda na Moru. Od o~ekivanog uz-
vratnog udarca hrvatske vojske na severu,
odbrana je trebalo da se uspostavi na pru-
zi Benkovac–Zadar. Od voza se o~ekivalo
da brani prugu, ali su politi~ari i koman-
danti odlu~ili da se kraji{ke snage izvuku
iz dubine hrvatske teritorije odmah posle
inflitracije, bez ulaska u borbeni kon-
takt sa protivni~kim snagama. Posle „Ma-
slinove gran~ice“ posada voza se povukla
na odmor. 

PROMENA NAORU@AWA

Leto 1993. godine iskori{}eno je za
nove promene konfiguracije voza. Na pr-
vom borbenom vagonu,  umesto zis-3, ukrca-
no je samohodno oru|e 76 mm M18. Re~ je o
lovcu tenkova ameri~ke proizvodwe iz Dru-
gog svetskog rata. JNA se pedesetih godina
snabdela iz ameri~ke pomo}i sa 260 M18.
U SVK te samohotke kori{}ene su uglavnom
za vatrenu podr{ku bataqona motorizova-
nih i pe{adijskih brigada. Uz sve pohvale
tom odli~nom oru|u, samohotku M18 posade
nisu cenile zbog problemati~nih motora,
na kojima je  lako izbijao po`ar prilikom
paqewa. 

Problemi sa motorom nisu, me|u-
tim, bili va`ni kada se M18 ukrca na
voz, i zato je jedan primerak tog oru|a
dodeqen za naoru`avawe Krajina eks-

SPASONOSNA GUMA

U borbama na samom ulazu u Biha}
pripadnici 5. korpusa Armije BiH pogo-
dili su raketom maqutka voz Krajina
ekspres u predwi deo drugog borbenog
vagona. Probojna mo} kumulativnog
mlaza drasti~no je redukovana na bo~-
noj plo~i gume, postavqenoj na desnoj
strani PAT-a M55. Sve se zavr{ilo
lak{im rawavawem jednog ~lana posa-
de i simboli~nim {tetama na vozu. Bez
gume, pogodak maqutke zavr{io bi se
vrlo lo{e po posadu, jer se na putawi
leta rakete nalazila rezerva ubojnih
sredstava za sva oru|a postavqena na
Krajina ekspresu. 
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Tokom borbi u biha}kom regionu, po-
sle prodora 5. korpusa u dubinu Republike
Srpske, du` unske pruge i puta Biha}–Pe-
trovac, voz je kori{}en kao oja~awe Vojsci
Republike Srpske iz VSK. U to vreme zva-
ni~an naziv jedinice bio je 7. oklopni voz.
Broj~ana oznaka preuzetao je od 7. korpu-
sa, kome je voz bio direktno podre|en. 

U jednom od brojnih tunela na unskoj
pruzi protivni~ke snage su postavile minu,
na koju su, kora~aju}i kroz mrak, naleteli
~lanovi posade, ukqu~uju}i i komandanta
voza, i zadobili povrede. Zato se voz to-
kom borbi na pravcu za Biha} kretao brzi-
nom qudskog hoda – pred wim su se i{li in-
`iwerci koji su tra`ili mine, a posada je
za to vreme bila u borbenim vagonima, u
punoj pripravnosti da otvori vatru iz PAT-
ova i mitraqeza. 

U poku{aju da se u|e u Biha}, kao tvr-
da ta~ka odbrane pokazalo se uzvi{ewe Ri-
bi~ka glavica. Naime, snage bosankog 5.

korpusa izradile su kva-
litetna skloni{ta od ar-
miranog betona. Na wih
se iz voza, sa ~eonog bor-
benog vagona, dejstvovalo
prvenstveno iz samohotke
76 mm i nevo|enim raket-
nim zrnima 57 mm. Pla-
novi da se Krajina eks-
pres sretne sa oklopnim
vozom Vojske Republike
Srpske, koji je tako|e an-
ga`ovan na na pravcu
prema Biha}u, ali iz dru-
gog smera, nisu ostvare-
ni. Po~etkom decembra
prekinuta su borbena dej-
stva i voz se vratio u
Knin.
U me|uvremenu, hrvat-

ske snage su prodrle
preko masiva Dinare,
za{le iza Severne Dal-
macije, i zauzele pro-
stor koji su branile
snage VRS. Dinara se sa
planinske strane strmo
dizala uvis, pa su na od-
brambene polo`aje mo-

gli iza}i samo pe{adinci. Zato se posa-
da voza – od po~etka 1995. godine do ko-
na~ne ofanzive hrvatskih snaga, u avgu-
stu, stalno, na smenu, anga`ovala na Di-
nari. U sastavu jedinice bile su dve po-
sade, tako da se, dok je jedna bila na od-
moru u Kninu, ukrcana na voz, druga, isto-
vremeno, nalazila na Dinari. Zbog raz-
voja doga|aja nisu ostvareni planovi da
se izradi borbeni vagon na kojem je tre-
balo da se iskoriste tri PAT-a 88 mm. 

Pet minuta pre pet ~asova, u ranu zo-
ru 4. avgusta 1995, prvi hrvtski projektili
pali su na Knin. Pogo|ene su hale TVIK-a
u blizini hangara gde se nalazio voz. Po-
sada koja je bila na smeni u Kninu poku{a-
la je da se ukqu~i u odbranu Krajine. Pre-
ma naredbi, iza{li su na pravac ka Lici,
ali su hrvatske snage prodirale na drugim
mestima, pa se pred vozom nisu nalazili
konkretni ciqevi. 

Kada se rasulo dr`ave i SVK pokaza-
lo kao izvesnost, `elezni~ari su ostali
odse~eni. A kako nisu `eleli da dozvole
protivniku da do|e do voza, lokomotivu i
vagone pustili su u punoj brzini niz strmi
odsek pruge. Krajina ekspres se na jednoj
krivini na{la izvan {ina, pa su se i loko-
motiva i vagoni otkotrqali niz kr{evitu
padinu.  

^itav sastav 7. oklopnog voza izvukao
se iz Republike Srpske Krajine i kasnije
su, uglavnom, u izblegli~kom talasu, zapo-
~eli nov `ivot u drugim dr`avama. 

Aleksandar RADI]

presa. Na bokove su postavqene antiku-
mulativne zavese izra|ene od armirane
gume. A u me|uprostor izme|u gume i ~e-
li~nih plo~a `elezni~ari su usuli {qu-
nak kao dodatnu za{titu od dejstva kumu-
lativnog mlaza. Takva za{tita pokazala
se veoma korisnom u jesen 1994. godine,
kada je voz ponovo kori{}en u dejstvima,
ovoga puta na unskoj pruzi – izme|u Mar-
tin-Broda i Biha}a. 

U borbama na samom ulazu u Biha}
pripadnici 5. korpusa Armije BiH pogodili
su raketom maqutka voz Krajina ekspres u
predwi deo drugog borbenog vagona. Pro-
bojna mo} kumulativnog mlaza drasti~no se
redukovala na bo~noj plo~i gume, postavqe-
noj na desnoj strani PAT-a M55. Sve se za-
vr{ilo lak{im rawavawem jednog ~lana
posade i simboli~nim {tetama na vozu. Bez
gume, pogodak maqutke zavr{io bi se vrlo
lo{e po posadu, jer se na putawi leta ra-
kete nalazila rezerva ubojnih sredstava
za sva oru|a postavqena na Krajina eks-
presu. 

ISKUSTVA

Osim efikasnosti za{tite, iz tog
primera mogla su se izvu}i iskustva i u
oblasti taktike primene voza. A ona su se
svodilo na to da se voz ne sme dugo zadr`a-
vati pod vatrom protivnika. Naime, tih da-
na se Krajina ekspres stalno koristio za
vatrenu podr{ku, uglavnom sa mesta, ~ime
se pritivniku pru`ala prilika  da prona|e
pogodan polo`aj za ga|awe. 

Drugi i tre}i borbeni vagon u zavr{noj konfiguraciji voza 

SUNOVRAT

Kada se rasulo dr`ave i SVK po-
kazalo kao izvesnost, `elezni~ari su
ostali odse~eni. A kako nisu `eleli da
dozvole protivniku da do|e do voza, lo-
komotivu i vagone pustili su u punoj br-
zini niz strmi odsek pruge. Krajina eks-
pres se na jednoj krivini na{la izvan
{ina, pa su se i lokomotiva i vagoni
otkotrqali niz kr{evitu padinu.  
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Taj snajper nije bio 

puka kopija sistema 

SVD dragunov, ve} je 

zadr`ao ve}inu dobrih 

re{ewa koja su primewena

na doma}em modelu iz 

1976. godine. 

Primarni zahtev za takvu

vrstu oru`ja – visoka 

preciznost na velikim 

distancama – ispuwen je i

potvr|en prilikom 

eksploatacije i u 

najte`im uslovima.

nekada{woj JNA snajperske pu{ke
bile su jedino oru`je me|u pe{a-
dijskim naoru`awem koje po kali-
bru nije bilo zasnovano na metku
7,62h39 mm M1943 i sistemu Kala-
{wikov koji je fabrika namenske

proizvodwe „Crvena zastava" uspe{no
primewivala na doma}im modelima au-
tomatskog oru`ja. Naime, „sredwi“ me-
tak Jelizarova i Seminina nije odgova-
rao takti~ko-tehni~kim karakteristika-
ma snajpera pa su se na{i konstruktori
opredelili za razvoj snajperske pu{ke u
starom proverenom kalibru 7,9h57 mm.
Tako je nastala petometna snajperska pu-
{ka kalibra 7,9 mm M 1969. No, ni ta
repetirka nije se dugo zadr`ala u vojsci. 

Godine 1972. po~eo je razvoj nove
repetirke i poluautomatske pu{ke. Iza-
brana je poluautomatska snajperka koja
se 1976. godine uvodi operativnu upo-
trebu kao M 76 u kalibru 7,9 mm. To
oru`je u novom-starom kalibru zadivilo
je ne samo doma}e ve} i inostrane po-
znavaoce oru`ja, ali nije zablistalo na
svetskom tr`i{tu, sem ne{to malo u ze-
mqama Tre}eg sveta. Razlog je bio kali-
bar. A odgovor na pitawe za{to je on ta-
kav  daje posleratna istorija. 

KORENI

Sovjetski Savez je posle zavr{etka
Drugog svetskog rata video u tada{woj Ju-
goslaviji partnera pa je do 1947. godine
na{oj zemqi prodao velike koli~ine stre-
qa~kog oru`ja – 104.000 pu{aka, 4.580
komada snajperskih pu{aka mosin-nagana
7,62 mm M1891/30, 7.240 pu{komitraqe-
za 7,62 mm dektjarev DP1927 i 950 mi-
traqeza 7,62 mm maksim M1910/30. 

Godine 1947. Sovjetski Savez je na-
{oj dr`avi odobrio novi desetogodi{wi

DRAGU
NA SRPSKI 
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Typewriter
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bila prevelika za broj snajperskih pu-
{aka koji se nalazio tada u na{oj vojsci
pa je dosta ostalo u magacinima. Sem to-
ga, nova snajperska pu{ka koja je uvedena
u operativnu upotrebu imala je kalibar
7,9 milimetara. 

A onda se desio obrt. Kada se avgu-
sta 1974. na Kolegijumu  saveznog sekre-
tara za narodnu odbranu odlu~ivalo o
kupovini licence i osvajawu proizvodwe
savremenog sovjetskog sredweg tenka T-
72, u paketu sa tenkom bio je i tenkovski
mitraqeza 7,62 mm PKT (Puwemjot Kala-
{wikova, tankavoj) koji se na standard-
nom mitraqeskom bipodu ili tripodu
Stepanova, koristio i kao pe{adijsko
oru`je. Od tog momenta po~iwe i na{e
interesovawe za to oru`je, tako da se
stari ve} pomalo zaboravqeni kalibar
posle oko pola veka vratio u aktivnu
upotrebu u JNA.

Sama konstrukcija ~aure nametnula
je dodatne zahteve pred tim konstrukto-
ra, a jedino re{ewe bilo je da se mewa
konfiguracija ~ela le`i{ta metka zbog
oboda ~aure. Trebalo je re{iti i pita-
we izbacivawa ~aure jer je sam obod na
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kredit u vrednosti od 78 miliona dola-
ra, na osnovu koga je odmah isporu~eno
54.000 karabina 7,62 mm mosin-nagana
M1944 i, ni mawe ni vi{e nego, 61 mi-
lion metaka 7,62 h 54 R. Ta koli~ina je

UNOVKA
NA^IN

O K V I R

Okvir, koji je namewen za sme-
{taj 10 metaka, postavqa se na pu{ku
sa dowe strane (u predwi deo sandu-
ka) i utvr|uje utvr|iva~em. Telo okvi-
ra je izra|ena od lima presovawem i
ono spaja sve delova u jednu celinu.
Na stranama ima ispup~ewa koja mu
obezbe|uju ~vrsto}u. Sa predwe i zad-
we strane nalaze se po jedan ispust i
to – sa predwe strane radi ka~ewa
okvira u sanduk, a sa zadwe strane ra-
di utvr|ivawa. 

O P T I ^ K I  N I [ A N

Opti~ki ni{an M91 je opti~ko
mehani~ki instrument koji se koristi
za ni{awewe pri ga|awu pojedina~nih
i dobro zamaskiranih ciqeva dawu i
u sumrak. Kako je kon~anica osvetqe-
na tricijum gasom taj ni{an omogu}ava
visoku ta~nost ga|awa malih i udaqe-
nih ciqeva u nepovoqnim svetlosnim
uslovima (sumraku, mese~ini ili svi-
tawu). Ni{an se odlikuje veoma malom
masom i lako}om montirawa i demon-
tirawa na pu{ku. Pored toga lak je i
za kori{}ewe. Kada je montiran na
pu{ku, pomo}u ni{anskog tunela, stre-
lac mo`e da ni{ani mehani~kim ni{a-
nom do 400 m daqine. Opti~ki ni{an
se koristi u svim vremenskim i meteo
uslovima na otvorenom prostoru. Za
takve uslove kori{}ewa primewena
su konstruktivna re{ewa i materijali
koji ga ~ine pouzdanim za upotrebu.

Savremeno re{ewe opti~kog ni-
{ana obezbe|uje dobre opti~ke karak-
teristike, podesno ni{awewe i lako
uo~avawe ciqa. Tehni~ki je idealno
re{eno da se kon~anica i obrtni si-
stem nalaze u zajedni~kom nosa~u, jer
u tom slu~aju kada se pomera daqina
ga|awa preko dobo{a daqinara, i
pravac preko  mehanizma, vrh streli-
ce kon~anice uvek ostaje u centru vid-
nog poqa. Ta karakteristika omogu}a-
va ugodnije ni{awewe.

G U M E N I  Z A [ T I T N I K  O K A

Gumeni za{titnik oka slu`i za
pravilno i udobnije ni{awewe. Tako-
|e, on {titi so~ivo okulara od pr-
qav{tine i mehani~kih o{te}ewa.
Ali za sve strelce va`i pravilo:
„Pri ni{awewu je obavezno da oko
snajperiste bude na odgovaraju}em
rastojawu od okulara jer se, u su-
protnom, bez obzira na postojawe za-
{titnika na okularu, mo`e pri opa-
qewu povrediti. Ta povreda se me|u
snajperistima popularno zove idiot-
ski rez.”

~auri zapiwao za klip. Sve te probleme
konstruktorski tim je uspe{no re{avao
u hodu. A novi snajper nije predstavqao
puku kopiju sistema Dragunov, ve} je za-
dr`ao ve}inu re{ewa primewenih na
doma}em modelu iz 1976. godine, koja su
se pokazala veoma dobra. 

Za novu snajpersku pu{ku konstrui-
san je i prigu{iva~ zvuka, koji je toliko
dobar da je nivo buke obarao na mini-
mum 12 decibela. Primarni zahtev za
takvu vrstu proizvoda: „velika preci-
znost na velikim distancama”, ispuwen

Savremeno re{ewe opti~kog ni{ana obezbe|uje dobre opti~ke
karakteristike, podesno ni{awewe i lako uo~avawe ciqa
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320 m, za siluetu grudi (visine 50 cm) 450
m a za siluetu u pokretu (150 cm) efika-
san domet je 650 metara.

Za ga|awe snajperskom pu{kom kori-
sti se metak 7,62 mm M30 (J) sa te{kim
zrnom (koji je uspe{an pandam sovjetskom
te{kom zrnu M1930 D sa popre~nim opte-
re}ewem od 25 g/cm2), zatim metak 7,62
mm sa obi~nim zrnom ^J M87 (pandam so-
vjetskim lakim zrnima sa ~eli~nim jezgrom
M1908 PS, M1908/1930 i M1908 ST-
M2, popre~no optere}en od 22 g/cm2), a i
metak 7,62 mm h 54 M30 (J) tip I i II. Po-
red toga koristi se {kolski i manevarski
metak. 

je i potvr|en prilikom eksploatacije u
najte`im uslovima. Kori{}eni su viso-
kokvalitetni materijali, uz veliku pre-
ciznost izrade.

UNAPRE\EWA

Poluautomatska snajperska pu{ka
7,62 mm M91 prvenstveno je namewena za
uni{tavawe va`nih pojedina~nih otkri-
venih (nepokretnih, trenutnih, pokretnih)
i maskiranih `ivih ciqeva na ve}im da-
qinama. Uspe{no dejstvo snajperskom pu-
{kom na otkrivene i dobro vidqive ci-
qeve dawu posti`e se na daqinama do
1.000 metara. Najboqi rezultati se
ostvaruju  na daqinama do 800 metara.
Na niskolete}e avione, bespilotne lete-
lice i helikoptere te padobrance, uspe-
{no dejstvo snajperskom pu{kom posti`e
se na daqinama do 500 metara. No}u se
najuspe{nije dejstvo ostvaruje na daqi-
nama do 400 metara. Za mete visine 30
cm (silueta glave) efikasan domet je oko

15. mart  2008.

Za dnevna ga|awa snajperskom pu-
{kom strelac ima mehani~ki i opti~ki ni-
{an, dok za no}na koristi pasivni ni{an.
Ni{anska daqina za ga|awe mehani~kim
ni{anom je do 1.000 metara, opti~kim ni-
{anom M83 do 1.200 metara. a pasivnim
do 500 metara.

Snajperska pu{ka puni se okvirom
od 10 metaka. Brzina ga|awa u borbi za-
visi od vrste, te`ine i karaktera zadat-
ka, a ona mo`e da iznosi i jedan ili vi{e
metaka na dan.

Pri ga|awu snajperskom pu{kom no-
}u, uz kori{}ewe opti~kog ni{ana M83
ili pasivnog ni{ana, mogu}e je uspe{no

CEV

Unutra{wost cevi je podeqena na
dva dela – le`i{te metka i vodi{te
zrna. Vodi{te zrna je iz`qebqeno i
ima ~etiri `leba i ~etiri poqa koji-
ma je korak uvijawa u desnu stranu. Cev
se zadwim delom uvla~i u sanduk. Na
wu su navu~eni i u~vr{}eni: postoqe
predweg ni{ana sa razbija~em gasova,
komora gasnog povratnika, postoqe
zadweg ni{ana i grivna. Razbija~ ga-
sova ima pet uzdu`nih otvora koji za
neiskusne snajperiste mogu da budu i
demaskiraju}i elementi, jer ako spuste
cev bli`e zemqi prilikom opaqewa
mo`e da se stvori oblak pra{ine, ko-
ji }e odati mesto snajperiste. Na gor-
wem delu cevi, iza predweg ni{ana,
nalazi se otvor za prolaz dela barut-
nih gasova kroz komoru gasnog povrat-
nika u cilindar gasnog povratnika. 

O B A R A ^ A

Obara~a je pomo}u osovine spo-
jena sa sandukom. Dowi deo obara~e –
rep, su`en je, povijen napred i viri iz
sanduka, i anatomski je prilago|en pr-
stu, odnosno polo`aju prsta strelca
pri okidawu. Gorwi deo je prese~en za
sme{taj zapiwa~e koja posle ispaqe-
nog metka zadr`ava udara~ u zadwem
polo`aju, pri ~emu se rep obara~e po-
vla~i unazad. Na zadwi ispust zapi-
wa~e nale`e peta ko~nice koja spre-
~avava kretawe nosa~a zatvara~a sa
zatvara~em napred–nazad. Zahvaquju-
}i woj, iako je oru`je napuweno, ni u
kom slu~aju ne}e do}i do opaqewa.

Sanduk

Le`i{te okvira i
obara~a u desnom uglu
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otkrivati, a na mawim daqinama i uni-
{tavati sve aktivne IC ni{ansko-osma-
tra~ke ure|aje. 

Snajperska pu{ka u svom kompletu
ima no` sa no`nicom koji se koristi u
borbi prsa u prsa. Spajawem no`a i no-
`nice u makaze mogu}e je se~ewe `ice u
`i~anim preprekama, telefonskih linija
i drugih kablova.

Pu{ku prvenstveno odlikuje mogu}-
nost prilago|avawa razli~itim terenima
radi lak{eg ni{awewa, mogu}nost monta-
`e razli~itih opti~kih instrumenata i
ugradwe prigu{iva~a, savr{ena izbalan-
siranost, ergonomska konstrukcija, a la-
ko se kontroli{e, koristi i odr`avava.

Treba re}i da je to oru`je konstrui-
sano posle dugog i pa`qivog prou~avawa
borbene taktike i iskustva vojnih i poli-
cijskih specijalnih jedinica {irom sveta.
Ta~nije, pu{ka je razvijana pod nadzorom
i u bliskoj saradwi sa nekim od pripad-
nika najiskusnijih i najsposobnijih speci-
jalnih i antiteroristi~kih jedinica.

Ali wena sudbina nije bila tako
svetla. Naime, posle razdru`ivawa SVD
je ostao u Srbiji u fabrici namenske
proizvodwe „Crvena zastava”, upravo
kod onih koji su ga i razvili i koji su
uspe{no ovladali tehnologijom wegove
proizvodwe.

Nekoliko puta je poku{avano da se taj
projekat o`ivi, ali baz uspeha. Kada se
uzme u obzir da je re~ o kopiji poznatog
oru j̀a koje je unapre|eno obi{lo pola sve-
ta i kori{tena u ratovima od Avganistana,
preko ̂ e~enije i Iraka i ko zna jo{ gde, mo-
ra se primetiti da je Srbija ostala bez do-
brog aduta svoje fabrike namenske indu-
strije. Oslawaju}i se na staru slavu neka-
da{we „Crvene zastave”, a danas „Zastava
- oru`je”, wihov SVD verovatno bi na{ao
kupca na svetskom tr`i{tu. 

I{tvan POQANAC

K U N D A K

Kundak sa rukohvatom izra|en je iz jednog dela. Nije od drveta ve} od polieste-
ra koji se odlikuje veoma velikom otporno{}u na udarce, temperaturu i veoma je la-
gan. Kundak je posle samog rukohvata {upaq, odnosno ima dva otvora. Prvi otvor
obezbe|uje hvatawe rukohvata. Pomo}u tog otvora mogu}e je i montirawe oslonca za
obraz koji se stavqa na gorwi deo kundaka. Drugi, mawi otvor je odmah iza prvog i
kroz wega prolazi ~eli~na {ipka pomo}u koje se fiksira remnik za pu{ku. Kundak sa
rukohvatom i osloncem za obraz omogu}ava {to udobnije rukovawe sa snajerskom pu-
{kom prilikom ni{awewa. 

Svojim predwim i mawim delom kundak sa rukohvatom oslawa se na branik oba-
ra~e sa zadwe dowe strane, {to mu obezbe|uje dodatnu stabilnost. Na kundaku i na
rukohvatu nalaze se potkov i vijci za utvr|ivawe, u veli~ini spram dimenzija.  

Odmah pa`wu privla~i zavr{na faza obrade celog kundaka i rukohvata. On
je savr{eno ravan i na kraju prevu~en lakom za drvo, {to ponekad zna da bude i
problem. Naime, kundaka ne reflektuje svetlost na ve}e daqine, ve}  na mawe, a
to mo`e biti kobno za snajperistu. Zato bi u zavr{noj obradi bilo mnogo boqe da
kundak ostane nelakiran ili prevu~en crnom bojom koja ne reflektuje svetlost –
odsjaj sunca.

GASNA KOMORA

Gasna komora sa regulatorom ga-
sova izra|ena je u obliku duplog cilin-
dra i kod we je dowi cilindar komore
navu~en na cev i utvr|en ~ivijama. U
gorwem cilindru sme{ten je regulator
protoka gasova koji ima dva otvora raz-
li~itog pre~nika i tri polo`aja obele-
`ena brojevima 1, 2 i slovom „P”.

Polo`aji „1” i „2” ozna~avaju ve-
li~inu pre~nika otvora, a u polo`aju
„P” zatvoren je otvor za odvo|ewe ba-
rutnih gasova na cevi. Taj polo`aj se ko-
risti kada pu{ka ne radi polautomat-
ski, odnosno, kada je potrebno elimini-
sati zvuk koji nastaje pri sudaru delova
i uglavnom se koristi kada se na pu{ci
nalazi prigu{iva~.

Kundak je savr{eno ravan i na
kraju je prevu~en lakom za drvo

Prigu{iva~ konstruisan za tu pu{ku
smawuje nivo buke na minimum 12 decibela

Gasna komora sa regulatorom
gasova je izra|ena u obliku
duplog cilindra 
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aksijalni, jedan u ~elu tela i dva na boko-
vima predwe plo~e, sa kojima se daqinski
rukovalo sa voza~kog mesta. 

Tako|e su u hodu, bez reme}ewa dina-
mike proizvodwe, provedene i modifika-
cije. One su bile usmerene pre svega na
poboq{awe za{tite tenka – umesto zako-
vica, zavarene su ~eli~ne plo~e turele.
Na taj na~in redukovana je masa tenka i
smawen rizik od ubojitih zakovica koje su
poga|ale i povre|ivale posadu posle po-
gotka u tenk. Umesto vi{estrane turele na-
knadno je uvedeno re{ewe sa homogenom
konstrukcijom. Od jeseni 1941. ugra|iva-
ni su `iro-stabilizatori za osnovno oru-
|e tenka. Na osnovu britanskih iskustava
iz borbi u severnoj Africi, ugra|ena su i
dva dodatna rezervoara za gorivo od 25
galona. A od po~etka 1942. godine stjuarti
su dobili i vareno telo tenka. 

Usled brzine rada na razvoju i nao-
ru`avawu tenkovskih jedinica, tih ratnih
godina po{tovano je na~elo ratne nu`de,
ali su posle brojnih izmena avgusta 1941.
godine sve sabrane, proverene i standar-
dizovane na modelu M3A1, koji se proizvo-
dio od juna 1942. godine. Tenk M3A1 mo`e
spoqa da se prepozna po tome {to nema dva
bo~na mitraqeza koja su se u praksi poka-
zala prili~no neefikasnim. Britanci su
ionako skidali te mitraqeze sa svojih pri-
meraka stjuarta jo{ tokom uvo|ewa u jedi-
nice. Proizveden je 4.621 M3A1.

Na modelu M3A3, standardizovanom
avgusta 1942, znatno je pove}ano telo ten-
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U na{u zemqu su stigli

kao deo savezni~ke 

pomo}i tokom Drugog 

svetskog rata. Kori{}eni

su u borbama za oslobo|e-

we kao tehnika Prve 

tenkovske brigade. 

Pre`iveli su i dolazak

tenkova iz ameri~ke 

pomo}i pokrenute 1951, 

a rashodovani su kada su

iz SSSR-a stigli tenkovi

posleratnog razvoja. Zbog

istorijskog zna~aja sa~u-

vani su do dana{wih dana

i dva M3A1 i M3A3 mogu se

videti na Kalemegdanu u

zbirci Vojnog muzeja.

L A K I  T E N K   M 3

STJUARTI S PETOKRAKAMA

A
meri~ki tenkisti su po~etak Drugog
svetskog rata do~ekali slabije nao-
ru`ani u odnosu na sile sa isto~ne
strane Atlantika. Od savremenih
tenkova imali su samo 10 sredwih i

18 lakih tenkova M2A4. Zato je u leto
1940. u Rok Island Arsenalu pokrenut hi-
tan zadatak na izradi novih lakih tenko-
va. Kao osnova za razvoj kori{}eni su
M2A4, ali su u takti~ko-tehni~ke zahteve
novih  oklopwaka ugra|ena dotada{wa
ratna iskustva – o~ekivalo se da laki tenk
ima na ~eonom delu do 38 mm debelu ~e-
li~nu plo~u, a na isturenom delu ~ela i do
51 mm. Elementi pogonske grupe za{ti}eni
su od avionskih mitraqeza dodatnom ~e-
li~nom plo~om. Zbog ve}e mase tenka izve-
dene su i brojne izmene na transmisiji. 

Ve} jula 1940. ameri~ke oru`ane sna-
ge prihvatile su novi tenk pod generi~kom
oznakom porodice M3. Amerikanci su ima-
li obi~aj da tenkovima dodele zvani~no
ime po legendarnim generalima. U slu~aju
M3 odlu~ili su se za generala Stjuarta
(Stuart), slavnog komandanta kowice Konfe-
deracije u ameri~kom gra|anskom ratu.

PREKOOKEANSKA POSTOJBINA

Do marta 1941. u fabrici American
Car & Foundry organizovana je linija za
masovnu proizvodwu. Proizvedeno je
5.811 komada M3. Na 500 komada ugra|e-
ni su dizel motori T1020. Ti tenkovi su
osim osnovnog oru|a 37 mm imali ~ak pet
mitraqeza 7,62 mm – protivavionski, ko-



ka i, istovremeno, pro{iren prostor za
posadu, posebno za voza~a. U pro{irene
bo~ne stranice tela umetnuti su dodatni
rezervoari za gorivo i pove}an je pro-
stor za sme{taj municije. Telo se varilo i
na taj na~in je pove}ana borbena `ila-
vost. Tenk M3A3 proizvodio se od po~etka
1943. do kraja 1944. Tokom tog perioda
zavr{eno je 3.427 komada. 

U tenkove porodice M5 ugra|ivani su
motori kadilak zbog nesta{ice izvornih
motora kontinental.

U ameri~kim oru`anim snagama stju-
arti su kori{}eni pre svega za obuku ten-
kista. U~estvovali su u borbama na Paci-
fiku u osvajawu ostrva, jer su tu laki ten-
kovi imali vi{e nego dovoqnu borbenu
mo} u odnosu na protivni~ku odbranu.

Britanci su prve stjuarte primili ju-
la 1951. i naoru`ali Osmu armiju u se-
vernoj Africi koja se u to vreme pripre-
mala za obra~un sa Nemcima. U britan-
skim oru`anim snagama koristio se pose-
ban sistem ozna~avawa bez ameri~kih
slovo-broj~anih indeksa: tenkovi M3 su
stjuart I, M3 sa dizelom su stjuart II, M3A1
su stjuart III, M3A1 sa dizelom stjuart IV,
a M3A3 stjuart V. 

Osim u Africi, britanski tenkovi su
se borili i u Burmi, Francuskoj i Itali-
ji, odakle su deo preuzeli jugoslovenski
partizani. U skladu sa britanskim pore-
klom oni su ozna~eni kao modeli III i V. Za-
konom o zajmu i najmu tenkovi M3 do{li
su i do ruskih i francuskih snaga, a u Ki-
ni su imali ulogu osnovnog tenka. 

Brazilski M3A1 odr`ali su se u slu-
`bi sve do kraja 20. veka. Na osnovu pro-
totipa X1A iz 1975. u fabrici „Bernardi-
ni“ u Sao Paolu radikalno je modernizo-
vano osamdeset M3A1 ugradwom novog
osnovnog oru|a kalibra 90 mm francuskog
porekla DEFA D-921 i novog {vedskog mo-
tora skania (Scania) DS-11, snage 300 KS.
Osamdesetih godina naknadno je proizve-
deno, na osnovu starog dobrog stjuarta, 40
tenkova X1A2 sa brazilskim oru|em kali-
bra 90 milimetara. Izra|eno je i deset
tenkova nosa~a mosta XLP-10. Brazilci i
sada deo tenkova X1 dr`e u rezervi, a de-
set komada X1A2 su u naoru`awu oru`anih
snaga Paragvaja.

DOLAZAK NA BALKAN

Tokom prve tri godine rata partiza-
ni su imali samo tenkove koje su oteli od
protivni~kih snaga i koristili ih u geril-
skim tenkovskim vodovima i ~etama. Pla-
novi Vrhovnog {taba NOV i POJ podra-
zumevali su razvoj vi{eg nivoa organiza-
cije tenkovskih jedinica, sa osloncem na
saveznike, pa su 1944. zatra`ili, preko
britanske misije, tehniku za prvu brigadu.
Britanci su pristali da za NOV i POJ
obezbede lake tenkove stjuart koji su se

pokazali efikasnim u borbama u severnoj
Africi na te{kim terenima. Procewiva-
lo se da }e ta vozila mo}i da se kre}u po
uskim brdskim putevima Balkana. 

Britanci su obuku partizanskih tenki-
sta organizovali u logorima u okolini Ka-
ira. Tre}ina qudi, koja je ~inila jezgro,
prikupqena je iz jedinica NOV i POJ (me-
|u kojima su bili i pripadnici tenkovskog
bataqona 4. OZ), a popuna do pune forma-
cije obavqena je na licu mesta – regruto-
vani su dobrovoqci iz redova savezni~kih
ratnih zarobqenika koji su bili pripadni-
ci slovenskih naroda iz Istre i Slovenije
mobilisani u italijanske oru`ane snage,

15. mart  2008.
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B R O J N O  S T A W E

Tokom borbenih dejstava, iz save-
zni~kih skladi{ta Prvoj tenkovskoj
brigadi doturen je 51 stjuart za nadok-
nadu borbenih i tehni~kih gubitaka. Taj
broj potvr|uju do sada istra`eni izvo-
ri, ali postoje indicije da se u Prvoj
brigadi koristio i ve}i broj stjuarta
postepeno prevo`enih iz Italije do
Dalmacije. 

Za vreme rata rata uni{tena su 33
tenka. Ve}a o{te}ewa imao je 31 stju-
art. Tokom rata 43 tenka pro{la su ge-
neralni remont i vra}ena u jedinicu.

H A U B I C A  K A D I L A K

Samohodna haubica kalibra 75 mm M8 nastala je 1942. prilago|avawem {asi-
je lakog tenka M5A1 za sme{taj obrtne turele za standardnu ameri~ku brdsku haubi-
cu M1A1. Tokom serijske proizvodwe u fabrici „Kadilak” (Cadillac) do januara 1944.
godine izra|eno je 1.778 samohotki namewenih prvenstveno za vatrenu podr{ku ten-
kova na maloj udaqenosti od  predweg kraja vlastitih snaga. 

Model M8 ulazio je u sastav {tabnih ~eta bataqona sredwih tenkova {erman u
borbama u Francuskoj i u Italiji. Ve} od leta 1944. godine M8 su zamewene sa ten-
kovima M4 sa haubicom 105 mm, ali su stara oru|a ostala u slu`bi na Mediteranu
zbog malih dimenzija.  

Kao oja~awe Prvoj tenkovskoj brigadi, 2. aprila 1945. godine, saveznici su
brodom dostavili sedam primeraka M8 u [ibenik. Zbog potrebe za oja~awem arti-
qerije, u zavr{nim operacijama ~etiri samohotke dodeqewe su ^etvrtoj armiji koja
se borila u Lici, Gorskom Kotaru, Istri i Dolewskoj. One su ~inile bateriju u sa-
mohodnom artiqerijskom divizionu, direktno podre|enom komandi armije.

Samohotke su se istakle u borbama za Rijeku i odbrambenu liniju Ingrid. One
su 8. aprila 1945, sa ~etiri stjuarta, pridru`ene Devetoj diviziji kao oja~awe za
osloba|awe Istre i Trsta. Tri M8 u{la su u divizion Druge armije za borbe u Bosni
i prodor preko Banije i Siska do Zagreba.  

U posleratnoj slu`bi uvr{tene su u artiqeriju Tenkovske armije, odnosno u Koman-
du tenkovskih i motorizovanih jedinica. U slu`benim dokumentima te haubice nosile su
ime kadilak jer je bio obi~aj da se tehnika vodi po imenu proizvo|a~a ili motora.

Samohodna haubica
M8 u Zagrebu prvih
dana nakon ulaska
partiyana u grad ,
maj 1945.



internirci, prete`no iz Crne Gore i Her-
cegovine, i rawenici koji su bili na le~e-
wu u savezni~kim bolnicama u Italiji. 

Posle zavr{etka obuke tenkisti su
preba~eni u ju`nu Italiju u mesto Gravina
gde su dobili desetak stjuarta za obuku po-
sada. Za popunu jedinice prikupqani su
oklopwaci iz raznih britanskih jedinica
i radionica. Deo tenkova imali su poseb-
ne {titnike protiv peska i filtere za va-
zduh za motore, ali ti dodaci, va`ni za
primenu u Sahari, nisu bili od koristi
partizanima i zato su ih skinuli sa vozi-
la. U zahtevu Vrhovnog {taba tra`eno je
150 stjuarta i 51 sredwi tenk {erman,
ali su ih Britanci uskratili za te`a vo-
zila sa obrazlo`ewem da nisu pogodna za
uslove Balkana i dali su im stjuarte u
skladu sa koli~inama koje su mogli izuzeti
iz vlastitih jedinica.

Prilikom formirawa Prve tenkov-
ske brigade 16.  jula 1944. u wenom sasta-
vu nalazilo se  56 tenkova, uz 24 borna
kola (oklopna automobila) AECMk II, dva
komanda vozila M3A1 skaut kar (Scaut
Car) i desetine motornih vozila. Do 20.
avgusta 1944. u brigadi je obu~en dovoqan
broj qudi kako bi se mogli poslati na za-
datke. 

U prvoj organizacijskoj {emi, tokom
obuke brigade, bila su ~etiri tenkovska
bataqona sa po 19 stjuarta svrstanih u
dve ~ete od devet tenkova i sa jednim ten-
kom za komandanta bataqona. Brojno sta-
we tehnike svodilo se na tri takva bata-
qona, {to je vrlo skromno u odnosu na
standarde popune tehnikom savezni~kih je-
dinica. Kako bi se pove}ala borbena mo}
svakom tenkovskom bataqonu pridodata je
jedna vu~na protivtenkovska baterija.
Umesto ~etvrtog bataqona, formirana je
jedinica od ~ete bornih kola.

Pre uvo|ewa u borbena dejstva bri-
gada je narasla na oko 1.400 qudi. Tehni-
~ari su obavili sve pripreme na vozili-
ma i poku{avali da podignu brojno stawe
popravkama na starim tenkovima koje su
prona{li na grobqima ratne tehnike u
blizini baze. Na taj na~in su brigadi
obezbedili jo{ tri M3A1. 

Britanci su od avgusta do oktobra
1944. organizovali prevoz brigade iz lu-
ke Bari na ostrvo Vis, na kojem su osim
Vrhovnog {taba bile najboqe naoru`ane
i snabdevene jedinice NOV i POJ. Zbog
rizika od nema~kih aviona, tehnika bri-
gade prevo`ena je no}u, a brodovi su se
istovarali po dnevnom svetlu, uz sna`nu
PVO za{titu. 

Tako su pripadnici Prve tenkovske
brigade na prve zadatke krenuli preko Vi-
sa. Potom su se ukqu~ili u borbe na pro-
storu Dalmacije i Hercegovine, ali sada
ne kao klasi~na gerila ve} preobli~eni u

pre bile operativno pot~iwene Komandi
26. divizije sa Visa.

Kao celina, „Severna grupa“ (Drugi
bataqon i polovina Tre}eg. bataqona) an-
ga`ovana je zdru`eno sa 26. divizijom u
borbama du` dalmatinske obale – od
Omi{a do [ibenika i u zale|u, zavr{no
sa oslobo|ewem Knina, decembra 1944.
godine. Od tehnike koja se na{la na tom
podru~ju formirani su Prvi i Tre}i bata-
qon u ~ije je ~ete u{ao i AEC. U januaru
1945. „Severna grupa“ je sa rati{ta na
prostoru [ibenik–Drni{–Skradin pre-
ba~ena mar{em dugim 187 km u Imotski. U
zavr{enom delu mar{a stjuarti su savla-
dali sne`ni pokriva~ visine od 20 do 60
cm, ponegde preko jednog metra, na uskim
putevima velikog nagiba i o{trim krivi-
nama. Tenkovi su se kretali brzinom qud-
skog hoda od 4 do 5 km/~, ali su uspe{no
stigli do Imotskog i u{li su u borbu. 

Tenkovi „Ju`ne grupe“ (Prvi bataqon
i polovina Tre}eg bataqona sa 25 stjuar-
ta) iskrcani su u Dubrovnik i tokom bor-
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Posada: 4 (komandir, ni{anxija, voza~ i mitraqezac ujedno pomo}nik voza~a)
Borbena masa: 14,7 t
Naoru`awe: top 37 mm M6 sa 174 metka sa zrnima M51, M63 i M74  
tri mitraqeza 7,62 mm M1919A4 sa 7.500 metaka
Pogonska grupa: benzinski motor kontinental (Continental) NJ-670-91
snaga 250 KS pri 2.400 obrtaja u minuti, 416 l goriva
Dimenzije: du`ina 5,05 m, {irina 2,52 m visina sa postoqem za mitraqez 2,57 m
Maksimalna brzina na putu: 50 km/~
Radijus kretawa: 230 km
Mogu}nost savladavawa prepreka: maksimalni uspon – 3 stepena, maksimalni bo~-
ni nagib – 12 stepeni, {irina rova – 1,8 m, visina vertikalne prepreke – 0,61 m i
dubina gaza – 0,91 m

snage koje su podse}ale na regularnu silu
tog doba. 

RATNI PUT

Partizanski tenkisti su preba~eni
britanskim i desantnim brodovima NOV
i POJ septembra 1944. na ostrvo Bra~. U
desantu su u~estvovali Drugi bataqon stju-
arta i delovi drugih jedinica kao oja~a-
we. Pe{adija se ve} pobrinula da slomi
nema~ku odbranu i zato tenkovi nisu ni
uvedeni u dejstvo. Posle tog desanta, u na-
rednom koraku, prevezeni su do dalmatin-
ske obale. U svim tim plovidbama izgu-
bqen je samo jedan tenk – ostao je na dnu
mora tokom prelaska Bra~kog kanala kod
Omi{a 22. oktobra 1944. godine. U po-
sledwim danima oktobra tenkovi su kori-
{}eni u borbama za Ka{tele i Trogir. 

Zbog potrebe da se istovremeno pri-
tisne protivnik na velikom prostoru po-
deqeni su na dva privremena sastava –
„Severnu grupu“ i „Ju`nu grupu“ koje su naj-

Iskrcavawe M3A3 na ostrvo Vis 1944.



bi podeqeni su na tri privremena sasta-
va koji su podr`avali 29. diviziju u bor-
benim dejstvima u Hercegovini. U hodu su
formirani Prvi bataqon u punom sastavu
(sa ~etama od sedam tenkova i tri vozila
tipa AEC) i novi Tre}i bataqon sa jednom
tenkovskom ~etom sa {est stjuarta i vodom
bornih kola AEC, a u rezervi grupe su za-
dr`ana ~etiri stjuarta i jedan AEC.  

Obi~no su tenkovi ulazili u borbe-
na dejstva u vodovima od samo dva tenka,
jer su uski putevi i brski teren ograni-
~ili mogu}nosti wihove primene u ve}im
sastavima. Posade dva tenka navikle su
se na blisku vezu i stalnu me|usobnu po-
dr{ku. U borbama za Mostar, u borbe-
nom poretku oblika potkovice, tenkisti
su u dejstvima na vrlo te{kom kra{kom
terenu savladali protivni~ke fortifi-
kacije i odlu~nu odbranu hercegova~kih
usta{a. 

Iz Mostara su od 24. februara do
2. marta 1945. tenkovi pre{li put dug 318
km do [ibenika, gde se Prva tenkovska
brigada marta 1945. prvi put posle mese-
ci provedenih na rati{tu prikupila u ce-
linu, reorganizovala i popunila qud-
stvom i tehnikom. Ponovo su formirane
~ete od devet tenkova podeqenih na dva
voda sa po ~etiri tenka i tenkom komandi-
ra ~ete. Sva ~etiri bataqona zadr`ana
su u formaciji s tim da je izbegnuta kon-
fuzija oko postojawa dve jedinice sa is-
tom oznakom tako {to je Tre}i bataqon
„Severne grupe“ postao  ̂ etvrti bataqon. 

U radionici su provedene modifika-
cije na vratima za posadu jer se pokazalo
da ona ne mo`e iza}i iz pogo|enog tenka
ako se kupola ne nalazi na centralnom po-
lo`aju. 

U zavr{ne borbe reorganizovana
brigada uvela je 75 stjuarta, 23 borna ko-

la AEC, 14 protivtenkovskih oru|a 57 mm i
75 mm, te pet protivavionskih oru|a 20/4
mm, ra~unaju}i tu i samohotke izra|ene na
{asiji stjuarta.

Posle konsolidacije pripadnici Prve
tenkovske brigade vratili su se u stroj u
borbama za Biha}. Tenkovi su pratili dina-
miku prodora pe{adije ~esto se koriste}i
neobi~nim metodama kretawa – na Lohov-
skim brdima kod Biha}a savladali su strmu
prepreku od 75 stepeni tako {to su bez po-
sada spu{tani vezani za ~eli~nu u`ad. 

U zavr{noj li~ko-primorskoj opera-
ciji tenkovi su prodrli kroz kra{ke tere-
ne do mora i gone}i nema~ki 97. korpus
u{li, kao predwi odred jugoslovenskih
snaga, u Trst.  Iz sastava Tre}eg bataqona
izdvojena je 1. ~eta koja se 2. maja 1945.
prikqu~ila motorizovanom odredu sa ko-
jim su tenkovi izveli mar{ dolinom So~e,
prodrli u Koru{ku i presekli izvla~ewe
protivnika prema Celovcu. Tenkisti su u~e-
stvovali u produ`enim borbama (u razoru-
`awu protivnika) do 15. maja, ~itavu sed-
micu posle pada Tre}eg rajha.

EKSPONATI

U prvim posleratnim mesecima, zbog
krize nastale oko statusa Trsta, bataqoni
naoru`ani stjuartima i sve druge tenkovske
jedinice koncentrisane u Sloveniji i Istri
ostali su u punoj borbenoj gotovosti.

O~ekivalo se da }e u posleratnim go-
dinama tenkovske brigade vrlo brzo biti
potpuno prenaoru`ane na T-34/85, uz {i-
roku podr{ku SSSR-a, ali su  Rezolucija
Informbiroa i blokada Jugoslavije
1948. dramati~no promenili planove na-
oru`awe i sva postoje}a tehnika pokaza-
la se kao vitalno va`na za odr`avawe
borbene gotovosti u i{~ekivawu potenci-
jalnog konflikta sa Moskvom. Produ`ena
je karijera stjuarta i ti oklopwaci treba-
lo je da se koriste za odbranu u brdskim
predelima u kojima su sredwi tenkovi
imali ograni~enu prohodnost. 

Stjuarti su pre`iveli i dolazak ten-
kova iz ameri~ke pomo}i pokrenute 1951.
godine.Kori{}eni su u tenkovskim briga-
dama za obuku sve do 1957. godine. U in-
ventaru JNA 1960.godine nalazila su se
32 stjuarta. Oni su rashodovani nekoliko
godina kasnije kada su iz SSSR-a stigli
tenkovi posleratnog razvoja – T-54 iT-55 .
Obi~no se smena generacija tehnike u JNA
zavr{avala uni{tavawem starih sredst-
va, ali je u slu~aju stjuarta vojni vrh imao
razumevawe za istorijski zna~aj oklopnih
vozila. Sa~uvano je  vi{e primeraka kako
bi podse}ali na slavu Prve. tenkovske
brigade. Dva M3A1 i M3A3 danas se mogu
videti na Kalemegdanu u zbirci Vojnog mu-
zeja. Jedan se ~uva u Muzeju otaxbinskog ra-
ta u Bawaluci i jedan u Kraqevu. 

Aleksandar RADI]

15. mart  2008.
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P R O T I V A V I O N S K E  S A M O H O T K E

Vrlo sna`na tehni~ka radionica Prve tenkovske brigade sme{tena u fabrici
elektroda u [ibeniku iskazala se, tokom marta 1945. za vreme odmora brigade, u
vrednom i domi{qatom radu vra}awa o{te}enih tenkova u sastav jedinice. Suo~eni
sa ~iwenicom da tenkovi nisu pro{li ozbiqne radove od ulaska u borbu, radnici
su se snalazila kako su znali sa skromnim koli~inama rezervnih delova. 

Na nekim od tenkova M3A3 uni{tene su kupole, ali je sa~uvano telo sa motorom
i hodnim delom. Sedam takvih tela iskori{}eno je za izradu provizornih samohodnih
oru|a. Zbog nadmo}i nema~kih tenkova sa oru|ima ve}eg kalibra u odnosu na stjuar-
tovih skromnih 37 mm, prvo su u radionici izradili protivtenkovsku samohotku tako
{to su na telo tenka na fiksiranom lafetu ugradili izuzetno nema~ko oru|e 75 mm
Pak 40.  U slengu, te samohotke bile su poznate kao stjuart pak (nema~ka skra}enica za
protivtenkovski top). Od M3A3 nastale su prve doma}e protivavionske samohotke,
na guseni~noj {asiji stjuart flak (nema~ka skra}enica za protivavionski top) sa ~e-
tvorocevnim oru|em PAT 20 mm M38, postavqenim na obrtnu platformu. U radionici
su izradili i stjuart sa platformom za minobaca~ kalibra 82 milimetra. 

U borbama za
Hercegovinu,1945.
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SADR@AJ Ispitivawima nove rakete na poligonu

Tehni~kog opitnog centra u Nikincima 

modernizovan je raketni  sistem 

plamen, i {to je va`nije, to sredstvo se

sada kompletno proizvodi u Srbiji. 

U zavisnosti od potreba i finansijskih

sredstava Vojske, uigran tim iz 

Vojnotehni~kog instituta ve} ima ~itav

niz novih re{ewa – oko automatizacije

sredstva i raketa paletom 

bojnih glava u ovom i Nato kalibru.

PUT
VATRENIH 
STRELA

Q8
Typewriter
16
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N
edavno su se na poligonu Tehni~kog
opitnog centra Nikinci, otisnule sa
vatrenog polo`aja nove rakete pla-
men -D. Na taj na~in je vi{ecevni
raketni sistem 128 mm plamen-S,

zna~ajno unapre|en. Let su sa velikim
i{~ekivawem i pa`wom pratili predstav-
nici radnog tima TOC-a, konstruktori iz
VTI i proizvo|a~i iz „Kru{ika”.

I dok su na vatrenom polo`aju odje-
kivale re~i komandanta opitne posade
majora Vladana Milo{evi}a: tri, dva, je-
dan, pali, sve o~i pratile su putawu va-
trenih strela dok se nisu izgubile na ho-
rizontu. Jo{ dugo je kao eho u prostoru od-
jekivala samo posledwa, mnogo puta pona-
vqana komada – pali. A i ona se uskoro
zaglu{ila u silovitom rafalu tog tride-
setdvocevca. Kroz {est sekundi zavladao
je nestvaran mir, a talas olak{awa i odu-
{evqewa niko nije mogao sakriti. Dobri,
stari plamen, sada mnogo mo}niji, nasta-
vqa svoju istoriju.   

^lanovi radnog tima TOC-a prove-
ravaju za svaki projektil koordinate pad-
nih ta~aka, po~etne brzine, vreme leta
rakete, oscilacije u toku lansirawa,
funkcionisawe paqbenih kola. Sve se me-
ri i prera~unava.

R A Z V O J

Pri~a o plamenu, prvom jugosloven-
skom vi{ecevnom baca~u raketa, po~ela
je da se ispisuje 1958. godine. Tada je za-
po~eo razvoj tog sredstva, a ve} je 1963.
tada{wa JNA naru~ila prototipsku par-
tiju vi{ecevnog baca~a raketa (VBR) 128
mm M63 plamen i nultu seriju raketa pla-
men-A. 

Sredstva je nameweno vatrenoj podr-
{ci jedinica na frontu, izvo|ewem sna-
`nih i iznenadnih vatrenih udara po ne-
prijateqevoj `ivoj sili i neoklopqenim
borbenim sredstvima u rejonima priku-
pqawa, vazdu{nog desanta ili na mar{u.
Koristi se i protiv drugih prostornih i
neutvr|enih ciqeva velikih razmera po-
put pozadinskih baza, aerodroma, indu-
strijskih postrojewa, komandnih centara,
centara veze, skladi{ta i sl.

Sistem plamen ima 32 cevi kalibra
128 mm iz kojih se ispaquju par~adno-ra-
zorne i ve`bovne rakete na daqine do
8.600 metara. Efekat raketa na ciqu bio
je ekvivalentan efektu artiqerijske gra-
nate kalibra 105 mm. Pun rafal od 32
projektila ispaqivao se, u zavisnosti od
kadence, za 6,4, 12,8 ili 19,2 sekunde.
Vu~na varijanta sistema plamen VBR mon-
tirana je na lafet. Sistem je opslu`ivalo
sedam vojnika. 

Svetski trendovi u oblasti naoru-
`awa nalagali su mnogim armijama da



varijanta je predstavqala uspe{an nas-
tavak dva prethodna prototipa – prvog
zapo~etog pre po~etka rata u fabrici
„Bratstvo” u Novom Travniku i drugog za-
po~etog u „Lola korporaciji” u Beogradu.
Fabrika „14. oktobar” iz Kru{evca je
posao privela kraju. 

Realizacijom tog vi{egodi{weg pro-
jekta ujedno je izvr{en prenos tehnologi-
je, pa je proizvodwa vi{ecevnog baca~a
raketa napokon po~ela u na{oj zemqi.
Bio je to zna~ajan uspeh jer su raniju vu~-
nu varijantu plamena radile fabrike ko-
je su ostale u otcepqenim republikama.

M O D E R N I Z A C I J A

[ta su sve konstruktori i proizvo-
|a~i morali da re{e na tom putu modern-
izacije i {ta je od wih zahtevano? Najpre
da osmisle kako na platformu TAM-ovog
vozila smestiti lansirnu kutiju (sa 32 ce-
vi) i rezervni komplet tako da to sredstvo
bude stabilno i bezbedno za posadu. Tra-
`eno je da bude mobilno – da za mawe od
~etiri minuta pre|e iz mar{evskog u bor-
beni polo`aj i obrnuto (sa  ranijih se-
dam), da vreme potrebno za puwewe lan-
sera raketama iz rezervnog kompleta bu-
de kra}e od tri minute, da se pove}a br-
zina kretawa po asvaltnom putu za 20 ki-
lometara (sa 60 na 80 km/~), smawi broj
poslu`ioca sa {est na ~etiri, omogu}i
opaqewe daqinsko i iz kabine vozila. To
su samo neki od zahteva koje je tada{wa
Uprava artiqerije postavila.

I kada je sve to ura|eno i ispitano,
razvoj plamena-S tu nije zavr{en. Sred-
stvo se danas nalazi u na{oj vojsci i na
wemu su do sada ura|ene dodatne modifi-

razvoj novih sredstava i wihova dugogo-
di{wa ispitivawa zamene kratkotrajni-
jim i izvesnijim modifikacionim re{e-
wima. Pri tom je nagla{avana potreba
za poboq{awem wihovih ubojitih i ma-
nevarskih karakteristika.

Uklapaju}i se u te tokove, devedese-
tih godina 20. veka u na{oj vojsci posta-
vilo se, izme|u ostalog, i pitawe moder-
nizacije stare vu~ne varijante vi{ecev-
nog baca~a raketa plamen, sredstva koje
su artiqerci kudili zbog pra{ine koja
se podizala prilikom opaqewa i ~iwe-
nice da na taj na~in samog sebe demaski-
ra. Potreba za samohodnim modelom ko-
jim bi se ostvarili sna`ni, iznenadni i
brzi vatreni udari po `ivoj sili i neo-
klopnim sredstvima – bila je vi{e nego
o~ita. I kao prirodni nastavak razvoja
u naoru`awu tada{we Vojske Srbije i
Crne Gore izvedeno je konstruktivno
re{ewe koje }e biti ozna~eno kao lan-
ser raketa samohodni vi{ecevni, skra-
}eno LRSV 128 mm M63/94 plamen, ubr-
zo prozvan plamen-S. 

On je nastao postavqawem vu~ne
varijante lansera na platformu kamiona
6h6 TAM-150 i ugradwom sistema za
blokadu gibweva, sistema za elimini-
sawe elasti~nosti oru|a. Na platformu
optere}ewa ugra|eno je rezerno puwewe,
obezbe|en sme{tajni prostor za posadu.
Ali ni tu se nije stalo. Nekoliko godina
kasnije, modernizovano je sredstvo ugrad-
wom novog elektronskog okida~a ~ime je
trasiran put potpunoj automatizaciji
plamena.

Put modernizacije sredstva bio je
zamr{eni i neizvestan. Naime, kona~na

OSNOVNI TEHNI^KI PODACI

kalibar rakete ............................128 mm
du`ina rakete sa upaqa~em 
UTI, M84 ......................................975 mm
masa rakete ...............................25,670 kg
masa upaqa~a UTI, M84..............0,356 kg
masa eksploziva u bojnoj glavi......2,950 kg

kacije i poboq{awa. Nedavnim uvo|ewem
novog elektronskog okida~a EO-32 (od koga
zavisi pravilno funkcionisawe celog si-
stema i bezbednost posluge), sistem je osa-
vremewen i omogu}en je potpuno automati-
zovan na~in izbora re`ima paqbe, broja
i redosleda cevi iz kojih }e se obaviti
paqba, a i kadence. Uz pomo} novog elek-
tronskog okida~a mo`e se bezbedno ga|ati
iz kabine vozila i iz zaklona.

Za plamen je te davne 1963. konstru-
isana raketa 128 mm M63 plamen - A, koja
se i danas nalazi u naoru`awu na{e voj-
ske. Stotine hiqada tih raketa izra|eno
je za doma}e potrebe i za izvoz (zajedno sa
oru|em). Mnoge armije i danas ih kriste.  

U `eqi da unaprede sistema po svim
karakteristikama, stru~waci iz Vojnoteh-
ni~kog instituta razvili su i novu raketu
plamen-D („D” kao Danica), koja ostvaruje
domet ve}i za oko 50 odsto od plamena-A i
ima efikasniju bojnu glave na ciqu za oko
30 odsto od postoje}e. Namewena je za ne-
utralisawe neprijateqeve `ive sile i va-
trenih sredstava na odre|enom borbenom
prostoru. Obezbe|ena je potpuna unifika-
cija te rakete sa prethodnicom plamen-A
kad je u pitawu kori{}ewe lansera. Nova
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raketa sastoji se od poboq{anog raketnog
motora, usavr{ene trenutno fugasne
glave i upaqa~a UTI, M84.

R A K E T N I  M O T O R

Raketu je potpisao radni tim kon-
struktora iz VTI sa saradnicima iz pred-
uze}a odbrambene industrije Srbije HK
„Kru{ik” iz Vaqeva i „Milan Blagojevi}”
iz Lu~ana. 

Da bi mogli projektovati i izraditi
raketu sa takvim poboq{anim karakteri-
stikama bilo je neophodno dizajnirati,
konstruisati, izraditi i ispitati nove
pogonske i metalne delove rakete.

– Novi raketni motor konstruisan je
tako da ima tanku ~eli~nu komoru koja se
izra|uje tehnologijom hladnog rotacionog
izvla~ewa. Ta tehnologija omogu}ava viso-
ke karakteristike u pogledu izdr`qivosti
i istovremeno i `ilavosti strukture. Ma-
la debqina zida komore omogu}ava da se
u raketni motor smestiti znatno ve}a ko-
li~ina pogonske materije, {to zajedno sa
smawewem mase komore, obezbe|uje pove-
}awe dometa rakete za 50 odsto – ka`e in-
`ewer Danica Veli~kovi}, rukovodilac
projekta i deseto~lanog radnog tima, a
istovremeno i konstruktor rakete. Po~et-
no slovo wenog imena je i u radnom nazivu
rakete. 

Da bi se ostvario domet rakete ve}i
od 12 km, kako isti~e in`ewer Veli~ko-
vi}, bilo je potrebno da se konstrui{e,
proizvede i ispita i pogonsko puwewe ve-
oma visokih tehnolo{kih zahteva i odre-
|enih geometrijskih karakteristika. Rad-
ni tim iz VTI sa saradnicima iz preduze-
}a „Milan Blagojevi}” iz Lu~ana uspeo je
da u rekordnom roku defini{e hemijski
sastav visokih mehani~kih karakteristi-
ka, proizvede i ispita pogonsko puwewe
koje zadovoqava energetske zahteve neop-
hodne za ostvarewe ̀ aqenog dometa, te da
obezbedi tehnolo{ku ponovqivost karak-
teristi~nu za visoku serijsku proizvodwu
i time pove}a preciznost te rakete. A ka-
ko bi se postigle `eqene performanse
raketnog motora ispitane su u toku razvo-
ja i tokom proizvodwe, na opitnoj stanici
VTI, desetine raketnih motora na slo`e-
nom opitnom stolu. 

– U toku tih ispitivawa meri se pri-
tisak, potisak, vreme rada raketnog moto-

ra i registruje broj obrtaja. Sa dobijenih
dijagrama o~itavaju se ostvarene vredno-
sti koje se potom obra|uju i analiziraju.
Nakon toga, slede eventualne izmene u kon-
strukciji ili u sastavu pogonskog puwewa.
Kod plamena-D maksimalni broj obrtaja je
30.000 u minutu i nije lako zamisliti ro-
tacioni sto na kome se taj motor dr`i i pri
tome obr}e toliko puta. Sva ta merewa su
veoma slo`ena, a kako je opitna stanica
sme{tena u sklopu VTI, nivo bezbednosti
pri ispitivawu mora biti maksimalan.
Bezbednost opita, ta~nost podataka i  pou-
zdanost ispitivawa, garantuje specijalna
opitna posada ~iji su pojedini ~lanovi i
deo radnog tima TOC-a – obja{wava kon-
struktor rakete, i dodaje:

– Kroz koso postavqene mlaznice u
odnosu na osu rakete, barutni gasovi, pri
isticawu, vr{e ve}i pritisak na zidove
bli`e osi isticawa, pa izazivaju rotaciju
rakete oko wene uzdu`ne ose ~ime se po-
sti`e takozvana `iroskopska stabilnost
leta rakete na putawi. Tako veliki broj
obrtaja rakete na putawi zahteva maksi-
malnu disciplinu pri izradi, laboraciji
i kontroli svakog pojedina~nog elementa i
sklopa rakete.

B O J N A  G L A V A  

Radni tim VTI projektovao je za tu
raketu specifi~ni spoqa{wi oblik ko{u-
qice bojne glave i time je znatno smawen
otpor pri rotaciji i letu {to, sa poboq-
{anim pogonskim puwewem, tako|e dopri-
nosi wenom ve}em dometu. Debqina zida
du` ko{uqice nije jednaka, a time se obez-
be|uje maksimalna efikasnost par~adi na
ciqu. Unutra{wost ko{uqice nalivena je
eksplozivom.   

Sastav eksplozivnog puwewa, tehno-
lo{ki postupak i metode kontrolisawa
plod su rada stru~waka iz VTI i HK „Kru-
{ik”. Prilikom detonacije tog eksploziv-
nog puwewa ko{uqica bojne glave i dno,
koje je i veza sa komorom raketnog moto-
ra, rasprskavaju se na mnogo par~adi i
tako se ispoqava dejstvo na ciqu. Efekat
tog dejstva proverava se u stati~kim uslo-
vima u takozvanom „oboru”, gde se pri-
premqena bojna glava, postavqena vrhom
nadole, aktivira i proverava se dejstvo
na kru`no postavqene ~amove daske u seg-
mentima pre~nika od 10 do 30 metara.
Prebrojavawem broja zadora i proboja
par~adi ko{uqice bojne glave dobijen je od-
li~an rezultat – dva puta ve}a probojnost
po jednom kvadratnom metru i 30 odsto ve}i
radijus ubojnog dejstva te nove bojne glave.

Prilikom konstruisawa novih eleme-
nata i sklopova rakete, konstruktor je vo-
dio ra~una i o unifikaciji i tipizaciji. Ta-
ko|e je bilo neophodno, na osnovu rezulta-

U [ T E D A

In`ewer Zoran Gaji}, zadu`en za
izradu tablica ga|awa za tu raketu,
uspeo je da numeri~kom simulacijom, na
osnovu dugogodi{weg iskustva, a ko-
ri{}ewem podataka malog broja ispi-
tanih raketa, defini{e po~etne
tablice ga|awa. 

Z A H T E V I

Raketa 128 mm plamen-D ispuwa-
va u potpunosti slede}e takti~ko-teh-
ni~ke zahteve: da temperaturni opseg
wenog skladi{tewa i kori{}ewa bude
od –30oS do +50oS, da se u sanduk pa-
kuje sa navijenim upaqa~em i da zado-
voqava sve zahteve bezbednosti pri
upotrebi i manipulaciji, te da se mo-
`e transportovati svim raspolo`ivim
sredstvima. Tako|e, raketa ostvaruje
maksimalni domet od 12.600 m, a ra-
dijus efikasnosti wene bojne glave je
ve}i od 30 metara.
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Tokom jednog dana, na primer, izvedeno
je ga|awe ~etiri grupe raketa – dve su greja-
ne na +50, a dve hla|ene na -30 stepeni.
Tom prilikom ispitivane su spoqne bali-
sti~ke odlike rakete poput preciznosti i
ta~nosti, pouzdanost i sigurnost na lanseru
i tokom samog leta rakete, a opitovana je i
ergonomi~nost upotrebe – da li raketa nije
prete{ka ili prelaka pri samom puwewu.
Paralelno sa tim, kako ka`e kapetan Ma-
xarevi}, kontroli{e se prate}a dokumenta-
cija uz raketu – da li je dobro sastavqena,
da li je kompletna, a`urna, da li su dobro
definisani uslovi za proveru kvaliteta sa-
me raketa tokom serijske proizvodwe, ta-
blica ga|awa, uputstvo za rukovawe i odr-
`avawe.

I kada se sve to proveri, paleta doga-
|aja odjednom je su`ava na usko poqe vatre-
nog plasmana na poligonu za ispitivawe
naoru`awa u Nikincima, na pravac kojim
}e poleteti rakete, na oko {est sekundi ko-
liko traje pun rafal, kada slike postaju br-
`e od misli i na re~i odbrojavawa. Rafal-
no ga|awe je provera ne samo rakete ve} i
celokupnog raketnog sistema i predstavqa
jo{ jednu zna~ajnu potvrdu kvaliteta i kom-
patibilnosti nove rakete sa postoje}im
lansernim sistemima u Vojsci. Ujedno, to je
prava provera rada u najte`im uslovima
kori{}ewa.

H O V E  I D E J E

– Analizom rezultata ga|awa potvr|en
je kvalitet novoproizvedene rakete 128 mm
plamen-D i dokazano je da ona ispuwava po-
stavqene takti~ko-tehni~ke zahteve. Raketa
predstavqa znatno poboq{awe dometa u od-
nosu na plamen -A, koja je sada u upotrebi.
Stari sistem je imao maksimalni domet od
oko 8.600 m, a ova raketa 12.600, {to je po-
ve}awe za oko 50 odsto. Maksimalni domet
je ispitivan i proveren tokom ispitivawa –
isti~e rukovodilac radnog tima TOC-a.

Naravno, ni tu nije kraj. In`ewer-
ski trio iz Vojnotehni~kog instituta, koji
~ine Danica Veli~kovi}, Dragoslav @iva-
ni} i Zoran Cimbaqevi}, jo{ nije zavr-
{io realizaciju svojih ideja. Oni i daqe
rade na osavremewivawu i unapre|ewu
tog roda Vojske Srbije. A wihove realizo-
vane ideje i projekti uveliko se primewu-
ju i sve vi{e nalaze mesta i u izvoznim
programima dr`ave.

Ovim je, za sad, zaokru`en sistem pla-
men i, {to je va`nije, on se sada kompletno
izra|uje u Srbiji. U zavisnosti od potreba
i finansijskih sredstava Vojske, tim iz VTI
ve} ima ~itav niz novih ideja – oko automa-
tizacije sredstva i raketa sa  paletom boj-
nih glava. 

Mira [VEDI]
Snimio Radovan POPOVI]

Kvalitet pakovawa sanduka sa rake-
tama ispitivan je na ure|aju za imitaciju
transporta koji simulira razli~ite vrste
terena.

P O S L E D W E  P R O V E R E

Bilo koje sredstvo koje ulazi u sastav
naoru`awa i vojne opreme na{e vojske, pa
i raketa plamen-D, mora da na svom putu od
konstruktora, preko proizvo|a~a do jedini-
ce, pro|e ispitivawa u Tehni~kom opitnom
centru. Rukovodilac radnog tima TOC-a za
ispitivawe nove rakete bio je kapetan Dar-
ko Maxarevi}. To sredstvo je u Centru, po-
sle prou~avawa tehni~ke dokumentacije, do-
bilo pozitivnu ocenu o ispuwavawu uslova
za sprovo|ewe ispitivawa.

– U TOC-u su najpre pa`qivo sprove-
dena laboratorijska opitovawa rakete po
odobrenom Programu i planu ispitivawa.
Proverene su wene osnovne odlike poput
mase, rasporeda mase, kalibra i du`ine
zaptivenosti i elektri~ne karakteristike
rakete, a onda su na red do{le i slo`enije
provere. Raketa je podvrgnuta klimomehani~-
kim optere}ewima gde su laboratorijski si-
mulirani realni uslovi kojima je izlo`ena
tokom veka upotrebe. Simulirana su tempe-

raturna i transportna
optere}ewa, ispitan je
pad sa visina od 0,5 i
sa 3 metra. Na opitnom
stolu posebno je prove-
ravan raketni motor, a,
naravno, i bojna glava
rakete. Dobijeni rezul-
tati su obra|eni i de-
taqno analizirani –
isti~e kapetan Maxare-
vi}. 

Po{to nisu uo~eni
nedostaci koji bi mogli
ugroziti bezbednost ili
funkcionalnost rakete
pri upotrebi, otvoren
je put za poligonska ga-
|awa. Ona su kruna svih
ispitivawa jer se tokom
wih odjednom ispituju
sve osobine koje su
prethodno pojedina~no
proveravane u okviru
laboratorijskih opito-
vawa. Raketom se ga|a
na vi{e dometa, od mi-
nimalnog do maksimal-
nog. U toku ga|awa for-
miraju se grupe raketa
koje su prethodno labo-
ratorijski razli~ito
tretirane i onda se
temperiraju na +50 ili
na -30 stepeni Celziju-
sa ili su pak na ambi-
jentalnoj temperaturi. 

Provera funkcionisawa kola pripale

O T P O R N E  N A  P A D

Da bi se proverio kvalitet i bezbednost pakovawa
sanduk sa upakovanim  raketama, sprovode se i ispitivawa
prema precizno definisanim standardima u Vojsci. Sanduk
se zajedno sa raketama ispituje na izdr`qivost na pad u to-
ku no{ewa, sa visine od 0,5 metra. Zatim se pu{ta da pad-
ne na stranice, ivice i }o{kove tako da broj udara na stra-
nice bude pet, na ivice tri i na }o{kove dva. Nakon svih
tih padova raketa se vadi iz sanduka, najpre vizuelno pre-
gleda, potom proveravaju kola pripale, a nakon delabora-
cije i ostali elementi rakete. Svi sklopovi i elementi mo-
raju biti potpuno ispravni i bez ikakvih o{te}ewa. Narav-
no, ti pregledi se ne obavqaju u jedinicama, ve} samo u toku
razvoja, a sanduci koji eventualno ispadnu tokom transpor-
ta potpuno su bezbedni, kao i rakete, i mogu se koristiti.

ta ispitivawa ga|awem na vi{e dometa i
rezultata stati~kih ispitivawa raketnog
motora, definisati i tablice ga|awa kojim
se garantuje poga|awe povr{inskog ciqa
zadate veli~ine.

[ta je jo{ novo kod te artiqerijske
rakete?

Da bi se skratilo vreme neophodno
za pripremu i puwewe lansera municijom
na pripremnom polo`aju, rakete 128 mm
plamen-D projektovane su tako da se paku-
ju, transportuju i ~uvaju u sanduku zajedno
sa upaqa~em UTI, M84 (Postoje}e rakete
plamen-A razdvojene su od upaqa~a i paku-
ju se u posebne drvene sanduke, a na
pripremnom polo`aju rakete se vade i na
wih navijaju upaqa~i). Za novu raketu
razvijeno je i ispitano i novo pakovawe .
U sanduk se sme{taju dve rakete sa navi-
jenim upaqa~ima, postavqene u stiropor-
ske ulo{ke. Tako upakovane mogu se tran-
sportovati bilo kojom vrstom prevoza, a
pakovawe slu`i i za za{titu od o{te}ewa
pri utovaru, istovaru, transportu i ~uva-
wu. Na taj na~in je znatno skra}eno vreme
pripreme municije, smawena je koli~ina
ambala`e i pove}ana bezbednost i sig-
urnost pri rukovawu.



1953. posledwe ratne godine u Koreji. Ta-
mo su S-55 bili prvi helikopteri kori{}e-
ni u prevozu desanta, prvi su sletali u du-
binu protivnikove teritorije, prvi prevo-
zili o{te}ene letelice i vozila kao pod-
vesni teret. Leteli su na zadacima prevo-
za rawenika i u~estvovali u izvla~ewu
oborenih ~lanova posade aviona. 

Tokom deset godina serijske proizvod-
we „Sikorski” je izradio 1.067 S-55 u voj-
nim varijantama za potrebe ameri~kih oru-
`anih snaga i za tridesetak korisnika {i-
rom sveta. Od 1964, male serije tih avio-
na i rezervni delovi izra|ivani su u pri-
vatnoj fabrici „Orlando” u mestu San-
ford, na Floridi. U toj fabrici izra|eno
je nekoliko neobi~nih derivata S-55 me|u
kojima se posebno istakao QS-55 agresor
– lete}a meta napravqena tako da izvana
podse}a na standardni borbeni helikop-
ter Var{avskog pakta Mi-24. Takve leteli-
ce kori{}ene su za obuku ameri~kih oru-
`anih snaga. 

Po licenci, 550 helikoptera S-55 iz-
ra|eno je u britanskom „Vestlandu”, fran-
cuskom „Sud-Istu” i japanskom „Micubi{i-
ju”. Francuski primerci pro{li su vatreno
kr{tewe u Al`iru, u borbi protiv gerile,
naoru`ani sa oru|ima kalibra 20 mm, 12,7
mm i 7,5 mm i dva lansera nevo|enih raket-
nih zrna. Helikopteri S-55 nisu imali sna-
ge za toliki teret, pa su na kraju uglavnom
imali samo mitraqez sa samoodbranu. 
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U svetskoj istoriji S-55

smatra se jednim od

za~etnika vertikalnog

manevra, jer je ta

letelice tokom Korejskog

rata primewena u prvim

desantima izvedenim 

u realnim borbenim

okolnostima. U na{oj

istoriji, to je prvi

helikopter izra|en u

doma}oj industriji na

osnovu strane licence.

Kroz JRV i PVO pro{lo je

45 primeraka britanske 

i doma}e proizvodwe.

U
zavr{nici Drugog svetskog rata i pr-
vim poratnim godinama ameri~ke oru-
`ane snage koristile su helikoptere
koji su u to vreme ra|ene u firmi „Si-
korski”, jer su uvidele wihovu pred-

nost. U toj fabrici su se posle rata proiz-
vodile letelice S-51 za tri putnika. Taj li-
mit nosivosti ameri~ke oru`ane snage `e-
lele su da prevazi|u i da stvore ma{ine po-
godne za prevoz odeqewa od deset qudi. Za-
to su u „Sikorskom”, 1. maja 1949, odlu~ili
da od konstruktora zatra`e da u roku od sa-
mo sedam meseci stvore novu letelicu. Mo-
tor su smestili u veliko ku}i{te na nosu le-
telice koje podse}a na balon. Iza se nala-
zio prostor za teret ili putnike. Posada se
morala smestiti visoko iznad motora. Kon-
struktori su po{tovali rokove i prvi pro-
totip se na{ao u vazduhu 10. novembra
1949, a prvi serijski primerci predati su
ameri~kim oru`anim snagama 1950.

U „Sikorskom” su za novu letelicu
izabrali oznaku S-55, a u RV i KoV SAD do-
delili su joj oznaku H-19 i ime „~iksou”
(Chicksaw). U Mornarici SAD i Obalskoj
stra`i, prema wihovom sistemu ozna~ava-
wa, te letelice nazvali su HO4S, a marin-
ci HRS. Posle unifikacija sistema ozna~a-
vawa u sva ~etiri vida oru`anih snaga
SAD, 1962. ukinute su stare oznake i uve-
dena nova UH-19. 

Porodica S-55 ima istorijsku ulogu u
oblikovawu takti~ke primene helikoptera



B R I T A N S K A  V A R I J A N T A  

Britanska firma „Vestland“ se posle
Drugog svetskog rata odlu~ila za izradu he-
likoptera po licenci „Sikorskog“. Zbog
u{tede tada dragocenih dolara, u „Vestlan-
du“ su koristili doma}e delove i ure|aje i
zato su sa punim pravom uz akronim „Si-
korskog“ dodali duplo slovo „v“. Od 1949.
do 1954. za britanske oru`ane snage izra-
|ivani su WS-51 sa prostorom za tri pilo-
ta i do tri putnika. Helikopteri WS-51
imali su skromne performanse, ali su uka-
zali na zna~ajne dobitke od vertikalnog
manevra. Zato se u „Vestlandu“ nisu dvou-
mili oko odluke o pro{irewu licencnog
programa „Sikorskog“ na S-55. Posao su
dogovorili 15. novembra 1950, sa poseb-
nom klauzulom o pravu izvoza u tre}e dr-
`ave. Iz ameri~kog proizvodnog lanca po-
slali su 1951. „Vestlandu“ uzorak S-55.
Preko programa pomo}i SAD, Britanska
kraqevska mornarica se od 1952. snabde-
la sa 25 helikoptera S-55. Ve} tada su za
slu`beno te letelice odabrali „virlvind“
(Whirlwind).

Helikopteri koje je proizvodio „Ve-
stland“ – WS-55 izra|ivani su u „Seriji 1“
sa ameri~kim motorima u podvarijantama
za britanske oru`ane snage sa oznakama od
Mk 1 do Mk 4, koje su za RV i mornaricu iz-
ra|ivane od 1953. do 1957. Rat protiv ge-
rilaca u Malaji nametnuo se kao prva prak-
ti~na proba S-55/WS-55. Me|utim, u pra-
{umama Dalekog istoka umesto 10 qudi mo-
gli su bezbedno da prevezu samo dva ~oveka. 

Stav Britanaca da se oslone na vla-
stite snage lo{e se odrazio na perfor-
manse WS-55 – zbog primene te`ih materi-
jala oni su bili 5 odsto te`i od ameri~kih
primeraka i zato su imali redukovanu no-
sivost koritnog tereta, kra}i dolet i znat-
no sni`enu vertikalnu brzinu pewawa. Za-
to su se u Vestland u pozabavili proble-
mom rasta snage motora. To su uradili u dva
koraka – u „Seriji 2“ na WS-55 ugra|eni su
britanski motori Alvis Leonidas, snage 750
KS (ameri~ki motori imali su 600 odno-
sno 700 KS). Na prototipu HAR Mk 5 iz
1955. provereni su novi motori, ali Bri-
tanci nisu taj model uveli u naoru`awe. 

U „Vestlandu“ su izradili 129 komada
HAS Mk 7 za borbu protiv podmornica sa
britanskim derivatom ameri~kog sonara
AN/AQS-4 i protivpodmorni~kim naoru`a-
wem. Prvi Mk 7 poleteo je 17. oktobra
1956, a u naoru`awe prvog protivpodmor-
ni~kog skvadrona do{li su 1957. godine. U
slu`bi na moru Mk 7 zadr`ao se samo tri
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M N O G O B R O J N O  J A T O

Tokom deset godina serijske proiz-
vodwe „Sikorski” je izradio 1.067 S-
55 u vojnim varijantama za potrebe
ameri~kih oru`anih snaga i za tridese-
tak korisnika {irom sveta.

S -55-5 sa evidencionim brojem 11734 
proizveden u „Sokolu“ 1967. godine

D I N A M I K A  P R O I Z V O D W E

„Soko” je 1961. predao eskadri-
lama pet S-55, 1962. ~etiri komada,
1963. nisu imali nijedan finalizovan
S-55, 1964. su zavr{ena tri, 1965.
dva, 1966 – 19 komada i u posledwoj go-
dini proizvodwe 1967 – pet komada.
Po varijantama, montirana su od bri-
tanskih delova ili izra|ena 34 S-55-5
(ev.br. od 11704 do 11737) i ~etiri S-
55-7 (ev.br. od 11902 do 11905).

godine. Posle demonta`e namenskih ure|a-
ja, Mk 7 nastavili su da lete sve do 1975.
na zadacima podr{ke marincima u kriznim
`ari{tima Bliskog i Dalekog istoka. 

Britanci su od WS-55 tra`ili vi{e i
zato su razvili „Seriju 3“ sa gasnom turbi-
nom. Promenom motora dobili su zna~ajan
porast performansi. Prvi WS-55 sa ame-
ri~kom turbinom T58 poleteo je 1959. godi-
ne. Sve do prole}a 1969. ugra|ivane su
britanske turbine Gnom (licencni T58), ka-
da je zavr{ena serijska proizvodwa WS-55.
U sve tri serije u „Vestlandu“ su izradili
436 helikoptera WS-55 za britanske oru-
`ane snage, civilne korisnike i za izvoz.

J U G O S L O V E N S K I  M O D E L  

Deset S-51 Mk 1B bili su prvi helikop-
teri u Jugoslovenskom ratnom vazduhoplov-
stvu (JRV)koji su uvedeni u naoru`awe 1954.
godine. Poslu`ili su kao osnova za razvoj
prve jedinice za novom vrstom letelica –
27. helikopterske eskadrile. Na S-51 obu-
~eni su piloti i tehni~ari, a na ve`bama su
ste~ena po~etna iskustva u primeni. U na-
rednom koraku predvi|eno je da se nabave
ve}e letelice kako bi se pratila iskustva
iz lokalnih ratova sa vertikalnim mane-



vrom. Godine 1957, za proveru je nabavqen
jedan primerak S-55 „Serije 1“ sa motorom
PW-1340-57, kakav su u „Vestlandu“ ugra|i-
vali na HAR Mk 1 za britansku mornaricu i
HAR Mk 2 za vazduhoplovstvo. U evidenciji
JRV dobio je broj 11551. Taj unikatni S-55 (u
zvani~nim dokumentima JRV ne koristi se
britanski prefiks W) najpre je bio u Vazdu-
hoplovnom opitnom centru radi verifika-
cionih ispitivawa mogu}nosti letelice. U
Centru su ustanovili kako S-55 mo`e do 50
kilometara udaqene ta~ke prevesti pet pe-
{adinaca ili 590 kg korisnog tereta lete-
}i na visini od 500 fita (152 metara), br-
zinom leta od 76 nauti~kih miqa (140,8
km/~). Za prevoz i povratak u bazu potrebna
su mu 42,5 minuta. 

U to vreme su u komandi vida razma-
trani u planovi za nabavku velike koli~i-
ne tih letelica. U nekim dokumentima pomi-
wala se procena potreba i za 300 komada.
Prema predlozima plana razvoja vida iz
1958. godine predvi|ala se izrada S-55 na
osnovu licence po programu nazvanom „So-
ko-IV“. U nekoliko razli~itih modela raz-
voja predvi|ala se nabavka 100 ili 200
helikoptera S-55. Krajem pedesetih godina,
paralelno sa velikom reorganizacijom vi-
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N A O R U @ A W E

Prva iskustva JRV i PVO sa raket-
nim naoru`awem na helikopterima ste-
~ena su na S-55. U VOC-u su 1966. godi-
ne primili S-55 ev.br. 11700 sa dva bo~-
na nosa~a za dva lansera nevo|enih ra-
ketnih zrna FFAR 2,75 in~a (VVRS 69,8
mm). U inventaru JRV i PVO bile su ve-
like koli~ine tih raketa predvi|enih za
naoru`avawe lova~kih aviona F-86D.
Piloti su u po~etku na ga|awima sa S-55
imali problema da odr`e ni{ansku ta~-
ku u toku od tri sekunde, ali su posle po-
sebnih ve`bi i to savladali. 

Na drugom primerku S-55, ev.br.
11701, 1970. na bo~ne nosa~e postavqe-
ne su lansirne {ine za ~etiri POVR
9M14 „maqutka“, koje su u to vreme ma-
sovno uvo|ene u naoru`awe JNA. 

U VOC-u se pokazalo da se S-55 ne
mo`e koristiti kao platforma za POVR
zbog jakih vibracija. Zato su oba naoru-
`ana helikoptera S-55 vra}ena na
osnovni standard. Kako JRV i PVO nisu
odustali od namere da se „maqutkama“
ga|a iz vazdu{nog prostora, to je ostva-
reno tek na „gazeli“, letelici znatno vi-
{ih performansi od S-55. 

da i preimenovawem u JRV i PVO, donete
su odluke o nabavci po~etne koli~ine goto-
vih S-55 u dve varijante – u osnovnoj S-55-5
i protivpodmorni~koj S-55-7, i naknadno
osvajawe licence za motor u doma}im fa-
brikama. Za finalistu je izabrana fabri-
ka „Soko” iz Mostara, a za motore i tran-
smisiju fabrika „21. maj” iz Rakovice. 

Za pokretawe doma}e proizvodwe sa
Britancima su 1959. ugovorene po~etne na-

bavke od {est gotovih S-55, zatim 12 komada
setova za monta`u, 30 gotovih motora i 12 u
delovima za monta`u. Prvi primerci pri-
mqeni su u novembru i decembru 1960. Bili
su to S-55-5 sa evidencionim brojevima od
11700 do 11703 i S-55-7 11900 i 11901. U
vreme kada su uvedeni u naoru`awe iz
SSSR-a su ve} prido{li Mi-4 dvostruko ve-
}e nosivosti i po 20 odsto ni`oj ceni. Iako
je prednost bila na strani Mi-4, zbog ambi-
cije da se razvija doma}a industrija nasta-
vilo sa radom po licenci S-55.

Nova tehnolo{ka re{ewa predstavqa-
la su veliki izazov za doma}e fabrike, ali
one su zadatak savladale po cenu velikog ka-
{wewa. „Soko” je 1961. godine u eskadrile
predao pet S-55, 1962. ~etiri komada,
1963. nisu imali nijedan finalizovan S-55,
1964. zavr{ena su tri, 1965. godine dva,
1966 – 19 komada i u posledwoj godini pro-
izvodwe 1967 – pet komada. Po varijanta-
ma, montirana su od britanskih delova ili
izra|ena 34 S-55-5 (ev. br. od 11704 do
11737) i ~etiri S-55-7 (ev.br. od 11902 do
11905).

Prvobitno je trebalo da se izradi 90
komada, ali se odustalo od nastavka proiz-
vodwe zbog potpune zastarelosti letelice.
Naime, odluka o nabavci S-55-5/7 doneta je
u vreme kada se ta letelica ve} nalazila u
zaostatku u tehnolo{kom pogledu i kada su
Britanci ve} imali „Seriju 3“ sa gasnom
turbinom. Naknadno se pokazalo da S-55
ima ozbiqnih konstruktivnih nedostataka,
limitirane performanse, a zbog ga{ewa
mati~ne proizvodne linije nabavka rezer-
vnih delova pretvorila se u no}nu moru. 

O P E R A T I V N A  U P O T R E B A  

Prvi primerak S-55, ev.br. 11551, iz
VOC-a su prosledili 27. helikopterskoj
eskadrili na aerodrom u Zemunu, a tom jatu
se pridru`io i S-51. Jezgro pilota obu~a-
vano na dva modela „Sikorskog“ oktobra
1960. na{lo se u sastavu 107. puka iz Ni-
{a (tek preformiranog iz lova~ko-bom-
barderske jedinice naoru`ane avionima F-

Za S-55 stacionirane u priobalskom pojasu 
nabavqeno je 12 pari plovaka koji su ugra|eni 

na helikoptere od 1969. do 1971. godine



47D „tanderbolt”), prvom helikopterskom
puku u istoriji JRV. U sastavu puka bile su
tri eskadrile – dve sa Mi-4, pristiglim iz
SSSR-a, i 782. eskadrila sa S-55. U po~et-
ku su u woj bili S-55, ev.br. 11551, ali i
{est S-55 pristiglih iz Vestlanda novem-
bra i decembra 1960. godine. 

Ve} u prvim mesecima slu`be pokazalo
se da S-55 ima velikih tehni~kih nedostata-
ka. Kvarovi su bili ~esti – lomile su se usi-
sne i izduvne cevi, pucao ventilatorski
usmeriva~ vazduh, lomila kva~ila motora.

Kako su S-55 bili u odnosu na Mi-4
znatno ni`ih takti~ko-tehni~kih karakte-
ristika, dobili su pomo}nu {kolsku name-
nu – na wima su se od 1962. u 782. eska-
drili obu~avali piloti helikoptera. Osim
obuke, S-55 pru`ali su pomo} civilnom
stanovni{tvu. Posade 782. eskadrile u~e-
stvovale su u otklawawu posledica
zemqotresa u Skopqu 1963. godine. U jed-
noj neobi~noj akciji otklonili su rizik od
velikih poplava u Pomoravqu – dok je heli-
kopter S-55 lebdeo mehani~ari su bacali
dinamit na ledene plo~e na reci Moravi. 

Kada je u naoru`awu vojske broj heli-
koptera S-55 pove}an sa primercima iz
„Sokola”, 782. eskadrila dostigla je pun
formacijski broj od 12 komada tih leteli-
ca. U vreme preformacije JRV i PVO 1964.
godine, devet S-55 i tri S-55-7 iz 782. eska-
drile predati su u sastav tek formirane
784. protivpodmorni~ke eskadrile u Mosta-
ru (od 1968. bazirana na helidromu Divu-
qe). Ona se nalazila u sastavu 97. puka po-
mo}ne avijacije (od 1968. godine 97. avija-
cijske brigade) namewene za podr{ku Ratnoj
mornarici. U po~etku se S-55-7 nisu kori-
stili za namenske zadatke jer, iako su imali
konstrukciju prilago|enu ugradwi sonara,
nisu posedovali taj ure|aj. Naime, Ameri-
kanci su zbog Berlinske krize i obnove od-
nosa Beograda i Moskve odlagali snabdeva-
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T A K T I ^ K O - T E H N I ^ K E  K A R A K T E R I S T I K E

Pogonska grupa: S-55 ev.br. 11551 – motor Pratt & Whitney Wasp R-1340-40 snage 410 kW
(600 KS), S-55/7 – Alvis Leonides Major 755/1 motor snage 552 kW (750 KS), rezervoar za go-
rivo – 470 kg
Dimenzije: pre~nik nose}eg rotora 16,16 m, du`ina 19,1 m, visina 4,07 m
Masa: prazan sa uqem 2.710 kg, normalna u poletawu 3.270 kg,
maksimalna u poletawu 3.630 kg, dodatni teret za S-55-7 predstavqali su 351 kg podeqen
na 141 kg za sonar, 160 kg za dva rukovaoca sonara i 50 kg za plovke
Performanse: maksimalna brzina na nivou mora 176 km/~, brzina krstarewa 139 km/~, do-
let S-55-5 485 km, S-55-7 560 km, trajawe leta 3,5 ~, vrhunac lebdewa sa uticajem zemqe
2.400 m, vrhunac letewa bez uticaja zemqe 1.200 m
Nosivost: tri ~lana posade, 850 kg tereta (realna nosivost 360 kg) ili do 10 vojnika ili do
8 putnika ili do 6 rawenika na nosilima, hidrauli~na dizalica nosivosti 180 kg du`ine
sajle 20 m

we JNA sofisticiranim ure|ajima. Sonari
AN/AQS-4D kona~no su 1970. godine ugra-
|eni na ~etiri S-55-7, a na peti primerak
tek naredne. U praksi se sonari nisu dobro
pokazali. Pu{tali su vodu tokom urawawa i
imali su vrlo limitiran domet.

Obuka pitomaca VVA, od 1964. do
1968, provodila se u 782. eskadrili na
aerodromu u Mostaru, na helikopterima S-
55, sve do zamene sa Mi-2. 

U Ni{u su od 1967. do 1973. godine
S-55 leteli u 783. eskadrili. U wenom sa-
stavu bilo je od ~etiri do osam S-55. 

Odeqewe od pet do {est S-55 nalazi-
lo se od 1967. do 1970. godine na aero-
dromu u Zemunu, u 890. eskadrili za vezu
Komande RV i PVO. Po dva S-55-5 sledova-
la su {tabna avijacijska odeqewa Koman-
de 11. divizije PVO u Zemunu i 15. diviziju
PVO na aerodromu „Pleso”. U praksi se u
tim odeqewima nalazio jedan S-55. Pukovi
VVA, stacionirani u blizini mora, imali
su po jedan S-55-5/7 za STS. Bili su to 185.
puk sa aerodroma u Puli, 105. puk sa „Ze-
munika” i 172. puk sa „Golubovaca”. 

Kriza oko odr`avawa S-55 krajem {e-
zdesetih godina bila je prouzrokovana ne-

dostatkom rezervnih delova i ka{wewem
usvajawa remonta u zavodu „Jastreb“ u Ze-
munu. Ve}e koli~ine rezervnih delova uve-
zene su tek 1970. iz Francuske. Godine
1971. u „Sokolu“ su po~ele popravke roto-
ra, a u „Jastrebu“ kva~ila. Remontnu krizu
ubrzalo je relativno intezivno kori{}ewe
tih helikoptera (1969. godine S-55-5 lete-
li su prose~no 134 sati, a S-55-7 130 ~a-
sova) i kratak resurs motora od samo 250
~asova. Zato se 1971. u „Jastrebu“ nalazi-
lo 12 komada na remontu. Od 42 S-55/7,
sredinom te godine u letnom stawu bila su
22, a ostali su ~ekali na remont ili po-
pravke. Tri komada su rashodovana da bi
poslu`ili kao izvor rezervnih delova. U
rashod su za delove 1972. oti{la dva S-55-
5 i jedan S-55-7. 

Rezervni delovi, posebno le`ajevi za
motore, ostali su glavni problem, pa su
1972. od planiranih 11 remontovane samo
tri ma{ine. Kona~no su svi S-55 povu~eni
iz naoru`awa 1974. godine. Preostali he-
likopteri kori{}eni su kao mete na poligo-
nima i u~ila u {kolama. Jedan S-55-5 ~uva
se u muzejskoj zbirci na aerodromu „Nikola
Tesla“ u Beogradu u glavnoj postavci.

Aleksandar RADI]

Primerci obe varijante S-55-7 i S-55-5
na zadatku spa{avawa od poplave u reonu

]uprije februara 1963. godine



fir mi. Pr vi se na po li go nu sa go to vim

pro to ti pom pred sta vio „Ame ri ken Ban tam

Kar“ iz me sta Ba tler u Pen sil va ni ji. Glav -

ni kon struk tor Karl Probst po tru dio se da

sa sa rad ni ci ma iz ra di osnov ne na cr te za

sa mo pet da na, a 49 da na ka sni je za vr {i li

su pr vi pro to tip. 

Na te {kim pro ve ra ma od 22. ju la do

16. ok to bra 1940. na po li go nu Ho la bird u

Me ri len du po ka za lo se da Ban ta mo vo vo -

zi lo ia ko ima ma na – pre sve ga ve }u ma se

od tra ̀ e ne – pred sta vqa iz vr snu za mi sao

o to me ka ko bi tre ba lo da iz gle da te ren -

ski au to mo bil. 

Kon ku rent ska po nu da po ja vi la se iz

fir me „Vi lis–Over lan“ (Willys–Over land) iz

To le da u Oha ju. Oni su se pred sta vi li sa

pro to ti pom kvad, iz u zet no sli~ nim Ban ta no -

vom dru gom pro to ti pu do te me re da se na

pr vi po gled mo glo po mi sli ti ka ko je re~ o

istom vo zi lu dok se ne uo ~i raz li ~it po lo ̀ aj

fa ro va i ob li ka bla to bra na. Za glav ni adut

„Vi li so ve“ po nu de sma trao se iz u ze tan mo -

tor na stao pod vo| stvom Del ma ra Ro sa. 

Is pi ti va wa „Vi li so vog“ pro to ti pa po -

~e la su na po li go nu Ho la bird 11. no vem bra

1940. go di ne. Sa mo dva na est da na ka sni je
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LE GEN DA 

NA ^E TI RI 

TO^ KA

is
to

ri
j U pro {lo sti su ~e ti ri 

mo de la te ren skih vo zi la

do mi ni ra la u in ven ta ru 

na {ih oru ̀ a nih sna ga.

Osno vu su ~i ni li xi povi,

slav ni ame ri~ ki te ren ci

iz Dru gog svet skog ra ta, 

po tom vo zi la ita li jan skog

„Fi ja ta“ AR-55, iz ra |i va na

po li cen ci u „Cr ve noj 

za sta vi”, pa pu ho vi 

pro iz ve de ni u Au stri ji. 

Ovo je pri ~a o 

naj po pu lar ni jim xi po vi ma,

je din stve nim po ime nu, 

a uni ver zal nim po na me ni.

X

ip (Je ep) je kult ni sta tus za slu ̀ io na

taj na ~in {to se po ka zao iz u zet no ve -

ran ko ri sni ci ma na svim te re ni ma i

u naj ra zli ~i ti jim iza zo vi ma u ko ji ma

se mo ̀ e na }i te ren sko vo zi lo. Osim

oce ne kva li te ta, we go va po pu lar nost za -

sni va se i na ma sov noj pri me ni – sa mo to -

kom Dru gog svet skog ra ta iz ra |e no je

637.650 ko ma da. Zbog iz u zet nog ob li ka to

vo zi lo na la zi se u po stav ci Mu ze ja mo der -

nih umet no sti u Wu jor ku kao re fe ren ca ve -

ze umet no sti i teh ni ke. Do me ti xi pa bi li

su to li ko sna ̀ ni da se we gov na di mak sa da

ko ri sti i kao ime ni ca za sva no va te ren -

ska vo zi la. Ori gi nal ni raz voj ni niz xi pa

do da nas ni je pre ki nut i ove go di ne po ~e la

je pro iz vod wa no ve se ri je mo de la J8 ko ji

}e bi ti po nu |en voj nim ko ri sni ci ma. 

K O N  K U  R E N  C I  J A  

Ve} na pr vi po gled naj no vi ji xip pod -

se }a na po ~et ni mo del stvo ren dav ne 1940.

go di ne. Ame ri~ ke oru ̀ a ne sna ge tra ̀ i le

su vo zi lo ma se 590 ki lo gra ma sa po go nom

na sva ~e ti ri to~ ka i ko ri snim te re tom od

272 ki lo gra ma. Tak ti~ ko-teh ni~ ki zah te vi

po sla ti su 27. ma ja 1940. na adre se 135

LE GEN DA 

NA ^E TI RI 

TO^ KA

Q8
Typewriter
17



Ame ri kan ci su stan dar di zo va li bu du -

}u le gen du pod na zi vom te ren ski au to mo bil

1/2 to ne 4h4. Zva ni~ na na me na svo di la se

na pre voz qu di i vu ~u jed no o so vin ske pri -

ko li ce za te ret ma se 400 ki lo gra ma, ali u

rat noj prak si pro na |e ne su broj ne no ve na -

me ne. Ne ka vo zi la pre tvo re na su u plat -

for me za na o ru ̀ a we sa pu {ko mi tra qe zi -

ma i mi tra qe zi ma ka li ba ra od 7,62 mm do

12,7 mm. Slav ni su xi po vi pri la go |e ni za

pu stiw sko ra to va we ko je su ko ri sti li pri -

pad ni ci je di ni ce SAS, a ume sto plat ne nog

kro va na deo vo zi la po sta vqe na su dva no -

si la za ra we ni ke. Uni ver zal nost se sma -

tra la glav nim adu tom tog vo zi la i za to te -

{ko mo ̀ e da se na ve du sve na me ne za ko je su

xi po vi ko ri {}e ni. 

Po sle Dru gog svet skog ra ta na sta vqen

je raz voj vo zi la. U „Vi li su“ su od 1945. do

1949. iz ra |i va li mo del sa ko mer ci jal nom

ozna kom CJ2A (CI VI LI AN JE EP), a do 1953.

go di ne CJ3A, od no sno za ame ri~ ke oru ̀ a -

~a – „Vi lis“ sa mo de lom MB i „Ford“ u ko -

jem se pro iz vo di lo iden ti~ no vo zi lo, ali

pod ozna kom GPW (Ge ne ral Pur po se Willys –

vi {e na men sko vo zi lo vi lis). Po u zdan na ~in

pre po zna va wa pro iz vo |a ~a svo dio se na to

{to se na le vom de lu zad we stra ni ce ka ro -

se ri je na la zi lo uti snu to ime pro iz vo |a ~a

– „Vi lis“, od no sno „Ford“.

Od mar ta 1942. na in stru men tal noj

ta bli vo zi la bi la je plo ~i ca sa tek stom

na me we nim vo za ~u i po sa di na ko joj se na -

la zi lo ime xip. Oko tog ime na stvo re ni su

mi to vi, ali ni ka da se ni je raz ja sni lo ka ko

se do {lo do ta tri zvu~ na  slo va. Ali, bi -

lo ka ko bi lo, ime xip sa da je za {ti }e no i

mo ̀ e da se ko ri sti ti sa mo za „Kaj ze ro va“

te ren ska vo zi la. 

Sve sit ne raz li ke iz me |u MB i GPW
ne sta le su le ta 1944. od ka da se pro iz vo -

di la uni ver zal na ka ro se ri ja na ba zi MB-a

sa po dom vo zi la, no sa ~em re zer vo a ra i ha -

u bom sa GPW. 

na po li gon je do sta vqen i pr vi pri me rak

„For do ve“ po nu de na zva ne pig mi (Pygmy).  I
to vo zi lo se te {ko raz li ko va lo od pret hod -

ni ka. U „Bat na mu“ su pro ce ni li da je po sre -

di kra |a ide ja, ali osim be sa ni su ima li

pri li ku da bi lo {ta kon kret no u~i ne.

U na stav ku raz vo ja, po sle iz ra de 70

pri me ra ka sva tri mo de la, na ru ~e no je do -

dat nih 1.500 ko ma da za ko na~ nu pro ce nu pre

od lu ke o iz bo ru stan dard nog te ren skog vo -

zi la za ame ri~ ke oru ̀ a ne sna ge. Po ka za lo

se da ma sa vo zi la da le ko pre va zi la zi po -

~et ne zah te ve, ali i to da se ona (ma sa) ne

mo ̀ e dra sti~ no re du ko va ti. Za to su bu du }i

ko ri sni ci od lu ~i li da bi vo zi lo tre ba lo da

ima ma su do 980 ki lo gra ma. U „Vi li su“ su

bi li za bri nu ti jer je ma sa wi ho vog te ren ca

bi la 1.100 ki lo gra ma, do du {e uz mo tor od

60 KS, pa su od lu~ no u{li u sma wi va we ma -

se vo zi la pri me nom lak {ih ma te ri ja la u iz -

ra di. Do {li su do te ̀ i ne ko ja je sa mo 200

gra ma ma wa od zah te va oru ̀ a nih sna ga. 

U zi mu 1940/41. go di ne 4.500 te ren -

skih au to mo bi la „Ban tam“, „Vi lis“ MA i

„Ford“ GP kre ta lo se  {i rom SAD, na

Aqa sci i na Ha va ji ma ka ko bi se po ka za le

sve skri ve ne ma ne. Na kra ju su pred stav ni -

ci svih ro do va KoV pro ce ni li da se vi so ko

po sta vqe nim stan dar di ma pri bli ̀ io sa mo

„Vi lis“ i to po seb no ro bu sno {}u i od li~ -

nim mo to rom. Mo del iz „For da“ po ka zao

se kao ma we po u zdan zbog ni za kva ro va, a

mo tor od 46 KS bio je pre slab. 

Kon struk ci o ne gre {ke iz ba ci le su iz

utak mi ce „Ban ta ma“. Ia ko su bi li pr vi u

tr ci za ve li ki po sao oni su mo ra li da se

po mi re sa osta ci ma – pre ko Za ko na o zaj -

mu i naj mu pro iz ve li su 2.675 vo zi la za

Ka na du, Ki nu, SSSR i Ve li ku Bri ta ni ju.

Iz ra di li su BRC-40 vr lo sli ~an „Vi li su“.

Po bed ni~ ko vo zi lo uve de no je u na o -

ru ̀ a we pod zva ni~ nom ozna kom „truck, 1/4

To ne, 4h4“. 

P O  B E D  N I ^  K I  T E  R E  N A C

Ame ri~ ke po tre be za vo zi li ma bi le su

enorm ne pa su po de qe ne na dva pro iz vo |a -

Patrola jugoslovenskog kontingenta

„plavih {lemova“ na Sinaju: prvo

vozilo je M38 iz posleratne

proizvodwe, sledi „xip“ kakav je

izra|ivan tokom Drugog svetskog rata 

i na kraju kolone je „land rover“ 

K I  B E L  V A  G E N

Pr vi pri mer ci „ki bel va ge na“ ko ri {}e ni u na {im oru -

`a nim sna ga ma bi li su plen iz April skog ra ta 1941. go di ne.

[est „ki bel va ge na“, mo di fi ko va nih za pri me nu u Sa ha ri sa

{i rim to~ ko vi ma, ski nu to je sa za u sta vqe nog vo za na pru zi

kod [ap ca. Vo zi la su bi la u tran zi tu za Bu gar sku. Po na red -

bi pu kov ni ka Te o do ra Uzel ca iz ko man de va zdu ho plov stva

voj ske „ki bel va ge ni“ su ko ri {}e ni za po tre be pri pad ni ka

ko man de ko ji su raz me {te ni u Qe {ni ci, za tim u po kre tu do

ko mand nog me sta vi da u Ba wi Ko vi qa ~i, pa do Dri wa ~e, Han

Pi je ska, So kol ca, pre ko Ro ma ni je do But mi ra, Ka li no vi ka,

Gac kog, Bi le }e, Tre bi wa, Nik {i }a i na zad do Bi le }e. Po sle

ra su la od bra ne dr ̀ a ve, 19. apri la, vo ze }i „ki ble va gen“,

pu kov nik Uze lac  sreo se i sa ne ma~ kim {tab nim ofi ci ri ma

ko ji su ga u pro la zu po zdra vi li! Kod Vi {e gra da ne ma~ ki ten -

ki sti da li su go ri vo za „ki bel va gen“ za put do Be o gra da.

Terensko vozilo „kibelvagen“ iz jugoslovenskog

vazduhoplovstva na putu kroz 

isto~nu Bosnu, 12. aprila 1941.



ne sna ge M38. Ia ko su ima li niz iz me na to

su, u osno vi, bi la sa bra }a rat nog MB-a.

Mo de li CJ3B i mi li ta ri zo va ni ekvi va lent

M606 pro iz vo |e ni su od 1952. do 1968.

go di ne. Oni su pre po zna tqi vi po zna to ve -

}em „no su“ vo zi la po dig nu tom zbog sme {ta -

ja no vog mo to ra „ha ri ken“. 

Za ame ri~ ke i sa ve zni~ ke oru ̀ a ne

sna ge pro iz vo di li su se ra zni mo de li M38

(1950 –1968. go di na) i M170 (1954

–1962. go di ne) i M606A2, a A3 iz ra |i van

je to kom ra ta u In do ki ni (na stao na osno vu

uni ver zal nog mo de la CJ5 iz 1954. go di ne).

On se sma tra pre te ~om CJ7 sa ~vr stim kro -

vom i CJ8, ka kav se i sa da pro iz vo di. 

J U  G O  S L O  V E N  S K I  P R I  M E R  C I

Par ti za ni ma su vo zi la uglav nom do -

la zi li u okvi ru rat nog ple na. Ra zno vr sna

vo zi la bi la su pre vi {e ve li ki iza zov za

re dov no odr ̀ a va we jer se to kom ra ta pri -

liv re zer vnih de lo va sma trao za ve li ku

sre }u. Pr ve ko li ~i ne te ren skih vo zi la sa

obez be |e nom stal nom po pu nom re zer vnim

de lo vi ma do {le su u NOVJ kao sa ve zni~ ka

po mo}. Bri tan ci su ne ko li ko xi po va iz vla -

sti tih je di ni ca pre da li u ru ke pri pad ni ka

NOVJ iz je di ni ca for mi ra nih na pro sto ru

Ita li je le ta 1944. go di ne. To su bi le 1.

ten kov ska bri ga da, za tim dva brd ska mo to -

ri zo va na ar ti qe rij ska di vi zi o na sa po 12

oru |a 75 mm M4 i ~e ti ri oru |a 57 mm. Za

vu ~u tih oru |a di vi zi o ni su do bi li 86 xi -

po va i do xe va – te re na ca tro stru ko ve }e

no si vo sti. Kao po klon Ti tu bri tan ski ge ne -

ral Vil son je u Dr var do sta vio xip za li~ -

ne po tre be vr hov nog ko man dan ta. To vo zi lo

po sta lo je ne ma~ ki plen u vre me ope ra ci je

Ko wi }ev skok ma ja 1944. go di ne. Ti to se

po tom pre ba cio na ostr vo Vis i ta mo su ga

~e ka la no va vo zi la. 

U po sle rat ni raz voj mno go broj na Ju -

go slo ven ska ar mi ja, od oko mi li on uni for -

mi sa nih li ca, ula zi sa skrom nom ko li ~i -

nom mo tor nih vo zi la. Pri tom, ra di lo se o

ra zno li kim mo de li ma na men skih i re kvi -

ri ra nih ci vil nih vo zi la. Pri o ri tet su

pred sta vqa le na bav ke te re na ca sa sto ko -

va ame ri~ kih  vi {ko va u Au stri ji i dru gim

dr ̀ a va ma gde se za ma le pa re do la zi lo do

ve li kih ko li ~i na sko ro ne ko ri {}e nih ili
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M I T

Oko ime na vo zi la xip stvo re ni su

mi to vi, ali ni ka da se ni je raz ja sni lo

ka ko su na sta la ta tri zvu~ na slo va.

Pre ma jed ni ma ime se po ja vi lo to kom

raz vo ja za „Vi li sov“ pro to tip i pre u ze -

to je iz stri pa o mor na ru Po pa ju ~i je se

ku ~en ce zva lo „Eu gen Xip“. Dru ga pri ~a

ka ̀ e da je re~ o ozna ci „For do vog“ GP
(xi-pi). Bi lo ka ko bi lo sa da je xip za -

{ti }e no ime i mo ̀ e se ko ri sti sa mo za

„Kaj ze ro va“ (Chrysler) te ren ska vo zi la. 

Amfibijsko vozilo SG-6 sa amblemom

Komande tenkovskih i motorizovanih

jedinica Jugoslovenske armije 1946

na paradi u Beogradu 

Ko man da 113. lo va~ kog avi ja cij skog pu ka 

u go slo ven ske voj ske 1945. go di ne na 

ae ro dro mu Ba~ ki Bre sto vac 

sni mqe na po red pu kov skog {tab nog xi pa

R A T  N I  P L E N

Na zah tev Ver mah ta za iz ra du la kog

vi {e na men skog vo zi la po vi {e ne pro hod -

no sti pro fe sor Fer di nand Por {e po -

bri nuo se da se stvo ri jed no stav no i la ko

vo zi lo za sno va no na vr lo po pu lar nom

put ni~ kom au to mo bi lu bu ba. Te ren ci mo -

de la 82 ki bel va gen u{li su u na o ru ̀ a we

1940, ne ko li ko sed mi ca pre po ~et ka Dru -

gog svet skog ra ta. Ne ma~ ka rat na pri vre da

pro iz ve la je 50.435 ko ma da „ki be la“.

U ru ke par ti za na su to kom Dru gog svet -

skog ra ta do spe li pri mer ci tog po pu lar nog

Fol ksva ge no vog mo de la 82 ki bel va gen. U

rat nom ple nu su se na {li i mo del 166

{vim va ge ni – am fi bij ske ver zi ja mo de la

82. Od 1941. do 1945. go di ne iz ra |e no je

15.584 ko ma da pri mar no za mo to ri zo va nu

pe {a di ju i iz vi |a ~e, ali su u prak si ko ri -

{}e na kao uni ver zal na te ren ska vo zi la

elit nih je di ni ca i ko man di. 

Je dan od ra ri te ta sa li ste ple na

pred sta vqa ne ma~ ko am fi bij sko vo zi lo

SG-6. Biv {i vo za~ na tr ka ma Hans Tri -

pel (1908–2001) iz ra dio je 1935. pro -

to tip te am fi bi je ko ja se to kom pr vog

pri ka za na {la na dnu. Ka da su pro ble mi

i lo {a sre }a sa vla da ni, SG-6 je uve den

u na o ru ̀ a we 1938. go di ne. To kom rat -

nih go di na pro iz ve de no je oko 1.000

pri me ra ka uglav nom za po tre be SS je di -

ni ca. 

Li sta ne ma~ kih vo zi la po vi {e ne

pro hod no sti pro te ̀ e se na de se ti ne mo -

de la pro iz ve de nih u fa bri ka ma „Horh“,

„Ta tra“, „Adler“, „[ko da“, „Ha no mag“,

„Mer ce des-Benc“... Bi la su to vo zi la raz -

li ~i tih kon fi gu ra ci ja 4h2, 4h4 i 6h4, no -

si vo sti od 450 do 1.200 ki lo gra ma. 

Vo zi la iz ple na ni su pred sta vqa la

do bar iz bor za po pu nu ju go slo ven skih

oru ̀ a nih sna ga jer su bi la is tro {e na

rat nom slu ̀ bom, a re zer vni de lo vi bi li

su no} na mo ra za teh ni~ ku slu ̀ bu. U ne -

do stat ku dru ge teh ni ke ne ma~ ka vo zi la ko -

ri {}e na su do gra ni ce odr ̀ i vo sti.



nih do 1956. na {lo se 2.285 vo zi la ratne

proizvodwe i posleratnih M38. Po tre be

JNA bi le su ve li ke i za to je na sa stan ci ma

sa ame ri~ kim pred stav ni ci ma 1953. tra -

`e no 8.517 te ren skih vo zi la no si vo sti ~e -

tvrt to ne, i to bez po tre ba Qu bqan ske ar -

mi je, za tim 434 pri ko li ce. 

Od po ~et ka pe de se tih go di na JNA je

po ku {a va la da se u {to ve }oj me ri osa mo -

sta li na bav kom vo zi la od do ma }ih pro iz -

vo |a ~a. Na i me, tek stvo re na fa bri ka au -

to mo bi la Za sta va do bi la je za da tak da u|e

u pro iz vod wu te ren skih vo zi la. Od uvo znih

de lo va 1953. mon ti ra na su 162 pri mer ka

xi pa. Na red ne go di ne za vr {e ni su pre go -

vo ri sa „Fi ja tom“ iz To ri na i oni su „Za -

sta vu“ uve li u de ce ni ja ma du go stra te {ko

part ner stvo sa tom ita li jan skom fir mom. 

Ma sov nom se rij skom pro iz vod wom

pod mi re ne su po tre be JNA za te ren skim vo -

zi li ma, a xi po vi su po ste pe no ras ho do va ni

u skla du sa di na mi kom utro {ka re sur sa tih

vo zi la.

Po ~et kom se dam de se tih go di na ve }i na

xi po va po vu ~e na je iz in ven ta ra JNA i po nu -

|e ni su na pro da ju pre ko sa bir nih cen ta ra.

Na taj na ~in su qu bi te qi sta rih vo zi la do -

{li do MB-a ili GPW-a. Da nas po ne ko vo zi -

lo, ko je se ne ka da na la zi lo u JNA, i da qe

odr ̀ a va ju pri vat ni vla sni ci. Re sta u ri ra ni

pri mer ci naj ~e {}e su obo je ni i ozna ~e ni po

uzo ru na ame ri~ ke te ren ce iz Dru gog svet skog

ra ta – u ma sli na sto be` bo ju (oli ve drap) sa

ve li kom be lom pe to kra kom na ha u bi. 

Alek san dar RA DI]

M A  H I N  D R A

In dij ska fa bri ka „Ma hin dra & Ma -
hin dra“ pro sla vi la se de ce ni ja ma du gom

ma sov nom pro iz vod wom xi pa i de ri va ta

sa di zel mo to ri ma. Kra jem pe de se tih go -

di na, u vre me ka da je stva ra na sa mo stal -

na dr ̀ a va In di ja, su vla snik fir me K. C.

Ma hin dra, u ulo zi {e fa dr ̀ av ne snab -

de va~ ke mi si je, su sreo se to kom zva ni~ ne

po se te SAD sa Bar ni jem Ro som. Iz tog

raz go va ra ro di la se na me ra da xip po -

sta ne vo zi lo na ko jem }e se za sni va ti mo -

to ri za ci ja no ve dr ̀ a ve ko ja se ni je mo -

gla po hva li ti raz vi je nom mre ̀ om pu te va.

Sa mo su te ren ska vo zi la mo gla da se ko -

ri ste na lo {im pu te vi ma i do |u do uda -

qe nih obla sti In di je.

Ma hin dre su se pro iz vo di le od

1949. u ve li kim se ri ja ma. Na Bal kan su

do {le kao deo bar ter po sla – te ren skim

vo zi li ma pla }e ni su pro iz vo di „Ma de in
Yugo sla via“ –  215 brd skih to po va ka li bra

76 mm B1. U JNA su ko ri {}e ne ma hin dre

iz ra |i va ne na ba zi CJ3B i mo del sa pro -

du ̀ e nim raz ma kom oso vi na CJ4, ka kav se

iz ra |i vao sa mo u po me nu toj in dij skoj fir -

mi. U do ku men ti ma JNA pro du ̀ e ni te ren -

ci su po ne kad no si li ozna ku na sta lu zbra -

ja wem dve ozna ke – CJ34.

Smena generacija: neobi~an CJ3B 
(mahindra) sa ~vrstom kabinom (levo), 

snimqen oktobra 1971. na manevrima

„Sloboda-71“ pored naslednika doma}eg

terenca „zastava“ AR-55 

ma lo ko ri {}e nih te ren skih au to mo bi la.

Naj po treb ni ji su bi li ka mi o ni, ali se tu

na {lo i MB-a i GPW-a. 

Kri za sa mo tor nim vo zi li ma po gor -

{a la se usled so vjet ske blo ka de (Mo skve i

we nih sa ve zni ka). Ka da su Ame ri kan ci

1951. od lu ~i li da po dr ̀ e JNA po kre nu li

su obi man pro gram po mo }i ka kav se u to

vre me pro vo dio pre ma svim sa ve zni~ kim

dr ̀ a va ma. U mno {tvu ar ti ka la po klo we -



sma trao pre sti ̀ nim pro iz vo dom ita li jan -

ske od bram be ne in du stri je. 

Od lu ka da se ita li jan sko te ren sko vo -

zi lo pri hva ti u JNA po du da ra se sa vre me -

nom ka da su se Fi jat i tek osno va no pred u ze -

}e Cr ve na za sta va iz Kra gu jev ca do go vo ri li

o stra te {kom part ner stvu u pro iz vod wi mo -

tor nih vo zi la. U JNA su po dr ̀ a li am bi ci o -

zne pla no ve fe de ral nih vla sti da se stvo ri

do ma }a au to mo bil ska in du stri ja, po seb no

ka da je re~ o osva ja wu pro iz vod we na men -

skih vo zi la. Pred stav ni ci dve fir me pot pi -

sa li su 12. av gu sta 1954. go di ne ugo vor o

tran sfe ru li cen cnih pra va sa teh no lo {kim

re {e wi ma za po pu lar nog „fi }u“ i za te ren -

sko vo zi lo. Ne du go za tim iz Cr ve ne za sta ve

su JNA pre da ta pr va vo zi la – do 17. no vem -

bra 1954. mon ti ra no je 17 te re na ca AR-51.

Po ~et ni pri mer ci AR-51 osta li su du -

`e od ~e ti ri de ce ni je u na o ru ̀ a wu u ulo zi

sa ni tet skih vo zi la. Za pot pu nu za me nu sta -

rih vo zi la u JNA su tra ̀ i lo da se po boq -

{a ita li jan sko vo zi lo iz osnov ne po nu de.

Ta ko su na zah tev ko ri sni ka pro ve de ne mo -

di fi ka ci je na AR-51 i od 1956. do 1958.

go di ne u VTI je is pi tan kva li tet i po god nost

za JNA. Zva ni~ no, AR-55 se u na o ru ̀ a wu

na la zio od 1958. go di ne. 

U po ~et ku se pro iz vod wa po la ko uho -

da va la i uglav nom se svo di la na mon ta ̀ u

uve ze nih de lo va. Da bi se po ve }ao udeo do -

ma }e pro iz vod we, fe de ral na vla da je

1956. fi nan sij ski po dr ̀ a la po di za we in -
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Od na bav ke sre di nom 

pe de se tih go di na u 

in ven ta ru JNA su me |u 

te ren ci ma do mi ni ra le

fa mo zne kam pa wo le. 

To su bi la vo zi la AR-55

iz ra |e na u fa bri ci 

Cr ve na za sta va po 

Fi ja to voj li cen ci. 

Zbog ne do stat ka te re na ca

no si vo sti jed ne to ne

i ve }e po tra ̀ we vo zi la

za po tre be ko man di, 

ka sni je su uve ze ni 

au strij ski Pinc Ga u er i

ita li jan ski FI AT 1107JD.

NASLEDNICI

RATNOG XIPA

D

u go su po sle Dru gog svet skog ra ta „vi -

li so vi“ te ren ci bi li naj bo qe {to se

na tr ̀ i {tu (ili iz po mo }i) mo glo pro -

na }i, ali su, zbog is te ka re sur sa, u

JNA mo ra li pro na }i za me nu za in ve- 

tar pri ba vqen iz ame ri~ kih iz vo ra. Za to

se tra ̀ i lo vo zi lo po god no lo kal nim po tre -

ba ma. Po sle pa ra lel nih pro ve ra ne ko li ko

po nu |e nih te ren skih vo zi la sa svet skog tr -

`i {ta, no si vo sti po la to ne, za JNA je kao

naj bo qa pro ce we na po nu da ita li jan ske

fir me Fi jat za te ren sko vo zi lo AR-51, od -

no sno usa vr {e ni mo del AR-55. To je vo zi lo

kon stru i sa no u Fi ja tu kao di rekt ni na sled -

nik rat nog „xi pa“ i za to ni su ni skri va li

da im je uzor slav ni ame ri~ ki pre dak. Kon -

struk to ri te fir me do bro su pro u ~i li „Vi -

li so vo“ vo zi lo i po ku {a li da pro ve du od -

re |e na po boq {a wa uz na me ru da za dr ̀ e

sve do bre oso bi ne ba znog mo de la. 

KAMPAWOLA

U Fi ja tu su 1951. po ~e li pro iz vod wu

vo zi la pod ozna kom mo del 1101 ili AR-51
za po tre be ita li jan skih oru ̀ a nih sna ga, dr -

`av nih slu ̀ bi i iz voz. Mar ke ting fa bri ke

iz To ri na je pr vo u se ri ji te re na ca na zvao

„kam pa wo la“ (Cam pag no la). Te ren ske mo -

gu} no sti vo zi la po tvr |e ne su ti me {to je

oda bra na za vu ~u ve o ma te {kog te re ta za

svo ju ka te go ri ju – brd skog to pa 105 mm M56,

ma se 1,29 to na, ko ji se pe de se tih go di na

L A K A  T E  R E N  S A  V O  Z I  L A

Q8
Typewriter
18



fra struk tu re za Cr ve nu za sta vu ka ko bi se

osvo ji la pu na sa mo stal nost iz ra de put ni~ -

kih i te ren skih vo zi la. Ve} 1958. in sta li -

ra ne su go di {we mo gu} no sti za pro iz vod wu

500 AR-55. Taj broj se po ~et kom {e zde se tih

go di na udvo stru ~io. Ka da su 1972. za vr {e -

ni po sled wi pri mer ci AR-55, iz ra |e no je

11.727 pri me ra ka. Ve }i na je pre da ta u ru -

ke ko ri sni ka iz si ste ma od bra ne. 

Vo zi lo AR-55 se pro iz vo dio za JNA u

ne ko li ko osnov nih mo de la, po zna tih me |u

ge ne ra ci ja ma pri pad ni ka na {e oru ̀ a ne si -

le po za jed ni~ kom na dim ku pre u ze tom od

Fi ja ta – kam pa wo la.

MK[K

U sve je di ni ce JNA sti gla su po pu lar -

na ma la ko mand no-{tab na ko la AR-55

MK[K, i ubr zo po sta la je dan od sim bo la

na {e voj ske. Ko ri {}e na su kao vo zi la ve ze

ko man dan ta ba ta qo na. Vr lo ~e sta su AR-55

bi le na me we ne ro du ve ze. Ima la su ~vr stu

ka ro se ri ju za sme {taj ra dio-ure |a ja i po -

lu pri ko li cu Za sta va D-2V, no si vo sti po la

to ne. U po ~et ku su u AR-55V ugra |i va ni ame -

ri~ ki ra dio-te le fon ski si ste mi SCR-193 i

SCR-284A, pri sti gli u JNA iz pro gra ma po -

mo }i pe de se tih go di na. ^e sto su ti ure |a ji

sa mo pre me {ta ni iz „do xe va“ ko ji ma su is -

te kli re sur si u no ve te ren ce AR-55V. 

To kom se dam de se tih go di na znat no se

pro {i ri la li sta ra dio-ure |a ja u AR-55V i

na sta le su broj ne pod va ri jan te ko je su u

zva ni~ nim do ku men ti ma uz ge ne ri~ ko ime

no si le ozna ku pri pa da ju }eg sred stva ve ze

do ma }eg po re kla i stra nog po re kla. Tu su

ure |a ji R-123 iz SSSR-a, do ma }i pro iz vo -

di RUP-15, RUP-15/12, RTU-100, RUP-4...

Sa mo na po ~et ku ove de ce ni je u in ven ta ru

ro da ve ze na la zi lo se 26 va ri jan ti AR-55V.

Za po tre be je di ni ca ve ze u V i PVO iz ra -

|e na su vo zi la AR-55V sa ure |a ji ma G-
142M i T-100. 

Ka da bi se sred stva ve ze po kva ri la,

tu je bi la po kret na ra di o ni ca AR-55/4.

Mo del AR-55 je ko ri {}en i kao sa ni tet sko

vo zi lo pred vi |e no za pre voz jed nog ili dva

po vre |e na i obo le la na no si li ma i dva u

se de }em po lo ̀ a ju, a AR-55 RH je bio pri la -

go |en za po tre be ra di o lo {kog i he mij skog

iz vi |a wa.

U vre me gra |an skog ra ta na Bal ka nu AR-

55 su, osim za na men ske za dat ke, po ne kad

pre tva ra na u pro vi zor na bor be na vo zi la. U

U MI ROV NIM MI SI JA MA

Pr va do ma }a vo zi la po sla ta na

za dat ke iz van gra ni ca dr ̀ a ve bi li su

AR-55. U sa sta vu kon tin gen ta JNA u

mi rov noj mi si ji u Je me nu od 1963. i

1964. na la zi lo se 35 te ren skih vo zi -

la AR-55. U su ro vim kli mat skim uslo -

vi ma ona su se is ka za la kao po u zda na

u sva ko dnev nim pa tro la ma iz me |u

kon fron ti ra nih stra na.

Veteran AR-55V 

iz Druge brigade KoV 

u Kraqevu

Vozni park JNA {ezdesetih godina:

sanitetska kampawola, osnovni 

model AR-55 i vilis 

u tehni~koj radionici



Bi je qi ni, u je di ni ci ko ja se zva ni~ no zva la

1. bi je qin ska la ka pje {a dij ska bri ga da, a

pro sla vi la se pod ime nom „Pan te ri”, ima li

su teh ni~ ku ra di o ni cu u ko joj su mo di fi ko va -

ni AR-55. Za {ti ti li su po sa du ~e li~ nim plo -

~a ma i na o ru ̀ a li vo zi lo sa mi tra qe zom ka -

li bra 12,7 mm M2 HB „brau ning” (Bro wing).

FIAT 1107

U Fi ja tu su 1973. go di ne pre sta li sa

pro iz vod wom mo de la 1101 i de ri va ta 1102,

a go di nu da na ka sni je lan si ra li su FI AT
1107AD pod ime nom „no va kam pa wo la“ (No -
u va Cam pag no la). Kao uni ver zal no te ren sko

vo zi lo FI AT 1107 pri hva ti le su ga 1976. go -

di ne ita li jan ske oru ̀ a ne sna ge pod ozna kom

AR-76, a od 1979. go di ne i kao usa vr {en mo -

del AR-79. Ta vo zi la su iz ra |i va na sa plat -

ne nim i ~vr stim li me nim kro  vom sa stan -

dard nim i pro du ̀ e nim raz ma kom oso vi na od

3.775 mm od no sno 4.025 mm. Mo del FI AT-

1108AD pro iz vo dio se do 1987. go di ne. 
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jer su u po re |e wu sa tim vo zi li ma bi li ma -

we po u zda ni i do slov ce „me ka ni“ – sklo ni

kva ro vi ma po seb no u te ren skim uslo vi ma i

ose tqi vi na udar ce zbog tan kog li ma.

TE REN CI SA IS TO KA

U vre me Dru gog svet skog ra ta u fa bri -

ka ma SSSR-a ma sov no su pro iz vo |e na te -

ren ska vo zi la GAZ-67. Ia ko se po ka za la da

su sa svim so lid ni i za po sle rat ne po tre be,

1953. go di ne do bi la su na sled ni ka GAZ-69.

U Gor kom su iz ra |i va na sa mo dve go di ne, a

od 1954. do 1972. go di ne u fa bri ci UAZ.

Do du {e ozna ka UAZ-69 ret ko se sre }e i vo -

zi la iz te fa bri ke po zna ta su u iz vor noj

ozna ci GAZ-69. Osim u SSSR-u, za ~la ni ce

Var {av skog pak ta, te ren ci gaz iz ra |i va ni

su po li cen ci u ru mun skoj fa bri ci ARO pod

ozna kom mu skel M-59 i M-461. 

su pre go vo ri sa Fi ja tom o na bav ci li cen ce

za FI AT 1107, no si vo sti po la to ne. Od mah su

za tra ̀ e na oja ~a wa kon struk ci je ka ko bi se

po ve }a la no si vost do tra ̀ e nih 0,75 to na.

Po sred stvom Cr ve ne za sta ve uve ze ni

su pro to ti po vi za ve ri fi ka ci o na is tra ̀ i -

va wa u TOC KoV od 1974. do 1976. go di ne.

Re zul ta ti su po ka za li da FI AT 1107 pa ti od

ni za ne do sta ta ka, ali da mo ̀ e da se uslov -

no pri hva ti u JNA i da se to kom se rij ske

pro iz vod we ot klo ne ma ne. Ka da su na vo zi -

la ugra |e na sred stva ve ze i po sle pr vih is -

ku sta va iz je di ni ca po ka za lo se da FI AT-
1107JD ne mo ̀ e da pod mi ri zah te ve i za to

se od u sta lo od na stav ka na bav ke i li cen cne

pro iz vod we. Do ta da je uve ze no di rekt no iz

Fi ja ta ili mon ti ra no u Cr ve noj za sta vi

2.532 ko ma da pod ozna kom FI AT-1107JD od -

no sno FI AT-Za sta va-1107JD. 

U JNA su ti te ren ci ko ri {}e ni u mo -

de lu FI AT 1107JD-V sa sred stvi ma ve ze u

ulo zi ma lih ko mand no-{tab nih ko la. Ni ka -

da ni su do se gli po pu lar nost sta re AR-55,

Osnov na dva mo de la bi la su GAZ-69 sa

vra ti ma za vo za ~a i su vo za ~a i plat ne nim

kro vom i GAZ-69A sa ~e tvo ro vra ta. Iz ve de -

na su raz li ~i ta na men ska vo zi la na zah tev

SV – vo zi la sa ra znim ra dio-ure |a ji ma, am -

fi bi ja GAZ-46MAV, lan sir no vo zi lo 2P26

sa ~e ti ri lan sir ne {i ne za PO VR {meq.

Kao na sled nik GAZ-69, od 1972. go di ne

pro iz vo di se UAZ-469 sa mo to rom od 55

kW. Mo der ni zo va ni UAZ-3151 pro iz vo di

se od 1985. go di ne. 

Ru ska te ren ska vo zi la po ka za la su se

{i rom sve ta kao naj i zdr ̀ qi vi ja i iz u zet no

po u zda na, ali kod nas ni ka da ni su bi la ma -

sov no ko ri {}e na. Raz lo zi ni su teh ni~ ke

pri ro de ve} u oslon cu na do ma }e fa bri ke.

Po vre me no su u JNA do la zi li te ren ci iz

SSSR-a, kao deo pa ket aran ̀ ma na u na bav -

ka ma teh ni ke, po ~ev od ra nih {e zde se tih, i

vo zi la po seb ne na me ne. U JNA su ko ri {}e -

na vo zi la GAZ-69M, GAZ-69A, GAZ-69AM i

to po ve zac GAZ-69M TM i TMG sa na vi ga ci o -

nim ure |a ji ma – `i ro skop skim po ka zi va ~em

prav ca, ra ~u na rom, da va ~em pu ta, vi zi rom,

da qi no me rom, in fra cr ve nim ure |a jem za

no} nu vo ̀ wu, pe ri skop skom bu so lom... Ta kvo

vo zi lo ko ri sti lo se u ar ti qe rij skim je di ni -

ca ma za br zo od re |i va we ko or di na ta ba te -

ri ja i zvu ko pri jem nih sta ni ca, za gru bu kon -

tro lu to po graf sko-ge o det ske pri pre me i za

pred vo |e we ko lo na ar ti qe ri je na mar {u

no }u, ali i u uslo vi ma sla be vi dqi vo sti.

Sa lan sir nim vo zi li ma 2P26 uve de ne

su 1963. go di ne u na o ru ̀ a we JNA pr ve pro -

ti vo klop ne vo |e ne ra ke te {meq, pred vi |e -

ne za uni {ta va we ci qe va na da qi na ma od

600 do 2.000 me ta ra. Sa 2P26 po pu we ne

su ba te ri je od po ~e ti ri vo zi la i uvr {te ne

u me {o vi te di vi zi o ne sa ame ri~ kim sa mo -

hod nim oru |i ma 90 mm M36 ili ru skim oru -

|i ma 100 mm SU-100. U de lu je di ni ca for -

Pri ~a o na bav ci „no ve kam pa wo le“ za

JNA za po ~i we od 1966. go di ne ka da je na

Glav nom voj no teh ni~ kom sa ve tu usvo je na

Stu di ja ne bor be nih mo tor nih i pri kqu~ nih

vo zi la. Te ̀ i lo se ka za me ni i mo der ni za -

ci ji vo znog par ka i isto vre me no uni fi ka -

ci ji vo zi la. Pred vi |e no je da se na ba ve te -

ren ci u pet osnov nih kla sa no si vo sti, u ko -

joj su naj ma wa vo zi la no si vo sti 0,75 to na

4h4 pred vi |e na za ko mand no-{tab ne po tre -

be, sa ni tet i ve zu. Stu di jom su pred vi |e ni

pre ci zni tak ti~ ko-teh ni~ ki zah te vi, po seb -

no u po gle du pro hod no sti na te re nu i mo gu} -

no sti pre vo za ̀ e le zni com, bro do vi ma i va -

zdu {nim pro sto rom.

Raz voj vo zi la iz ka te go ri je 0,75 t po ve -

ren je 1968. go di ne Cr ve noj za sta vi. Ka ko su

te {ko }e raz vo ja bi le pre ve li ke, a ko ri sni -

ci sve ne str pqi vi ji, 1973. go di ne za po ~e li

Oklopqena kampawola iz brigade „Panteri” 

snimqena 1993. u selu Poto~ari kod Br~kog

Kampawola 

vojne policije



mi ra ni su ~i sti ra ket ni di vi zi o ni skrom nog

sa sta va od dve ba te ri je sa osam 2P26. 

To kom {e zde se tih go di na 2P26 bi li su

je dan od oslo na ca JNA u pla no vi ma od bra ne

od ma sov nog pro do ra pro tiv ni~ kih ten ko va.

Ra ke te {meq su ve} sre di nom se dam de se tih

pot pu no za sta re le i po vu ~e ne iz na o ru ̀ a wa

u ko rist no ve ma qut ke. Ti me se za vr {i la ka -

ri je ra 2P26 u JNA. U po sled wim go di na ma

slu ̀ be 2P26 su ko ri {}e ni u di vi zij skim PO

pu ko vi ma na ma we va ̀ nim prav ci ma, ko ji su

ima li dve ra ket ne ba te ri je i tri ar ti qe rij -

ske ba te ri je 76 mm ZIS-3.

Te ren ci UAZ-469 uve de ni su u na o ru -

`a we u sa sta vu pu ko va ra ket nog si ste ma

PVO kub-M. Ko ri {}e na su vo zi la sa ra dio-

ure |a jem R-104AM3. U skrom nom bro ju ko -

ri {}e na su i vo zi la u osnov nom mo de lu sa

se dam se di {ta i po kret ne ra di o ni ce. Ipak,

UAZ-i su bi li ra ri te ti sve do de ve de se tih

go di na ka da su se na tr ̀ i {tu po ja vi le ve li -

ke ko li ~i ne vo zi la iz ru skih re zer vi. 

Pri pad ni ci Knin xi vo zi li su 1991.

go di ne UAZ. Na ne ka od wih mon ti ran je mi -

tra qez 12,7 mm M2 HB bra u ning. U „Pan te -

ri ma” iz Bi je qi ne ko ri sti li su sa mo grad wu

na sta lu na no voj ka ro se ri ji od ~e li~ nih

plo ~a, mi tra qe za 14,5 mm KPVT i lan se ra

za {kol ske ra ke te va zduh–ze mqa SCAR, mo -

di fi ko va ne ugrad wom uboj ne gla ve. Druga

naoru`ana varijanta ima ~etvorocevni mi-

traqez 12,7 mm kolt-brauning M3.

Po seb ne je di ni ce po li ci je (PJP)

MUP-a Sr bi je kao osnov no vo zi lo ko ri sti -

le su UAZ. U vre me kon flik ta sa te ro ri sti -

ma na Ko so vu 1998. go di ne, u fa bri ci 14.

ok to bar u Kru {ev cu UAZ-i su pre tvo re ni u

la ka oklop na vo zi la. Plo ~e ~e li ka mo ra le

su iz dr ̀ a ti di rek tan po go dak zr na ka li bra

7,62 mi li me tra. Na bo ko vi ma i zad wim

vra ti ma po sta vqe ni su otvo ri pu {kar ni ce

za sa mo od bra nu po sa de u slu ~a ju da se na -

|e u za se di.

Deo UAZ-a do bi li su ulo gu bor be nog

vo zi la za va tre nu po dr {ku. Oni su na o ru -

`a ni mi tra qe zom M2 HB. Ne ki su do bi li

do ma }i mi tra qez 7,62 mm M84, bes tr zaj no

oru |e 82 mm M60A1 ili au to mat ski ba ca~

gra na ta ka li bra 30 mm AGS-17/Za sta va

M93. Na Ko so vu i Me to hi ji i ju gu Sr bi je

pro {li su kroz te {ku prak ti~ nu pro ve ru. 

Ma da su UAZ-i iz dr ̀ a li mno ge po got -

ke, ni su bi li ide al no re {e we. Ma lo vo zi -

lo sa mno go ~e li ka i oru` ja vi {e ni je mo -

glo da se di ~i vi so kim per for man sa ma i

ni je mo glo da za {ti ti po sa du od pro tiv ten -

kov skih mi na. 

Alek san dar RA DI]

15. jun  2008.54

TA RA
Na kon pro pa log po ku {a ja da se po tre be za te ren ci ma pod mi re sa FI AT-1107, u

JNA su se 1980. go di ne vra ti li pr vo bit noj na me ri da se vo zi lo 0,75 to na raz vi ja i

pro iz vo di kod ku }e. Na osno vu za kqu~ ka Glav nog voj no teh ni~ kog sa ve ta od 30. ok to bra

1980. go di ne u VTI KoV po kre nu li su raz voj ni za da tak i pri mi li po nu de ~e ti ri pro -

iz vo |a ~a – Cr ve ne za sta ve, TAM, IMV i IMR. Po sle pro ce ne pred lo ga (ju na 1984.

go di ne) pot pi sa ni su ugo vo ri sa pred u ze }i ma IMV iz No vog Me sta i IMR iz Be o gra -

da. Oni su iz ra di li pro to ti po ve no vih vo zi la sa do ma }im di zel mo to rom MC OR
IMR S54V sna ge 56,5 kW.

Po sle pa ra lel nog is pi ti va wa dva mo de la po be di lo je vo zi lo iz IMR i na ru ~e -

na su ~e ti ri pri mer ka – dva pro to ti pa otvo re nog i dva za tvo re nog mo de la ka bi ne.

Ze le no sve tlo za na sta vak raz vo ja Sa ve zni se kre ta ri jat za na rod nu od bra nu dao je

vo zi lu iz IMR, na knad no na zva nom ta ra. Zbog gra |an skog ra ta i ne do stat ka in te re sa

oru ̀ a nih sna ga uga sio se raz voj ni pro gram Ta ra, ia ko su iz ra |e ni pro to ti po vi ko ji

su se vr lo so lid no po ka za li na te ren skim pro ve ra ma.

Vozila 2P26 sa ~etiri rakete „{meq”

Radionica „Pantera” 1933. godine: 

izrada oklopnog naoru`anog voza

Vozilo „tara” sa minobaca~em 120 mm na Poligonu Nikinci
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Voj ska Sr bi je u svom 

in ven ta ru sa da ko ri sti,

kao naj broj ni ja te ren ska

vo zi la, au strij ske 

pin cga u e re i pu ho ve. 

Ma wi broj pu ho va je 

po re klom iz ne ma~ kog

pro iz vod nog lan ca. 

Re~ je o vo zi li ma 

sta rim i po tri de set 

go di na i uve li ko se 

o~e ku je mo der ni za ci ja 

vo znog par ka.

nin skim te re ni ma. U na me ri da za dr ̀ e me -

sto na tr ̀ i {tu Au stri jan ci su, ko ri ste }i

sva do bra is ku stva i teh ni~ ka re {e wa sa

hal fin ge ra, 1965. iz ra di li pro to tip vo -

zi la no si vo sti od jed ne to ne, sli~ nog pret -

hod ni ku. 

Ime no vog vo zi la iza bra no je u skla -

du sa o~e ki va nim oso bi na ma – na zva no je

pin cga u er po ra si pla nin skih ko wa. Od vo -

zi la se tra ̀ i la vi so ka pro hod nost na

uskim i str mim pla nin skim pu te vi ma i ro -

bu snost. Za to pin cga u er ima ni zak cen tar

te ̀ i {ta i vi so ke uglo ve pred weg de la vo -

zi la, pri la go |e ne sa vla da va wu vi so kih

pre pre ka pod uglom do 45°. Vo zi lo mo ̀ e da

se kre }e i pod bo~ nim na gi bom od 43,5°. 

Od 1971. do 1985. go di ne u fa bri ci

u Gra cu pro iz ve de no je 18.349 pin cga u e ra

pr ve ge ne ra ci je sa ben zin skim mo to rom u

dva osnov na mo de la – 710 sa po gon skom

kon fi gu ra ci jom 4h4 i 712 sa kon fi gu ra ci -

jom 6h6. 

Osnov ni mo del 710M sa plat ne nim

kro vom mo ̀ e da pre vo zi do 10 qu di ili da

vu ~e te ret od 5.000 kg na pu tu, od no sno

1.500 kg iz van pu ta. Mo del 710T ko ri sti

se za pre voz to ne te re ta, a 710K ima ~vr -

Pouzdani i robusni

T E  R E N  S K A  V O  Z I  L A  ( 3 )

D
va de set go di na Ju go slo ven ska na rod na

ar mi ja (od 1971. do gra |an skog ra ta)

snab de va la se te ren skim vo zi li ma

pro  iz ve de nim u au strij skoj fir mi

„[ta jer-Daj lmer-Puh” (Steyer Da i mler
Puch). Re~ je o vo zi li ma od jed ne to ne

no si vo sti, po pu lar nim pin cga u e ri ma (Pin z -
ga u er), i od tri ~e tvr ti ne to ne terenskim

vbozilima puh. I da nas su ti te ren ci u vo -

znom par ku Voj ske Sr bi je i ne ma pri pad ni -

ka na {ih oru ̀ a nih sna ga ko ji se ni je vo zio

bar jed nim od wih.

Pincgauer

Au strij ske fir ma „[ta jer-Daj lmer-

Puh” po sto ji od 1889. go di nu ka da se Jo han

Puh ba vio iz ra dom bi ci ka la. Po slo vi su se

s vre me nom pro {i ri li i na mo to re, po zna -

te i na na {im pro sto ri ma. Pr vi po ku {aj

da u|u na tr ̀ i {te te ren skih vo zi la, pri -

mar no voj ne na me ne, u „[ta jer-Daj lmer-

Puh“ u~i ni li su 1958. ka da je u Gra cu otvo -

re na pro iz vod na li ni ja za vo zi lo no si vo -

sti po la to ne – hal fin ger, prih va }e no u au -

strij skim i {vaj car skim oru ̀ a nim sna ga ma

zbog po god no sti za slu ̀ bu po br dsko-pla -

Q8
Typewriter
19



15. jul  2008.

Na Balkanu 

U Ju go slo ven skoj na rod noj ar mi ji od -

mah su pri me ti li vo zi la na men ski pred vi -

|e na za brd sko-pla nin ske te re ne, pa je ta -

da {wa SFRJ po sta la je dan od pr vih ko ri -

sni ka pin cga u e ra, ve} od 1971. go di ne. Uve -

ze no je 3.975 ko ma da u mo de li ma 710M sa

me kim kro vom (sa ce ra dom) i 710K sa za -

tvo re nom me tal nom ka ro se ri jom. Naj ~e {}i

ko ri snik mo de la 710M bi le su je di ni ce voj -

ne po li ci je. Mo del 710MS ko ri sti se u sa -

ni tet skoj slu ̀ bi, a  710K je  u JNA mo di fi -

ko van u vo zi la ve ze (oni iza ozna ke mo de la

no se ozna ku ra dio-ure |a ja KZS-2/1, RRS-

200/1, RRS-800/1, RRS-9, RTPS-100/3 i

TLVS-16). 

stu ka bi nu. Za sa ni tet sku slu ̀ bu iz ra |e ne

su dve ver zi je: 710AMB-Y, sa fik snom ~vr -

stom ka bi nom, i 710AMB-S, sa ka bi nom ko -

ja se mo ̀ e ski nu ti za ne za vi san pre voz na

dru gom vo zi lu ili va zdu {nim pu tem. Tro o -

so vin ci su iz ra |i va ni za pre voz do 14 qu -

di, do 1.500 kg te re ta i kao po kret ne ra di -

o ni ce i va tro ga sna vo zi la. 

Od 1986. go di ne pro iz vo di li su se

pin cga u e ri II ge ne ra ci je – mo del 716 4h4 i

mo del 718 6h6 sa fol ksva ge no vim tur bo-

di zel mo to ri ma i ni zom teh ni~ kih no vi na.

Do pre ki da pro iz vod we 1999. go di ne u

Gra cu je iz ra |e no vi {e od 24.000 ovih vo -

zi la. 

No si lac pra va na pin cga u e ra od 2000.

go di ne po sta ju bri tan ske i ame ri~ ke fir me.

Iz „[ta jer-Daj lmer-Pu ha“ pro iz vod wu su

pre ba ci li u bri tan sku fir mu ATL, a od

2005. go di ne pin cga u er pri pa da ame ri~ koj

fir mi „Stju art end Sti ven son“. U na red noj

pro me ni vla sni {tva, go di nu da na ka sni je,

taj te re nac se na {ao na li sti pro iz vo da

„Ar mo ur Hol ding sa“ ko ji se od 2007. in te -

gri sao u BAE Lend Si stem – mo} nu fir mi u ko -

joj su udru ̀ e ne de se ti ne pro iz vo |a ~a sred -

sta va rat ne teh ni ke i osta lih na men skih

pro iz vo da. Pro iz vod wa pin cga u e ra na sta -

vi la se u gra du Gil dor fu. Svi pro iz vo |a ~i

su do sa da ko ri sni ci ma pre da li oko 30.000

pin cga u e ra I i II ge ne ra ci je. 

Sa da se pin cga u er pro iz vo di za po -

tre be bri tan skih oru ̀ a nih sna ga kao za -

me na za land ro ver di fen der i jed no ton -

ske mo de le land ro ve ra. Ko ri sti se kao

uni ver zal no te ren sko vo zi lo i za vu ~u la -

kih oru |a 105 mm L118. Bri tan ske je di ni ce

raz me {te ne u mi si ji ISAF u Av ga ni sta nu ko -

ri ste od 2007. go di ne pa trol na vo zi la 6h6

vek tor ko ja mo gu da pre ̀ i ve po go dak zr na

7,62 mm ili par ~a di mi na.   

Pod pri ti skom kon ku rent skih no vih

vo zi la sta ri do bri pin cga u er i da qe se

do bro dr ̀ i na tr ̀ i {tu, ~ak se po ja vqu ju i

no vi ko ri sni ci. Na i me, „BAE Lend Si stem”
po ku {a va da pro da pin cga u er ame ri~ kim

ma rin ci ma kao vo zi lo za vu ~u la kih ha u bi -

ca ka li bra 155 mm M777. 

Osim vo zi la uve de nih u na o ru ̀ a -

we u zna ~aj nim ko li ~i na ma, u in ven ta ru

VS od po ~et ka ove de ka de na la zi se ne -

ko li ko mo de la te re na ca ko jih je ve o ma

ma lo, po put ne ko li ko pri me ra ka land

ro ver de fen de ra 110 iz Pro tiv te ro ri -

sti~ kog ba ta qo na iz Pan ~e va. 

Fa mo zna po ro di ca te ren skih au -

to mo bi la land ro ver vo di po re klo od

pr vog ma log san du ~a stog vo zi la iz 1948.

go di ne. Bri tan ske oru ̀ a ne sna ge od lu -

~i le su se za to vo zi lo kao na sled ni ka

rat nog ve te ra na vi li sa. Land ro ve ri su

ve} pe de se tih go di na pre pla vi li tr ̀ i -

{te. Osim u ma ti~ nom po go nu pro iz vo de

se po li cen ci u 14 fa bri ka {i rom sve -

ta. Sa da se land ro ve ri iz ra |u ju u fa -

bri ci ko ja se od 2008. go di ne na la zi na

li sti imo vi ne fir me „Ta ta“ sa se di -

{tem u In di ji i vi {e ni su pre sti ̀ na

bri tan ska mar ka. 

U MUP-u Sr bi je i Bez bed no sno-in -

for ma tiv noj agen ci ji ko ri sti se land

ro ver di fen der ko ji se iz ra |u je u dve

pod va ri jan te – di fen der 90 i di fe ne -

der 110 sa oso vin skim raz ma kom od

2,36 m i od 2,79 m. Za @an dar me ri ju su

di fen de ri 110 mo di fi ko va ni u na o ru -

`a na pa trol na vo zi la sa mi tra qe zi ma

12,7 mm M2HB bra u ning i 7,62 mm M84. 

Voj ska Sr bi je ima po ne ki pri me rak

xi pa ~i ro ki (Je ep Che ro kee), to jo ta land

kru ze ra (Toyota Land Cru i ser) iz vi {e ge -

ne ra ci ja, te dru gih vo zi la ko ja zbog ma -

lo broj no sti ne pred sta vqa ju stan dard -

nu opre mu. Sud bi na tih vo zi la za vi si od

skrom nih za li ha re zer vnih de lo va. Ko -

ri ste se uglav nom za po tre be ko man di i

usta no va voj ske.

Nestandardni doma}i

terenci

Oklo pqe ni „pin cga u er” 710M 

iz 72. spe ci jal ne bri ga de 1998. go di ne

Vo zi lo ve ze „pin cga u er” 710K na ae ro dro mu Ba taj ni ca
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Na po ~et ku gra |an skog ra ta, 1991. go -

di ne, ba ta qo ni voj ne po li ci je na te re nu su

vr lo ~e sto ko ri sti li pin cga u e re i ~ak sa

tim vo zi li ma ula zi li u bor be. Bez za {ti te

bi li su iz lo ̀ e ni va tri pro tiv ni ka pa su

ne ki pin cga u e ri do bi li ~e li~ ne plo ~e na

bo ko vi ma. Ta kvi te ren ci ko ri {}e ni su u

Pr voj la koj pje {a dij skoj bri ga di iz Bi je qi -

ne. U 72. spe ci jal noj bri ga di se kra jem de -

ve de se tih na la zio pin cga u er 710M sa za -

{tit nim plo ~a ma na pred wem de lu vo zi la i

pro sto ru za po sa du za ko ju su iz ra |e ne pu -

{kar ni ce.

Ro bu sni pin cga u e ri ko ri ste se u Voj -

sci Sr bi je i da nas, i po red ni za go di na ko -

je su pro ve li u slu ̀ bi u mi ru i ra tu. Po red

mo de la 4h4 ko ri sti se i ne ko li ko vo zi la

6h6 u sa ni tet skoj na me ni. 

Osim na {e voj ske, pin cga u e ra ima i u

svim oru ̀ a nim sna ga ma na sta lim na pro -

sto ru biv {e SFRJ. Po pra vi lu ni su na ru -

~i va ni no vi ve} su ko ri {}e na vo zi la na -

sle |e na iz in ven ta ra JNA. 

Vozilo „G”

Iran ski {ah Re za Pa hla vi ~e sto se

li~ no bri nuo za iz bor sred sta va po treb nih

ver noj oru ̀ a noj si li. On li~ no, po sta rao

se da Mer ce des-Bens po ~et kom se dam de se tih

za po~ ne pro jek to va we te ren ca no si vo sti

0,75 to ne. Na rad nom sto lu vo zi lo su ozna -

~a va li ve li kim slo vom „G“, skra }e ni com od

ne ma~ ke slo ̀ e ni ce za te ren sko vo zi lo – ge -

lan dva gen (Gelände wa gen). Raz voj i pro iz -

vod wu Nem ci su 1975. go di ne po de li li sa

fir mom „[ta jer-Daj lmer-Puh“, ovla {}e nom

da na vo zi la iz vla sti te se ri je po sta vqa

ma sku sa zna kom fir me pod ime nom puh.

Bez ob zi ra na to gde se pro iz vo di vo -

zi lo „G“, ali jas puh, po ka za lo se kao ro bu -

sno i po u zda no za de se ti ne ko ri sni ka. Svi

mo de li sa raz li ~i tim mo to ri ma i du ̀ i na -

ma ba ze la ko se pre po zna ju me |u osta lim

sa vre me nim te ren ci ma po oso bi tom ~e tvr -

ta stom ne ma~ ki stro gom ob li ku. 

Vo zi lo „G" sa plat for mom W460 pro -

iz vo di lo se od 1979. do 1991. go di ne. Do

1991. u po nu di su bi li mo de li sa ba zom od

2.400 mm (mo del SWB)  i 2.850 m (mo del

LWB) – sa vra ti ma sa mo za vo za ~a i su vo -

za ~a ili sa ~e tvo ro vra ta i sa ve li kim iz -

bo rom di zel i ben zin skih mo to ra. Vo zi la

za ve zu i sa ni tet iz ra |i va na su i sa ba zom

od 3.120 i 3.400 mm sa stan dar di zo va nom

pa le tom na te ret nom pro sto ru. 

Od 1990. od no sno 1991. pro iz vo de se

vo zi la „G“ sa plat for mom sa stal nim po go -

nom na sva ~e ti ri to~ ka i ja ~im mo to rom

W463, od no sno W461, sa po go nom na zad -

woj oso vi ni, sa ru~ nim iz bo rom po go na na

sva ~e ti ri to~ ka. Raz li ke u iz bo ru plat -

for me vi de se na pr vi po gled u pred wem

de lu vo zi la – ma ska kod W463 iz ra -

|u je se sa mo u cr noj bo ji bez ob zi -

ra na bo ju vo zi la. Po pra vi lu,

W463 su u dr ̀ av nim slu ̀ ba -

ma i mi ni star stvi ma bi la

luk su zna pre sti ̀ na vo -

Na li sti voj nih ko ri sni ka pin cga -

u e ra su Au stri ja, Bo li vi ja, Bo sna i

Her ce go vi na, Cr na Go ra, Ho lan di ja, Hr -

vat ska, Ma le zi ja, Ma ke do ni ja, No vi Ze -

land, Sr bi ja, [vaj car ska, Ve li ka Bri -

ta ni ja, Ve ne cu e la. 

Najve}i ko ri sni ci vo zi la „G“ su

Au stra li ja, Au stri ja, Bo sna i Her ce go -

vi na, Bu gar ska, Cr na Go ra, Dan ska,

Esto ni ja, Fin ska, Fran  cu ska, Gr~ ka,

Ho lan di ja, Hr vat ska, Ka na da, Ki par,

Luk sem burg,  Ma |ar ska, Ma ke do ni ja,

Nor ve {ka, Poq ska, SAD, Sin ga pur,

Slo ve ni ja, Sr bi ja, [vaj car ska.

Korisnici
Sa ni tet sko vo zi lo 

„Pin c” iz iz vi |a~ ko-di ver zant skog ba ta -

qo na iz Pan ~e va



va, Ko re ji, Av ga ni sta nu i Ira ku,

ame ri~ ki ma rin ci ko ri ste vo zi -

la IFAV (In ter im Fast At tack Ve hic le
– pre la zna br za uda r na vo zi la),

ba zi ra na na vo zi lu „G“ 290GDT,
na o ru ̀ a na au to mat skim ba ca ~em

gra na ta ka li bra 40 mm Mk 19. 

Na{i puhovi

Zbog ka {we wa osva ja wa do -

ma }e pro iz vod we no vih te ren skih

vo zi la no si vo sti 0,75 to ne,

1984. pred u ze te su in ter vent ne

na bav ke na stra nom tr ̀ i {tu. Iz -

u zet na is ku stva sa pin cga u e rom

bi la su od li~ na pre po ru ka za

„[ta jer-Daj lmer-Pu ha“, pa su iz

Gra ca na ru ~e na 204 ko ma da pu ha

300GD 6 i 300GD 3. Te ko li ~i ne

ni su bi le ni iz bli za do voq ne za

za me nu AR-55 i FI AT-1107JD ko ji

su osta li do mi nant na te ren ska

vo zi la. No vim pu ho vi ma su se naj -

~e {}e pre vo zi li vi so ki ofi ci ri,

deo vo zi la sa plat ne nim kro vom

na {ao se u voj noj po li ci ji, a po -

ne ki puh sa ~vr stom ka ro se ri jom,

bez pro zo ra na zad wem de lu, pre -

tvo ren je u vo zi lo ve ze. Na knad no

su, 1998. go di ne, uve ze na vo zi la

za pre voz vi so ko ran gi ra nih ofi -

ci ra i zva ni~ ni ka, ko ja su bi la u

cr noj bo ji za raz li ku od osta lih

pu ho va, iz vor no obo je nih u si vo-

ma sli na stu.

Voj ska Sr bi je po se du je pu ho ve u va ri -

jan ta ma 300GD3, 300GD6 i 300GD10 i dve

va ri jan te za pre voz va ̀ nih li~ no sti puh

300GD3-LUX i 300GD-6-LUX. 

U Pro tiv te ro ri sti~ kom ba ta qo nu iz

Pan ~e va na la zi se jed no vo zi lo mo di fi ko -

va no 2001. godine nameweno za prilaz ob-

jektu dejstva. 

Alek san dar RA DI]

zi la za pre voz va ̀ nih li~ no sti. Od 2007.

go di ne u ne ma~ kom lan cu pro iz vo di se mo -

del GL sa tri re da se di {ta, a sta ri mo del

„G“ i da qe se mo ̀ e do bi ti iz au strij ske

pro iz vod we. 

To kom go di na vo zi lo „G“ je stal no usa -

vr {a va no pri me nom no vih ure |a ja, pre

sve ga zbog po tre ba zah tev nog ci vil nog tr -

`i {ta. Za uni for mi sa na li ca zah te va ni

stan dar da ni su vi so ki, ali su u sa vre me -

nim uslo vi ma vo zi la „G“  ne ret ko za {ti }e -

na od zr na pe {a dij skog na o ru ̀ a wa. 

Ne ma~ ke oru ̀ a ne sna ge su ve li ki ko -

ri snik mi li ta ri zo va nog vo zi la „G"  sa ime -

nom vuk (Wolf), iz ra |e nog u pe de se tak na -

men skih va ri jan ti. Ne ma~ ki spe ci jal ci

pre vo ze se vo zi li ma AGF (ne ma~ ka skra }e -

ni ca za iz vi |a~ ko-bor be no vo zi lo), od no -

sno ser val. U fir mi „Rajn me tal" mo di fi -

ko va li su vol fo ve na ko je su ugra di li te -

{ki mi tra qez 12,7 mm M2HB bra u ning

(Bro wing) i dva mi tra qe za 7,62 mm MG3. 

Fran cu ska se od lu ~i la za li cen cu

pro iz vod wu „G“ u po go ni ma „Pe ̀ oa“, ali su

sa ~u va li na ci o nal ni po nos i ni zom mo di -

fi ka ci ja pri la go di li ga vla sti tim po tre -

ba ma. To su vo zi la pod ozna kom pe ̀ o P4
VLTT (skra }e ni ca za la ko vo zi lo za sve te -

re ne) sa fran cu skim ben zin skim mo to rom,

sna ge 58,1 kW i di zel mo to rom sna ge 51,9

kW na mo de lu P4D. Gr~ ka ta ko |e pro iz vo di

vo zi lo „G“ po li cen ci u fa bri ci EL BO.

Oba po go na za li cen cu pro iz vod wu snab -

de va na su ele men ti ma vo zi la pro iz ve de -

nim u Gra cu. Za fran cu ski la nac iz ra |e no

je 12.500 se to va, a za gr~ ki 11.000. 

Ka na |a ni u Av ga ni sta nu ko ri ste „G“

270CDI sa jed nom to nom mo du lar nog oklo -

pa. Za za {ti tu ba za i iz vi |a~ ke za dat ke u

kon ti nen tal nom de lu SAD, ostr vu Oki na -

„Puh” sa krat kim me |u o so vin skim ra sto ja wem 

i sa dvo je vra ta iz 

voj ne po li ci je VS

Iz 5. ba ta qo na voj ne po li ci je VS

Po seb no mo di fi ko va ni „puh” iz 

Pro tiv te ro ri sti~ kog ba ta qo na VS 

u ak ci ji oslo ba |a wa ta la ca iz au to bu sa
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Od mah po uspe {nom 

pro jek to va wu lo va~ kog 

avi o na S-49A i pre da ji 

do ku men ta ci je za iz ra du

pro to ti pa i se ri je, 

Kon struk tor ska gru pa br. 1

Ge ne ral ne di rek ci je 

va zdu ho plov ne in du stri je

do bi la je za da tak da 

raz vi je vi {e pro je ka ta 

lo va~ kih avi o na. Bi lo je to

nu ̀ no jer ni su ima li 

re zer vnih ko li ~i na mo to ra

VK-105PF2, na o ru ̀ a wa i

opre me za ve }u se ri ju. 

Avi on S-49C vi nuo se 

23. av gu sta 1952. na pr vi

prob ni let. To kom svo je

isto ri je, pra }e ne broj nim

ne do sta ci ma, pre prav ka ma,

is pi ti va wi ma i 

mo di fi ka ci ja ma, ne ki ma je

bio mu ka, ali i odli~na

{kola za savladavawe

leta~kih ve{tina.

va klip nih mo to ra sna ge iz me |u 1.500 i

2.000 KS (sa vo de nim i sa va zdu {nim hla |e -

wem), te no {e wa naj ra zno vr sni jeg na o ru ̀ a -

wa i opre me.

Na tim za da ci ma ra |e no je do kra ja

1949. go di ne, ka da je u GDVI na lo ̀ e no da se

ob u sta ve da qi ra do vi i po~ ne sa kon stru i -

sa wem me tal nog lo va~ kog avi o na S-49C sa

mo to rom H. S. 12Z-17 (ko ji su u me |u vre me nu

Fran cu zi pri hva ti li da is po ru ~e). Zah te vom

za no {e we i bom bar der skog na o ru ̀ a wa avi -

on je kla si fi ko van kao lo vac bom bar der!

I po red ta ko de fi ni sa nih uslo va, po

na lo gu GDVI, pa ra lel no je raz ra |i va na i

va ri jan ta S-49 sa mo to rom DB-605D. Raz -

log je ve }a ko li ~i na (134 ko ma da) tih re zer -

vnih mo to ra, do bi je nih od Bu gar ske za jed no

sa avi o ni ma me ser{ mit Bf-109G, ko ji su se

na la zi li na sto ko vi ma JRV. Ka sni je su ob u -

sta vqe ni i ti ra do vi jer se po ka za lo da bi

avi on bio isu vi {e te ̀ ak i da ne bi mo gla

bi ti pri me we na ve} usvo je na ae ro di na mi~ ka

kon cep ci ja. Mo ra lo bi se po no vo pri be }i

kon cep ci ji avi o na S-50. To bi ja ko pro du ̀ i -

lo ro ko ve iz ra de pa je, ok to bra 1950. go di -

ne, de fi ni tiv no od lu ~e no da se ra di sa mo na

kon stru i sa wu avi o na S-49C. Pro jek to va we

i iz ra da staj nog tra pa ti pa SS-3 za bu du }i

S-49C po ve re na je kon struk tor skom ti mu in -

`e we ra Sto ja na Sta ni sa vqe vi }a, a pro iz -

vod wa „Pr voj pe to qet ki“ iz Tr ste ni ka.

Mno go broj ni pro ble mi skop ~a ni sa iz -

Posledwi

doma}i lovac

A V I  O N  I K A  R U S S – 4 9 C

K
on struk tor ska gru pa br. 1 Kon struk -

tor skog bi roa Ge ne ral ne di rek ci je va -

zdu ho plov ne in du stri je (GDVI), ko ju su

pred vo di li in`. Ko sta Siv ~ev, pot pu -

kov nik in`. Sve to zar Po po vi}, ma jor

in`. Slo bo dan Zr ni}, do bi la je 22. de cem -

bra 1948. za da tak da kon stru i {e no vi lo -

va~ ki avi on me tal ne kon struk ci je sa mo to -

rom Hi spa no Su i za 12Z-17. Tre ba lo je da to

bu de vr hun ski avi on u ka te go ri ji klip nih lo -

va ca po go we nih li nij skim mo to rom sna ge do

1.800 KS. Idej ni pro je kat, obe le ̀ en kao S-

50, pre dat je u ju nu 1949. go di ne GDVI-u i

Ko man di ju go slo ven skog rat nog va zdu ho plov -

stva (Ko man di JRV) na raz ma tra we. U me |u -

vre me nu je ru ko vod stvo va zdu ho plov ne in du -

stri je, uz sa gla snost Ko man de JRV, po ku {a -

va lo da, pre ko do ba vqa ~a u ino stran stvu,

obez be di ade kva tan tip mo to ra u do voq noj

ko li ~i ni za no vi avi on. 

Zbog pro ble ma oko na bav ke mo to ra

Va zdu ho plov ni sa vet do neo je od lu ku da se

pre ki ne rad na pro jek to va wu no vog avi o na

S-50 i pri stu pi kon stru i sa wu me tal nih mo -

di fi ka ci ja S-49. Pre ma si tu a ci ji ko ja se iz

da na u dan me wa la kon struk to ri su ra di li

na idej nim pro jek ti ma avi o na u sle de }im va -

ri jan ta ma: S-49B (sa mo to rom DB-605A), S-

49C (sa mo to rom Hi spa no Su i za H. S. 12Z-17),

S-49D (sa mo to rom Al li son) i S-49E (sa mo -

to rom Rolls Royce Mer lin). Sem to ga, iz ra |en

je i idej ni pro je kat sa pret pro jek tom avi o na

S-51, ko ji je omo gu }a vao pri me nu svih ti po -



pred po lo ̀ a ja cen tra te`i{ta (kod S-49C

du ̀ i za 546 mm u od no su na S-49A), i pre~ -

ni ka eli se {ovije (Cha u vi e re) ti pa 10.118,

ko ja je za 200 mm ve }a od pre~ ni ka eli se

VI[-61P na S-49A. Sve je to mo glo da do -

ve de do ne po voq nih ka rak te ri sti ka avi o na,

po seb no u ma ne vri ma va |e wa iz ob ru {a va -

wa pri ma wim br zi na ma. Kao jed na od me ra

za pre va zi la ̀ e we pro ble ma pre po ru ~e no je

po ve }a we rep nih po vr {i na na S-49C. 

Serijska proizvodwa 

Va ̀ an uslov da se i u pro iz vod wi bu -

du }ih va zdu ho plov nih kon struk ci ja mo ̀ e ra -

~u na ti na sop stve ne sna ge u~i wen je ve li kim

ko ra kom u razvoju me tal nih kon struk ci ja

avi o na. Je di no je za dr ̀ a na dr ve na kon -

struk ci ja rep nog de la (ho ri zon tal nog i ver -

ti kal nog sta bi li za to ra), raz ra |e na jo{

pri li kom se rij ske pro iz vod we S-49A. U iz -

ra du kom po nen ti za S-49C ukqu ~i la se i no -

vo po dig nu ta fa bri ka „So ko“ iz Mo sta ra ~i -

ji je pr vi pro iz vod ni za da tak u 1951. go di ni

upra vo bi la iz ra da 40 gar ni tu ra se di {ta,

40 pa ri kri la ca i 10 gar ni tu ra ben zin skih

re zer vo a ra za se rij ske S-49C. 

„Ika rus“ je do kra ja 1952. go di ne Ju go -

slo ven skom rat nom va zdu ho plov stvu is po ru -

~io jo{ ~e ti ri avi o na S-49C (2354-2357)

ko ji su bi li na me we ni za opre ma we 116. pu -

to va we per for man si i let nih oso bi na). Za

is pi ti va wa u le tu na ae ro dro mu u Ba taj ni -

ci, ko ja su iz vo |e na do 1. ok to bra 1953, ko -

ri {}e na su uz pro to tip i sle de }a dva pro -

iz ve de na pri mer ka (2352 i 2353). 

Iz me re ne su sve per for man se avi o na

i ka rak te ri sti ke po na {a wa u ra znim re ̀ i -

mi ma le ta. Pri tim is pi ti va wi ma ostva re -

ne su mak si mal na br zi na od 628 km/~ na

7.000 m i naj ve }a br zi na po ni ra wa od 742

km/~. Prak ti~ ni i te o rij ski vr hu nac le ta ni -

su od re |e ni usled ne pra vil nog ra da mo to ra

na vi si na ma iz nad 8.000 m. Naj ma wi ra di -

jus za o kre ta, pri in stru men tal noj br zi ni

360 km/~ i na gi bu od 73 ste pe ni, avi on je iz -

vo dio za 19,8 se kun di i iz no sio je 350 me -

ta ra. Is pi ti va wem po na {a wa u ko vi tu usta -

no vqe no je da je S-49C po ne kad sklon sa mo -

voq nom ula sku u de sni ko vit. 

Jo{ ra ni je, pri li kom pri pre me za pr -

vi let, uo ~e ni su pro ble mi sta ti~ ke sta bil -

no sti avi o na. Ra di pre va zi la ̀ e wa pro ble -

ma ko ji su se mo gli ja vi ti pri li kom pr vog le -

ta i to kom da qih is pi ti va wa ura |e na je ana -

li za svih bit nih pa ra me ta ra ko je uti ~u na tu

sta bil nost upo re |e wem se rij skog S-49A i

pro to ti pa S-49C. Glav ne ge o me trij ske ka -

rak te ri sti ke rep nih de lo va avi o na iste su

na oba ti pa, dok se avi o ni bit no raz li ku ju u

du ̀ i ni tru pa, po seb no onog de la ko ji je is -

me na ma, zbog ne mo gu} no sti na bav ke i ko ri -

{}e wa pred vi |e ne opre me i na o ru ̀ a wa,

iza zva li su za sto je u raz ra di pro jek ta i sa -

moj iz ra di avi o na. Pr vo bit no pred vi |e na

upo tre ba mo tor-to pa H. S. 404 od 20 mm za -

me we na je od lu kom o upo tre bi tro fej nog to -

pa MG 151, ne ma~ ke pro iz vod we sa sto ko va

JRV, ko ji do ta da ni su ugra |i va ni u mo to re

ti pa H. S. Ta ko |e su, ume sto sin hro ni zo va -

nih mi tra qe za UBS, pred vi |e ni za ugrad wu

mi tra qe zi Colt Brow ning M.2 ka li bra 12,7

mm, a na me sto pr vo bit no pred vi |e ne ni -

{an ske spra ve usvo je na je spra va ti pa M.k.2

L. Iza bra ni su i fo to ki no mi tra qez G-45 i

fo to ka me ra K-24. 

U pro jek to va wu S-49C ukup no je u~e -

stvo va lo vi {e od 50 in ̀ e we ra i teh ni ~a ra,

sa vi {e od 190.000 rad nih ~a so va.

Ispitivawa prototipa 

Pr vi pro to tip S-49C (voj no e vi den cij -

ski broj 2351) na pra vqen je u „Ika ru su“ do

le ta 1952. go di ne. @eqa ta da {we vla sti da

do ka ̀ e vi tal nost i rad ne uspe he na {e in du -

stri je, po seb no u uslo vi ma izo la ci je ko ju su

tr pe li od ze ma qa In for mbi roa, po ka za na

je na ve li koj iz lo ̀ bi do ma }e va zdu ho plov ne

in du stri je, odr ̀ a noj u Be o gra du od 17. do

27. ju na iste go di ne na pro sto ru do weg Ka -

le meg da na. Iz me |u osta lih, na pa vi qo nu

„Ika ru sa“ pri ka zan je i tek za vr {e ni pr vi

pro to tip S-49C! Po za vr {et ku iz lo ̀ be

avi on je vra }en na kom ple ti ra we i po tom

upu }en na fa bri~ ka kvan ti ta tiv na is pi ti -

va wa (me re wa ge o me tri ja, ma sa i cen tra ̀ e),

ko ja su oba vqe na 20. av gu sta. 

Na pr vi prob ni let vi nuo se 23. av gu -

sta 1952. go di ne. Za ko man da ma pro to ti pa

bio je prob ni pi lot Va zdu ho plov no opit nog

cen tra (VOC) ka pe tan Vla di mir Vo do pi vec.

Fa bri~ ka is pi ti va wa u le tu (pr vi let, do te -

ri va we avi o na i opre me u is prav no sta we i

pri pre ma za da qa is pi ti va wa) ra |e na su od

23. av gu sta do 16. ok to bra 1952, ka da je

avi on pre dat VOC-u na da qa pro ve re (opi -

To kom stal nih na po ra da se sa ~u va

po tre ban ni vo bor be ne upo tre bqi vo sti

S-49C, iz ve de na su mno go broj na usa vr -

{a va wa i mo di fi ka ci je. Go di ne 1956,

kon stru i sa na je i is pi ta na ver zi ja avi -

o na sa {est pod ve snih ta ~a ka sa no sa ~i -

ma za dve bom be od po 50 kg i ~e ti ri no -

sa ~a ra ke ta RO-82 za ra ket na zr na RS-

82. Ra di po ve }a wa au to no mi je le ta is -

pi ta na je i va ri jan ta sa dva do pun ska re -

zer vo a ra, is pod kra je va kri la, od po

125 li ta ra. Is pi ti va wa u VOC-u, to kom

1955, pre ki nu ta su zbog uo ~e nih ne do -

sta ta ka, a za vr {e na su tek 1959, prak -

ti~ no na kra ju ka ri je re S-49C.

Usavr{avawa
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ka iz Sko pqa. U 1953. go di ni pro iz ve de no je

sle de }ih 60 se rij skih S-49C. U „So ko“ je

1953. go di ne iz „Ika ru sa“ pre ne ta ce lo kup -

na pro iz vod wa kri la za S-49C, a plan „So -

ko la“ za 1954. pred vi |ao je iz ra du 52 ko ma -

da kri la, 39 ko ma da kri la ca, 60 ko ma da

e{an ̀ e ra (iz me wi va ~a to plo te mo tor nog

uqa) i 50 me tal nih re po va.

Avi on S-49C je i da qe fi na li zo van u

ze mun skom „Ika ru su“, ta ko da je Ju go slo ven -

skom rat nom za zdu ho plov stvu 1954. is po ru -

~e no 25 no vo pro i zve de nih le te li ca. Fa bri -

ka ci ja po sled we se ri je od 20 avi o na te kla je

sa mno go pro ble ma: pro iz vod wa pr ve par ti -

je od 10 avi o na (od bro ja 2443 do bro ja

2452) kre nu la je jo{ po ~et kom de cem bra

1954, ali je pre ki nu ta sre di nom apri la

1955. ka da po ~i we iz ra da dru gih 10 avi o na

po sled we se ri je (od bro ja 2453 do bro ja

2462) ~i ja je pro iz vod wa ta ko |e pre ki nu ta

po ~et kom de cem bra 1955. go di ne. Mo di fi -

ka ci je u kon struk ci ji i opre mi S-49C, ko je

su u me |u vre me nu usvo je ne, uslo vi le su du ge

pre ki de u pro iz vod wi te po sled we se ri je.

Tih 20 avi o na je kom ple ti ra no i is po ru ~e no

tek u av gu stu 1956. go di ne! Pre da jom posled-

weg 112. avi o na S-49C, iz ra |e nog u „Ika -

ru su“, za vr {e na je se rij ska pro iz vod wa.

Opremawe

Pri sti za wem 1952. go di ne ve }e ko li -

~i ne klip nih bor be nih avi o na mo ski to i F-

47D, tanderbolt, pu tem po mo }i sa za pa da,

omo gu }e na je za me na za sta re le teh ni ke u

bor be nim je di ni ca ma, we no ras ho do va we,

a de li mi~ no i upu }i va we u je di ni ce ko je ne -

po sred no ni su bi le na me we ne za bor be nu

upo tre bu. U skla du sa ti me iz me wen je i

plan opre ma wa ope ra tiv nih je di ni ca avi o -

ni ma S-49C.

Pr ve je di ni ce od re |e ne za opre ma we

no vim do ma }im avi o ni ma bi li su 116. lo -

va~ ki puk, ba zi ran na kraj wem ju gu ze mqe u

Sko pqu (iz sa sta va 39. di vi zi je) i 185. puk,

ba zi ran na kraj wem se ve ro za pa du ze mqe u

Qu bqa ni (iz sa sta va Vi {e va zdu ho plov ne

ofi cir ske {ko le – VVO[). Jo{ pre is po -

ru ke pr vih avi o na odr ̀ an je te o rij ski kurs,

ko ji je tra jao me sec i po da na za oda bra ni

teh ni~ ki (po ~e ti ri teh ni~ ka ofi ci ra i 20

pod o fi ci ra ra znih spe ci jal no sti) i le ta~ ki

sa stav (po pet le ta ~a), a wih su pred vo di li

ko man dant i in ̀ e wer iz oba pu ka. Na kon to -

ga je sre di nom no vem bra 1952. ot po ~e la

prak ti~ na obu ka u le te wu i odr ̀ a va wu avi -

o na na ae ro dro mu u Ba taj ni ci. Usled lo {ih

me te o ro lo {kih uslo va obu ka je tra ja la do

po lo vi ne ja nu a ra 1953. go di ne.

Po pre da ji pr ve se ri je S-49C „Ika -

rus“ je iz ra dio i je dan kom ple tan avi on u~i -

lo ko ji je slu ̀ io za obu ku teh ni~ kog sa sta va

u Raj lov cu. Upo re do sa iz ra dom ma ke te za -

vr {e na je i po kret na u~i o ni ca za S-49C

snab de ve na svim pre se ci ma, cr te ̀ i ma i {e -

ma ma.

Na ju`nim granicama

Pr va gru pa od {est avi o na S-49C

pre le te la je iz Ba taj ni ce za Sko pqe 14.

apri la 1953. go di ne. Te o rij ska obu ka u 116.

pu ku ot po ~e la je je 5. ma ja i tra ja la je tri

ne de qe, a prak ti~ na je za po ~e la od mah 25.

ma ja i tra ja la je do kra ja ju na. Na taj na ~in

za vr {e na je pre o bu ka svih pi lo ta 116. pu ka

i omo gu }en je pre la zak na bor be nu obu ku. Od

ta da je na me na pu ka bi la {kol ska, to jest

slu ̀ io je za bor be nu pre o bu ku mla dih ofi -

ci ra pi lo ta ko ji do la ze po sle za vr {et ka

{ko lo va wa iz [ko le ak tiv nih ofi ci ra avi -

ja ci je ([A OA), od no sno Le ta~ kog {kol skog

cen tra (L[C). 

Tre }eg de cem bra 1953. u je di ni cu do -

la zi 45 mla dih pi lo ta, tek za vr {e ne VII kla -

se [A OA, i od mah pre la ze na pre o bu ku na

S-49C. Do kra ja 1953. puk je od „Ika ru sa“

pri mio ukup no 26 no vih avi o na S-49C. Ia -

ko je 27. mar ta 1954. iz te fa bri ke sti glo

jo{ 10 no vih avi o na (a do kra ja go di ne ukup -

no 16) pre o bu ku je do 1. ju la za vr {i lo sa mo

22 no vih pi lo ta. Osta li je ni su za vr {i li u

pred vi |e nom ro ku zbog ne do voq nog bro ja is -

prav nih avi o na. Pre ma broj nom sta wu od 1.

ju la puk je imao 39 S- 49C od ~e ga 16 is -

prav nih a 23 ne is prav na. Broj ne is prav nih

avi o na 16. ju la po peo se na 28! Ta ko ve li ka

ne is prav nost bi la je zbog ma sov ne po ja ve za -

zo ra na staj nim tra po vi ma, usled lo {eg kva -

li te ta ma te ri ja la i sla be iz ra de staj nih

tra po va. 

Pr va ka ta stro fa na S-49C u pu ku de -

si la se 26. ju la 1954. ka da je pri li kom le ta

pi lot pra ti lac u pa ru, usled di ma u ka bi ni,

na sle ta wu uda rio u ze mqu. Broj no sta we

avi o na sma wi va lo se i pre da jom avi o na

dru gim je di ni ca ma: ~e ti ri S-49C pre da to je

18. ok to bra za po pu nu 185. pu ka. Na kra ju

go di ne u 116. pu ku bi lo je ukup no 36 avi o na

S-49C – 22 is prav na a 14 ne is prav nih. 

Broj tih avi o na se u 116. pu ku i da qe

sma wi vao: na re |e wem Ko man de JRV kra jem

1956, de vet le te li ca pre da to je 32. di vi zi ji

u Za gre bu za po tre be pre na o ru ̀ a wa 88. pu -

ka te di vi zi je. 

Tri de se tog apri la 1957. do go di lo se

pri nud no sle ta we jed nog S-49C na bu gar sku

te ri to ri ju. Pi lot 116. pu ka ka pe tan Mi lan

Co li} imao je za da tak pre let iz Ba taj ni ce na

ma ti~ ni ae ro drom Skop ski Pe tro vac, sa us -

put nim sle ta wem na ae ro drom Ni{. Pi lot je

po po le ta wu iz Ni {a iz gu bio ori jen ta ci ju i

u{ao na bu gar sku te ri to ri ju gde su ga pre -

sre li avi o ni MiG-15 i pri nu di li na sle ta -

we na ae ro drom Plov div. 

Kra jem 1957. i to kom pr vih me se ci

1958. dra sti~ no su se is po qi li pro ble mi

sa mo to ri ma H. S. 12Z-17 i is prav nost avi -



o na S-49C u 116. pu ku pa la je u jed nom tre -

nut ku na ~ak 39 od sto.

Izazovi 

sa severozapada 

U sa sta vu VVO[ bio je 185. me {o vi ti

puk, opre mqen sa tri eska dri le bor be nih

avi o na: Pe-2, Il-2 i Jak-3. Puk je bio na -

me wen za usa vr {a va we sa sta va JRV na {ko -

lo va wu u VVO[, pred vi |e nog za ko mand ne

du ̀ no sti. To kom 1952. od lu ~e no je da se

pre na o ru ̀ a na lo va~ ke ma {i ne, i to jed na

eska dri la na so vjet ske Jak-3 i Jak-9P (ko ji

su po vu ~e ni iz bor be nih je di ni ca pr ve li ni -

je), a dru ga na no ve do ma }e S-49C, pri sti -

gle u puk pro le }a 1953. go di ne.

Slu {a o ci 5. klase VVO[ do bi li su je -

din stve nu pri li ku da svo ja te o rij ska zna wa

i ve {ti nu u le te wu i upo tre bi bor be ne avi -

ja ci je pro ve re u prak si, u~e {}em na ve li -

kom je se wem ma ne vru Pete vojne

oblasti1953. go di ne.

No vi iza zo vi za pri pad ni ke 185. pu ka

zbi li su se ne po sred no po za vr {et ku ma ne -

vra, iz bi ja wem tzv. „Tr {}an ske kri ze”. Pot -

pu no neo ~e ki va no 185. puk u Qu bqa ni po -

stao je pr vih da na ok to bra naj i stu re ni ja

sna ga JRV na po ten ci jal no rat nom pod ru~ ju.

Zbog no vo na sta le si tu a ci je puk je pre pot ~i -

wen 32. di vi zi ji i tih da na pa tro li ra li su

i iz vi |a li u gra ni~ nom pod ru~ ju. Usled ve li -

ke kon cen tra ci je je di ni ca od lu ~e no je da se

ne ke iz me ste. U Pu lu je iz Qu bqa ne pre se -

qe na VVO[, a sa wom, to kom no vem bra

1953. go di ne, i 185. puk. Taj puk je na no voj

lo ka ci ji ukqu ~en u si stem obu ke u L[C (ko ji

je na stao spa ja wem [A OA i Pi lot ske pod o -

fi cir ske {ko le – PP[). Do kra ja 1953. go -

di ne pri mi li su iz „Ika ru sa” ukup no 30 avi -

o na S-49C, a to kom sle de }e go di ne jo{ 14

no vo pro i zve de nih i ~e ti ri iz 116. pu ka.

Go di ne 1954, Pr va kla sa PP[ na la -

zi la se u 185. pu ku na obu ci. U~e ni ci pi lo -
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To kom 1955. go di ne pred u ze }e „Ika rus“

iz ra di lo je pro to tip me tal nog re pa i za vr -

{i lo sta ti~ ka is pi ti va wa. No vi rep za S-

49C broj 2422 mon ti rao je teh ni~ ki sa stav

VOC-a na ae ro dro mu u Ba taj ni ci. Kra jem go -

di ne avi on je upu }en u „Ika rus“ na ugrad wu

po boq {a wa (le| nog pe ra ja), a ura |e ne su i

ne ke dru ge mo di fi ka ci je na in sta la ci ji i

kon struk ci ji avi o na. Po ~et kom 1956. po no vo

je pre ba ~en u VOC gde su 28. fe bru a ra iz -

me ri li te ̀ i nu i cen tra ̀ u. Usta no vqe no je da

te ̀ i na sa no vim re pom, no vom ra dio-sta ni -

com AN/ARC-3 i aku mu la to rom 12A-30 iz -

no si 3.446 kg, od no sno 22,5 kg vi {e od ra ni -

je te ̀ i ne avi o na, opre mqe nog ra dio-sta ni -

com RU-16 i aku mu la to rom 12A-10, dok je sa -

ma te ̀ i na no ve kon struk ci je me tal nih rep nih

po vr {i na bi la prak ti~ no ista kao i pret -

hod ne dr ve ne.

Novi rep za stara krila

ti, bu du }i pod o fi ci ri ima li su pro ble me u

sa vla da va wu S-49C i u to ku obu ke do go di lo

se 11 ude sa (dve ka ta stro fe). 

Po za vr {et ku le ta~ ke obu ke pi lo ta

pod o fi ci ra u pro gram bor be ne obu ke u

185. pu ku od 1. ok to bra 1954. ukqu ~e ni su i

pi tom ci VI II kla se ofi ci ra pi lo ta. Ka da su

do {li na sta jan ku ugle da li su, po se }a wu

sa vre me ni ka, niz S-49C bez eli sa ili sa

is kri vqe nim kra ko vi ma! Oni su, me |u tim, u

le te wu na S-49C ima li vi {e sre }e od pret -

hod ni ka, pa i ma we ne zgo da. Do kra ja obu ke,

ko ja je tra ja la do sre di ne apri la 1955, za -

be le ̀ e no je se dam ude sa, sre }om, ni je dan

sa te ̀ im po sle di ca ma. 

Problemi

Is ku stva iz eks plo a ta ci je i po ja va ra -

znih ot ka za usled ne za do vo qa va ju }ih kon -

struk tiv nih re {e wa uslo vi li su mno go broj ne

mo di fi ka ci je. Sa mo u pr ve dve go di ne upo -

tre be, do 1. de cem bra 1954. go di ne, Va zdu -

ho plov no-teh ni~ kim na re |e wi ma (VTN-a)

pro pi sa ne su 52 pro me ne s ci qem po boq -

{a wa kon struk ci je i mo to ra, a do kra ja eks -

plo a ta ci je taj broj se po peo na vi {e od 120! 

Ne ki od pro ble ma da ti ra ju jo{ od vre -

me na is pi ti va wa pro to ti pa, iz ne tih na za -

jed ni~ koj kon fe ren ci ji 4. de cem bra 1952, a

ko ji jo{ ni su bi li re {e ni. Ne ki dru gi pro -

ble mi po ja vi li su se to kom eks plo a ta ci je i

zah te va li su, zbog bez bed no sti le te wa, hit -

no re {a va we.



Bit na za mer ka od no si la se i na ne u -

rav no te ̀ e nost po tro {a ~a i iz vo ra elek -

tri~ ne ener gi je na S-49. Pri ra du avi on skog

mo to ra na ma lom ga su (npr. pri li kom vo ̀ e wa

po ze mqi) do la zi je do ubr za nog ne nor mal -

nog pra ̀ we wa aku mu la to ra. U uslo vi ma

{ko lo va wa pi lo ta (kao u 185. pu ku), gde ima

mno go vo ̀ e wa po ze mqi, pi lot pi to mac je

stal no na pri je mu, te se aku mu la tor br zo

pra zni. Sa mo to kom jed nog le ta~ kog da na –

22. sep tem bra 1954. go di ne – na 11 avi o na

S-49C u 185. pu ku je zbog to ga pro me we no 40

aku mu la to ra!

To kom eks plo a ta ci je ma ni fe sto va li su

se i pro ble mi sta ti~ ke sta bil no sti ko ji su

na ve de ni pri li kom ana li ze ae ro di na mi~ kih

ka rak te ri sti ka pro to ti pa: avi on je mo rao da

sle }e stro go na dve ta~ ke jer je ina ~e imao

ja ku ten den ci ju skre ta wa u de sno, a vu kao je

ude sno i kod po le ta wa. Imao je ten den ci ju

pa da wa u pqo {ti mi~ ni ko vit uz te {ko va |e -

we iz we ga, a bio je i ne sta bi lan pri li kom

iz vo |e wa evo lu ci ja na ma lim vi si na ma. Sve

te oso bi ne kod mla dih pi lo ta stva ra le su ne -

si gur nost. Ne u jed na ~en rad si ste ma ko ~e wa

(na ne kim avi o ni ma tre ba ja ~i, a na dru gi ma

sla bi ji pri ti sak na ko~ ni ce) pro u zro ko vao

je, u mno gim slu ~a je vi ma, lo {u pro ce nu pi lo -

ta pri li kom ko ~e wa pa je do la zi lo do „po -

sta vqa we avi o na na nos“.

Naj zna ~aj ni ja me ra na ot kla wa wu pro -

ble ma bi la je iz ra da i ugrad wa pot pu no no -

vog me tal nog re pa uve }a nih di men zi ja sa

le| nim pe ra jem (dor sal fin), ugrad wa no ve

ra dio sta ni ce AN/ARC-3 i aku mu la to ra

12A-30. No vi rep je ta ko |e pro jek to va la

Kon struk tor ska gru pa 1. Ae ro di na mi~ ke

pro ra ~u ne iz ra dio je in ̀ e wer Mi lo{ Ili},

sta ti~ ke in`. Mi ha i li di, a kon struk ci ju je

dao teh. Ni ko la Di mi tri je vi}. 

Se rij ska pro iz vod wa me tal nih re po -

va po ve re na je pred u ze }u „So ko“. Ti de lo -

vi su to kom 1956. upu }e ni iz te

fa bri ke na ugrad wu na avi o ne

S-49C u Zavod za opravku

aviona br.167. (ZOA 167) na

ae ro dro mu Pe tro vac, kraj Sko -

pqa za 116. puk, i ZOA 154 na

ae ro dro mu Ve li ka Go ri ca za 32.

di vi zi ju. Pre ma se }a wi ma sa vre me ni ka,

sve ta ko pre pra vqe ne avi o ne u Za gre bu je

u va zdu hu pro ve ra vao prob ni pi lot VOC-

a Jo sip Zu bek.

Divizija esova

Ve li ka kon cen tra ci ja avi o na S-49C

u 185. pu ku i do vo qan broj ob u ~e nih pi lo -

ta bi li su pred u slov za for mi ra we pot pu -

no no vog 40. lo va~ kog pu ka u ma ju 1955. go -

di ne. Osim ru ko vo de }eg i teh ni~ kog sa sta va

ce lo ku pan stroj pi lo ta, wih oko 40, sa ~i -

wa va li su mla di pot po ru~ ni ci iz VI II kla -

se! Za for mi ra we pu ka iz dvo je na su 32

avi o na S-49C iz 185. pu ka. U Pu li je puk

ostao sve do 10. ok to bra ka da pre ba zi ra

na ae ro drom Ple so kod Zagreba, u sa stav

32. va zdu ho plov ne di vi zi je.

Iz Tre na ̀ ne eska dri le (TE) 32. di vi -

zi je wi ma se pri kqu ~u je ne ko li ko pi lo ta

pod o fi ci ra iz Pr ve kla se PP[ ko ji su u

Pu li, pre wih, za vr {i li obu ku na S-49C.

Ne ko li ko avi o na S-49C puk od va ja za tu

eska dri lu, a ot po ~i we i pre o bu ka 109. pu ka

na S-49C. Zbog ra do va na ae ro dro mu Ple -

so, to kom 1956. go di ne 40. puk (za jed no sa

109. pu kom) lo go ru je tri me se ca na ae ro -

dro mu u Som bo ru. Za vre me tog lo go ro va wa,

25. juna, pi lot vod nik Dragi{a Iva no vi} (iz

Pr ve kla se PP[), pri li kom le ta u zo ni, za -

lu tao je i sle teo na ae ro drom Ka loc sa u Ma -

|ar skoj, mi sle }i da sle }e na som bor ski. Iz

Ma |ar ske je pri ja teq ski is pra }en u Ju go sla -

vi ju, avi on je na pu wen go ri vom, a pi lot je ~ak

i po ~a {}en le ta~ kim do ru~ kom! 

Pla no vi opre ma wa 88. pu ka 32. di vi -

zi je, do ta da na mo ski to Mk. VI i 38, me wa li

su se iz da na u dan. Teh ni~ ki i le ta~ ki sa -

stav pu ka to kom dru ge po lo vi ne 1956. imao

je pre o bu ku na F-84G, ali ni je pri mqe na

mla zna teh ni ka za we go vo pre na o ru ̀ a we pa

se na sta vi lo sa le te wem na mo ski tu. Iz ne -

na |e we je bi la pro me na na red be ko jom je puk

kra jem 1956. od re |en za pre o bu ku na S-

49C. Is po ru kom po sled wih 20 pro iz ve de -

nih S-49C iz „Ika ru sa” av gu sta 1956. i

pre ra spo re |i va wem avi o na iz 40, 109. i

116. pu ka, stvo re ni su uslo vi da ce la 32.

di vi zi ja i sva tri we na pu ka (40, 88. i 109)

kom plet no bu du opre mqe ni sa S-49C.

Re or ga ni za ci jom JRV po pla nu „Dr var”

iz ju la 1959. pred vi |e no je iz ba ci va we

klip ne bor be ne teh ni ke, a sa mim tim i sma -

we we bro ja je di ni ca. U 32. di vi zi ji ras for -

mi ran je 40. puk, a 88. i 109. ot po ~e li su sa

pre na o ru ̀ a wem na F-84G. Ta ko |e, jo{ ne ko

vre me po sto jao je 116. puk sa svo jim S-49C,

sve dok ni je ras for mi ran 26. no vem bra

1960, na re |e wem KRV. We go vih pre o sta lih

26 S-49C pre da to je 165. va zdu ho plov noj

ba zi i ras ho do va no. Je dan pri me rak (2400)

sa ~u van je do da na {wih da na i iz lo ̀ en je u

Mu ze ju va zdu ho plov stva u Be o gra du.

Mi lan MI CEV SKI

na me na: lo vac bom bar der za dnev na 

dej stva

tip i sna ga mo to ra:

Hi spa no Su i za 12Z-17 od 1.500 KS 

na po le ta wu

eli sa: Cha u vi e re tip 10.385 tro kra ka,

pre~ ni ka 3,20 m pro men qi vog ko ra ka

ma se avi o na:

– pra zan opre mqen 2.883 kg

– mak si mal na po let na 3.568 kg

per for man se:

–  mak si mal na br zi na 628 km/h na 7.000 m

– br zi na pe wa wa 15,2 m/s

– prak ti~ ni vr hu nac le ta 10.000 m

– do let 690 km

na o ru ̀ a we:

– je dan top MG-151od 20 mm sa 100 gra na -

ta

– dva mi tra qe za Colt Brow ning od 12,7

mm sa po 140 me ta ka

– dve bom be od po 50 kg ili 2 ra ket na

zr na od 82 mm

di men zi je:

– raz mah kri la 10,30 m

– ukup na du ̀ i na 9,06 m

– vi si na u li ni ji le ta 3,45 m

– po vr {i na kri la 16,64 m

TAKTI^KO-TEHNI^KE ODLIKE SERIJSKIH AVIONA
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Automatski baca~ granata 

30 mm M93

Srpska plamja 2

Ameri~ko-britanska 

top-haubica M777

Najlak{a na svetu 7

[ezdeset godina Vojnotehni~kog

instituta

Nau~ni oslonac

odbrane 9

Ratni ~amac projekta 205

Raketna osa 28

Urednik priloga

Mira [vedi}

SADR@AJ

Baca~ granata 

AGS-17 plamja postao je

popularan na svetskom

tr`i{tu posle borbenih

iskustava u Avganistanu 

i nalazi se u arsenalu

naoru`awa mnogih armija.

Neke zemqe ga proizvode 

po licenci, uz mawe ili

vi{e promena na wima.

Me|u wima je i Srbija, 

koja je tim baca~ima

granata naoru`ala i 

vojsku i policiju, a i

izvozi ga. Na{a plamja
nosi oznaku BGA 30 mm M93.

a ca ~i gra na ta, kao vr sta pe {a dij skog

na o ru ̀ a wa, po ja vi li su se tek sre di -

nom dva de se tog ve ka i zbog to ga se

svr sta va ju me |u „naj mla |a” sred stva

za va tre nu po dr {ku. U po ~et ku su bi li 

rela tiv no jed no stav ni i ogra ni ~e nih mo -

gu} no sti. Da nas, zbog raz vo ja teh no lo gi je i

na u ke, jed no su od naj per spek tiv ni jih oru` -

ja. In ten ziv no se raz vi ja ju, pre sve ga za -

hva qu ju }i efi ka sno sti po tvr |e noj u mno gim

lo kal nim ra to vi ma.

Au to mat ski ba ca~ gra na ta BGA 30 mm

M 93, ko ji pro iz vo di kra gu je va~ ka Za sta -

va–oru` je, u na o ru ̀ a wu na {e voj ske je od

1999. go di ne. To oru |e, me |u tim, ima ru ske

ko re ne  – vo di po re klo od ba ca ~a gra na ta

AGS-17 pla mja ka li bra 30 mm, ko je su So -

vje ti uve li u ope ra tiv nu upo tre bu 1975. go -

di ne. Bor be no is ku stvo oru |e ste klo je u

Av ga ni sta nu, gde je zbog efi ka sno sti pri vu -

kao pa ̀ wu i Ame ri ka na ca. Vr lo br zo se

po ka zao kao ve o ma efi ka sno u bor bi pro -

tiv mu xa he di na. 

Srpska plamj

Q8
Typewriter
22
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Pla mja je ste kla po pu lar nost i na

svet skom tr ̀ i {tu, pa se na la zi u ar se na lu

na o ru ̀ a wa mno gih ar mi ja. Ne ke ze mqe ga

pro iz vo de po li cen ci, uz ma we ili vi {e

pro me na na wi ma. Me |u wi ma je i Sr bi ja,

ko ja je wi ma na o ru ̀ a la i voj sku i po li ci ju,

a i iz vo zi ga. 

Pro iz vod wa 

po li cen ci

A ka kav je Za sta vin AGS-17, ko ji se

pro iz vo di po li cen ci pod ozna kom BGA 30

mm M 93? To je oru |e za po dr {ku pe {a di je,

na me we no ne u tra li sa wu `i ve si le i va -

tre nih sred sta va u ne pot pu nim za klo ni ma

i van wih, za one spo so bqa va we i uni {ta -

va we la ko oklo pqe nih bor be nih i ne bor -

be nih vo zi la na bo ji {tu. Ima mo gu} nost ga -

|a wa ci qe va ubac nom pu ta wom. Sto ga je

ve o ma po god na za ga |a we ci qe va ko ji se

na la ze iza pri rod nih pre pre ka po put uva -

la, ja ru ga i zad wih na gi ba. Sa BGA mo ̀ e se

dej stvo va ti ne po sred no, po lu po sred no i

bor (RAP). Po red tih de lo va, na tri oru |a

(ode qe we) sle du je i je dan pu wa~ re de ni ka

ko ji umno go me olak {a va pu we we. Re de ni ci

se mo gu pu ni ti i ru~ no, ali je taj po stu pak

spo ri ji i te ̀ i. Po ne kad mo ̀ e da se ne pra -

vil no po sta vi me tak u re de nik, {to na kra -

ju pro u zro ku je sa mo jed nu rad wu – za stoj.

Osnov ni de lo vi

Cev od tog oru |a raz li ku je se od osta -

lih ce vi po bro ju `le bo va i po qa jer ih

ima ~ak 12. Je da na est re ba ra sa spoq ne

stra ne slu ̀ i za va zdu {no hla |e we ce vi u

to ku dej stva.

San duk ob je di wa va sve de lo ve u jed nu

ce li nu i omo gu }a va la ko i si gur no ru ko va -

we sa BGA. Na we ga se mon ti ra ju – po sta -

vqa ju svi osta li de lo vi ba ca ~a po put me -

ha ni zma za oki da we i za vo |e we za tva ra -

~a, ni {an ska spra va... Pre ko we ga se pu ni

i pra zni BGA. Na i me, na we ga se sa gor we

stra ne mon ti ra ju uvod nik i me ha ni zam za

za pi wa we, unu tar san du ka se kre }e za tva -

ra ~a sa po vrat nim me ha ni zmom, a sa le ve

stra ne na la zi se me ha ni zam za oki da we.

Sa pred we stra ne san du ka po sta vqa se

cev. Svi osta li de lo vi, kao {to su no sa~

ni {an ske spra ve, sme {te ni su na te lu san -

du ka sa le ve ili de sne, a oba ra~ je sa zad -

we stra ne.

Za tva ra~ je do voq no ve lik i te ̀ ak da

obez be di ne sme ta ni rad BGA. Na me wen je

za uba ci va we met ka u cev (i we no za tva ra -

we pri li kom opa qe wa), iz ba ci va we pra -

zne ~a u re i sta vqa we u rad uda ra ~a i me -

po sred no. Uspe {no dej stvo pri ne po sred nom

ga |a wu po sti ̀ e se na da qi na ma do 700 m, a

pri po lu po sred nom i po sred nom ga |a wu i

do 1.700 m. Na la ko o klo pqe na bor be na i

ne bor be na vo zi la uspe {no dej stvu je na da -

qi na ma od 1.000 m.

Paq ba iz BGA mo ̀ e bi ti ra fal na i

ne pre kid na. Ra fal na su ili krat ki do pet

gra na ta ili du gi do 10. Ne pre kid na paq ba

mo ̀ e bi ti do 29 gra na ta. Mi ni mal na

(uspo re nom) br zi na ga |a wa je do 30 gra na -

ta u mi nu ti ({to te o ret ski iz no si od 50 do

120,) a mak si mal na od 65 do 70 gra na ta u

mi nu ti ({to te o ret ski iz no si 350 i vi {e).

Pri li kom dej stva sa mi ni mal nom br zi nom

ga |a wa mo gu }e je po je di na~ no is pa qi va we

gra na ta.

Bez po me ra wa po sto qa na va tre nom

po lo ̀ a ju, ho ri zon tal no po qe dej stva iz no -

si 30°, a sa po me ra wem po sto qa omo gu }e -

no je dej stvo u kru gu od 360°. Ver ti kal no

po qe dej stva iz no si od -5° do + 70°. 

Ovo oru |e za ga |a we ko ri sti me tak

ka li bra 30 mm i to sa tre nut nom, ku mu la -

tiv nom, ve ̀ bov nom i ve ̀ bov no-mar ki ra ju -

}om gra na tom. Za obu ku u pu we wu i pra -

`we wu ko ri sti 30 mm {kol ski me tak. Pu ni

se po mo }u re de ni ka u ko ji sta je 29 me ta ka,

a re de nik se sme {ta u do bo{. Po slu ̀ u je ga

tro je po slu ̀ i la ca, a tran spor tu je se na

mo tor nom vo zi lu, to var nom gr lu, plov nom

sred stvu ili va zdu ho plo vu. U bor bi ga pre -

no si po slu ga. 

Kom plet BGA sa ~i wa va: ba ca~ gra na ta,

po sto qe, ni {an ska spra va (NSBG-1), do bo{

za mu ni ci ju, re zer vni de lo vi, alat i pri -

a

Pla mja ra di na istom prin ci pu kao

i ame ri~ ki Mk 19 – slo bod ni tr zaj za tva -

ra ~a, sa va zdu {nim hla |e wem ce vi. Pu ni

se re de ni kom od 29 gra na ta ko je sta ju u

do bo {u, a po sta vqa ju se na ba ca~ sa de -

sne stra ne. Br zi na ga |a wa mu je ma lo ve -

}a i iz no si od 350 do 400 gra na ta u mi -

nu ti. Ipak, naj ve }a pred nost u od no su na

ame ri~ ki ba ca~ Mk 19 od no si se na te -

`i nu. Za jed no sa tro no {cem, AGS 17 je

te ̀ ak 31 kg. Po red te ̀ i ne, i tro no ̀ ac je

za ni mqi vo re {en jer omo gu }a va ele va -

ci o ni ugao od ~ak 85°. Me |u tim, dru ga in -

te re sant na stvar je ste ka li bar ~i ja je po -

~et na br zi na mawa i iz no si sa mo 185

m/s. Ina ~e, ka li bar tog oru |a je 30 mm,

a za AGS 17 po sto ji tri vr ste mu ni ci je:

VOG-17, VOG-17M i VOG-30. 

VOG-17 je ste ra zor na mu ni ci ja,

VOG-17M je par ~ad no-ra zor na, ko ja za

po sti za we frag men ta ci o nog efek ta ko -

ri sti spi ral no na mo ta nu na rec ka nu `i -

cu oko eks plo ziv nog pu we wa. Taj efe kat

omo gu }a va stva ra we ve li kog bro ja par -

~a di po sle eks plo zi je eks plo ziv nog pu we -

wa i na uda qe no sti od se dam me ta ra od

cen tra de to na ci je, ve ro vat no }a po ga |a -

wa `i ve si le je iz u zet no ve li ka i iz no si

~ak 90 od sto, a uboj ni ra di jus gra na te iz -

no si 15 m. VOG-30 ima ko {u qi cu ko ja je

frag men ti sa na ta ko |e, ali je za 60 od -

sto frag men ta ci ja ve }a ne go kod mu ni ci je

40 mm M 384. 

^e sto se AGS -17 po ja vqi vao kao se -

kun dar no oru` je na ne kim bor be nim i ne -

bor be nim vo zi li ma. U Av ga ni sta nu je bi lo

slu ~a je va da su iz bor be nog vo zi la BMD

va di li top ka li bra 73 mm i po sta vqa li

je dan do dva AGS-17. Po red osnov nog mo -

de la AGS-17, po sto je jo{ dva spe ci jal na

si ste ma ko ja se ko ri ste u avi ja ci ji (u bor -

be nim he li kop te ri ma) i u mor na ri ci. Raz -

li ku je se od osnov nog mo de la po to me {to

ima du ̀ u cev, za tim, ve }u br zi nu ga |a wa –

na 420 do 500 gra na ta u mi nu ti. To je pro -

u zro ko va lo i pro me nu u pu we wu, pa se

hra ni re de ni kom od 300 gra na ta. Mor na -

ri~ ka ver zi ja no si ozna ku AGS-17M.

Od li ke ori gi na la
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ha ni zma za po vla ~e we re de ni ka. Sa pred -

we stra ne za tva ra ~a po sto je dva ver ti kal -

na ̀ le ba po ko ji ma se kre }e ver ti kal ni do -

no sa~. Taj deo se po di ̀ e ka da is pu sti na

bo~ nim stra na ma ver ti kal nog do no sa ~a na -

i |u na ko pi re unu tar san du ka. Ta da uzi ma

me tak iz ~lan ka i spu {ta ga po sle pro la -

ska ko pi ra u pro du ̀ e we ose ce vi, i uvo di

me tak u cev. 

Sa zad we stra ne za tva ra ~a po sto je

tri sle pa otvo ra. U dva ni ̀ a pred vi |en je

sme {taj po vrat nog me ha ni zma, dok je tre }i

otvor na me wen za sme {taj hi dra u li~ ne

ko~ ni ce. Za da tak hi dra u li~ ne ko~ ni ce je -

ste da na se be pre u zme vi {ak ener gi je tr -

za ja za tva ra ~a i da ko ~i za tva ra~ pri we -

go vom do la sku u pred wi po lo ̀ aj.

Me ha ni zam za za pi wa we na la zi sa

zad we stra ne san du ka ko ji fi zi~ ki za tva ra

sa go re zad we stra ne. Slu ̀ i za ru~ no pu -

we we i pra ̀ we we BGA. Za pi we se pre ko

ru ~i ce ko ja se na la zi sa zad we stra ne i po -

ve za na je sa ~e li~ nim u`e tom za za pi wa we.

Da bi se BGA na pu nio, ru ~i ca za za pi wa we

mo ra se „mu {ki” po vu }i do kra ja i to pr vi

put. Uglav nom se pri li kom po vla ~e wa ru ~i -

ce pra vi za stoj, jer se ne po vu ~e do voq no

ener gi~ no i do kra ja. Na gor woj stra ni po -

klop ca za ko va na je ta bli ca ga |a wa.

Me ha ni zam za oki da we sme {ten je sa

le ve stra ne san du ka is pod sa mog vo di {ta

re de ni ka i u~vr {}en je gla vi com oso vi ne

uvod ni ka. Me ha ni zam je u ne po sred nom

kon tak tu pre ko po lu ̀ i ce oki da ~a i le tvi -

ce sa oba ra ~om za ru~ no oki da we ko ja se

na la zi skroz po za di na vra tan ci ma san du -

ka. Na uda ra ~u se na la ze dva zu ba – pred -

wi i zad wi. Pri li kom vra }a wa za tva ra -

~a, za hva ta ju }i pod zad wi zub, za pi wa ~a

za pi we uda ra~. Na kon {to za pi wa ~a oslo -

bo di uda ra~, on pod dej stvom udar ne po lu -

ge kre ne una trag i pred wim zu bom uda ra u

pre no snu po lu gu uda ra ~a.

Me ha ni zam se sa sto ji od pred weg zu -

ba uda ra ~a, zad weg zu ba uda ra ~a, re gu la -

to ra br zi ne ga |a wa, utvr |i va ~a, ko~ ni ce,

slu ̀ i ca oki da ~a, klip wa ~e re gu la to ra br -

zi ne ga |a wa i vo |i ce uda ra ~a.

Br zi na ga |a wa me wa se okre ta wem

ru ~i ce re gu la to ra na ko joj su ugra vi ra ne

ozna ke „MAX” i „MIN”. Ko~ ni ca paq be blo  -

ki ra oki da~ u po lo ̀ a ju „U” (uko ~e no), ~i me

se is kqu ~u je mo gu} nost slu ~aj nog opa qe wa.

Kao i kod sva kog au to mat skog oru` ja,

po vrat ni me ha ni zam na me wen je za ubla -

`a va we tr za ja i vra }a we za tva ra ~a u pre -

d wi po lo ̀ aj. Ka ko je i sam za tva ra~ ga ba -

ri tan i te ̀ ak, i za po vrat ni me ha ni zam

pred vi |e ne su dve ja ke ~e li~ ne opru ge sa

vo |i ca ma, ko je mo gu iz dr ̀ a ti i ubla ̀ i ti

tr  zaj za tva ra ~a.

Po sto qe je na me we no da da sta bil -

nost BGA pri li kom ga |a wa iz raz li ~i tih

po  lo ̀ a ja, i da do vo di oru |e u po tre ban
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po lo ̀ aj, za vi sno od za u ze tih ele me na ta

ga |a wa. 

Pre ko le ̀ i {ta ra me na na san du ku

ostva ru je se ~vr sta ve za sa ko lev kom po -

sto qa. Ko lev ka slu ̀ i za sme {taj i u~vr -

{}i va we ba ca ~a gra na te i ostva ri va we

ho ri zon tal nog i ver ti kal nog po qa dej stva

ba ca ~a. Ver ti kal no dej stvo ostva ru je se

pre ko me ha ni zma ele va ci je, ko ja je na me -

we na za po me ra we ba ca ~a po vi si ni i

ostva ri va we ver ti kal nog po qa dej stva.

Na la zi se od mah is pod ko lev ke gde su mu

sme {te ni svi osta li de lo vi kao {to su:

no sa~, seg ment ni zup ~a nik, zup ~a nik, ku }i -

{te pu ̀ a, pu ̀ nog zup ~a ni ka, oso vi ne sa

pu ̀ nim vij kom, to ~ak sa ru ~i com za po kre -

ta we i utvr |i va ~a. 

Po mo }u me ha ni zma prav ca upra vqa

se ba ca ~em po prav cu. On se sa sto ji od

lu~ ni ka, kli za ~a sa utvr |i va ~em i dva gra -

ni~ ni ka. Pre ko iz rav wa ~a na gi ba ze mqi -

{ta, ko ji mu se na la zi na de snoj no ̀ i ci,

uspe {no se ot kla wa na gib ze mqi {ta. Na

sva koj no ̀ i ci na la ze se i {a pe, na me we -

ne da ostva re ~vr stu ve zu sa ze mqom. Po -

ne kad je po treb no da se te {a pe uko pa ju

od no sno op te re te ka ko se pri li kom paq be

ne bi po me ra le.

Ni {an ska spra va

Ni {an ska spra va (NSBG-1) na me we na

je za za u zi ma we ele me na ta prav ca i ele va -

ci je i ni {a we we pri ga |a wu raz li ~i tih ci -

qe va. Sa sto ji se od: te la, oso vi ne, da qi -

na ra, uglo me ra i dur bi na. Svi ti de lo vi su

iden ti~ ni kao kod ni {an skih spra va mi no -

ba ca ~a, sem dur bi na. Po mo }u dur bi na se

ni {a ni u ni {an sku ta~ ku. Na ska li da qi ne

po sto ji po de la do 700 m. Le vo i de sno od

cen tral ne ni {an ske ozna ke na la zi se ska -

la pre ti ca wa. 

Do bo{ za mu ni ci ju na me wen je za

sme {taj, pre nos i pu we we BGA sa re de ni -

kom. U we ga sta je je dan re de nik ka pa ci te ta

29 me ta ka ka li bra 30 mm. U to ku dej stva

na BGA na la zi se je dan do bo{, a osta li su

u re zer vi.

Re de nik se sa sto ji se od 30 ~la na ka

ko ji su me |u sob no po ve za ni. ^lan ci ima ju

te lo, pred we i zad we iz dan ke i rep. Pri -

li kom pu we a re de ni ka, krak re pa po sta vqa

se u ve nac na dnu ~a u re. Pu ni se po mo }u pu -

wa ~a ili ru~ no, pri ~e mu se pr vi ~la nak ne

pu ni.

Na jed no ode qe we BGA (tri oru |a) u

pri bo ru se na la ze pu wa~ re de ni ka i dur -

bin za rek ti fi ka ci ju DR-30.

Mu ni ci ja

Za ga |a we iz BGA ko ri sti se me tak ka -

li bra 30 mm i to sa tre nut nom, za tim ku mu -

la tiv nom, ve ̀ bov no-mar ki ra ju }om i ve -

Ka li bar……...................…………...30 mm

po ~et na br zi na gra na te..........…….185 m/s

br zi na ga |a wa (re gu la tor na „MAX”): 

te o rij ska…......………………….. 350 – 400

bor be na.......……………………….. 65 – 70

ho ri zon tal no po qe dej stva......………….30°

ver ti kal no po qe dej stva..……. -5° do +70°

uspe {no ga |a we:

ne po sred no ....…………………….. do 700 m

po lu po sred no i po sred no...…… do 1.700 m

Pu we we re de ni ka iz do bo {a

ma sa pra znog oru |a sa do bo {em, 

NSBG-1 i re de ni kom..…………..….…. 35 kg

ma sa pra znog re de ni ka.....…….…..….1,4 kg 

ma sa pra znog do bo {a...……………….1,6 kg

ma sa kom ple ta pu wa ~a sa san du kom..13,5 kg

Me tak 30 mm sa tre nut nom gra na tom M93 P1

Ka li bar........…………………………..30 mm

Po ~et na br zi na....………………......185 m/s

mak si mal ni do met....………………...1.730 m

si gur nost de lo va wa upa qa ~a...........….60 m

ma sa met ka.......………………………....350 g

ma sa gra na te.…......…………………….270 g

pa ko va we u li me nim ku ti ja ma.......48 me ta ka

Tak ti~ ko-teh ni~ ki po da ci
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`bov nom gra na tom. Za obu ku u pu we wu i

pra ̀ we wu ko ri sti se me tak 30 mm {kol ski.

Me tak 30 mm sa tre nut nom gra na tom

TG M 93 P1 na me wen je za dej stvo iz BGA

po ci qe vi ma na ze mqi ko ji se na la ze van

za klo na, a i u za klo ni ma, na da qi na ma do

1.700 m.

Me tak se sa sto ji od upa qa ~a UT

M99SP, ko {u qi ce sa eks plo ziv nim pu we -

wem i ~a u re sa ba rut nim pu we wem. Upa -

qa~ UT M99 SP ide u red osi gu ra nih upa -

qa ~a, opre mqen je sa sa mo li kvi da to rom,

tre nut nog dej stva. Osi gu ran je na da qi na -

ma do 10 m od usta ce vi. Na da qi na ma od

60 m i vi {e ve o ma je po u zdan, a vre me sa -

moli kvi di ra wa je 27 se kun di. Upa qa~ ima

jo{ i pre ki nu ti ini ci jal ni la nac. Si gu ran

je u svim uslo vi ma tran spor ta i ma ni pu la -

ci je, pa ~ak i pri pa du sa vi si ne od tri me -

tra. Tem pe ra tur ni op seg si gur no sti pri

eks plo a ta ci ji iz no si od – 30 do + 50 ste -

pe ni Cel zi ju so vih. Pa ku je se u li me nu ku ti -

ju po 48 ko ma da, a ta kve dve li me ne ku ti je

se pa ku ju u je dan dr ve ni san duk (ukup no 96),

gde je sva ki me tak za {ti }en kar ton skim ci -

lin drom (tuq kom).

Me tak sa ku mu la tiv nom gra na tom na -

me wen je za ne u tra li sa we la ko o klo pqe nih

bor be nih i ne bor be nih vo zi la na da qi na -

ma do 700 m. Onaj sa ve ̀ bov no-mar ki ra ju -

}om gra na tom slu ̀ e za pro ve ru ob u ~e no -

sti po slu ga i je di ni ca ga |a wem ci qe va na

ze mqi. Pri li kom uda ra u pre pre ku ak ti vi -

ra se mar ki ra~, a on po tom ak ti vi ra do -

dat nu dim nu sme {u (ko ja je u ~an ~e tu) i ko ja

iz la ze kroz ~e ti ri otvo ra na ko {u qi ci,

stva ra ju }i uo~ qiv oblak di ma na me stu pa -

da met ka (uo ~a va se i na mak si mal noj da -

qi ni). Ma sa, ob lik i di men zi je mar ki ra ju -

}e gra na te su iden ti~ ne sa tre nut nom gra -

na tom.

Ve ̀ bov na gra na ta VG M 93 upo tre -

bqa va se za is pi ti va we funk ci ja oru |a

pri pri je mu. Me tak ima iste di men zi je, ma -

su i ob lik, ta ko da da je iste unu tra {we i

spoq no ba li sti~ ke ka rak te ri sti ke kao on-

aj sa TG M 93. 

I{tvan PO QA NAC



pro jek ta bi la je u iz bo ru osnov nog na o ru -

`a wa – za pro je kat 205 iza bra ne su kri -

la te ra ke te brod-brod P-15, a za pro je -

kat 206 no va ge ne ra ci ja sa mo vo |e nih tor -

pe da. Ta dva bro da tre ba lo je da za me ne

ma sov no iz ra |i va nu kla su 183 (Na to kod

Ko mar), iza bra nu za pre la znu plat for mu

za P-15 do do la ska no vih R^. Za to su iz

dva po seb no mo di fi ko va na pri mer ka T^,

kla se 183, pro ve de na prob na ga |a wa ra -

ke ta ma P-15 u Cr nom mo ru. Ka ko su po tre -

be Rat ne mor na ri ce SSSR-a bi le pri o -

ri tet ne, pr vi ra ket ni ~am ci sa ra ke ta ma

P-15, uve de ni u flot nu li stu 1958, bi li

su iz kla se 183R. For mal no, ra ke ta se na -

la zi la u na o ru ̀ a wu RM SSSR-a tek od

1960. go di ne, pod in dek som 4K-30. U to

vre me u flot nu li stu te ze mqe uve de ni su

pr vi pri mer ci R^ pro jek ta 205, sa ~e ti ri

glo ma zna lan se ra KT-97, han gar skog mo de -

la. U Na tou su ih na zi va li – osa ma, ~im su

oba ve {taj ci do {li do pr vih po da ta ka o

po sto ja wu no ve kla se ra ket nih bro do va. 

Osim ra ke ta ma, ose su na o ru ̀ a ne i

sa dva au to mat ska oru |a, ka li bra 30 mm

AK-230, sme {te na u da qin ski kon tro li -

15. oktobar  2008.

Raketna osa

28

R A T N I  ^ A M A C  P R O J E K T A  2 0 5

T
U flotnoj listi na{e

ratne mornarice, 

od 1965. godine

nalazilo se deset

raketnih ~amaca sa

oznakama od 301 do

310 i imenima

narodnih heroja.

Povu~eni su iz

naoru`awa

devedesetih godina

zbog starost. 

Posle modernizacije 

i remonta pet 

brodova je 2005.

prodato Egiptu.

ak ti~ ko-teh ni~ ki zah te vi za ra ket ni

~a mac (R^), pro je kat 205, sa {i from

mo skit, de fi ni sa ni su 1956. u SKB-

24. Za da tak da kon stru i {u vr lo br zi

brod, za sno van na po lu de pla sman skoj

for mi tru pa, do bi li su pro jek tan ti bi roa

PKB (da nas CMKB „al maz“), ko je je pred -

vo dio Juh nin, a u ime ko ri sni ka ra do ve je

kon tro li sao ka pe tan boj nog bro da Di mi -

tri jev. Od no vih bro do va tra ̀ i lo se da

iz vr {e bor be ni za da tak na mo ru pri sna -

zi ve tra od ~e ti ri bo fo ra, bez li mi ta br -

zi ne, i od pet bo fo ra na br zi na ma do 30

~vo ro va. Od po ~et ka se zna lo da }e R^

pro jek ta 205 no si ti pro tiv brod ske ra ke -

te P-15. Za to je uskla |i va na di na mi ka ra -

da na bro du sa iz ra dom ra ke te. Ka da su

1957. za vr {e ni teh ni~ ki cr te ̀ i ra ket nog

~am ca i iz ra |en pr vi pri me rak, iz ve de na

su pr va prob na ga |a wa sa P-15. Za po gon -

sku gru pu iza bra ni su u to vre me iz u zet ni

di zel-mo to ri zve zda M-503. 

Upo re do sa tim ra |en je i vr lo sli -

~an pro je kat tor ped nog ~am ca (T^) 206

{torm. Osnov na raz li ka iz me |u ta dva



sa nim tu re la ma. Si stem za upra vqa we

va trom to po vi ma za sni vao se na ra da ru

MR-104 ris (Na to kod Drum Tilt). U kru -

`nom re ̀ i mu osma tra wa va zdu {nog pro -

sto ra i mor ske po vr {i ne emi si o na sna ga

ra da ra iz no si la je 174kW, a 105kW pri -

li kom pra }e wa i ni {a we wa. Mak si mal -

na da qi na ot kri va wa ci qa ra dar ske po -

vr {i ne od pet kva drat nih me ta ra iz no si -

la je 18,5 km po da qi ni i do de vet ki lo -

me ta ra po vi si ni.

U na red nom ko ra ku raz vo ja, 1961. go -

di ne na stao je mo dif ko va ni R^ pro je kat

205U (Na to ozna ka osa II), sa znat no ma -

wim ci lin dri~ nim lan se ri ma KT-97M, za

ko je su usa vr {e ne ra ke te  P-15U, sa kri -

li ma ko ja su se {i ri la tek pri iz la sku iz

lan se ra i sa znat no ni ̀ om vi si nom le ta.

Kao al ter na tiv no na o ru ̀ a we ra ke ta ma sa

ra dar skim sa mo na vo |e wem na ba zi P-15,

na sta le su ra ke te kon dor i sne gir sa in -

fra cr ve nom gla vom. Taj mo di fi ko va ni ra -

ket ni ~a mac po kre tao je usa vr {e ni di zel-

mo to ri M-504. 

Ra ket ni ~am ci 205 gra |e ni su u tri

za vo da – u Sankt Pe ter bur gu (on da {wem

Le win gra du), Vla di vo sto ku i Rja bin sku. Do

1973. za rat nu mor na ri cu SSSR-a po ri -

nu to je oko 175 pro me ra ka kla se 205, i

114 kla se 205U, a za iz voz gra |e ni su do

ra nih osam de se tih go di na. Ki ne zi su na

osno vu R^ 205 gra di li ve li ku se ri ju od

104 pri mer ka kla se Hu an feng sa ~e ti ri

lan se ra ra ke ta HAI JING 2 (ki ne ski de -

ri vat P-15) ili 6-8 lan se ra za no ve ra -

ke te YING LI. Ki ne ski bro do vi ima li su,

ume sto AK-230, dvo cev na oru |a ka li bra

25 mi li me ta ra.

Bor be na upo tre ba

Ra ket ni ~am ci sa ra ke ta ma P-15 po -

sta li su pr va plo vi la te vr ste u isto ri ji

po mor skog ra to va wa ko ja su ko ri {}e na u

bor bi. Sa R^ pro jek ta 183R iz sa sta va

egi pat ske RM (ERM), ra ke ta ma P-15 iz

del te Ni la po to pqen je 21. ok to bra 1967.

izra el ski ra za ra~ ei lat. ^a mac tog pro -

jek ta je ok to bra 1970. go di ne po to pio

izra el ski po mo} ni brod, za ko ji se u ERM

tvr di lo da se na la zio na za dat ku ra dar -

skog i elek tron skog iz vi |a wa. 

Osam in dij skih R^ pro jek ta 205 ko ri -

{}e no je de cem bra 1971. u ra tu pro tiv Pa -

ki sta na, sa mo pet me se ci po sle ula ska u

na o ru ̀ a we. U pr vom uda ru 4/5. de cem bar,

u bli zi ni glav ne pa ki stan ske ba ze Ka ra ~i,

po to pi li su ra za ra~ ha i ber i mi no lo vac

mu ha fiz sa dva dvo ra ket na plo tu na. Za tim

su sa ra ke ta ma P-15 po go di li ve li ke re -

zer vo a re go ri va u ba zi Ka ra ~i, a sa AK-

230 ga |a li su tan ke re i po mo} ne bro do ve.

U po nov nom uda ru 8/9. de cem bar R^ su za

me te ima li in fra struk tu ru ba ze i tan ke -

re. Od 12 ra ke ta P-15, ko ji ma su dej stvo -

va li in dij ski R^, ~ak 11 je po go di lo me te. 

Ra ke te P-15 ni su se, me |u tim, do bro

po ka za le u ok to bar skom ra tu 1973, bu du -

}i da su Izra el ci pred u ze li pro tiv me re,

pre sve ga elek tron skog ome ta wa, ra dar -

skih ma ma ca i ofan ziv ne tak ti ke ko jom su

eli mi ni sa ni pro tiv ni~ ki ra ket ni ~am ci.

Izra el ci su uni {ti li ~e ti ri R^ 205 ERM

i dva iden ti~ na R^ iz si rij ske RM. Ra ket -

ni ~am ci ira~ ke mor na ri ce u~e stvo va li su

to kom osam go di na ra ta pro tiv Ira na

(1980–1988) u tzv. tan ker skom ra tu pro -

tiv bro do va sa glav nim iran skim iz vo -

znim ar ti klom – si ro vom naf tom. Pro ce -

wu je se da su Ira ~a ni u su ko bi ma sa Ira -

nom osta li bez pet ra ket nih ~a ma ca pro -

jek ta 205. Rat je pre ̀ i ve lo se dam. 

Po sled wi kon flikt u ko jem se po ja vio

R^ pro jek ta 205 do go dio se av gu sta 2008.

go di ne na oba la ma Cr nog mo ra: Ru ske sna -

ge uni {ti le su flo tu Gru zi je, u ko joj se na -

la zio R^ tbi li si. Ra di lo se o bro du pro -

jek ta 205MR pro da tom Gru zi ji 1999. go di -

ne iz vi {ko va Ukra jin ske flo te. 

Pod ju go slo ven skom 

za sta vom

U vre me ka da su ra ket ni ~am ci 205

u{li u slu ̀ bu Rat ne mor na ri ce SSSR-a

sma tra lo se da je na ~i wen iz u ze tan pro dor

i da }e ne za o bi la zno uti ca ti na tak ti ku

po mor skih sna ga. Za Ju go slo ven sku rat nu

mor na ri cu (JRM) bi li su po seb no pri vla~ -

ni, jer su se wi ho ve od li ke po du da ra le sa

onim {to je za cr ta no u pla no vi ma raz vo ja,

ko ji su za sno va ni na ma lim bro do vi ma po -

god nim za uska mo ra. Za to su na bav ke no -

vih ra ket nih i tor ped nih ~a ma ca uvr {te ne

u ve li ki kre dit za na bav ku sred sta va rat ne

teh ni ke iz SSSR-a, ko ji su pot pi sa li pred -

stav ni ci dve dr ̀ a ve 2. av gu sta 1961. go di -

ne. Na ru ~e ni su bro do vi pro jek ta 205 i

206. Tre ba lo je da oni obez be de ve li ki

skok u mo der ni za ci ji JRM, u ko joj su se ta da

ko ri sti li bro do vi teh no lo {kog ni voa iz

Dru gog svet skog ra ta. Pr va dva bro da iz

obe kla se pre da ta su 1965. go di ne po sa da -

ma JRM u po mor skoj ba zi Lo ra. Ra ket ni

~am ci do bi li su ozna ke u se kven ci od R^-

301 do R^-310 i ime na na rod nih he ro ja sa

29

Is plo vqa va we iz ba ze Lo ra: 

po gled pre ma kr mi ra ket nog ~am ca, 

a u po za di ni se vi de ra ket ni ~am ci na ve zu
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pro sto ra ~i ta ve SFRJ, u skla du sa ide o lo -

{kim po stav ka ma brat stva i je din stva. Svih

de set R^ pri mqe no je u pe ri o du od 1965.

do de cem bra 1969. go di ne. 

Za to vre me za vr {e na je pre o bu ka i

obu ka po sa da u SSSR-u. Ofi ci ri ko ji su

ovla da li no vom teh ni kom do plo vi li su u

Lo ru (ukr ca ni sa po sa da ma RM SSSR-a od

bro do gra di li {ta do Ja dran skog mo ra), te -

gqe ni re mor ke ri ma za va re ni za bok. 

No vi bro do vi su 2. fe bru a ra 1969.

uvr {te ni u na men ski for mi ra nu 18. flo -

ti lu ra ket nih ~a ma ca sa stal nom ba zom u

Lo ri. Uz bro do ve je na ru ~e no 96 ra ke ta P-

15. One su pre da te na ~u va we i odr ̀ a va -

we no vo for mi ra noj Mor na ri~ ko-teh ni~ koj

ra ket noj ba zi u Lo ri. 

Je zgro ka dra, ob u ~e no u SSSR-u, po -

bri nu lo se da osta tak po sa da pre u zme za -

dat ke na bro do vi ma. Da bi se {to pre za -

vr {i la pre o bu ka, pro vo di la se di na mi~ -

ni ja obu ka u od no su na osta le bro do ve JRM. 

Tak ti ka pri me ne R^ raz ma tra na je pod

pret po stav kom da su to vi tal no va ̀ ni bro -

do vi udar nih po mor skih sna ga JRM. Oni su

bi li no si o ci glav nog ra ket nog uda ra na

pro tiv ni ka. Pred vi |a lo se da R^ po la ze u

bor be ni raz voj sa 30 nm i da iz ve du ra ket -

ni udar sa va tre ne po zi ci je na 20 do 22 nm.

Ve ro vat no }a uni {te wa pro tiv ni~ kih po -

mor skih sna ga po ve }a va la se pri me nom ma -

sov nog ra ket nog plo tu na i e{e lo ni ra nim

Pro tiv brod ska kri la ta ra ke ta P-

15 (Na to kod SS-N-2A Stix) pro jek to va na

je pod vo| stvom Be re zwa ka u kon struk -

ci o nom bi rou Ra du ga. Od li ko va la se

nor mal nom ae ro di na mi~ kom she mom, sa

sra zmer no ve li kim fik sno po sta vqe nim

kri li ma. Lan si ra la se po mo }u start nog

mo to ra sa ~vr stim go ri vom. Mar {ev ski

ra ket ni mo tor ko ri stio je te~ no go ri vo

TG-02, ko je se me {a lo sa vi so ko tok si~ -

nim ok si da to rom AK-20K. Ra ke ta se do

ci qa do vo di la ra dar skom gla vom za sa -

mo na vo |e we. 

Ra ke tom P-15 ga |a ni su ci qe vi na

uda qe no sti ma od osam do 48 km. U prak -

si je jed no od bit nih ogra ni ~e wa zo ne

uni {te wa pred sta vqa la vi si na an te ne

ra da ra ran gut, jer se ciq naj ~e {}e ot -

kri vao na uda qe no st i ma od naj vi {e 15

nm. To kom ga |a wa sa P-15 ra ket ni ~a -

mac je mo rao da za u zme smer pre ma ci -

qu i da lan si ra ra ke tu u tre nut ku ka da

se na la zi na rav noj ko bi li ci, od no sno

ka da u va qa wu pro la zi kroz ho ri zon -

tal ni po lo ̀ aj.

Start ni mo tor, po ti ska 10 to na,

ko ji omo gu }a va lan si ra we, odva jao se

od ra ke te po sle 1,35 s le ta. Po tom je

ra ke ta na sta vqa la let sa mar {ev skim

mo to rom po mo }u iner ci jal nog na vi ga -

cij skog si ste ma. Ka da se pri bli ̀ a va la

ci qu na 6 do 12 km (to se pro gra mi ra

pre po le ta wa), ukqu ~i vao se ni {an ski

ra dar ra ke te, a po sle se sa mo na vo di la

na ciq, ako ima do voq nu re flek snu po -

vr {i nu. 

Ra da rom se raz lu ~i vao ciq raz -

dvo jen 1,5 nm po da qi ni, od no sno 1 nm

po prav cu. Ako su ci qe vi bli ̀ i, ra ke ta

se usme ra va na ciq na ve }om ra dar skom

re flek si jom. Ve li kom ma nom ra ke te P-

15 sma tra la se ose tqi vost na efe kat

oba le. Od P-15 se tra ̀ i lo da jed nim

po got kom uni {ti ve li ke rat ne bro do ve,

pa je ra ke ta ima la 500 (± 15 kg) hek so -

ge na u fu ga sno-ku mu la tiv noj gla vi usme -

re nog dej stva.

Ra ke ta P-15





{eg ra ta. Ras ho do va ni su oni pri mer ci ko -

ji su bi li ne ren ta bil ni za odr ̀ a va we, a

sve {to se mo glo is ko ri sti ti na pre o sta -

lim bro do vi ma po hra we no je u skla di {ti -

ma. Go la ko ri ta, bez mo to ra, pro da ta su

1994. go di ne kao se kun dar na si ro vi na.

U flo ti je osta lo pet bro do va i oni su

bi li u sa sta vu 18. flo ti le ra ket nih bro -

do va, na sta le 1994. pre for mi ra wem 18.

bri ga de. Odr ̀ a va we ra ket nih ~a ma ca pre -

u ze li su rad ni ci Za vo da „Sa va Ko va ~e vi}”

iz Tiv ta. Po sled wa ve ̀ ba na ko joj su u~e -

stvo va li zva la se „Za por 97” – u vo da ma

Ja dra na su ju na 1997. dva ra ket na ~am ca

plo vi la sa za dat kom udar nih po mor skih

sna ga u bor bi pro tiv po mor skih sna ga pro -

tiv ni ka, kao deo tak ti~ ke gru pe u ko joj su bi -

li ra ket na fre ga ta RF-31 i dve RTOP. Pod

pre t po stav kom iz ne nad nog iz bi ja wa rat nog

su ko ba, bro do vi su iz ve li ga |a wa bez pri -

me ne ra da ra na osno vu in for ma ci ja od

obal skih ra dar skih osma tra~ kih sta ni ca.

Ra ket ni ~am ci su iz ba ~e ni iz upo -

tre be 1998. go di ne, ali su u vre me kon -

flik ta sa Na to om ne ki raz me {te ni na

ma skir ne ve zo ve. U ne ko li ko na vra ta dej -
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Au to mat sko oru |e KL-302 raz vi ja -

no je, po od lu ci sa ve ta mi ni sta ra

SSSR-a, od 4. fe bru a ra 1956. upo re do

u dva bi roa – u OKB-43 na tu re li, a u

OKB-16 na au to ma ti ma re vol ver skog

mo de la. Oru |e je pro ve re no u prak si,

na ra ket nom ~am cu 205, sa au to nom nim

ra dar skim si ste mom ris. Po sle ga |a wa

u Ri` skom za li vu i pod ru~ ju Bal ti ka, 24.

av gu sta 1962. uve de no je u na o ru ̀ a we

oru |e KL302 sa ra da rom ris (ozna ka

RM AK-230 sa MR-104). Au to mat ski top

AK-230, u osnov nom mo de lu za ra ket ne

~am ce i pro tiv pod mor ni~ ke bro do ve i

mo del sa sni ̀ e nim mag net skim po qem

AK-230M za mi no lov ce, pro iz vo |en je

od 1959. do 1983. go di ne.

Au to mat ski top AK-230

Na flot noj li sti Ju go slo ven ske ra t -

ne mor na ri ce bi li su sle de }i ra ket ni

~am ci: R^-301 „Ve li mir [kor pik” (u JRM

je od 1965, a Hr va ti su ga za ple ni li

1991. go di ne u [i be ni ku gde se na la zio

u ras ho du; uni {ten je kao me ta na ve ̀ bi

hr vat ske voj ske „Po sej don 94", odr ̀ a noj

1994), R^-302 „Vla do Ba gat” (u JRM je od

1966, a pro dat je po sle ras ho da 1994),

R^-303 „Kar lo Rojc” (u JRM od 1967, a

pro dat je po sle ras ho da 1994), R^-304

„Jo sip Ma ̀ ar [o {a” (u JRM od 1968, a

pro dat ERM 2007. go di ne, ozna ka 647),

R^-305 „Stje pan Fi li po vi} Se qo” (u

JRM od 1968, a pro dat egi pat skoj RM

2007, ozna ka 649), R^-306 „Ni ko la

Mar ti no vi}” (u JRM od 1968, a pro dat

egi pat skoj RM 2007. go di ne, ozna ka 651),

R^-307 „Pe tar Drap {in” (JRM od 1968,

a pro dat egi pat skoj RM 2007, ozna ka

653), R^-308 „Mir ~e Acev” (u JRM od

1969, a pro dat egi pat skoj RM 2007,

ozna ka 655), R^-309 „Franc Ro zman

Sta ne (u JRM od 1969, a pro dat po sle

ras ho da 1994) i R^-310 „@ivo rad Jo va -

no vi} – @iki ca [pa nac (u JRM je od

1969, a hr vat ske sna ge su ga za ple ni le

1991. u [i be ni ku, gde se na la zio na re -

mon tu; ko ri {}en je kao ra ket ni brod RB-

41 „Du brov nik", mo dif ko van u mi no po la -

ga~ OBM-41, a ras ho do van 2006).

Iz flot ne li ste

stvo va li su po kr sta re }im ra ke ta ma i

bes pi lot nim le te li ca ma.

U no vi vek su ra ket ni ~am ci u{li kao

vi {ak JRM. Sta ja li su na ve zu u ti vat skom

za vo du. Ko ri ta su r|a la i bro do vi su ~e -

ka li vre me za od la zak u re za li {te. Pri -

li ke su se pro me ni le 2003, ka da se za ra -

ket ne ~am ce za in te re so va la egi pat ska

RM. Po sre do va wem pri vat ne fir me „Co -

fis” iz Be o gra da, Egip }a ni ma je pro da to pet

ra ket nih ~a ma ca, u pa ke tu sa re mon tom i

mo der ni za ci jom. 

Ra do vi su ob u hva ti li za me nu po gon ske

gru pe: ume sto mo to ra M-503A-2 ugra |e ni

su M-504B. Oni su uve ze ni za po tre be no -

ve kla se ra ket nih to pov wa ~a, a tri su ugra -

|e na u pr vi brod iz kla se (sa da brod hr vat -

ske RM „Pe tar Kre {i mir IV”), dok je 12

pri me ra ka osta lo kon zer vi ra no u ^a~ ku.

Pre ma zah te vu egi pat ske rat ne mor na ri ce,

na ra ket nim ~am ci ma su, osim za me ne mo -

to ra i no ve dre na ̀ e, ugra |e ni no vi si stem

ve za (UHF, VVF RU i sa te lit ski te le fon),

GMDSS ure |a ji i no vi na vi ga ci o ni ra dar

JRC, po ve zan sa in ter fej som na po sto je }i

akvi zi cij ski ra dar ran gut.

Ra ket ni ~am ci 205 bi li su po zna ti

po oskud nim uslo vi ma za po sa du, ali su za

egi pat ske na ru ~i o ce ugra |e ni ure |a ji za

kli ma ti za ci ju, do dat su tank za tri to ne

pit ke vo de i dva elek tri~ na to a le ta. U

okvi ru re mon ta za me we no je oko 40 od sto

li mo va, te svi alu mi ni jum ski de lo vi pa lu -

be i spo je vi ~e lik-alu mu ni jum. 

U ra do vi ma su u~e stvo va li „Ar se nal",

pri vat na fir ma „To le” i Teh ni~ ki re mont -

ni za vod ^a ~ak, za tim „Ko smos” i „Ru di ^a -

je vec” iz Ba wa lu ke, te „Ma jo na” i „Fri gos”

iz Be o gra da. Vra }e ni su u ̀ i vot svi bor be -

ni si stem i oru |a AK-230, ~ak i vr lo slo -

`e ni ra dar ris. Pre pri mo pre da je pro  ve -

de na su prob na ga |a wa pred ula zom u Bo ku

ko tor sku. U pro ve ru teh ni~ ke po u zda no sti

uvr {te na su i ~e ti ri ~a sa ra da u pu nom re -

`i mu ra da mo to ra.

Po sle ra do va pro ve de nih u „Ar se na -

lu”, dva ra ket na ~am ca, sa ozna ka ma 651

i 653, pre plo vi la su ja nu a ra 2007. go di -

ne Sre do zem no mo re i uvr {te na su u sa -

stav 1. bri ga de u po mor skoj ba zi Abu kir.

Tri ra ket na ~am ca sa ozna ka ma 647, 649

i 655 pre da ta su no vom ko ri sni ku ma ja

2007. go di ne. Mo der ni zo va ni bro do vi

do bro su pri hva }e ni u Abu ki ru, jer su se

po ka za li iz u zet no po u zda nim u od no su na

osta la plo vi la iz ba ze. 

Alek san dar RA DI]

Ra ket ni ~a mac re mon to van 

i mo der ni zo van za egi pat sku 

RM u po vrat ku sa prob ne 

vo ̀ e we u lu ku Tivat 

ma ja 2007. go di ne
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Automobil 

za sva 

vremena

Jed nu od no vi na u imo vi ni

Voj ske Sr bi je pred sta vqa }e

usko ro te ren ska vo zi la

land ro ver di fen der. 

Na ru ~e no je 70 ko ma da 

di fen de ra 110 sa te lom

„ste i{n va gon” – mo del sa

stan dard nim ~vr stim 

kro vom, pro zo ri ma na 

bo ko vi ma i se dam se di {ta.

U je di ni ce }e do }i 

po ~et kom 2009. go di ne.

lav na od li ka te ren skog au to mo bi la

land ro ver ne od no si se na teh ni~ ke

po dat ke ve} na je din stve nu pri la go -

dqi vost tog vo zi la pro to ku vre me -

na.To kom {e zde se to go di {we pro iz-

vod we iz fa bri~ kih ha la iza {lo je vi {e od

~e ti ri mi li o na ko ma da i, ka ko se pri li ke

na tr ̀ i {tu kre }u, li ni ja za fi na li za ci ju

land ro ve ra ne }e se sko ro za tvo ri ti.

Tvor ci tog sve stra nog vo zi la je su bra -

}a Moris Vilks, glavni pro jek tant fir me

„Ro ver i Spen ser” i Spenser koji je bio

glav ni me na xer u is toj fir mi. Ka da su se

od lu ~i li za iz ra du bri tan skog te ren skog

au to mo bi la bi li su pod sna ̀ nim uti ca jem

vi li sa. Pr vi pro to tip iz ra di li su na far -

mi na jed nom ostr vu kod Vel sa, do brim de -

lom od ele me na ta vi li sa. Da bi se iz va na

vi de lo ka ko je re~ o no vom vo zi lu, iz ra |e -

ni su no va ma ska i jo{ po ne ki deo, ali su

za dr ̀ a ni {a si ja i ve }i na teh ni~ kih re {e -

wa. Mo tor od sa mo 10 KS po zajm qen je sa

put ni~ kog au to mo bi la. 

U iz ra di su ko ri {}e ni ma te ri ja li pre -

o sta li iz rat ne pro iz vod we bor be nih avi o -

na, pre sve ga le gu re alu mi ni ju ma i mag ne zi -

ju ma. Te lo vo zi la od ner |a ju }eg ma te ri ja la

pred sta vqa za {tit ni znak mar ke i po ka za lo

se kao od li~ na pre po ru ka za ula zak na tr -

`i {ta sa vi so kom vla ̀ no {}u va zdu ha. 

Q8
Typewriter
23



Od 1956, kao stan dard no te ren sko vo zi lo,

Bri tan ci su pri hva ti li land ro ver mo del

88, no si vo sti ~e tvr ti nu to ne, a za tim i mo -

del 109, no si vo sti tri ~e tvr ti ne to ne. 

Ne ko li ko po seb nih mo de la na sta li su

na men ski na osno vu bri tan skih tak ti~ ko-

teh ni~ kih zah te va. To su land ro ver 101

for vard kon trol (for ward con trol – is tu re na

kon tro la), no si vo sti jed ne to ne iz 1972.

go di ne. On ne ma kla si ~an ob lik land ro -

ve ra i iz va na pod se }a na, na {im ~i ta o ci -

ma pre po zna tqiv, pin cga u er. Uz jed no ton ce,

land ro ve ri 130, for mu le 6h6 ko ri {}e ni

su za vu ~u la kih topova 105 mm L118, vo zi -

la ve ze, po kret ne ra di o ni ce… Za bri tan -

ske pa do bran ce iz ra |i va ni su po seb ni

olak {a ni po la ton ski land ro ve ri sa krat -

kim raz ma kom oso vi na pred vi |e ni za va -

zdu {ni pre voz. Kao sa ni tet ska vo zi la iz -

ra |i va ni su mo di fi ko va ni mo de li 109 se -

ri ja IIA i III i mo del di fen der 130. 

Kult ni sta tus ste kli su land ro ve ri sa

na dim kom „Pink Pan ter" (zbog ru ̀ i ~a ste

ma skir ne she me) iz SAS, ko ji su na sta li

mo di fi ka ci jom pri me ra ka se ri je IIA za iz -

vi |a~ ko-di ver zant ska dej stva. Po uzo ru na

ra na is ku stva SAS iz Sa ha re to kom Dru gog

svet skog ra ta, sa land ro ve ra ski nu ti su

kro vo vi, do dat ve }i re zer vo ar za go ri vo i

rol-ba ro vi, a vo zi la su na kr ca na ka ni ste -

ri ma za go ri vo, mi tra qe zi ma, ba ca ~i ma

dim nih ku ti ja, do dat nim ra dio-ure |a ji ma i

svim dru gim ar ti kli ma ko ji ne mo gu da se

na ba ve u pu sti wi, ako se uka ̀ e po tre ba. 

Ka da su is te kli re sur si sta rih vo zi -

la, SAS-ov ci su za no vi li imo vi nu „Pink

Pan te ri ma" iz ra |e nim na ba zi se ri je III i u

no vi je vre me di fen de ri ma. U ra tu u Ira ku

ko ri ste se di fen de ri 110 sa tri ~la na po -

sa de, naj ~e {}e na o ru ̀ a ni te {kim mi tra -

qe zom 12,7 mm, pu {ko mi tra qe zom 7,72 mm,

bri ke su iz la zi li pri mer ci se ri je III sa

pot pu no no vim unu tra {wim ure |e wem, no -

vom ma skom i me wa ~em. 

Da bi se odr ̀ ao ko rak sa kon ku ren ti ma,

po ro di ca land ro ve ra stal no se usa vr {a va -

la i od 1983. pro iz vo dio se mo del 110 sa

oso vin skim raz ma kom od 110 in ~a (2.994

mm). Za raz li ku od svih pret hod ni ka sa ma -

skom skri  ve nom unu tar bla to bra na, sa da se

ma ska na la zi la u is toj rav ni sa bla to bra ni -

ma. Osim to  ga, uve de ni su jed no del ni ve tro -

bra ni. Ime tog mo de la mo ̀ e da se po ve ̀ e

sa na me rom pro iz vo |a ~a da se ma r ke ting

usme ri na dr ̀ av ne ko ri sni ke iz mi ni star -

sta va od bra ne. Sve re |e su ci vil ni ko ri sni -

ci uzi ma li po ma lo ru ̀ ni koc ka sti land ro -

ver, ali se za to ro bu snost na la zi na pr vom

me stu kod na men skih ko ri sni ka.

Po uzo ru na 110 na sta li su krat ki mo -

del 90, sa oso vin skim raz ma kom od 90 in ~a

(us tva ri 93 in ~a, od no sno 2.362 mm), i du gi

mo del 127 (3.226 mm). Ak tu el ni land ro ver

di fen der 90 i di fen der 110 (de fen der –

bra ni lac) no se to ime od 1991. go di ne.

Fir ma „Ja gu ar land ro ver”, iz So li ha la

kod Bir min ge ma, od 2006. na tr ̀ i {tu nu di

di fen de re sa di zel mo to ri ma, {e sto br zin -

skim me wa ~em i sa vi {e vr sta te la vo zi la:

sa plat ne nim i ~vr stim kro vom, te lo za pre -

voz te re ta sa dva ili ~e ti ri se di {ta.

Voj na pri me na

Land ro ve ri se od po ~et ka ma sov no

pro iz vo de pr ven stve no za po tre be bri tan -

skih oru ̀ a nih sna ga i ~la ni ca Ko mon vel ta.

U pr vim go di na ma „ka ri je re” ve} su ste kli

po ve re we u Ko rej skom ra tu i de se ti na ma

kon flik ta u ko je su Bri tan ci i wi ho vi sa -

ve zni ci ula zi li pe de se tih i {e zde se tih go -

di na u vre me ra su la ko lo ni jal ne im pe ri je.
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Od pr vog vo zi la ko ri sti la se ka rak -

te ri sti~ na ze le na bo ja ko ja vo di po re klo

iz avi ja ci je i pr vo bit no se upo tre bqa va la

za bo ja we pi lot skih ka bi na avi o na bri -

tan skog RV. 

Pr vi land ro ver jav no je pred sta -

vqen 1948. go di ne na iz lo ̀ bi au to mo bi -

la u Am ster da mu. Iste go di ne po ~e la je se -

rij ska pro iz vod wa mo de la sa plat ne nim

kro vom, a dve go di ne ka sni je i sa ~vr stim

me tal nim kro vom. Od po ~et nog raz ma ka

oso vi na od 80 in ~a (2.032 mm), land ro -

ver se po ste pe no pro du ̀ io na 86 (2.184

mm) i 107 in ~a (2.718 mm). Mo to ri su u

pr vo bit no bi li ben zin ski od 50 i 52 KS,

a od 1957. go di ne na tr ̀ i {te su iza {li

sa di zel mo to rom od 51 KS.

Sve su to bi li land ro ve ri po zna ti

kao se ri ja I sa ka rak te ri sti~ nim fa ro vi -

ma sme {te nim unu tar ma ske i is tu re nim

ugla tim bla to bra ni ma. Od 1948. do 1958.

go di ne iz ra |e no je 218.327 ko ma da. Pro -

iz vod wa se na sta vi la se ri jom II, ko ja je

ima la raz mak oso vi na od 88 (2.235 mm) i

109 in ~a (2.769 mm). Vo zi la se ri je IIA od

1968. ima ju fa ro ve pre me {te ne na bo~ ne

stra ni ce vo zi la. Od 1971. go di ne iz fa -

Ia ko tra di ci o nal no bri tan ski

sim bol, land ro ve ri vi {e ni su bri tan -

sko vla sni {tvo jer se od ju na 2008. go -

di ne na la ze na li sti mar ki „Ta ta mo -

tor sa”, vo de }eg pro iz vo |a ~a mo tor nih

vo zi la iz In di je. Sa raz li ~i tim ude li -

ma u iz ra di ele me na ta, di fen de ri se

pro iz vo de na ra znim stra na ma sve ta –

u Bra zi lu u fir mi „Kar man”, u Tur skoj u

„Oto ka ru”, u [pa ni ji u „San ta na mo -

tor su”, u Ira nu u „Mo ra ta bu”, Ma le zi -

ji, JAR-u, Pa ki sta nu...

Pro iz vod wa 

{i rom sve ta

Kult ni sta tus land ro ve ri ste kli su

sa na dim kom „Pink Pan ter" (zbog ru ̀ i -

~a ste ma skir ne she me), iz SAS-a, ko ji su

na sta li mo di fi ka ci jom pri me ra ka se -

ri je IIA za iz vi |a~ ko-di ver zant ska dej -

stva. Po uzo ru na ra na is ku stva SAS-a

iz Sa ha re to kom Dru gog svet skog ra ta,

sa land ro ve ra ski nu ti su kro vo vi, do -

dat ve }i re zer vo ar za go ri vo i rol-ba -

ro vi, a vo zi la su na kr ca na ka ni ste ri ma

za go ri vo, mi tra qe zi ma, ba ca ~i ma dim -

nih ku ti ja, do dat nim ra dio-ure |a ji ma i

svim dru gim ar ti kli ma ko ji ne mo gu da se

na ba ve u pu sti wi, a neo p hod ni su ako se

za wi ma uka ̀ e po tre ba.

Pink Pan te ri

Iz sastava britanske vojne policije na kontrolnom punktu

na putu Pri{tina – Uro{evac, juna 1999.
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au to mat skim ba ca ~em gra na ta 40 mm i lan -

se rom PO VR Mi lan. Sa da, sli~ no na o ru ̀ a -

na vo zi la, ko ri ste i re gu lar ne bri tan ske

je di ni ce na ra ti {tu Ira ka i Av ga ni sta na.

Uzor SAS-ova ca sle di le su elit ne je -

di ni ce u mno gim dr ̀ a va ma ~ak i ame ri~ ki

ren xe ri ko ji ume sto do ma }ih vo zi la, sa -

svim neo bi~ no za ame ri~ ku prak su, ko ri -

ste land ro ve re RSOV (Ran ger Spe ci al Ope -
ra ti ons Ve hic le – ren xer sko vo zi lo za spe ci -

jal ne ope ra ci je). 

Bor be na vo zi la

Po seb nu gra nu u broj noj po ro di ci

land ro ve ra ~i ne bor be na vo zi la za {ti -

}e na ~e li~ nim plo ~a ma, ili u no vi je vre -

me kom po zit nim oklo pom, do voq nim da za -

{ti ti po sa du od va tre iz au to mat ske pu -

{ke. Pr vo su u fa bri ci „[orts bra ders”

Pod okri qem fir me „Al vis” pro iz vo de

se di fen de ri hor net sa tu re lom za mi tra qez

7,62 mm i CAV 100 bez tu re le. Oba vo zi la u

ve li koj me ri ko ri ste iz vor nu {a si ju, a {ti ti

se sa mo po sa da za raz li ku od mo de la {orts

bra ders, ko ji {ti te ~i ta vo vo zi lo.

Bri tan ski voj ni ci u ak ci ja ma u Se ver -

noj Ir skoj vo zi li su se i u land ro ve ri ma

po zna tim pod na dim kom sne~ (Snatch) sa do -

dat nim mon ta ̀ no-de mon ta ̀ nim za {tit nim

plo ~a ma. U po ~et ku su ko ri {}e na vo zi la

mo de la 110. Za rat u Ira ku za {tit ne plo ~e

po sta vqe ne su na vo zi la na ru ~e na od tur -

skog „Oto ka ra” i na vo zi la vulf (WOLF –
Whe el On Left Fa ce – to ~ak na le voj stra ni)

– di fen de re XD, iz no ve pro iz vod we, ko ji

su ak tu el ni stan dard u bri tan skoj voj sci.

Udeo land ro ve ra u bri tan skoj slu ̀ bi

sni zio se u od no su na osta la vo zi la, po -

seb no u od no su na pin cga u e re u sa ni te tu,

(Shorts Brot hers) u Bel fa stu 1965. po ~e li

sa iz ra dom {or lan da (Shor land) za Kra -

qev ski al ster ski kan sta bu la ri (Ro xal Ul -
ster Con sta bu larx) – po seb nu po li cij sku slu -

`bu u Se ver noj Ir skoj ko joj su do bro za -

{ti }e na vo zi la bi la nu ̀ na u ne mir nim go -

di na ma uli~ nog ra ta pro tiv Ir ske re pu -

bli kan ske ar mi je.

Vo zi la {or land je su land ro ve ri sa

oso vin skim raz ma kom od 109 in ~a, ima ju

oklop no te lo i tu re lu sa oklop nog au to mo -

bi la fe ret (Fer ret) sa mi tra qe zom ka li bra

7,62 mm. Ta vo zi la su ra {i re na jed na ko

kao ne bor be ni land ro ve ri i na li sti ko -

ri sni ka na la zi se u ~ak oko 40 dr ̀ a va.

Naj ~e {}e su u sa sta vu po li cij skih i pa ra -

voj nih je di ni ca za odr ̀ a va we jav nog re da i

mi ra. Po seb ni mo de li {or lan da su pa -

trol na vo zi la SB 401 i 501 sa osam me sta,

ali bez tu re le za na o ru ̀ a we. 

Difender @andarmerije naoru`an mitraqezima 

12,7 mm M2HB i 7,62 mm M84

Dva vozila iz sastava britanskog

kontingenta u Bosni, 

prole}a 1996.

Do sada su difenderi 110 iz protivteroristi~kog bataqona iz

Pan~eva bili samo raritet u Vojsci, a uskoro }e takva vozila

do}i u sve jedinice KoV-a 



po vre me no, u ma lim ko li ~i na ma, po ja vqi -

va la i dru ga vo zi la sa svet skog tr ̀ i {ta,

ukqu ~u ju }i land ro ve re. Ne ko li ko vo zi la

uve ze nih 1968. bi la su kon zer vi ra na u ga -

ra ̀ i SIV-a na No vom Be o gra du. Tre ba lo

je da se ti land ro ve ri ko ri ste kao vo zi la

ve ze. Ka da su pre de se tak go di na de kon zer -

vi ra na po ka za lo se da sta ri do bri land

ro ver tro {i pre vi {e go ri va da bi se ko -

ri stio za me |u grad ska ra sto ja wa. 

U me |u vre me nu, mi li ci ja se re dov no

snab de va la land ro ve ri ma se ri je III i di -

fen de ri ma za po tre be je di ni ca po seb ne

na me ne, za tim za sta ni ce u ru ral nim i brd -

sko-pla nin skim pre de li ma. Na po ~et ku gra -

|an skog ra ta tri de se tak land ro ve ra do {li

su kao po klon emi gra na ta iz SAD-a pred -

vo |e nih voj vo dom Mom ~i lom \u ji }em.

To kom ra ta su land ro ve ri bi li u cr -

ve nim be ret ka ma osno v no vo zi lo za pre  voz

i va tre nu po dr -

{ku. U kon fi gu -

ra ci ji pik-apa

na te ret nom pro  -

sto ru ima li su

po sto qa za mi -

5
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za tim za vu ~u oru |a 105 mm, za ve zu, teh -

ni~ ku slu ̀ bu, in ten dan te kao poq ska ku hi -

wa... Na i me, sa vre me ne po tre be tra ̀ e vo -

zi la ve }e no si vo sti u od no su na land ro -

ver i za to su sa da oni su ̀ e ni na u`i broj

za da ta ka, pre sve ga pre voz za po tre be ko -

man di i pa tro le.

Na pu te vi ma Sr bi je

Od vre me na ka da se po ja vio land ro -

ver pro {le su tri ge ne ra ci je te ren skih au -

to mo bi la u biv {oj Ju go slo ven skoj ar mi ji –

pr vo rat ni vi li si i di rekt ni po tom ci tog

slav nog vo zi la, za tim su do {la vre me na ka -

da su do mi ni ra la vo zi la ita li jan skog pe -

di grea – AR-55 i FI AT-1107, a na kra ju, na -

ba vqe ni su ak tu el ni au strij sko-ne ma~ ki pu -

ho vi, ko ji su da nas sta ri ve} dva de se tak i

vi {e go di na. Za sve to vre me u JNA su se

Ni su sa mo Bri tan ci na o ru ̀ a va li la nd ro ve re. Ima pu no pri -

me ra {i rom sve ta ka ko se vi {e ili ma we do mi {qa to na to vo zi lo

mo gu po sta vi ti lan ser PO VR Mi lan ili TOW, te {ki mi tra qez, mi no -

ba ca~... Ne ko li ko pro iz vo |a ~a sa da na svet skom tr ̀ i {tu nu di bor -

be na vo zi la iz ra |e na na {a si ji land ro ve ra, pri la go |e na za da ci ma

ka rak te ri sti~ nim za bor bu pro tiv te ro ri sta i ge ri la ca. Tur ska

fir ma „Oto kar” od 1994. go di ne pro iz vo di dva mo de la – akrep

({kor pi on) sa ma lom obrt nom tu re lom sa mi tra qe zom 7,62 mm i tro -

~la nom po sa dom, i sla bi je za {ti }e ni „Oto ka rov” di fen der sa osam

~la no va po sa de i tu re lom sa mi tra qez 7,62 mi li me ta ra.

Jed na od neo bi~ nih bri tan skih mo de la na stao je za po tre be Ga -

ne. Re~ je o po lu gu se ni ~a ru ken ta uru iz ra |e nom od land ro ve ra se -

ri je III sa gu se ni~ nim me ha ni zmom la kog ten ka skor pi on. 

Na o ru ̀ a ni mo de li

Mo tor: – za vi sno od zah te va ko ri sni ka mo ̀ e da se ugra di di zel

mo tor 2,5 l, sna ge 91 kW (122 KS) I5 ili 2,4 l, sna ge 91 kW I4,
ili ben zin ski mo tor 3,9 l, sna ge 136 kW (182 KS) V8

– re zer vo ar za go ri vo ……………........…………………..…80 l

Du ̀ i na………………………………………...................4.648 mm

[i ri na ………………………………….......................1.791 mm

Vi si na ………..............................………………………2.286 mm

Oso vin ski raz mak ………...............................………. 2.794 mm

Ma sa pra znog vo zi la ……………................................. 3.050 kg

Mak si mal na do zvo qe na ma sa...................................… 4.080 kg

Mak si mal na br zi na…...............................…………….135 km/~

Ubr za we od 0 do 100 km/~.…................................………18,8 s

Nor mal na po tro {wa go ri va..................... od 9,8 do 13,1 l /100 km

Tak ti~ ko-teh ni ~ke od li ke di fen de ra 110

tra qe ze 7,62 mm M84 ili 12,7 mm bra u ning

(Brow ning) M2HB, bes tr za jac 82 mm M60 i

vi {e cev ni lan ser ra ke ta sa osam ce vi. 

U SAJ-u su za bor bu pro tiv te ro ri sta

i kri mi na la ca u ur ba nim uslo vi ma pre gra -

di li po ne ki land ro ver u bor be no vo zi lo,

sli~ no bri tan skim {or lan di ma. Vo zni

park po li ci je znat no je osve ̀ en od 2003.

go di ne sa ve li kim na bav ka ma no vih di fen -

de ra 90 i di fen de ra 110. Za po tre be ni -

{kog od re da @an dar me ri je 2007. go di ne

iz ra |e ni su pr vi pri mer ci vo zi la bez kro -

va, na o ru ̀ a nih sa jed nim mi tra qe zom 12,7

mm M2HB, mon ti ra nim u te ret nom pro sto -

ru, i jed nim mi tra qe zom 7,62 mm M84 na

me stu su vo za ~a. Ta kva vo zi la pred vi |e na

su za pa tro le u bli zi ni ad mi ni stra tiv ne

li ni je sa Ko sme tom. 

Ka da pr vi di fen de ri 110 do |u u je di -

ni ce Voj ske Sr bi je bi }e pre ki nu ta pa u za

du ga sko ro dve de ce ni je u za na vqa wu te ren -

skim au to mo bi li ma. Po sle pr vog kon tin -

gen ta vo zi la, na bav ke }e se na sta vi ti sve

dok se ne za me ni dav no osta re li vo zni

park. 

Alek san dar RA DI]

Difender britanskih padobranaca

u Lipqanu na Kosmetu juna 1999. 
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Lo vac 

ten ko va 

vom (Saukopf) de bqi ne 60 mm. Ce na jed no -

stav no sti bi la je ma la po kre tqi vost ce vi –

od 5° ule vo i 11° ude sno, i sa ele va ci jom od

-6° do +11°. Za po sa du je osta vqe no vr lo

ma lo me sta, {to se u rat noj prak si po ka za -

lo kao naj lo {i ja stra na lov ca ten ko va.

No vo vo zi lo pri ka za no je Hi tle ru za

ro |en dan 20. apri la 1944. go di ne. On je

odo brio ma sov nu iz ra du i istog me se ca su

u BMM-u za vr {i li pr vih 20 sa mo hot ki, ko -

je su u ne ko li ko na vra ta pro me ni le zva ni~ -

nu ozna ku. Da bi u ~lan ku ima li ge ne ri~ ko

ime, ko ri sti }e mo na di mak het zer pri hva -

}en me |u po sa da ma vo zi la. 

To kom le ta 1944. go di ne het ze ri su

po ~e li da se pro iz vo de upo re do i u ne ko -

li ko po go na fir me [ko da. Do ma ja 1945.

go di ne u BMM pro iz ve de no je  2.047 pri -

me ra ka, a u [ko di jo{ 766. Sta ti sti ka se

od no si sa mo na osnov ni lo vac ten ko va. 

Po pu na

Sa het ze ri ma su po pu wa va ni di vi zi o -

ni lo va ca ten ko va (pan zerjäge rab te i lung), ko -

ji su pre ma for ma ci ji ima li 31 ili 45 sa -

mo hot ki. Ba te ri je su ima le 14 ili 10 sa mo -

hot ki, a ko man da di vi zi o na tri. Ta kvi di vi -

zi o ni bi li su di rekt no pod re |e ni di vi zi ja -

ma Ver mah ta i SS-a. Fa bri ke ni su ni iz -

bli za bi le u pri li ci da pra te po tre be i gu -

bit ke i za to su di vi zi o ni ~e sto do la zi li do

teh ni ke na ka {~i cu, kad se uka ̀ e pri li ka.

Ne ma~ ka do sled nost ogle da la se u to me da

I Z  R A T  N O G  P L E  N A  –  S A  M O  H O T  K A  H E T  Z E R

N
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U po sled wim me se ci ma 

Dru gog svet skog ra ta 

Nem ci su uni {ti li 

broj ne sa ve zni~ ke 

ten ko ve br zim, ma lim,

sklad no ob li ko va nim

lov cem ten ko va – het zer

(li si ~ar). 

U rat nom ple nu 

Na rod no o slo bo di la~ ke

voj ske Ju go sla vi je na {lo

se dva de se tak tih 

sa mo hot ki.

Pr ve po sle rat ne kla se

ten kov skih ofi ci ra 

upra vo su na tim 

het ze ri ma na u ~i le 

da vo ze gu se ni ~a re.

Na lov cu ten ko va het zer 80 od sto ele -

me na ta na sle |e no je sa ten ka PzKpfw
38 (t), ka ko se u ne ma~ koj KoV (Ver -

maht) ozna ~a va la po zna ta ~e {ka pred -

rat na pra ga LT. vz. 38. Ona se pro iz- 

vo di la u fa bri ci ko ja se u rat no do ba zva -

la BMM (Bo he mia-Mo ra via Maschi nen fa brik),
a pre i po sle ra ta to je bi la fir ma Pra ga,

deo kon cer na ^KD. Ka da su Nem ci za u ze li

^e ho slo va~ ku ten ko vi su se na sta vi li pro -

iz vo di ti, ali su 1943. go di ne ve} bi li za -

sta re li i ne mo} ni pred ma sov nim na le ti -

ma ru skih T-34. U to vre me su po tre be is -

to~ nog fron ta za ma sov nim i jed no stav nim

pro tiv ten kov skim oru |i ma bi le ne za si te.

Li~ no je Adolf Hi tler, po ~et kom fe bru a ra

1943, na re dio da se u BMM-u pro iz vo de

lov ci ten ko va sa oru |em ka li bra 75 mm, na

ba zi pan ce ra 38. 

Teh ni~ ki cr te ̀ i bi li su za vr {e ni 17.

de cem bra 1943, a mar ta 1944. i tri pro -

to ti pa. Lo vac ten ko va za sni vao se na jed -

no stav noj mo di fi ka ci ji ten ka sa te lom pri -

la go |e nim za oru |e ka li bra 75 mm PaK 39,
sa ce vi du ̀ i ne 48 ka li ba ra ili, kao su to

Nem ci be le ̀ i li, L/48. U od no su na skrom ne

di men zi je vo zi la, do bi la se so lid na oklop -

na za {ti ta – ~e o na plo ~a (60 mm) iden ti~ ne

de bqi ne po sta vqe na je pod uglom od 60°, ta -

ko da vo zi lo ima ekvi va lent za {ti te od 120

mm ~e li ka. Krov na plo ~a bi la je de be la os-

am mi li me ta ra, pod 10 mm, a zad wa stra na

i do wi deo te la 20 mi li me ta ra. Me ha ni zam

oru |a bio je za {ti }en sa tzv. sviw skom gla -
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su sve do po sled wih sed mi ca ra ta u je di ni ce

do la zi le for ma cij ski po pu we ne ba te ri je. 

Na sa mom kra ju ra ta di vi zi o ni su ~e sto

ima li sa mo dve ba te ri je od de set sa mo hot ki i

dve za ko man du. Ne ke di vi zi je do bi le su sa -

mo ~e tu het ze ra. Za po sled we po ku {a je od -

bra ne for mi ra ne su sa mo stal ne bri ga de i

di vi zi o ni lo va ca ten ko va sa me {o vi tim iz -

bo rom het ze ra i juri{nih oru|a (StuG), po -

ro di ce lo va ca ten ko va iz ra |e nih od ele me -

na ta ten ka Pan cer III i IV. Po sa de su ob u ~a va -

ne u Mi lo vi ca ma, u po seb noj {ko li za lov ce

ten ko va. Nem ci ma su het ze ri bi li iz u zet no

po treb ni i za to ni su ra do da va li ta vo zi la

sa ve zni ci ma. Sa mo su Ma |a ri, kao pro ve -

re ni sa ve zni ci, do bi li 75 pri me ra ka. 

Po ka za lo se na Is to~ nom fron tu da je

u ~e o nom su ko bu het ze ra sa ten kom T-34/85

ne ma~ ka po sa da ima la pri li ku da, ako pre -

ci zno po go di, uni {ti pro tiv ni ka uda qe nog

700 me ta ra. Ako ga ne bi po go di la na 400

me ta ra uda qe no sti, tenk T-34/85 bi za si -

gur no pro bi jao ~e o nu plo ~u het ze ra. Rat na

is ku stva po ka za la su da se het zer naj bo qe

ko ri sti iz za se de i u ur ba nim uslo vi ma. Vr -

lo ma la mo gu} nost po kre ta wa oru |a mo ra -

la se stal no na dok na |i va ti pre me {ta wem

vo zi la to kom bor be. Ta da se pro tiv ni~ koj

va tri iz la ga la skro m na bo~ na za {ti ta i to

se obi~ no za vr {a va lo smr }u po sa de. 

Za sa mo od bra nu od pe {a di je hez ter je

imao mitraqez 7,92 mm M-34 „{a rac", ko -

jim se ru ko va lo iz vo zi la, ali je pro blem

pred sta vqa la po pu na mu ni ci jom, jer se ta da

mo ra lo iza }i iz van krov ne plo ~e. 

Osim osnov nog mo de la, za po tre be

ko man do va wa u di vi zi o ni ma pro iz vo di lo

se ko mand no vo zi lo be fel va gen 38 (Be -
fehlswa gen), ko je je, za raz li ku od bor be -

nih vo zi la, ima lo osnov ni ra dio-ure |aj

U se rij sku pro iz vod wu sa mo hot ka je

uve de na pod du ga~ kom ozna kom, ko ja sre -

}om ima skra }e ni ob lik – ju ri {no oru |e

Stu Gesch 38(t). U Ne ma~ koj KoV vo zi lo su

ozna ~i li kao la ki lo vac ten ko va 38 (Le ic -
hte Pan zerjäger 38).  Zva ni~ na ozna ka sa -

mo hod nog oru |a od ok to bra 1944.  bi la je

Jag dpan zer 38(t) – iza ozna ke na me ne –

„lo vac ten ko va". Sle di la je ozna ka na sle -

|e na od iz vo ra {a si je la kog ten ka 38.

Ma lo slo vo „t“ u za gra di ozna ~a va dr ̀ a -

vu po re kla ten ka – ^e ho slo va~ ku u skla du

sa ne ma~ kim je zi kom. Ime het zer (li si ~ar)

od no si lo se na sli~ no vo zi lo E-10, iz ra -

|e no u [ko di kao pro to tip, ali su zbog

gre {ke tim ime nom kr {te ne i pr ve sa mo -

hot ke pre da te je di ni ca ma. U zva ni~ nim do -

ku men ti ma ni je se ko ri sti lo ime het zer,

ali se ono odo ma }i lo me |u po sa dom. Do -

du {e, ne u pre ve li koj me ri. Tek po sle ra -

ta se, za hva qu ju }i qu bi te qi ma rat ne teh -

ni ke i ma ke ta ri ma, oba ve zno na vo di ime

het zer uz iz vor nu zva ni~ nu ozna ku.  

Razli~ite oznake

„Hetzer“ iz Tenkovskog vojnog u~ili{ta 

na tenkodromu u Beloj Crkvi 1947. godine



FuG5 (kao na svim vo zi li ma) i do dat ni ra -

dio-ure |aj FuG8. 

Iz ra |e no je 181 vo zi lo za iz vla ~e we

ber ge pan cer 38 (Ber ge pan zer wa gen 38), sa

~e ti ri ~la na po sa de i ma som od 14,5 to na.

Za Ar den sku ofan zi vu de cem bra 1944. go -

di ne pri pre mqe no je 20 het ze ra sa pla me -

no ba ca ~i ma flam pan cer 38 (Flam mpan zer).
Po ~et kom 1945. ma li broj het ze ra do bio je

75 mm KwK 42 L/70, ka kav se ko ri stio na

ten ku pan ter. Po ka za lo se da pre vi {e te -

{ka i du ga~ ka cev ni je prak ti~ no re {e we,

jer se vo zi lo te {ko kre }e. 

Na 30 vo zi la ugra |e ne su ha u bi ce 150

mm sIG33/2. Po ku {a na je ugrad wa bes tr zaj -

nog oru |a 75 mm Pak 39/1 L/48, u va ri jan ti

na zva noj star (Sta rr), i iz ra |e no je 14 pri -

me ra ka. Pla no ve za ma sov nu pro iz vod wu

pre ki nuo je kraj ra ta. 

Raz vi ja ne su broj ne mo di fi ka ci je na

{a si ji het ze ra, sa oru |i ma 105 mm, 75 mm,

pro tiv a vi on ska va ri jan ta itd., ali one ni -

su re a li zo va ne u ko li ~i na ma bit nim za

isto ri ju Dru gog svet skog ra ta, ili ni su pro -

{le da qu fa zu od pro to ti pa. 

Po sle ra ta je u ^e ho slo va~ koj na sta -

vqe na pro iz vod wa het ze ra sa no vom ozna -

kom ST-I (sti ha~ tan ku – lo vac ten ko va). Vo -

zi la ST-III/CVP bi la su ne na o ru ̀ a na  za

obu ku po sa da. ^e ho slo va ci su 1949. uve li

u na o ru ̀ a we 249 ST-I, kao do da tak za rat -

ni plen. Zbir no, ko ri sti li su vi {e od 300

het ze ra do sre di ne pe de se tih go di na. 

Za [vaj car sku je iz ra |e no 158 vo zi la

G-13 sa oru |em 75 mm Stuk 40 i di zel mo to -

rom od 150 KS i ten ko vi za iz vla ~e we sa

fa bri~ kom ozna kom DT-III. Ta vo zi la su upo -

tre bqa va na do po ~et ka se dam de se tih go di na. 

Do la zak na Bal kan

Hez te ri su bi li vr lo ret ko u je di ni ca -

ma ne ma~ ke si le na Bal ka nu. Dve SS di vi zi -

je pri mi le su no va vo zi la iz fa bri ke to kom

od mo ra 1944. go di ne na pod ru~ ju Ma ri -

bor–Ptuj–Ce qe. U 31. SS di vi zi ju Lom bard

je no vem bra 1944. go di ne uvr {te no 14 het -

ze ra, ko ji su po vre me no to kom od mo ra i po -

pu ne ko ri {}e ni u bor ba ma pro tiv slo ve na~ -

kih par ti za na. Ta je di ni ca se pre ba ci la u

Ma |ar sku ra di bor be pro tiv sovjetske

armije, a na we no me sto do {li su de lo vi 14.

SS Ga li ci en gre na dir ske di vi zi je, u ko joj se

de cem bra 1944. go di ne, u imo vi ni od re da

lo va ca ten ko va, vo di 14 het ze ra. I oni su

ko ri {}e ni pro tiv Na rod no o slo bo di la~ ke

voj ske Ju go sla vi je (NOVJ).

Du ̀ e vre me na Bal ka nu za dr ̀ a la se

181. pe {a dij ska di vi zi ja Ver mah ta. Ona se

le ta 1944. go di ne bo ri la pro tiv NOVJ na

pro sto ru Cr ne Go re i Her ce go vi ne. U we -

nom 222. od re du lo va ca ten ko va se od ok -

to bra 1944. go di ne na la zi lo 14 het ze ra.

Do dat nih de set pri me ra ka u{lo je u sa stav

tog od re da ja nu a ra 1945. go di ne. Oni su

pro le }a 1945. go di ne ko ri {}e ni u bor ba -

ma u Po sa vi ni, Mo sla vi ni i Za gor ju, sve

do 12. ma ja 1945. go di ne, ka da je raz o ru -

`a na di vi zi je kod Ce qa.  

Ne ko li ko da na pred po la zak NOVJ u

pro boj Srem skog fron ta 10. apri la 1945.

go di ne, 141. od red lo va ca ten ko va 41. tvr -

|av ske pe {a dij ske di vi zi je pri mio je 10

het ze ra. Oni ni su za u sta vi li pro dor NOVJ

i od red se po vla ~io sa glav ni nom je di ni ca

di vi zi je kroz Srem do Za gor ja. Di vi zi ja se

pre da la 10. ma ja 1945. go di ne, kod Klaw -

ca. U do ku men ti ma NOVJ iz ra ta te {ko se

mo ̀ e pra ti ti ka da su het ze ri po sta li plen

po bed ni ka, jer ~e sto teh ni~ ki ne u ki par ti -

za ni ni su na vo di li pre ci zne ozna ke teh ni -

ke. Za to se het zer la ko mo ̀ e za me ni ti za

StuG III ili 40, jer su svi svr sta va ni pod is-

to ime – fer di nand. 

Is tra ̀ i va~ Dra gan Sa vi} iz Be o gra -

da, ko ji pro u ~a va rat ni plen NOVJ, pro ce -

wu je da se do dva de se tak het ze ra na {lo u

po se du NOVJ. U po ~et ku su to bi li po je di -

na~ ni pri mer ci – na pri mer, mar ta 1945.

go di ne kod Pe tlov ca u Ba ra wi i sle de }eg

me se ca kod Na {i ca. Pri li kom raz o ru ̀ a -

wa 41. i 181. di vi zi je pe to kra ke su do bi le

31
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U Na rod no o slo bo di la~ koj voj sci Ju go sla vi je i u pr vim go di na ma

po sle ra ta u JA za ve }i nu sred sta va rat ne teh ni ke ko ri {}e na su,

uslov no re ~e no, do ma }a ime na ko ja ni su ima la ve ze sa iz vor nim ozna -

ka ma. Ta ko su par ti za ni het ze re re dov no „pre po zna va li" kao fer di -

nan de, ia ko su to ne u po re di vo ve }a sa mo hod na oru |a i ni jed no ta kvo

se ni je ni po ja vi lo na na {im pro sto ri ma. Mo ̀ da su za fer di nan da

na {i par ti za ni ~u li od Ru sa. Oni su od vre me na Kur ske bit ke (1943.

go di ne), ka da su fer di nan di pr vi put uve de ni u bor bu, sva ku ne ma~ ku

sa mo hot ku na zi va li po wi ma. Bez ob zi ra na po re klo, sa svim je iz ve -

sno da su se u ru ka ma par ti za na na {li het ze ri, a ne fer di nan di.

Par ti zan ski fer di nan di



sve pre o sta le sa mo hot ke. U Ce qu su pro na -

|e na naj ma we dva het ze ra. 

U pr vim po rat nim me se ci ma svi ten ko -

vi i sa mo hod na oru |a kon cen tri sa ni su u Pr-

voj ten kov skoj ar mi ji, od no sno od po ~et ka

1946. go di ne u Ko man di ten kov skih i mo to -

ri zo va nih je di ni ca JA. U to vre me na la zi mo

vo zi la het zer u 2. ten kov skoj bri ga di, u ko joj

su osnov no na o ru ̀ a we bi li ten ko vi T-

34/85. Ta je di ni ca je po sle ra ta naj pre bi la

u Qu bqa ni, a za tim u Ma ke do ni ji. U we nom

sa sta vu ta da su bi la dva ten kov ska ba ta qo -

na T-34/85 sa po osam pri do da tih het ze ra. 

Sa mo hot ke su ve} 1946. go di ne kon cen -

tri sa ne u Sa mo hod noj ar ti qe rij skoj pro tiv -

ten kov skoj bri ga di (ka sni je pu ku) u Na {i ca -

ma. Ne ko li ko tih vo zi la oti {lo je u Al ba ni -

ju 1946. go di ne kao me |u ar mij ska po mo}. Bi -

ra na su vo zi la ma lih di men zi ja i ve li ke po -

kre tqi vo sti, po god na za al ban ske pla ni ne,

pa su se me |u 21 vo zi lom (po klo we nog od re -

da) na {li het ze ri. Svi su pre pri mo pre da je

ge ne ral no re mon to va ni u Cen tral noj ten kov -

skoj ra di o ni ci u Mla de nov cu. Obu ku Al ba -

na ca pro ve li su u bli zi ni Ti ra ne pri pad ni -

ci Komande TMJ, ko ji su se vra ti li u ze mqu

1947, ka da su lo kal ne po sa de i sta re {i ne

ovla da le osnov nim zna wi ma.

Naj ma we ~e ti ri ili pet het ze ra uvr {e -

no je u sa stav Ten kov skog voj nog u~i li {ta

(TVU), for mi ra nog no vem bra 1945. go di ne

za {ko lo va we ofi ci ra ten kov skih je di ni ca.

Po la zni ci, ko je su iza bra li rat ni pod o fi -

ci ri i kan di da ti sa ma tu rom, bi li su u TVU

dve go di ne, do pro mo ci je u ~in pot po ru~ ni -

ka. Od tre }e kla se {ko lo va we je tra ja lo tri

go di ne. U po ~et ku se TVU na la zi la na Ba wi -

ci, a od le ta 1946. go di ne u Be loj Cr kvi. Ta -

mo je u na stav noj ten kov skoj je di ni ci pro vo -

|e na obu ka bu du }ih ofi ci ra na het ze ri ma.

Kao po li gon za tak ti~ ku obu ku ko ri sti lo se

pro stran stvo De li bat ske pe {~a re. 

Po sle Re zo lu ci je In for mbi roa

1948. go di ne bez bed no sne pri li ke u Be loj

Cr kvi bi le su vr lo slo ̀ e ne, jer se ten ko -

drom na la zio uz sa mu gra ni cu sa Ru mu ni -

jom, a ka sar ne i park bor be nih i ne bor be -

nih vo zi la sa mo pet sto ti na me ta ra od gra -

ni ce, pot pu no iz lo ̀ e ni va tri sa is to~ ne

stra ne. U to vre me sva bor be na vo zi la

odr ̀ a va na su u pu noj go to vo sti za even tu -

al nu od bra nu dr ̀ a ve.

[ko lo va we se mo ra lo na sta vi ti, pa

su kra jem le ta 1948. go di ne TVU i Ten kov ska

ofi cir ska {ko la pre me {te ni u Ba wa lu ku,

sa svom teh ni kom, ukqu ~u ju }i i het ze re. Oni

su ukr ca ni na va go ne i pre ve ze ni u no vi

gar ni zon. U skla du sa pro me nom od no sa

pre ma biv {im is to~ nim sa ve zni ci ma od ba -

~en je ru si zam u~i li {ta i od 1950. ofi ci -

ri ten ki sti su {ko lo va ni u Ten kov skom

{kol skom cen tru. Na het ze ri ma su se ob u -

~a va li po la zni ci ~e tvr te kla se, pri mqe ne

1949, i pe te kla se iz 1950. go di ne. 

Sve do ~e we

Ge ne ral-pot pu kov nik u pen zi ji Mi lo sav

C. \or |e vi}, pri pad nik 5. kla se i da nas

stal ni sa rad nik ma ga zi na „Od bra na", se }a

se tih da na. Na pr voj go di ni {ko lo va wa, po -

sle obu ke za vo za ~e mo tor nih vo zi la, u~i li

su da vo ze i oklop ne au to mo bi le ita li jan skog

po re kla, a u dru goj go di ni je lo vac ten ko va

het zer bio pr vo gu se ni~ no bor be no vo zi lo na

ko jem je ob u ~a van 51 bu du }i ofi cir iz 5. kla -

se. Oni su na tim sred stvi ma ovla da li ve {ti -

nom upra vqa wa gu se ni~ nim vo zi lom, za tim

pro vo di li ga |a wa iz osnov nog oru |a i mi tra -

qe za i tak ti~ ku obu ku. Ge ne ral \or |e vi} ka ̀ e

da su na ve ̀ ba ma sa vo dom het ze ri stal no

ima li ulo gu pro tiv ni~ ke stra ne „pla vog”, a

da su ten ki sti u T-34 bi li „cr ve na” stra na. U

to vre me su mla di pi tom ci te {ko pri ma li k

sr cu to da sva ki put bu du „Nem ci”.

Na het ze ri ma su naj ~e {}e ve ̀ ba li na

Ba wa lu~ kom po qu, ali su iz la zi li i na te ren

– na po li go ne Bron za ni maj dan, Ma wa ~a i

Ukrin ski lug kod Pr wa vo ra. Ga |a wa iz oru -

|a 75 mm re dov no su se pro vo di la za vr {no

sa ~e tvr tom kla som, za to {to se u jed nom in -

ci den tu gra na ta pre ra no ak ti vi ra la. Ko -

man dant T[C pu kov nik Du {an ]or ko vi} je

za to za bra nio da se ga |a iz het ze ra.

Pre ma re ~i ma ge ne ra la \or |e vi }a,

ko ji se u het ze ru oku {ao u ulo zi vo za ~a, ni -

{an xi je i ko man di ra, we go vi uti sci o ten ku

sli~ ni su oni ma ko je su ima li u ra tu ten ki -

sti Ver mah ta – to je vo zi lo sa sku ~e nim pro -

sto rom za po sa du i sa ne pri rod nim sme {ta -

jem po sa de. Na i me, sva tri iz vr {i o ca se di -

la su sa le ve stra ne, a sa mo je pu ni lac bio

sa de sne. Za to se oru |em vr lo te {ko ru ko -

va lo. Vo za ~i ma ni skog ra sta pro blem je

pred sta vqao vi so ki sme {taj pe ri sko pa, pa

su se de li na vre }i pe ska ka ko bi ima li po -

gled iz van vo zi la.

Sa mo hot ke het zer po vu ~e ne su iz na o -

ru ̀ a wa na kon za vr {et ka obu ke pe te kla se

1952. go di ne. U to vre me su u T[C i je di ni -

ce ma sov no uve de na bor be na vo zi la ame ri~ -

kog po re kla, ko ja su is ti snu la po sled we pre -

`i ve le pri mer ke teh ni ke iz rat nog ple na. 

Alek san dar RA DI]

15. novembar  2008.32

Po sa da: ~e tvo ro ~la na – ko man dir, ni -

{an xi ja, pu nilac i vo za~

Bor be na ma sa: 15,750 t

Na o ru ̀ a we: top 75 mm PaK 39/L 48 sa 40

/41 ili 45 met ka, mi tra qez 7,92 mm

MG34 ili MG42 sa 600 me ta ka

Po gon ska gru pa: ben zin ski {e sto ci lin -

dri~ ni vo dom hla |e ni mo tor Pra ga AC/2,
sna ga 117 kW (160 KS),

pri 2.800 obr ta ja u mi nu ti, dva re zer vo -

a ra za 320 l go ri va

Di men zi je: du ̀ i na 6.270 mm, {i ri na

2.630 mm, vi si na 2.170 mm, 

kli rens 420 mm

Mak si mal na br zi na na pu tu: 42 km/~

Br zi na kre ta wa iz van pu ta: 15 km/~

Ra di jus kre ta wa na pu tu: 177 km

Ra di jus kre ta wa iz van pu ta: 130 km

De bqi na oklo pa: ~e lo – 60 mm, bo ko vi –

20 mm, pod i krov ne po vr {i ne 8 mm, 

bo ko vi su za {ti }e ni plo ~om od pet

milimetara

Tak ti~ ko-teh ni~ ke ka rak te ri sti ke

Iz plena 16. vojvo|anske divizije NOVJ 

u mestu Petlovac u Barawi, marta 1945.
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D O  M A  ] I  [ K O L  S K O - T R E N A @ N I  A V I  O N

La sta-95

P
Avi on la sta-9 na me wen je

se lek ci ji kan di da ta 

u Voj noj aka de mi ji, 

osnov noj i po ~et noj 

obu ci pi lo ta. Le te li ca, 

u osnov noj va ri jan ti, 

spa da u akro bat sku 

ka te go ri ju. 

Pro jek to van je po 

svet skim stan dar di ma,

opre mqen 

sa vre me nom elek tron skom

opre mom, ko ja za do vo qa va

sve po sto je }e stan dar de 

i omo gu }a va GPS i 

ra dio-na vi ga ci ju. 

Avi on omo gu }a va 

spro vo |e we po ~et ne 

i de la osnov ne obu ke 

i jed no sta van pre laz 

na le te li ce za vi {i 

ni vo obu ke.

a ̀ wu do ma }e jav no sti avi on la sta-95

skre nuo je ka da je predstavqen na

pro {lo go di {wem saj mu NVO – Part -

ner 2007. In ten ziv ni je je o we mu po -

~e lo da se pri ~a to kom ju -la ove go di 

ne, ka da je Ju go im port–SDPR pot pi sao ugo -

vor sa ira~ kim mi ni star stvom od bra ne o

iz vo zu NVO ukup ne vred no sti od 230 mi -

li o na ame ri~ kih do la ra. Tim ugo vo rom

pred vi |e no je da se u Irak iz ve ze 20

{kol sko-eli snih avi o na do ma }e pro iz -

vod we la sta-95. 

Ina ~e, taj avi on je deo Pro jek ta la -

sta, ko ji se u na {oj ze mqi prisutan vi {e

od 25 go di na. Po sled wa le te li ca iz te

fa mi li je na sta la je na osno vu is ku sta va

ste ~e nih to kom raz vo ja la ste –1 i la ste

–2. Bi}e to posle gotovo jednog veka pr vi

srp ski avi on. 

Pr ve le te li ce 

Pri ~a o avi o nu la sta za po ~i we osam -

de se tih go di na pro {log ve ka. Na i me, 1982,

na osno vu stu di je „Stra te gi ja raz vo ja rat -

nog va zdu ho plov stva do 2000. go di ne“, ko ju

je ura di la Ko man da RV i PVO, na ~el nik Ge -

ne ral {ta ba do neo je od lu ku o iz ra di Pro -

gra ma re a li za ci je za no vi klip ni avi on. 

Pre ma usvo je nim tak ti~ ko-teh ni~ kim

zah te vi ma (TTZ), la sta je tre ba lo da bu de

pre la zni avi on iz me |u utve-75 i G-4, ka ko

bi se po sti gla eko no mi~ ni ja obu ka i lak {i

15. decembar  2008.
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na (dva pro to ti pa i {est avi o na nul te se -

ri je), pr vi pro to tip uni {ten je u ude su. To -

kom pri pre ma za ae ro mi ting ko ji je tre ba -

lo da se odr ̀ i u bu gar skom gra du Plov di -

vu, na ae ro dro mu u Ba taj ni ci do {lo je do

ka ta stro fe na pred se rij skom avi o nu, evi -

den cij ski broj 56 152. Tom pri li kom po gi -

nu je ta da {wi ko man dant VOC-a pu kov nik

Zo ran Vi di}.

Pre o sta li avi o ni nul te se ri je uo ~i

agre si je Na toa pre le te li su u Pan ~e vo i

bi li sme {te ni u ha la ma fa bri ke „Utva“,

ali su tu uni {te ni u pr voj no }i na pa da na

Ju go sla vi ju. Dru gi pro to tip ostao je u

VOC-u, ali je i on uni {ten iste no }i.

Nastavak pro je kta 

U ̀ e qi da la sta bu de avi on na ko jem }e

za po ~e ti obu ka voj nih pi lo ta, od no sno da

bu de ko ri {}en po ~ev {i od se lek ci je pa do

de }i za kqu ~ak: „Na osno vu do sa da po ka -

za nih let nih oso bi na i per for man si avi -

on la sta ima do bre iz gle de za da qi raz -

voj i mo ̀ e da se pri stu pi iz ra di pred se -

ri je”.

Na osno vu na ve de nog iz ve {ta ja

VOC-a i iz ve {ta ja Va zdu ho plov no teh ni~ -

kog in sti tu ta, a na pred log Voj no pri vred -

nog sek to ra Mi ni star stva od bra ne, za me -

nik na ~el ni ka Ge ne ral {ta ba za RV i PVO

kra jem 1985. do neo je re {e we o pro iz -

vod wi „0” (nul te) se ri je od {est avi o na.

Ka sni je je taj broj po ve }an na 10, pa opet

sma wen na {est.

Na kon iz ra de dru gog pro to ti pa (P2) i

we go vih is pi ti va wa, VOC, me |u tim, da je

za kqu ~ak da avi on ni je po do ban za osnov -

nu obu ku. 

Pro iz ve li su svih {est avi o na nul te

se ri je, a i do dat na ~e ti ri kom ple ta struk -

tu re. Od ukup no osam pro iz ve de nih avi o -

pre laz na avi on G-4. Od no sno, la sta je tre -

ba lo da u pro ce su obu ke voj nih pi lo ta za -

me ni mla zni avi on G-2. Ra di to ga se zah te -

va lo da ima pri bli ̀ nu opre mu avi o nu G-4,

da je ose }aj le te wa sli ~an onom na mla -

znim avi o ni ma i da ima ve li ke br zi ne u

sle ta wu i po le ta wu.

Va zdu ho plov no teh ni~ ki in sti tut je sep -

tem bra iste go di ne ura dio pro gram re a li -

za ci je. Ka da je taj do ku ment usvo jen, za no -

si o ca raz vo ja od re |en je Va zdu ho plov no teh -

ni~ ki in sti tut, a za fi na li za to ra pro iz -

vod we fa bri ka avi o na „Utva” – Pan ~e vo.

Glav ni ko o pe ran ti bi li su „So ko” – Mo star

(iz ra da kri la) i „Pr va pe to let ka – Na men -

ska” (iz ra da hi dra u li ke i staj nih tra  po va)

iz Tr ste ni ka. 

Pr vi pro to tip po le teo je 2. sep tem -

bra 1985. i na kon de li mi~ nih is pi ti va wa

II vr ste, ura |e nih do ude sa avi o na, Va zdu -

ho plov ni opit ni cen tar (VOC) dao je sle -
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Na osno vu spro ve de nih is pi ti va wa

avi o na la sta-1 mo ̀ e se kon sta to va ti da je

ma sa avi o na bi la ve }a od one pred vi |e ne

tak ti~ ko-teh ni~ kim zah te vi ma za tri do

{est od sto, za vi sno od kon fi gu ra ci je.

Avi on se do bro po na {ao na ma lim br zi -

na ma, ni je imao ten den ci je sa mo voq nog

ula ska u ko vit, a pred znak br zi ne sva qi -

va wa bio je sla bo iz ra ̀ en. Bio je uz du ̀ no

i po pre~ no sta ti~ ki sta bi lan. Uz du ̀ na i

po pre~ na di na mi~ ka sta bil nost za do vo -

qa va je ni vo 1 MIL spe ci fi ka ci ja 8785B.
Kril ca su efi ka sna. Ka da je re~ o po na -

{a wu u ko vi tu, avi on je za do vo qa vao pro -

pi se (AP970, MIL i FAR). 

U sta ci o nar nom re ̀ i mu naj ve }a ho -

ri zon tal na br zi na i br zi na pe wa wa ni su

za do vo qi le tra ̀ e ne zah te ve. To je po pra -

vqe no kod avi o na „0” se ri je. Mo gu }e je iz -

vo |e we evo lu ci ja u ver ti kal noj rav ni, ali

je pad br zi ne ta kav da se zah te va lo pre -

ci zno upra vqa we – avi on je bio ose tqiv

na po gre {no ko man do va we. 

Ia ko je, u osno vi, avi on za do vo qio

TTZ (a po seb no nul ta se ri ja), zbog ae ro -

di na mi~ kih ka rak te ri sti ka i er go no mi je

ka bi ne ni je bio po go dan za osnov nu obu ku

pi lo ta.

Na kon spro ve de nih za vr {nih is pi ti -

va wa, VOC je dao za kqu ~ak da la sta-1 ni -

je po dob na za osnov nu obu ku.

Is pi ti va wa 
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da u tim fa za ma le te wa pi lot ima de li mi~ -

ni ose }aj kao da je u mla znom avi o nu. 

Ka da je re~ o kon cep tu opre ma wa,

tra ̀ e no je da bu de pri la go |en iz vr {e wu

de fi ni sa ne na me ne za ka te go ri ju la kih

klip nih avi o na, dok je kod la ste-1 zah te -

van vi sok ni vo opre mqe no sti, ras po red

ko man di i ure |a ja u ka bi ni, te te ̀ wa ka

uni fi ka ci ji po stu pa ka i pro ce du ra ko je

tre ba da obez be de br zu adap ta ci ju pi lo ta

u~e ni ka pri pre la zu na vi {i ni vo obu ke

na avi on G-4.

Pro gra mom je bi la pred vi |e na iz ra da

dva pro to ti pa, sta ti~ ka pro ba, a na kon

raz voj nih i za vr {nih is pi ti va wa i se ri ja

od 48 avi o na.

Od kon cep ta avi o ne la sta-1 za dr ̀ a -

no je kri lo, a trup je mo di fi ko van, sma we -

wem we go ve du ̀ i ne i okva {e ne po vr {i ne.

Pro je kat la sta-2 ni je imao sre} nu

sud bi nu. Ka da je za po ~e la iz ra da dva pro -

to ti pa i sklo pa sta ti~ ke pro be, usled po -

zna tih de {a va wa u Ju go sla vi ji, 30. av gu sta

1991, od lu kom po mo} ni ka SSNO za voj no -

pri vred ni sek tor, pre ki nu ti su svi raz voj -

ni pro gra mi. 

Kra jem 1993. i po ~et kom 1994. spro -

vo de se ak tiv no sti ra di na stav ka pro jek ta

la sta. Ura |en je no vi TTZ, a na osno vu we ga

Voj no teh ni~ ki in sti tut iz ra |u je Pro gram

re a li za ci je ko ji je odo bren po ~et kom 1995.

go di ne.

S ob zi rom na zah te ve iz Pro gra ma

re a li za ci je la sta-95 je avi on na me wen za

se lek ci ju, po ~et nu i osnov nu obu ku, sa ma -

lim br zi na ma sle ta wa i po le ta wa, te „do -

bro }ud nim” po na {a wem – pra {ta gre {ke

ne is ku snom pi lo tu.

Aktuelni mo del

Avi on je pro jek to van na osno vu va zdu -

ho plov nih pro pi sa Fe de ral Avi a ti on Re gu la ti -
ons (F. A. R. – Part 23: Air wort hi ness Stan dards)
i to u dve va ri jan te: osnov noj, po zah te vi -

ma iz pro pi sa ko ji se od no se na akro bat -

sku ka te go ri ju avi o na (nz_max = 6.0 ,

nz_min = – 3), i u va ri jan ti avi o na s na o -

ru ̀ a wem, po zah te vi ma iz pro pi sa ko ji se

od no se na op {tu ka te go ri ju avi o na (nz_max
= 4.4, nz_min = –1.8 )

Svo jim ka rak te ri sti ka ma i osa vre me -

we nom opre mom avi on u pot pu no sti obez -

de la osnov ne obu ke, po ~et kom 1989. ura |e -

ni su no vi tak ti~ ko-teh ni~ ki zah te vi. Osnov -

ne raz li ke u TTZ-u u od no su na avi on la sta-

1 bi le u to me {to je iz ba ~e no po zi va we na

sli~ nost na men skih per for man si, po stu pa ka

i pro ce du ra pi lo ti ra wa sa avi o nom G-4,

od no sno taj zah tev je ume sto ka G-4 ge ne ral -

no de fi ni san na mla zne avi o ne. Ta~ ni je, de -

fi ni san je zah tev ka ka bin skom pro sto ru, a

iz ba ~en onaj ka ve li kim br zi na ma u fa zi

sle ta wa i po le ta wa. Vi {e se ni je tra ̀ i lo

Fi na li za tor i glav ni pro iz vo |a~

avi  o na la sta -95 je DOO „Utva“ AI-

Pan ~e vo. Staj ni trap, kom po nen te hi dra -

u li ke i in sta la ci je go ri va pro iz vo di

„Pr va pe to let ka – na men ska“ – Tr ste nik.

Na avi o nu se na la ze i pro iz vo di fir mi

„Te le op tik `i ro sko pi“, „Ti gar – teh ni~ ka

gu ma“ – Pi rot, „^a ja vec“ – Pro fe si o nal -

na elek tro me ha ni ka iz Ba wa lu ke, „Ko -

smos“ – Ba wa lu ka i mno gih dru gih.

Pro iz vo |a ~i

15. decembar  2008.
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la po x-osi, do bra vi dqi vost, lak pri stup

ko man da ma i pre ki da ~i ma.

Po ve }a nu si gur nost ra da ima i in sta -

la ci ja go ri va. To je po stig nu to ugrad wom

sla vi ne za is kqu ~e we mla zne pum pe u slu -

~a ju ot ka za elek tro pum pe. U ta kvim van red -

nim si tu a ci ja ma omo gu }en je nor ma lan do -

tok go ri va do mo to ra slo bod nim pa dom iz

re zer vo a ra, bez gu bit ka pri ti ska kroz mla -

znu pum pu. Ti me se omo gu }u je nor ma lan re -

`im ra da mo to ra do sle ta wa (bez akro ba -

ci ja i le| nog le ta).

Hi dra u li~ na in sta la ci ja je jed no stav -

ne kon struk ci je sa za seb nim hi dro si ste -

mom sa mo za uvla ~e we i iz vla ~e we staj nog

tra pa, bez po tro {we sna ge od avi on skog

mo to ra. Ma sa hi dra u li~ ne in sta la ci je u

od no su na la stu-1 sma we na je za oko dva i

po pu ta.

Avi on la sta-95 ima ugra |en po se ban

me ha ni~ ki si stem za iz vla ~e we staj nog tra -

pa u nu ̀ di (ako ot ka ̀ e hi dro in sta la ci ja).

Taj si stem omo gu }a va po u zda no iz vla ~e we

5
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be |u je obu ku pi lo ta u svim na me na ma: u

osnov nom, fi gur nom, na vi ga cij skom i in -

stru men tal nom le te wu, osnov nim ele men ti -

ma no} nog le te wa, in stru men tal nom sle ta -

wu II ka te go ri je, te osnov nim ele men ti ma ga -

|a wa, ra ke ti ra wa i bom bar do va wa (GRB).

U od no su na avi on la sta-1, mo ̀ e se

re }i da se ra di o pot pu no dru ga ~i joj le te -

li ci. Nov ae ro pro fil kri la, ma we spe ci -

fi~ no op te re }e we, ve }a po vr {i na, a i

dru gi pa ra me tri, ~i ne da se avi on la -

sta–95 „do bro }ud no po na {a”. 

No va je i kon struk ci ja tru pa, ma wa te -

`i na, bo qi ae ro di na mi~ ki ob lik, in te -

gral no ve zan sa ver ti kal nim re pom. Ume -

sto tro kra ke, dr ve ne eli se hof man, pre -

{lo se na dvo kra ku, me tal nu eli su Hart zell.
Po boq {a na je er go no mi ja ka bi ne i

ve ri fi ko va na kroz iz ra du dr ve ne atra pe.

U sklo pu po boq {a wa ka bin skog pro sto ra

is ti ~e se: ver ti kal no po de {a va we pi lot -

skog se di {ta, po de {a va we pi lot skih pe da -

staj nog tra pa i za bra vqi va we pre klop nih

upor ni ca u iz vu ~e nom po lo ̀ a ju za sve tri

no ge i pri ho ri zon tal noj br zi ni avi o na do

180 km/~. No snu no gu iz vla ~e dva ga sna ci -

lin dra, a glav ne no ge me ha ni~ ke opru ge sa

svo jom ener gi jom. 

Staj ni trap u uvu ~e nom po lo ̀ a ju dr -

`e po u zda ne me ha ni~ ke ku ke, ko je se la ko

od bra vqu ju (ma lom si lom). One efi ka sno

dr ̀ e no ge u za bra vqe nom uvu ~e nom po lo -

`a ju uz po mo} opru ge i mo me na ta op te re -

}e wa. Ugrad wom igli ~a stih le ̀ a je va vi so -

ke tvr do }e i ~vr sto }e, sa za ne ma r qi vim

tre wem ko tr qa wa (ko ji ima funk ci ju rol -

ni ce u uvu ~e nom za bra vqe nom po lo ̀ a ju za

sve tri no ge), eli mi ni sa na je mo gu} nost za -

gla vqi va wa staj nog tra pa u uvu ~e nom po -

lo ̀ a ju. Ma sa staj nog tra pa je za oko 25 od -

sto ma wa u od no su na staj ni trap avi o na

la sta-1. 

Funk ci o ni sa we hi dra u li~ ne in sta la -

ci je i staj nog tra pa pro ve re no je na funk -

ci o nal nom mo de lu.

Avi on la sta-95 opre mqen je sa vre me nom elek tron skom opre mom ko ja

za do vo qa va sve po sto je }e me |u na rod ne stan dar de i omo gu }a va iz vr {e we

sle de }ih osnov nih funk ci ja: dvo smer nu ra dio ko mu ni ka ci ju va zduh–ze mqa

i va zduh–va zduh u VHF op se gu, sa fre kven cij skim sko kom od 25 i 8,33 kHz,
mi ni mal ne iz la zne sna ge 10 W, jed no vre me nim pri je mom svih zvu~ nih sig -

na la u obe ka bi ne i stal nu ko mu ni ka ci ju iz me |u pi lo ta. Na zah tev na ru -

~i o ca mo ̀ e se ugra di ti i ra dio ure |aj UHF op se ga sa raz ma kom ka na la

od 25 kHz, mi ni mal ne iz la zne sna ge od 10 W.

Sem to ga, sa te lit ska na vi ga ci ja i ra di o na vi ga ci ja oba vqa se ko ri -

{}e wem pri jem ni ka sa te lit ske na vi ga ci je i ze maq skih ra dio fa ro va,

VOR-a i ra dio kom pa sa.

Sle ta we se oba vqa i u slo ̀ e nim me te o ro lo {kim uslo vi ma, ka te go -

ri je II, da wu i no }u na ba zi po sto je }eg ILS si ste ma i GPS ure |a ja. Avio-

`i ro ho ri zont po ka zu je po lo ̀ aj avi o na, a kurs le ta `i ro mag net ni kom -

pas i GPS ure |aj.

Elek tron ska opre ma

Letne mogu}nosti

Instrumentalna tabla predwe kabine (gore) 

i detonaciono se~ivo sistema za katapultirawe (dole)



zi ne kr sta re wa (pri 2.450 min-1) je 165

kW, a eko no mi~ na 60 od sto br zi ne kr sta -

re wa (pri 2.350 min-1) 132 kW.

Sve ko mand ne po vr {i ne su me ha ni~ ki

po kret ne. Po gon za kri la ca i sva tri tri -

me ra (pra vac, kril ca i vi si na) obez be |en

je elek tro po kre ta ~i ma.

Pi lot ska ka bi na omo gu }u je er go nom -

ski sme {taj 90 od sto sa da {wih pi lo ta srp -

skog ViPVO i kan di da ta za pi lo te u gra ni -

ca ma od 5 do 95 od sto i bez be dan sme {taj

za sve pi lo te do 99 od sto. Do bra je vi dqi -

vost iz ka bi ne, uz obez be |e we di rekt ne vi -

dqi vo sti pi ste u pri la zu (sa re zer vom od

dva ste pe na) iz pred we ka bi ne. Obez be |e -

no je nad vi {e we zad weg pi lo ta od mi ni -

mal no 100 mi li me ta ra.

Se di {te je er go nom ski po god no, po -

de {a va se po vi si ni, sa mo gu} no {}u sme -

{ta ja le| nog pa do bra na sa si ste mom ve za

(ko je obez be |u je fik si ra we pi lo ta u se -

di {tu u svim uslo vi ma le ta i nor mal nu

ma ni pu la ci ju svim

ure |a ji ma u avi o -

nu, te br zo i la ko

na pu {ta we avi o na

na ze mqi i u le tu).

Ima pe da le ko je

mo gu da se po de {a -

va ju. Obez be |e no

je spa sa va we pi lo -

ta uo bi ~a je nim na -

pu {ta wem ka bi ne

(bez iz ba ci vog se -

di {ta) sa si ste -

mom za se ~e we sta -

kla ka bin skog po -

klop ca de to na ci o -

nim se ~i vom.

De to na ci o no

se ~i vo je raz vi je no

i pro iz ve de no u

Voj no teh ni~ kom in -

sti tu tu i kao deo

Mi ni mi za ci ja ma se struk tu re po stig -

nu ta je ko ri {}e wem sa vre me nih me to da pro -

ra ~u na ~vr sto }e na ba zi nu me ri~ ke si mu la -

ci je, uz za do vo qe we zah te va ~vr sto }e i kru -

to sti. Eks pe ri men tal no je ve ri fi ko va na

~vr sto }a struk tu re tru pa avi o na, ~i me je po -

tvr |en ta kav kon cept i pri stup ko ji se ba zi -

ra na pod di men zi o ni sa wu struk tu re.

Da bi se skra tio pe ri od ko ji se od no si

na mi ni mal nu eks pe ri men tal nu ve ri fi ka ci ju

~vr sto }e vi tal nih sklo po va avi o na la sta-95

(ko ji se zah te va ju pre pr vog le ta), u VTI-u su

iz vr {e ne nu me ri~ ke si mu la ci je po na {a wa

kqu~ nih sklo po va i od re |e ne eks pe ri men tal -

ne ve ri fi ka ci je na kom plek snim epru ve ta -

ma. Na taj na ~in, broj sklo po va ko ji se is pi -

tu ju pre pr vog le ta, a ~i me se ne za dr ̀ a va

pr vi let pro to ti pa, sve den je na mi ni mum.

Ma wa ma sa avi o na i no vo kri lo ~i ne

da la sta-95 ima ma le br zi ne sva qi va wa,

pri la za i ver ti kal ne br zi ne pro pa da wa,

ja san pred znak pre vu ~e nog le ta, do bro }ud -

no po na {a we u {i ro kom di ja pa zo nu ve li -

kih na pad nih uglo va (sa ma lim gra di jen tom

pro me ne po pre~ nog mo men ta) i jed no stav no

iz vo |e we ko sih i ver ti kal nih ma ne va ra.

Ve li ke br zi ne pe wa wa i pla fon le ta od -

re |e ne su tak ti~ ko-teh ni~ kim zah te vom.

Opis 

Struk tu ru avi o na ~i ni me tal ni trup

ti pa „qu ska” sa in te gral nim ver ti kal nim

re pom, ven tro lom i re {et ka stim mo tor -

skim no sa ~em, te me tal no kri lo sa dve ra -

me wa ~e i ho ri zon tal ni me tal ni rep.

Avi on po kre }e {e sto ci lin dri~ ni mo -

tor Lyco ming AE IO-540-L1B5D. Ubri zga va -

we go ri va je di rekt no, po se du je va zdu {no

hla |e we, ima Hart zell dvo kra ka me tal na

eli su i na me wen je za akro bat sko le te we.

Mak si mal na kon ti nu al na sna ga (H = 0 m

pri 2.700 min-1) je 220 kW, 75 od sto br -

si ste ma za se ~e we ka bin skog sta kla omo gu -

}u je efi ka sno se ~e we plek si sta kla de bqi -

ne tri mi li me tra, {to je po tvr |e no ni zom

is pi ti va wa. Ini ci ja ci ja se ~i va oba vqa se

sa dve kap su le, ugra |e ne u ini ci ja tor, ta ko

da se se ~i vo ak ti vi ra na oba svo ja kra ja.

U to ku obu ke, u osnov nim ele men ti ma

in stru men tal nog le te wa, avi o nom se upra -

vqa iz pred we ka bi ne. Ima si stem za si -

mu la ci ju le te wa u in stru men tal nim uslo vi -

ma, ko ji se la ko po sta vqa i ski da.

Avi on po le }e i sle }e sa be ton skih i

pri pre mqe nih trav na tih po let no-slet nih

sta za. Pne u ma tik glav ne no ge ima di men zi je

380x150, pne u ma tik no sne no ge 330x130.

Po sto je disk ko~ ni ce na glav nim to~ ko vi ma.

Ima po zi ci o na sve tla, re flek tor za

sle ta we, sve tlo za tak si ra we i pro tiv su da ra.

Ka da je re~ o eks plo a ta ci o nim od li ka -

ma tre ba re }i da je vek te le te li ce 6.000

sa ti le ta ili 20 go di na, op ti ma lan go di {wi

na let 300 sa ti. Op {ta oprav ka struk tu re i

mo to ra oba vqa se po sle 1400 sa ti le ta.

Sred we vre me iz me |u ot ka za si ste ma je vi {e

od 300 sa ti, a avi o na u ce li ni vi {e od 50

sa ti. Po treb no je do 10 mi nu ta odr ̀ a va wa

za pret po let ni pre gled, do 20 mi nu ta za me -

|u let ni pre gled sa pu we wem go ri va i do 30

mi nu ta za po sle let ni pre gled.

Vo ji slav DE VI]
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Avi o nom la sta-95 mo ̀ e se iz vo di ti

obu ka u ga |a wu, ra ke ti ra wu i bom bar do -

va wu, ko ri ste }i ko li ma tor ski ni {an

(op ci o no, po `e qi na ru ~i o ca, op to e lek -

tron ski) sle de }im va zdu ho plov no uboj nim

sred stvi ma: mi tra qe zi ma ka li bra 7,62

mm (op ci o no 12,7 mm), ne vo |e nim ra ket -

nim zr ni ma ka li bra 57 mm i i avi o bom -

ba ma ka li bra do 100 ki lo gra ma.

Naoru`awe

Pore|ewe

Dimenzije



15. decembar  2008.24

J
So vjet ski ju ri {nik 

iqu {in Il-2 po ja vio se

na ne bu Ju go sla vi je u 

je sen 1944, a od ja nu a ra

1945. ju go slo ven ski 

pi lo ti za po ~e li su na

we mu svoj bor be ni put.

To kom de se to go di {we

upo tre be u ju go slo ven skom

va zdu ho plov stvu 

ko ri {}e no je vi {e od

260 bor be nih Il-2 i 

36 tre na ̀ nih UIl-2, 

~i me je Ju go sla vi ja bi la

naj ve }i ko ri snik tih

avi o na po sle SSSR-a.

Uku pan na let to kom 

slu ̀ be na Il-2 iz no sio je

vi {e od 39.000 sa ti. 

u ri {ni avi on Il-2 stvo ren je na

li~ nu ini ci ja ti vu kon struk to ra Ser -

ge ja Iqu {i na. We go va za mi sao po -

~et kom 1938. bi la je da stvo ri avi -

on „le te }i tenk” ko me oklop ne }e bi- 

ti mr tav te ret ve} sa stav ni deo no se }e

kon struk ci je. Po sle vi {e pro je ka ta iz ra -

|e na su dva pro to ti pa dvo se dog avi o na

pod ozna kom B[-2, po go we na mo to rom

AM-35. Pi lot Vla di mir Ko ki na ki po le -

teo je pr vim pro to ti pom 2. ok to bra 1939.

a dru gim 30. de cem bra. Raz voj avi o na,

me |u tim, ni su za u sta vi li ni sla bo va tre -

no na o ru ̀ a we od sa mo ~e ti ri kril na mi -

tra qe za [KAS 7,62 mm i jed nog po kret -

nog [KAS-a u tu re li na vi ga to ra strel -

ca, te pro ble mi sa mo to rom i si ste mom

hla |e wa. 

Glav na oso be nost no vog ju ri {ni ka

bio je oklop ni trup od pan cir nog ~e li ka

AB-1, ko ji je do zvo qa vao iz ra du po vr {i -

na dvoj ne kri vi ne. Ipak, ostva re ne per -

for man se bi le su lo {i je od zah te va nih pa

je Iqu {in, u ne mo gu} no sti da na dok na di

ma wak sna ge ugra |e nog mo to ra, re {io da

pre va zi |e pro blem sma we wem te ̀ i ne

avi o na pre prav kom pr vog pro to ti pa B[-

2 iz dvo se da u jed no sed. U me |u vre me nu,

ugra |en je i no vi ka pri ci o zni mo tor AM-

38 ve }e sna ge pa je ta ko pre ra |e ni pro -

to tip ju ri {ni ka pod no vom ozna kom CKB-

57 po le teo 12. ok to bra 1940. 

Serijska proizvodwa

Ve tro vi ra ta ko ji su be sne li na za -

pa du Evro pe ubr za li su raz voj i od lu ku da

se ju ri {nik {to pre pu sti u se rij sku pro -

iz vod wu. Na red bom Mi ni star stva va zdu -

ho plov ne in du stri je SSSR-a pred vi |e no

je po kre ta we se rij ske pro iz vod we bu du }eg

Il-2 isto vre me no u ~e ti ri va zdu ho plov -

ne fa bri ke. Do 30. ju na 1941, ume sto

pla nom pred vi |e nih 370 Il-2 is po ru ~e no

je 249 avi o na. U tre nut ku na pa da Ne ma~ -

ke na SSSR, 22. ju na, u je di ni ca ma na

fron tu na la zi lo se sve ga 18 avi o na Il-

2. Prak ti~ no, so vjet ski pi lo ti avi o na Il-

2 bor be no su se ob u ~a va li u su ro vim

uslo vi ma – u ra tu. 

Od 1941. do 1945. ukup no je pro iz -

ve de no 36.154 bor be nih i tre na ̀ nih

avi o na Il-2 i UIl-2, od ~e ga je sko ro

11.000 iz gu bqe no u bor bi. Na wi ma je
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to kom Dru gog svet skog

ra ta 847 so vjet skih

pi lo ta do bi lo sta tus

na rod nog he ro ja. Is -

po ru ~en je i va zdu ho -

plov stvi ma Poq ske,

^e ho slo va~ ke, Bu gar -

ske i Ju go sla vi je, a za -

ple we ne pri mer ke ko -

ri sti li su i Nem ci i

Ma |a ri. 

To kom sep tem bra

1944. so vjet ske va zdu -

ho plov ne sna ge iz sa -

sta va 17. va zdu ho plov -

ne ar mi je ot po ~e le su

dej stva i po ci qe vi ma

u Ju go sla vi ji. Ra di

pru ̀ a wa po dr {ke je -

di ni ca ma NOVJ i Cr -

ve ne ar mi je, iz re jo na

Turn Se ve ri na u Ru mu -

ni ji, na ae ro dro me kod

Cr ve ne Cr kve u Ba na -

tu, 17. ok to bra pre ba -

zi ra le su 10. gar dij ska

ju ri {na i 236. lo va~ -

ka di vi zi ja. 

U bor ba ma za

oslo bo |e we Be o gra da

u~e stvo va li su i ju ri -

{ni ci iz 10. va zdu ho -

plov nog kor pu sa sa -

sta va dve ju ri {ne i

jed ne lo va~ ke di vi zi je.

U na pa du na pro tiv ni -

ka u re jo nu Ze mu na, 19.

ok to bra, u~e stvo va la

je gru pa od 25 avi o na Il-2 951. ju ri {nog

pu ka 306. di vi zi je. Tom pri li kom vo |a

jed ne gru pe, ka pe tan Ivan Fi lo nov, obo -

ren je i po gi nuo. U bor ba ma za oslo bo |e -

we Be o gra da is ta kao se i pi lot za stav nik

Ser jo gin, pri pad nik 672. ju ri {nog pu ka

iste di vi zi je, bom bar do va wem ne ma~ kih

sna ga na pri la zi ma Be o gra du i Ze mu nu.

Za te za slu ge pro gla {en je he ro jem SSSR-

a, a we go vo ime po sta lo je po zna ti je po sle

ka ta stro fe ko ju je do ̀ i veo 27. mar ta

1968. ka da je, kao in struk tor so vjet skih

ko smo na u ta, po gi nuo sa Ju ri jem Ga ga ri nom

u tre na ̀ nom avi o nu MiG-15 UTI.

Vazduhoplovna 

divizija

Na osno vu Spo ra zu ma o ko or di na -

ci ji dej stva NOVJ i Cr ve ne ar mi je, po -

stig nu tog  21. sep tem bra 1944. u Mo skvi,

pred vi |e no je, osim osta log, da se NOVJ-

u do de le dve va zdu ho plov ne di vi zi je: jed -

ne ju ri {ne i jed ne lo va~ ke. Ugo vor o ustu -

pa wu tih je di ni ca pot pi san je 15. no vem -

bra u Be o gra du, i pre ma we mu, iz sa sta va

10. gar dij ske ju ri {ne di vi zi je pri mqe na

25
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su 122 bor be na ju ri {na avi o na Il-2 i

tri tre na ̀ na UIl-2 sa du plim ko man da -

ma. Da bi se ko ri {}e we avi o na i wi ho va

bor be na upo tre ba {to efi ka sni je sa vla -

da li pri me we no je opro ba no is ku stvo iz

Pr vog svet skog ra ta u for mi ra wu srp skog

va zdu ho plov stva pre ko sa sta va fran cu ske

avi ja ti ke. Pre u zi ma we je di ni ca te klo je

pa ra lel no sa obu kom i bor be nim dej stvi -

ma, pa su ta ko iste avi o ne Il-2 jed no vre -

me no ko ri sti li i ru ski ju ri {ni pu ko vi i

no vo for mi ra ni ju go slo ven ski, ko ji su ob -

je di we ni pod 42. va zdu ho plov nom ju ri -

{nom di vi zi jom. 

Pri ku pqa we i raz me {taj teh ni~ kog i

dru gog ne le ta~ kog sa sta va po ju ri {nim pu -

ko vi ma iz ve de ni su u pr voj po lo vi ni de -

cem bra 1944. go di ne. U tim pu ko vi ma za -

po ~e li su i kur se vi za ospo so bqa va we va -

zdu {nih stre la ca. Obu ku su pro {la 122

strel ca, a sa mo ~e tvo ri ca je ni su po lo ̀ i -

li. Ve} kra jem fe bru a ra 1945. go di ne oni

su ukqu ~e ni u pr ve bor be ne za dat ke. 

Za obu ku na {ih pi lo ta, ko ji do ta da

ni su le te li na Il-2, po ~et kom de cem bra

1944. for mi ran je cen tar za pre o bu ku

pod ko man dom ka pe ta na Mi lu ti na Gro zda -

no vi }a. Ba zi rao je u Ze mu nu do 25. mar ta

1945. a od ta da do ras for mi ra wa, po ~et -

kom ma ja, na ae ro dro mu kod me sta Na daq.

U pe ri o du od 10. de cem bra 1944. do 5.

ma ja 1945, u we mu su odr ̀ a na tri kur sa za

pre o bu ku i bor be nu obu ku na Il-2. Do

ras for mi ra wa cen tra pre o bu ku je za vr -

{io 131 pi lot. 

Na tim kur se vi ma ko ri {}e ni su avi -

o ni iz u ze ti iz bor be nih je di ni ca 42. va -

zdu ho plov ne ju ri {ne di vi zi je. U cen tru se

1. apri la na la zi lo 13 avi o na Il-2 i 4

UIl-2. U to ku po sto ja wa cen tra pri li kom

pre o bu ke bi lo je ude sa na 14 Il-2 i jed -

nom UIl-2, a ~e ti ri Il-2 su uni {te na.

Bor be na is ku stva

Pr ve bor be ne le to ve na Il-2 iz ve li

su, 17. ja nu a ra 1945, pi lo ti 421. pu ka. U

po ~et ku su ju go slo ven ski pi lo ti le te li kao

pra ti o ci ru skih po sa da, a ka sni je su na

za dat ke i{li i u sa mo stal nim for ma ci ja -

ma. Na go di {wi cu ne ma~ kog na pa da na Be -

o grad, 6. apri la, pr vi put je po le te la

for ma ci ja sa sta vqe na is kqu ~i vo od do -

ma }ih po sa da na 4 Il-2, pred vo |e na ko -

man di rom 1. eska dri le Jo vom Utor ni kom.

To kom bor be nih dej sta va od ja nu a ra do

ma ja 1945. go di ne 421. puk imao je ukup no

274 le ta, bez ijed nog po gi nu log na za da -

ci ma. Naj vi {e bor be nih le to va, u na {im

va zdu ho plov nim je di ni ca ma for mi ra nim

od So vje ta, po sti gao je upra vo pi lot Jo -

van Utor nik – ukup no 39.

Uz le }u }i 22. ja nu a ra 1945. sa ae ro -

dro ma Ju go vi }e vo kraj No vog Sa da, svoj

pr vi bor be ni let iz veo je i 422. puk. Rat -

ni put za vr {i li su 9. ma ja na ma |ar skom

ae ro dro mu Ma |ar me~ ke, sa ukup no 272

bor be na le ta. Puk je to kom iz vo |e wa

bor be nih ope ra ci ja imao i gu bit ke: pi -

lot vod nik Si ma Mi haj lo vi} po gi nuo je 6.

apri la na svom pr vom bor be nom za dat ku.

Tre }i ju go slo ven ski ju ri {ni puk

(423.) svo ju bor be nu ka ri je ru za po ~eo je

19. ja nu a ra 1945. u Ru mi. Do kra ja ra ta

30 pi lo ta ju ri {ni ka tog pu ka iz ve lo je

186 bor be nih le to va na Il-2. Tom pri -

li kom po gi nu li su ko man dant pu ka ma jor

Mi lan Mal na ri} (31. mar ta) i pot po ru~ -

nik Va sa Goj ko vi} (15. apri la). Pi lo te tog

pu ka one mo gu }i li su da ostva re ve }i voj -

ni u~i nak uda qe nost me sta ba zi ra wa

(Ba~ ki Bre sto vac) od li ni je fron ta i ne -

do sta tak go ri va za avi o ne.

Ve li ki bor be ni do pri nos od ju go slo -

ven skih pi lo ta o~e ki vao se u ofan zi vi u

Sre mu, pred vi |e noj za 12. april 1945.

go di ne. Od po ~et ka bor be nih ope ra ci ja

na {e po sa de u 421. ju ri {nom pu ku iz ve le

su 176 bor be nih le to va, uz ukup ni gu bi -

tak od {est avi o na Il-2 (tri je obo ri la

ne pri ja te qe va PAA, dva u su da ru na ze -

mqi i je dan na tre na ̀ i). U 422. ju ri {nom

pu ku bi lo je 139 bor be nih le to va ju go slo -

ven skih po sa da uz tri ot pi sa na Il-2, a u

423. ju ri {nom pu ku 120 le to va i tri ot -

pi sa na avi o na. Na dan pro bo ja Srem skog

fron ta pu ko vi 42. ju ri {ne di vi zi je ima -

li su na ras po la ga wu sve ga 40 is prav nih

Il-2. To ga da na na {e po sa de ju ri {ni ka

iz ve le su 54 bor be na le ta. Na ovim za -

da ci ma utro {e no je ukup no: 16 FAB-100,

11 FAB-50, 18 AO-35, 439 AO-25, 55

AO-10, 14 AO-8, 266 AO-6,5, 480 AO-

2,5, 79 ra ket nih zr na RS-82, 5 RS-132,

11.285 gra na ta za avi on ske to po ve VJa-

23 mm, 12.490 zr na za mi tra qe ze [KAS

7,62 mm a strel ci su is pu ca li 395 me ta -

ka iz mi tra qe za UBT 12,7 mi li me ta ra.

Po seb na epi zo da ju go slo ven skih

ju ri {ni ka je ste u~e stvo va we (po ~et kom

ma ja 1945) ope ra tiv ne gru pe iz sa sta -

va 421. ju ri {nog pu ka u za da ci ma va -

zdu ho plov ne po dr {ke sna ga ma Tre }eg

kor pu sa JA pro tiv gru pa ci je Ju go slo -

ven ske voj ske u otax bi ni ge ne ra la

Dra ̀ e Mi haj lo vi }a na te ri to ri ji pla -

ni ne Bje la {ni ca i na le voj oba li Dri -

ne pre ma Fo ~i. Za tu na me nu sa ae ro -

dro ma Ku pu si na kod Som bo ra na Raj -

lo vac pre le te lo je 15 Il-2, ko ji su od

9. do 15. ma ja iz ve li 43 bor be na le -

ta. Po za vr {et ku tih ope ra ci ja gru pa

od 13 Il-2 pre le te la je 17. ma ja u La -

}a rak ra di sa dej stva sa sna ga ma 27. i

53. di vi zi je JA i sla ma wa upo ri {ta

usta {ke for ma ci je od oko 3.000 qu di

ko ja se utvr di la na le voj oba li re ke

Bo sne kod u{}a u Sa vu. Po sled wi le -

to vi u toj ope ra ci ji, od ukup no 39 na

Il-2, bi li su 25. ma ja. To su ujed no po -

sled wi bor be ni za da ci ju go slo ven ske

avi ja ci je u Dru gom svet skom ra tu!
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Po rat na obu ka

Za vr {e tak ra ta za te kao je pu ko ve

opre mqe ne sa Il-2 na sle de }im lo ka ci -

ja ma: 421. puk de lom se na la zio na Raj -

lov cu, na spe ci jal nom za dat ku, a osta tak

sa {ta bom bio je u Ku pu si ni, 422. puk ba -

zi rao je u Ba~ kom Bre stov cu, a 423. puk

na la zio se na ae ro dro mu Ma |ar me~ ke u

Ma |ar skoj.

Sve ~a na pri mo pre da ja avi o na Il-2

i ce lo kup nih je di ni ca na sa mo stal no ru -

ko va we ju go slo ven skom oso bqu oba vqe na

je 12. ma ja u pu ko vi ma. Za tu pri li ku na

po je di nim avi o ni ma na ne te su ju go slo ven -

ske na ci o nal ne ozna ke, ko je je kra jem

apri la pro pi sao [tab Va zdu ho plov stva

JA. Je di na bor be na upo tre ba Il-2 pod ju -

go slo ven skim ozna ka ma bi la je u ope ra -

ci ja ma 421. pu ka na te ri to ri ji Bo sne i

Po sa vi ne ma ja 1945. go di ne. Pre to ga na -

{e po sa de le te le su na Il-2 sa so vjet skim

obe le` ji ma. 

Pr vih da na mi ra od re |e ne su no ve

lo ka ci je za ju ri {ne pu ko ve. U Sko pqe je

pre me {ten 421. puk. Deo ko ji se na la zio

na ae ro dro mu Ku pu si na pre le teo je 24.

ma ja za Sko pqe sa us put nim sle ta wem u

Ze mun, a ope ra tiv na gru pa, ko ja je iz vo -

di la bor be na dej stva sa ae ro dro ma La -

}a rak, pri kqu ~i la se ostat ku pu ka u Sko -

pqu 2. ju na. Ka sni je, to kom av gu sta, puk je

pre ba zi rao iz Sko pqa za Ni{. 

Na ae ro dro mu Ple so kraj Za gre ba

sre di nom ma ja pre ba ~en je 423. puk, ko ji

je na kondve ne de qe pre me {ten na is tu re -

ni ae ro drom De vi ca Ma ri ja kraj Qu bqa -

ne. U po sled woj ne de qi ma ja 422. puk iz

Ma |ar me~ ke pre {ao je na ae ro drom Lu~ -

ko kraj Za gre ba da bi se po sle sa mo ne ko -

li ko da na, po od la sku 423. pu ka, pre se lio

na we go vu lo ka ci ju. Usled bli zi ne gra ni -

ce i ve li ke iz lo ̀ e no sti ({to ni je po go do -

va lo ba zi ra wu ju ri {ne avi ja ci je), 423.

puk vra }en je 22. av gu sta na Ple so.

Jo{ dok su tra ja le ope ra ci je na ju go -

slo ven skom ra ti {tu, od gru pe pi lo ta i

teh ni~ kog sa sta va, ko ji su kra jem 1944.

upu }e ni na {ko lo va we u SSSR, 2. mar ta

1945. for mi ran je, u pi lot skoj {ko li u

Gro znom, Dru gi ju go slo ven ski va zdu ho plov -

ni ju ri {ni puk. Po sle za vr {e ne obu ke, 21.

ju na, put do mo vi ne iz Gro znog po le teo je

kom plet no opre mqen puk sa 35 ju ri {nih

avi o na Il-2. Mar {ru ta je ukqu ~i va la se -

dam us put nih sle ta wa (Ar ma vir, Ro stov,

Za po ro` je, Bar di ~e vo, Har kov, La vov, De -

bre cin) i ko na~ nu de sti na ci ju – Som bor,

na ko ji su sle te li 17. ju la. Pri li kom pre -

le ta dva avi o na su o{te }e na u pri nud nim

sle ta wi ma. Po do la sku u ze mqu puk je pre -

i me no van u 554. ju ri {ni. Ra di po pu ne no -

ve for ma ci je 1. di vi zi je, u Sko pqu je od -

lu ~e no da se puk dis lo ci ra u wen sa stav,

ku da je 25. av gu sta i kre nuo sa 30 Il-2 (sa

us put nim sle ta wem u Ni{). Na dan pre ba -

zi ra wa u Sko pqe je sti glo 28 Il-2 jer je

je dan avi on uni {ten pri li kom pri nud nog

sle ta wa u Ze mun, a dru gi je ostao u Ni {u

zbog kva ra.

U je di ni ca ma ju ri {ne avi ja ci je ta da

je za obu ku no vih pi lo ta i tre na ̀ u ma we

is ku snih bio neo p ho dan ve }i broj tre na -

`nih UIl-2. Za to je na kon fe ren ci ji teh -

ni~ ke slu ̀ be ope ra tiv nih je di ni ca, odr -

`a noj od 25. do 27. ju na, pred lo ̀ e no da

se ne ko li ko bor be nih Il-2 pre pra vi u

tre na ̀ ne UIl-2 i sva ki puk bi ta ko imao

bar po dva {kol ska UIl-2. Po tre ba za

tim ot pa la je ka da je kra jem av gu sta iz

SSSR-a sti glo 13 no vih UIl-2. 

Ni broj no sta we bor be nih Il-2 u pu -

ko vi ma ni je bi lo na za do vo qa va ju }em ni -

vou. U ju ri {nim pu ko vi ma 19. ju la bi la su

ukup no 74 avi o na Il-2, od to ga u 421. pu -

ku 20 Il-2 (9 is prav nih i 11 ne is prav -

nih), u 422. pu ku 29 (22 is prav nih i 7 ne -

is prav nih), a u 423. pu ku 25 (13 is prav -

nih i 12 ne is prav nih). Za po pu nu tih je di -

ni ca kra jem av gu sta pri sti glo je 28 avi o na

iz SSSR. Od to ga je po osam avi o na upu -

}e no u 421. i 422. puk.

Mir no dop ski `i vot va zdu ho plov nih

je di ni ca u pr vim po rat nim go di na ma pod -

ra zu me vao je, osim re dov nih voj ne obu ke,

pro pa gi ra we efi ka sno sti i mo }i mla dog

va zdu ho plov stva. Ovo je naj ~e {}e de mon -

stri ra no na pa ra da ma i ae ro mi tin zi ma.

Aeromitinzi

Na pro sla vi go di {wi ce oslo bo |e -

wa Ni {a, 14. ok to bra 1945, iz 421. pu ka

u~e stvo va lo je de vet Il-2. Za pa ra du po -

vo dom Da na oslo bo |e wa Be o gra da, iz

423. pu ka sa a. Ple so upu }e no je se dam Il-

2. Dva de set {est avi o na 1. va zdu ho plov ne

di vi zi je (421. i 554. puk) u~e stvo va lo je

9. ma ja 1946. na pa ra di po vo dom Da na

po be de u Be o gra du. I sle de }e go di ne, avi -

o ni Il-2 iz 421. pu ka u~e stvu ju u Be o gra du

na pa ra da ma za 1. maj i Dan po be de. Pr vi

ae ro mi ting na ko me su u~e stvo va li Il-2 iz

422. pu ka bio je u ne de qu 25. av gu sta

1946. u Za gre bu, gde su ~e ti ri avi o na

efekt no pri ka za la fik tiv ni na pad na ae -

ro drom. Svo je ume }e po no vi li su 15. sep -

tem bra na ae ro mi tin gu u Qu bqa ni.

Rat ni ju ri {ni ci Il-2 ko ri {}e ni su

tih go di na i za ci vil ne po tre be! Po ~et -

kom fe bru a ra 1947, ~e ti ri po sa de Il-2

iz 421. pu ka u~e stvo va le su u pro bi ja wu

le da na Mo ra vi kod Var va ri na.

Bor be na ospo so bqe nost va zdu ho -

plov nih je di ni ca naj bo qe je pro ve ra va na

na ve ̀ ba ma. U je sen 1946. go di ne u re jo nu

Be le Cr kve u Ba na tu odr ̀ a na je ve ̀ ba na

ko joj je u~e stvo vao ve }i deo 422. pu ka dej -

stvu ju }i sa ae ro dro ma Ko vin. Od 19. do



tzv. „[u ma dij skom ma ne vru”, ko -

ji je odr ̀ an u cen tral noj Sr bi ji.

Vi sok ste pen efi ka sno sti pri ka -

zao je 111. ju ri {ni puk ba zi ran u

Kni }u, ko ji je to kom 28. i 29. sep -

tem bra dnev no iz vr {a vao iz me -

|u 70 i 90 po le ta wa. Za ukup no

po stig nu te re zul ta te u toj go di ni puk je pro -

gla {en za naj bo qi u JRV. Su par ni~ ki puk

107. bio je dis lo ci ran u Ko vin, oja ~an jed -

nom eska dri lom iz 81. pu ka. 

Pri Ko man di Va zdu ho plov nog voj nog

u~i li {ta i Va zdu ho plov ne ofi cir ske {ko -

27

24

23. sep tem bra 1947, u re jo nu No vog Sa da

odr ̀ a na je ve ̀ ba uz u~e {}e svih vi do va

avi ja ci je. Na ro ~i to se is ta kao 421. puk,

ko ji je u po je di nim da ni ma dej -

stvo vao u for ma ci ji sa sve tri

eska dri le. Sle de }e go di ne, 1.

eska dri la tog pu ka u~e stvu je sa

osam Il-2 na op {te ar mij skom

ma ne vru u Kra gu jev cu. Od 10. do

14. av gu sta 1948. puk je bio i u

Sko pqu na za jed ni~ koj Le ta~ ko-

tak ti~ koj ve ̀ bi (LTV) sa 5. lo -

va~ kom di vi zi -

jom. 

Broj ~a no

sta we ju ri {ne

avi ja ci je, ko je

se osi pa lo u

ude si ma i ras -

ho di ma zbog

sta wa re sur sa,

do ne kle se po -

boq {a lo do la -

skom avi o na

Il-2 iz Bu gar -

ske i SSSR-a

to kom 1947. go -

di ne. Avi o ni iz Bu gar ske pri mqe ni su na

osno vu uslo va iz Mi rov nog ugo vo ra sa

Bu gar skom, ko ji su ogra ni ~a va li broj ~a no

sta we we nih oru ̀ a nih sna ga. U vi {e na -

vra ta, to kom mar ta, iz Bu gar ske na ae ro -

drom u Ni {u pre le te lo je ukup no 50 avi -

o na (ev. br. od 4133 do 4182). Iz SSSR-

a u Ko vin je kra jem ok to bra 1947. go di ne

pri sti glo je 30 Il-2, pot pu no me tal ne

kon struk ci je (ev. bro je vi od 4183 do

4212), ko ji su ras po re |e ni pu ko vi ma 1. i

2. va zdu ho plov ne di vi zi je.

Odbrana teritorije

U pro le }e 1946, zbog za teg nu te si tu -

a ci je na gra ni ci sa Ita li jom, ju ri {ni pu -

ko vi 2. va zdu ho plov ne di vi zi je, 422. i

423. puk,  ba zi ra li su od 9. fe bru a ra do

sre di ne ok to bra na ae ro dro mu Cer kqe.

Zbog ne do zvo qe nog pre le ta wa stra nih

avi o na nad se ve ro za pad nom Slo ve ni jom,

taj deo te ri to ri je pro gla {en je za bra we -

nom zo nom za le te we. U tom pe ri o du, te

je di ni ce bi le  su u po vi {e nom sta wu pri -

prav no sti ili uz bu ne. 

Usled si tu a ci je na sta le Re zo lu ci jom

In for mbi roa ju na 1948. go di ne, a i pre -

ma ra ni je pred vi |e nom pla nu raz vo ja

oru ̀ a nih sna ga „^e lik”, po ~e la je re or -

ga ni za ci ja rat nog va zdu ho plov stva, ko ja je

pod ra zu me va la i pre nu me ra ci ju na zi va

je di ni ca. Ona je spro ve de na u je sen 1948.

go di ne. Pr va ju ri {na di vi zi ja u Ni {u

pre i me no va na je u 29. di vi zi ju, a we ni

421. i 554. puk u 107. i 81. puk. Dru ga ju -

ri {na di vi zi ja u Za gre bu pre i me no va na

je u  37. va zdu ho plov nu di vi zi ju, a we ni

422. i 423. puk u 111. i 96. puk. 

Naj ve }a pro ve ra bor be ne go to vo sti

tih go di na spro ve de na je u je sen 1949. na

le (VVU i VO[) u Pan ~e vu, po ~et kom no -

vem bra 1945, for mi ra na je Tre na ̀ na

eska dri la. Is toj ko man di pre pot ~i we na

je i Pr va pi lot ska {ko la, ko ja je 31. ok to -

bra iz Za dra pre {la u E~ ku, po stav {i we -

no 2. ode qe we za lo va~ ku obu ku. Tre na ̀ na

eska dri la ubr zo je pre for mi ra na u 1.

{kol ski puk, a 2. ode qe we u E~ koj u 2. va -

zdu ho plov ni {kol ski puk. 

Usled pro {i re wa pro gra ma obu ke sa

lo va~ ke na obu ku pi lo ta ju ri {ni ka, po ~et -

kom fe bru a ra 1946. re or ga ni zo van je 2.

{kol ski puk. Ta da 2. eska dri la pre u zi ma

ulo gu na stav ne za obu ku le ta ~a ju ri {ni ka.

Za tu na me nu do de qe ni su im avi o ni Il-2

iz ope ra tiv nih je di ni ca i UIl-2 iz kon tin -

gen ta no vo pri mqe nih av gu sta 1945. go di ne. 

Ju la me se ca 1946. po ~eo je prak ti~ ni

kurs in struk to ra le ta ~a na Il-2, a 22 pi -

lo ta za po ~e la su te o rij sku obu ku i pre o -

bu ku za pi lo te ju ri {ni ke. Zbog po ve }a nog

obi ma le te wa „ju ri {na“ eska dri la pre -

ba zi ra na je u Ko vin. To kom obu ke pr ve gru -

pe pi lo ta (od av gu sta do no vem bra) na Il-

2 i UIl-2 do go di lo se pet ude sa. Pre laz

na no vu for ma ci ju 2. {kol skog pu ka na re -

|en je 5. de cem bra 1946, sa ro kom re a li -

za ci je do 20. de cem bra iste go di ne. Tim

na re |e wem 2. {kol ski puk na me wen je za

lo va~ ku obu ku sa dve eska dri le, a od „ju ri -

{ne” u Ko vi nu for mi ran je 3. va zdu ho plov -

ni {kol ski puk (za obu ku pi lo ta ju ri {ni ka),

u po ~et ku sa mo sa jed nom eska dri lom, a od

11. de cem bra 1947. i sa dru gom. Od ta da je

obu ka bu du }ih pi lo ta ju ri {ne avi ja ci je iz -

vo |e na u ovoj je di ni ci.

U je sen 1948. puk je pre i me no van u

105. {kol ski puk i sa kom plet nom VVU

1949. pre ba ~en je u Mo star, a oda tle u

Raj lo vac, gde je sve den na Sa mo stal nu ju -

ri {nu eska dri lu (SJe) VVU. Pe ta kla sa

pi lo ta VVU po sled wa je ob u ~a va na za le -

te we na Il-2 u SJe sa ae ro dro ma Daj ba -

be kraj Pod go ri ce. Sre di nom ju la 1951,

pre o sta li avi o ni te eska dri le pre da ti su

107. pu ku u Ni {u. 

Pri Va zdu ho plov noj ofi cir skoj {ko -

li u Qu bqa ni, 24. ju la 1949, for mi ran

je 185. va zdu ho plov ni {kol ski puk sa tri

eska dri le me {o vi tog sa sta va. Dru ga (ju -

ri {na) eska dri la opre mqe na je sa pro -

se~ no 12 avi o na Il-2 i UIl-2, ko ri {}e -

nih do 1952.

Eks plo a ta ci ja 

Ne re dov no snab de va we re zer vnim

de lo vi ma i pro ble mi u ko ri {}e wu avi o -

na Il-2 vo di li su ka pro na la ̀ e wu no vih

re {e wa za na sta le pro ble me – mo di fi -

ka ci ja ma su za me wi va ni de lo vi ko ji su ne -

do sta ja li ili je po boq {a va na bor be na

vred nost avi o na. Do ma }a va zdu ho plov na

in du stri ja, fa bri ke Ika rus, Ro go ̀ ar ski i

Zmaj, pre u ze le su 1945. re vi zi ju i iz ra du

de lo va za Il-2, a In du stri ja mo to ra Ra -

Ia ko pri kra ju upo tre be i

teh no lo {ki za sta re li, ju ri -

{ni ci Il-2 bi li su u pr voj li -

ni ji od bra ne to kom Tr {}an ske

kri ze. Qud stvo 96. i 138. pu ka

ospo so bi lo je ve }i nu avi o na,

~ak i je dan broj ot pi sa nih ju ri -

{ni ka. Pa ro le iz vi ki va ne tih

da na bi le su is pi sa ne i na

{tur mo vi ci ma pu ko va. 

Gra fi ti na avi o ni ma 
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ko vi ca (IMR) po sta la je glav na za re mont

mo to ra AM-38F.  

Ve} ju na 1945. go di ne [ta bu va zdu -

ho plov stva JA pred lo ̀ e no je da se hit no

na ba vi 1.800 ko ma da sve }i ca AC1S87 sa

ame ri~ kih le te }ih tvr |a va jer su se po ka -

za le od li~ ne za so vjet ski mo tor AM-38F.

Ume sto ru skih ki no-fo to mi tra qe za PAU-

22, ugra |e ni su bri tan ski KFM-45. Ra di

ospo so bqa va wa avi o na Il-2 za za dat ke

fo to-iz vi |a wa, na po je di nim le te li ca ma

ugra |i va na je fo to-ka me ra K-24 u trup

avi o na iza ka bi ne strel ca. Otva ra wem i

za tva ra wem po klop ca objek ti va ka me re

ru ko vao je stre lac, a sni mao je pi lot. U

je di ni ca ma u ko ji ma su iz vr {a va ni no} ni

bor be ni le to va na Il-2 mon ti ra ni su

skri va ~i pla me na na iz duv ni ci ma mo to ra. 

Is pi ti va na je upo tre ba tro fej nih

ne ma~ kih {kol skih (ce ment nih) i ra zor nih

bom bi SC-50 i SD-50, ne ma~ ke kon struk -

ci je sa ru skim upa qa ~em AV-1 na no sa ~i -

ma DER-21. To kom ma ja i ju na 1946. avi o -

ni ma Il-2 422. pu ka uspe {no je iz ve de no

bom bar do va we ita li jan skim tro fej nim

bom ba ma na po li go nu. Ra di lak {e re gla -

`e spoq nih no sa ~a bom bi i bra va MDZ-

40, na svim Il-2 i UIl-2, to kom 1948,

ura |e ni su do dat ni pri stup ni otvo ri na

le voj i de snoj stra ni cen tro pla na. Fe bru -

a ra 1949. pi lo ti 107. pu ka is pi ti va li su

no ve do ma }e bom be i upa qa~ sa tem pi ra -

wem, a tre ba lo je da eks plo di ra ju na od -

re |e noj vi si ni iz nad ci qa. Is pi ti va we  se

za vr {i lo ka ta stro fom – bom be su eks plo -

di ra le u ne po sred noj bli zi ni avi o na i je -

dan pi lot je po gi nuo.

U Va zdu ho plov nom opit nom cen tru

1950. go di ne is pi ti van je do pun ski re zer -

vo ar ben zi na na avi o nu Il-2, a po tom i

pro to tip do ma }eg avio-te le fo na na Il-2

za ko mu ni ka ci ju iz me |u pi lo ta i strel ca.

Mo di fi ka ci ja

Po tre be va zdu ho plov nih {ko la usled

po ve }a wa obi ma {ko lo va wa pi lo ta, ne -

do sta tak {kol skih avi o na za bor be nu obu -

ku, tzv. pre la znih avi o na, i ne iz ve snost u

is po ru ka ma ta kvih avi o na od SSSR-a, re -

{a va ne su pre prav ka ma bor be nih avi o na

u tre na ̀ ne. U „Ika ru su”, u pe ri o du fe bru -

ar–no vem bar 1947, pre u re |e no je 10 Il-

2 u UIl-2, a sle de }ih 10 u Glav noj ae ro -

plan skoj ra di o ni ci (GAR) u Ze mu nu u pe ri -

o du jun–av gust 1948. Ku ri o zi tet je da je pr -

vi re gi stro va ni UIl-2 (br. 3001), po sle

ras ho do va wa i ne ko li ko go di na ne ko ri -

{}e wa, ospo so bqen sre di nom 1951. u

Voj noj ra di o ni ci br. 170 u Ze mu nu i pre -

pra vqen u bor be ni Il-2 br. 4213!

Naj ve }i pro blem u odr ̀ a va wu ju ri -

{ni ka Il-2 bi la je dr ve na kon struk ci ja

rep nog de la tru pa. Za re vi zi ju dr ve nih

tru po va bi lo je po treb no 1.600 ~a so va.

On da {wi di rek tor „Ika ru sa” Zdrav ko

Oqa ~a dao je pred log, u je sen 1947, da se

pro jek tu je i iz ra di pro to tip do ma }eg me -

tal nog rep nog de la tru pa. Taj za da tak po -

ve ren je in ̀ e we ri ma Te le {o vu i Ra doj -

ko vi }u i {e fu li mar skog ode qe wa Drob -

ni ku. Za {est ne de qa ura |e na je kon -

struk ci ja pro to ti pa i mon ti ra na na Il-2

broj 4114. Pr vi prob ni let iz veo je, 4.

de cem bra 1947. na ze mun skom ae ro dro -

mu, po ru~ nik Ni ko la Si mi}. 

Po sle uspe {nih is pi ti va wa po ~e la

je se rij ska pro iz vod wa, a oko 80 ko ma da

is po ru ~e no je Bu gar skoj. Upo re |i va wem

ka rak te ri sti ka do ma }ih i so vjet skih me -

tal nih tru po va na {i su se po ka za li bo -

qim. Za raz li ku od so vjet skih bi li su iz -

ra |e ni iz tri ce li ne, {to je prak ti~ ni je

pri li kom oprav ke o{te }e nih de lo va tru -

pa. Za me na, tj. ugrad wa me tal nih tru po va

ra |e na je u voj nim ra di o ni ca ma i „Ika -

ru su” to kom 1948. i 1949.

Po sled wa ve li ka mo di fi ka ci ja Il-

2 iz ve de na je 1953. Re surs i re zer ve mo -

to ra AM-38F u JRV bi le su na kra ju, a

ra di pro du ̀ e wa `i vot nog ve ka avi o na

tra ̀ e no je re {e we pri li kom ugrad we

dru gih mo to ra.

U skla di {ti ma se na la zio ve }i broj

ne is ko ri {}e nih ne ma~ kih mo to ra DB-

605A-1 (50 ko ma da) i DB-605D-1 (138 ko -

ma da) sli~ ne sna ge, ko ji su mo gli da se is -

ko ri ste za tu na me nu. Adap ta ci ja avi o na

Il-2 br. 4039 na DB-605 iz ve de na je u sa -

rad wi Ika ru sa i VOC-a. Me |u tim, po tre -

ba za tom mo di fi ka ci jom pre sta la je de lom

i zbog ma sov nog pri sti za wa avi o na za JRV

iz za pad ne voj ne po mo }i (MDAP).

Za po pu nu ju ri {nih di vi zi ja do troj ne

for ma ci je for mi ra ni su no vi ju ri {ni pu -

ko vi. Pri 37. di vi zi ji u Za gre bu osno van

je 138. puk na ae ro dro mu Lu~ ko (5. de cem -

bra 1949). Za jed no sa ma ti~ nom di vi zi -

jom pre ba zi rao je 1951. na Cer kqe. Ni -

{ka, 29. di vi zi ja, do bi la je 1. fe bru a ra

1952. no vi 150. puk, po sle we go ve pre o -

bu ke i pri je ma avi o na Il-2 u Sko pqu za

po pu nu jed ne eska dri le. Ve} kra jem go di ne

svo je ju ri {ni ke pre da je 81. pu ku. 

Po sle uspe {nog pre o ru ̀ a wa na F-

47D tan der bolt, 111. puk pre dao je, apri -

la 1952, svo je Il-2 brat skim pu ko vi ma –

96. i 138. Kra jem apri la 1954. go di ne

81. puk, po opre ma wu avi o ni ma tan der -

bolt, pre dao je 107. pu ku sve svo je avi o ne

Il-2. Na po li go nu Bo {wa ci, 19. ma ja

1954, 107. puk po sled wi put je pri ka zao

dej stvo po ci qe vi ma na ze mqi avi o ni ma

Il-2 pred tur skom voj nom de le ga ci jom.

Ne po sred no po sle to ga, 8. ju na 1954, sve

svo je Il-2 pre da je 37. di vi zi ji u Cer kqu.

Kra jem 1954. po sled wi ope ra tiv ni Il-2

pri ku pqe ni su u 138. puk gde su sle de }e

go di ne ras ho do va ni. 

Mi lan MI CEV SKI

Odlike 

Namena: dvosedi juri{ni avion.

Tip i snaga motora: jedan redni Mikulin

AM-38F 

od 1.265 kW.
Elisa: AV-5L-158 pre~nika 3,6 m,

promewivog koraka.

Dimenzije:

- razmah krila 14,62 m.

- du`ina 11,65 m.

- visina u liniji leta 4,17 m.

- povr{ina krila 38,4 m2.

Mase aviona: 

- prazan opremqen 4.526 kg.        

- najve}a poletna 6.472 kg.

Performanse:

- maksimalna brzina 400 km/~ na 1.500 m.

- krstare}a brzina 270 km/~ na 1.000 m.

- prakti~ni vrhunac leta 6.700 m.

- dolet 675 km.

Naoru`awe: streqa~ko: 2 krilna topa VJa

od 23 mm sa 300 granata, 2 krilna

mitraqeza [KAS od 7,62 mm sa 1.600

metaka; 1 mitraqez za repnog strelca UBT

od 12,7 mm sa 150 metaka i  bombarder-

sko: 400–600 kg bombi i 4–8 nevo|enih

raketnih zrna RS-82 i RS-132.

U okvi ru ma ne vra, 7. sep tem bra

1951, odr`ana je po ka zna ve ̀ ba za na -

~el ni ka zdru ̀ e nog Ge ne ral {ta ba voj -

ske SAD ge ne ra la Ko lin sa, na po li go nu

Glog.  U sa dej stvu sa Pe {a dij skom ofi -

cir skom {ko lom iz Sa ra je va u~e stvo -

va li su i ju ri {ni avi o ni Il-2 iz 111.

pu ka i jed na eska dri la iz 107. pu ka.

Po voq ni uti sci go sti ju sa te ve ̀ be

tako|e su do pri ne li ubr za wu za kqu ~e -

wa spo ra zu ma o voj noj po mo }i i is po -

ru ka ma ame ri~ kih avi o na.

Manevri
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pred sta vqa lo do bru osno vu za na bav ku so -

lid nih pod mor ni ca.

Ad mi ra li tet Ve li ke Bri ta ni je tih go di -

na (1926–28) uve li ko je ras ho do vao ve li ki

broj za sta re lih i ne per spek tiv nih obje ka ta.

Isto vre me no, pro jek to va li su no ve ti po ve. 

Va {ing ton skim (6. fe bru ar 1922) i

Lon don skim (22. april 1930) ugo vo ri ma o

ogra ni ~a va wu i re duk ci ji mor na ri~ kog

na o ru ̀ a wa bi la je za bra we na grad wa

pod mor ni ca ve }ih od 2.000 to na i ka li -

bra to po va od 130 mm, dok ukup na pod mor -

ni~ ka to na ̀ a ni je sme la pre }i 52.700 to -

na po mor na ri ci po je di ne dr ̀ a ve. Ta za -

bra na osta la je na sna zi do 31. de cem bra

1936. ka da se jed na dr ̀ a va pod na le tom

fa {i zma ote la svim ogra ni ~e wi ma i za -

bra na ma. 

ro gla {e wem Kra qe vi ne Sr ba, Hr va ta

i Slo ve na ca 1. de cem bra 1918, no va

dr ̀ a va na {la se pred ozbiq nim za -

dat kom da for mi ra oru ̀ a ne sna ge

pre ma po tre ba ma svo jih po li ti~ kih

ci qe va, o~u va wa in te gri te ta gra ni ca i

bez bed no sti gra |a na. 

Bi la je to, u ne ku ru ku, „ne mo gu }a mi -

si ja”. Po sta vi lo se pi ta we ka ko na kr ho ti -

na ma za vr {e nog ra ta stvo ri ti voj nu si lu

ko ja bi tre ba lo da umi ri ra to bor no okru -

`e we, od mo ri ra tom na pa }e no sta nov ni -

{tvo, ob no vi osnov nu in fra struk tu ru i po -

pu ni ar mij ske re do ve ko li ko je mo gu }e bo -

qe ob u ~e nim i stru~ ni jim ka drom. 

Kra jem te go di ne u Kra qev sku mor na -

ri cu (KM) stu pi lo je oko 300 pri pad ni ka

biv {e Au stro u gar ske mor na ri ce, ko ji su

pred sta vqa li je di ni ob ra zo van i ospo so -

bqen ka dar u na sto ja wu da se kon ci pi ra

ob lik i ve li ~i na tek pro mo vi sa ne Mor na -

ri ce. Bi la je to pra va in ter na ci o nal na

gru pa ci ja ko man da na ta, ofi ci ra i na red -

ni ka sa ra za ra ~a, pod mor ni ca i osta lih

bro do va, ko ja }e bi ti i te ka ko za slu ̀ na za

po ~e tak raz vo ja KM, ali i za broj ne op -

struk ci je i za ku li sne rad we.

Sudbina L klase 

Ka da je Kra qe vi na SHS do ne la od lu ku

o na bav ci pod mor ni ca iz Ve li ke Bri ta ni je, ta

ze mqa je, od svog pr vog ob jek ta – Hol land–1
(1901) do 1926, ve} ima la sa gra |e no ili u

to ku grad we vi {e od 200 obje ka ta. To je, uz

stru~ no de fi ni sa ne zah te ve na {e stra ne,

Pre 80 go di na iz En gle ske su

na ba vqe ne na {e pr ve

pod mor ni ce – Hra bri
(ozna ka 1) i Ne boj {a (2). 

Na taj na ~in, Kra qev ska

mor na ri ca on da {we 

Kra qe vi ne SHS, a ka sni je

Kra qe vi ne Ju go sla vi je, 

oja ~a na je za dva mo de la.

Taj ju bi lej ni je sa mo 

zna ~a jan pod mor ni ~a ri ma,

ve} ima isto rij sku va ̀ nost

i za na {u ze mqu, pa ga u

broj nim tran sfor ma ci ja ma

voj ske ne tre ba za bo ra vi ti.

Ovom pri li kom 

pred sta vqa mo od li ke 

na {ih pr vih dve ju 

pod mor ni ca, wi ho vih 

si ste ma, ali u kon tek stu 

vre me na i pri li ka 

u ko me su na sta le. 

To kom Pr vog svet skog ra ta bri tan -

ska mor na ri ca iz gu bi la je u bor be nim

dej stvi ma u Se ver nom mo ru sa mo obje kat

L 10. Usled dej stva taj fu na, av gu sta 1923.

pod mor ni ca L 9 po to pqe na je u lu ci Hong

Kong, ka sni je je iz va |e na iz mo ra, ali ni -

kad ni je do ve de na u ope ra tiv no sta we. Ja -

nu a ra 1924. go di ne L24 po to nu la je na -

kon su da ra sa rat nim bro dom Re so lu ti on,
gde su ja ke stru je u mo ru kod Por tlan da

one mo gu }i le va |e we, ia ko su bi li an ga -

`o va ni i ne ma~ ki ro ni o ci, ta ko da pod -

mor ni ca i sad le ̀ i na me stu po to nu }a. 

Gu bi ci 

Mogu}a misija

O S A M  D E  S E T  G O  D I  N A  P O D  M O R  N I  ̂ A R  S T V A



Pr vi ko man dant Hra brog bio je ka pe -

tan kor ve te Bo hu slav Er ni, a Ne boj {e ka -

pe tan kor ve te Vla di mir Pfaj fer, dok je

pr vi ko man dant pod mor ni~ ke je di ni ce bio

ka pe tan boj nog bro da Jan ko Kr {wa vi.

Po sle Dru gog svet skog ra ta pod mor ni -

ca Ne boj {a pre i me no va na je u Ta ru i slu -

`i la je kao po li gon za obu ku pod mor ni ~a ra

do 1953. go di ne. Ta da je de fi ni tiv no ras -

ho do va na.  

De pla sman 

Ka kve su bi le ka rak te ri sti ke tih na -

{ih pod mor ni ca? Uz de pla sman od 960/

1.150 t i ka pa ci tet glav nih tan ko va ro we -

Ok to bra 1945, po sle 28 go di na eks -

plo a ta ci je, L 23, kao po sled wa iz L kla se,

po vu ~e na je iz upo tre be.

Hra bri i Ne boj {a
Po zna te su okol no sti da va wa bri tan -

skog kre di ta Kra qe vi ni SHS i ne iz be ̀ nih

uslo vqa va wa za na bav ku rat ne opre me i na -

o ru ̀ a wa. Ni je spor no i da su pr ve na {e pod -

mor ni ce ugo vo re ne u tom po voq nom pa ke tu i

da je bi lo opo nent skih ko men ta ra da se ku pu -

ju za sta re li ob jek ti i sli~ no. Ne du go iza na -

bav ke pr ve dve, sti gle su jo{ dve pod mor ni ce

iz Fran cu ske pa su ofi ci ri ko ji su ta mo

pret hod no ob u ~a va ni na od re |en na ~in pla -

si ra li fa vo ri zu ju }a mi {qe wa o ne kim

pred no sti ma fran cu skih pod mor ni ca.

Za kom plek sni je raz u me va we iga ra

ko je su se de {a va le u Kra qev skoj mor na ri -

ci sva ka ko tre ba uze ti u ob zir vi {e ~i we -

ni ca kao {to su he te ro gen sa stav ko mand -

nog ka dra, ve }i nom iz po ra ̀ e ne au stro u -

gar ske flo te, na ci o nal nu op te re }e nost vi -

{eg ofi cir skog ka dra, evi dent na na me {ta -

wa krup nih li fe ra ci ja za Kra qev sku mor -

na ri cu, ja ke ve ze po je di na ca sa vla sti ma...

Pod mor ni ce Hra bri (ozna ka 1) i Ne boj -

{a (2) iz gra |e ne su u bro do gra di li {tu Arm-
strong u Wu ka slu (New ca stle). Po ri nu te su u

mo re 15. apri la 1927. (1) i 16. ju la 1927.

(2). Opre ma we je na sta vqe no u pri su stvu po -

sa da, ko je su se ob u ~a va le u za vr {noj fa zi

grad we i opre ma wa i u lu~ kim uslo vi ma. Po -

sle uspe {nih pri mo pre daj nih vo ̀ wi na mo ru,

po sa de obe pod mor ni ce bi le su sprem ne za

put pre ma otax bi ni dug 2.800 mi qa. 

Za sme {taj po sa de i pro vi jant sku po -

dr {ku, iz ze mqe je bla go vre me no upu }en u

Wu kasl brod ba za Hvar, ko ji }e ukr ca ti va -

`an ma te ri jal pre ostao kod grad we, re zer -

vne de lo ve i po tro {nu ro bu za pred sto je }u

eks plo a ta ci ju pod mor ni ca. Sa stav je is -

plo vio 11. mar ta 1928. iz Wu ka sla i bez

ve }ih smet wi uplo vio u Ti vat 8. apri la

1928. go di ne. 

Bri tan ski Ad mi ra li tet uneo je u svo je

pla no ve i pri ja vio grad wu tri no va ti pa pod -

mor ni ca: Tha mes – dva de set obje ka ta po

1.800 to na, Por po i se –{est po 1.480 i Sword -
fish – dva na est po 650, {to je da va lo ko na ~an

iz nos od do zvo qe nih 52.680 to na. U stvar no -

sti, to je iz gle da lo dru ga ~i je, pa je kla sa Tha -
mes ima la de pla sman 2.165/2.680 to na (iz -

gra |e no 14), Por po i se 1.768/2.053 (14) i

Sword fish 730/927 (14). Sve grad we za po ~e le

su 1931, a pod mor ni ce su upi sa ne u flot nu

li stu to kom 1933. go di ne.

Po li ti kom grad we pod mor ni ca Ad mi -

ra li tet je u{ao u Pr vi svet ski rat i za vr -

{io ga sa ne ko li ko kla sa: oke an ske, obal -

ske, min ske, itd. Pla nom grad we bi lo je za -

cr ta no da se iz gra di 60 obje ka ta L kla se i

to: L kla sa 1-35 (35 je di ni ca) i Lkla sa 50-

74 (25 je di ni ca). 

Kra jem Pr vog svet skog ra ta i ne po -

sred no po za vr {et ku od u sta ja lo se od grad -

we za po ~e tih obje ka ta. Pr vo se od u sta lo od

da qe grad we L 28-31 (4,) po tom L 34 i 35 (2),

a on da i L32, ta ko da je sa gra |e no 28 pod -

mor ni ca pr ve gru pe. Zbog raz li ka u na o ru -

`a wu i opre mi, vi dqi va je po de la na pod -

gru pu L 1-8 sa tor ped nim ce vi ma (TC) u ka li -

bru 450 mm, te pro me ne u mi no no sne pod -

mor ni ce L 14, 17 i 24-27. Sve osta le u pr -

voj gru pi ima le su tor ped ne ce vi ka li bra

533 mm, uni fi ci ra no to pov sko na o ru ̀ a we

i osta lu opre mu.

Pod mor ni ca ma sve tri pod gru pe kla -

se L 1-35 (1-8, mi no no sne i osta le) ko bi -

li ce su po sta vqe ne 1916/17, sve su bi le

po ri nu te 1917/18, kom ple ti ra ne su

1918/20, a eks plo a ti sa ne do kra ja tri de -

se tih go di na ili do za vr {et ka Dru gog svet -

skog ra ta.

Kod gru pe L 50-74, po boq {a ne opre -

me, bi lo je od u sta ja wa, pa je ta ko iz gra |e na

pod gru pa L 50-56, sto pi ra na grad wa L 57-

64, po sta vqe ne su ko bi li ce pod gru pe L 65-

74, ali ni kad ni su po ri nu te ili za vr {e ne,

sem pod mor ni ca is po ru ~e nih na {oj ze mqi –

L67 i 68 i L 69 i 70, ko je su za vr {i le `i -

vot ni vek u bri tan skoj flo ti 1938. go di ne.

U pro le }e 1928. list „Po li ti ka"

ob ja vio je in for ma ci ju da na Ko lar ~e -

vom uni ver zi te tu po ru~ nik boj nog bro da

Mir ko Plaj vajs dr ̀ i pre da va we o te mi

Do la zak na {ih pod mor ni ca i wi hov uti -

caj na od bra nu ze mqe. Ve li ki am fi te a -

tar bio je dup ke pun, a sa mo ne ko li ko da -

na ra ni je go to vo pra zan, ka da je je dan

zna me ni ti fran cu ski mod ni kre a tor po -

ka zi vao svo je naj no vi je mo de le na do pa -

dqi vim ma ne ken ka ma. Pre da va wu je pri -

su stvo vao i ko man dant Kra qev ske mor -

na ri ce ad mi ral Pri ca, ko ji je na kra ju

iza {ao na go vor ni~ ki po di jum i ~e sti -

tao po ru~ niku boj nog bro da Plaj vaj su u

ime Mor na ri ce i svo je li~ no ime.

Za ni ma we jav no sti

Pr vi ko man dant Hra brog bio je

ka pe tan kor ve te Bo hu slav Er ni, a Ne -

boj {e ka pe tan kor ve te Vla di mir Pfaj -

fer, dok je pr vi ko man dant pod mor ni~ -

ke je di ni ce bio ka pe tan boj nog bro da

Jan ko Kr {wa vi.

Pr vi ko man dan ti

TT karakteristike

30 15. decembar  2008.
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gr/cm3. Za uslo ve

eks plo a ta ci je u tro -

pi ma gu sti na je bi la

ni ̀ a i to u gra ni ca -

ma od 1,210 do

1,220 gr/cm
3

, {to je

sni ̀ a va lo ka pa ci tet

ba te ri ja za 12–13

od sto. Aku mu la to ri

su ima li si stem za

hla |e we elek tro li ta

i pri god nu ven ti la -

ci ju sme   {taj nih pro -

sto ra.

Aku mu la tor ske

ba te ri je, kao osnov -

ni iz vor ener gi je, u

za ro we nom sta wu pod mor ni ce bi le su kla si~ -

ne olov ne – kao {to je i da nas slu ~aj na svim

kon ven ci o nal nim pod mor ni ca ma. Ka pa ci tet u

na ziv nom pe to sat nom re ̀ i mu pra ̀ we wa iz -

no sio je Q5– 3.185 Ah, (jed no sat ni Q1–1.950

Ah, de se to sat ni Q10–3.500 Ah). Ba te ri ja se

sa sto ja la od 336 }e li ja ras po re |e nih u tri

gru pe (po seb ni pro sto ri) po 112 }e li ja ko je

su mo gli bi ti spa ja ne se rij ski, {to je na PEM

do vo di lo stru ju na po na 220 V ili u pa ra lel -

noj ve zi 110 V.

Ma sa aku mu la tor ske ba te ri je iz no si la

je 138 t (3 gru pe h 46 t), tip 3820 LS, a pro -

iz ve de ne su u fir mi Exi de, ko ja je i da nas je -

dan od svet skih li de ra u pro iz vod wi pod -

mor ni~ kih aku mu la to ra. Ka sni je su Exi de aku -

mu la to ri za me we ni od go va ra ju }im iz fir me

Tu dor, tip SHI – 37, po boq {a nih ka rak te ri -

sti ka, gde je Q5 bio 3.980 Ah, (Q1–2.300,

Q10–4.560). 

Elektromotor

Po gon ski elek tro mo to ri na ovoj kla -

si pod mor ni ca ima li su sna gu od 600 kW
(800 KS) pri 300 o/m i po ~et nom na po nu

aku mu la to ra od 220 V, {to je pod mor ni ci

omo gu }a va lo jed no i po ~a sov nu vo ̀ wu, do

pa da na po na na kraj we gra ni ce. Ja sno da je

vo ̀ wa ni ̀ im bro je vi ma okre ta ja pro pe le -

ra pro du ̀ a va la vre me pra ̀ we wa aku mu -

la tor ske ba te ri je i du ̀ e osta ja we pod vo -

dom, ta ko da je L kla sa mo gla pro ve sti pod

vo dom, uz ri go ro znu {ted wu ener gi je, do 24

sa ta vo ze }i br zi nom od tri ~vo ra. Ma sa

po gon skog elek tro mo to ra sa oso vi nom i

pro pe le rom iz no si la je 25 to na.

Mak si mal na pod vod na br zi na je kon -

struk ci jom aku mu la tor ske ba te ri je li mi ti -

ra na na ne ko li ko mi nu ta, ka ko bi se pod -

mor ni ca ve }om br zi nom iz vu kla iz kon tak -

ta sa ne pri ja teq skim bro dom.

Naj bo qi od nos pre |e nog pu ta i ka pa ci -

te ta aku mu la tor ske ba te ri je do bi jan je vo -

`wom od 234 o/m, ka da je pro pe ler skoj oso -

vi ni pre da va no 450 kW (610 KS). Kod tog re -

`i ma vo ̀ we ste pen efi ka sno sti po gon skog

elek tro mo to ra bio je im pre siv nih 0,935.

50), on da bi 831 to mo gla o~e ki va ti na

2h270, tj. 540 m, ko li ko je iz no si la we na

ra ~un ska du bi na.

Naoru`awe 

Pod mor ni ce iz dru ge gru pe L kla se

ima le su po {est tor ped nih ce vi ka li bra

533 mm, uz bor be ni kom plet od 12 tor pe da

({est u ce vi ma, a {est na re zer vnim le ̀ i -

{ti ma). Tor pe da su bi la ti pa Mark VI II, ma -

se 1.424 kg, ne ga tiv nog uz go na od 186 kg, du -

`i ne 6.896 mm, br zi ne 41 ~v i do me ta

1.370 m (1.500 jar di).

Ar ti qe rij sko na o ru ̀ a we pred sta vqao

je top ka li bra 101,6 mm (4 in ~a) sme {ten na

pram ~a nom de lu mo sta. Po red we ga, pod mor -

ni ca je na kr me nom de lu mo sta ima la je dan

te {ki mi tra qez ka li bra 12,7 mi li me ta ra. 

Po gon pod mor ni ca bio je na ni vou teh -

no lo gi je tog vre me na – kla si ~an sa po de -

lom: na po vr {i ni – (a) di rek tan po gon di -

zel mo to ra na pro pe le re i (b) sna ga mo to ra

ko ri sti se za po gon ge ne ra to ra za pu we we

aku mu la tor skih ba te ri ja; a pod vo dom –

ener gi ja iz aku mu la to ra, pu tem po gon skog

elek tro mo to ra (PEM), po go ni pro pe ler sku

oso vi nu. 

Utro {e na elek tri~ na ener gi ja iz aku -

mu la tor skih ba te ri ja pu we na je na po vr {i ni

ra dom oba ge ne ra to ra dok pod mor ni ca plu ta

ili kom bi no va no, dok je u kre ta wu.

Pr va gru pa pod mor ni ca L kla se ima la je

aku mu la tor ske ba te ri je pro iz ve de ne u fir mi

Exi de. Ba te ri je su is po ru ~i va ne sa de se to go -

di {wom ga ran ci jom, uz kla u zu lu o do zvo qe nom

pa du ka pa ci te ta u de se toj go di ni eks plo a ta ci -

je do 25 od sto na ziv nog ka pa ci te ta (maks.).

Ni voi gu sti ne elek tro li ta u }e li ja ma

kod na pu we nog sta wa aku mu la tor ske ba te ri -

je kre ta li su se u ra spo nu od 1,250 do 1,260

wa od 190 t (40 unu tra {wi i 150 spoq ni),

pod mor ni ca je ima la re zer vni uz gon od

18,3 od sto, {to je i sa aspek ta ka sni je

grad we pod mor ni ca bi la sa svim ko rekt na

ka rak te ri sti ka.

Bi la je to pr va kla sa bri tan skih pod -

mor ni ca ko ja je do bi la spoq ne, tzv. la ke

tan ko ve go ri va (20 t), u ko ji ma se po tro {e -

no go ri vo kom pen zo va lo mor skom vo dom

{to je upro {}a va lo si stem urav no te ̀ e wa. 

Pod mor ni ca je iz sta wa tzv. rat nog

tri ma, ka da se na la zi na po vr {i ni sa

otvo re nim plav ni ci ma glav nih tan ko va ro -

we wa, bi la sprem na da za 60 se kun di pot -

pu no za ro ni, {to se i da nas sma tra do brom

ma ne var skom oso bi nom.

Za do bru urav no te ̀ e nost pod mor ni ca

je ima la dva trim-tan ka za pre mi ne 11 m
3

i

{est ba last nih tan ko va (24,5 m
3

).

Shod no ta da {woj teh no lo gi ji grad we

~vr stog tru pa za ki va wem, rad na du bi na iz -

no si la je 50 m, {to je sa ope ra tiv nog aspek -

ta bi lo za do vo qa va ju }e, uzev {i u ob zir

efi ka snost sred sta va po vr {in skih bro do va

za go we we za ro we nih pod mor ni ca. 

Tre ba na gla si ti da se rad na i mak si -

mal na du bi na po {tu ju u mir no dop sko vre me na

na ~in ka ko to pred vi |a pra vi lo za upo tre bu,

dok u rat nim ak ci ja ma ko man dant sa mo stal no

do no si od lu ke do ko jih }e du bi na i}i i ko li ko

se vre me na za dr ̀ a ti, iz be ga va ju }i opa sno sti

od na pa da po vr {in skih bro do va.

Pod mor ni ce L kla se ne sme ta no su ro -

ni le do du bi na 80–85 m, sve dok L2 ni je

stra da la na du bi ni od 100 m, po sle ~e ga su

iz be ga va ne eks trem ne du bi ne. 

Uko li ko bi ukrat ko po re di li du bi ne

ro we wa L kla se sa na {om kla som 831, on -

da je od nos rad nih du bi na bio 50/270, od -

no sno mak si mal nih 55/300 me ta ra. Ako je

L 2 do ̀ i ve la ko laps na du bi ni 2R (tj. 2 h

Aku mu la tor ska ba te ri ja

Kraqevska porodica na podmornici,

jula 1930. kod Splita
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na Vic kers mo to ri ma sma wi va la se sa po ~et -

nih 0,4 kg/KS~ na vr lo do brih 0,23 kra jem

tre }e de ce ni je 20. ve ka. 

Osnov na ener get ska re zer va za alarm -

no iz ro we we tj. iz ba vqe we iz opa sne si tu a -

ci je na sva koj kon ven ci o nal noj pod mor ni ci

je si stem VVP, va zduh vi so kog pri ti ska, ko ji

se upu {ta u glav ne tan ko ve ro we wa ra di iz -

ba ci va wa vo de iz wih i olak {a wa pod mor -

ni ce pri li kom hit nog iz ro we wa. Na ovim ob -

jek ti ma sa dr ̀ aj VVP na la zio se u 70 ~e li~ nih

bo ca za pre mi ne po 80 li ta ra i pod pri ti -

skom od 180 ba ra, {to je ~i ni lo 5,6 m
3

ta ko

us kla di {te nog va zdu ha.

Od nos za pre mi ne glav nih tan ko va ro -

we wa (190 m
3

) i za li ha VVP da je nam po da -

tak da bi pod mor ni ca mo gla sta ti~ ki iz ro ni -

ti ako je po to pqe na na 50 m du bi ne utro {kom

ce lo kup nog VVP. Uko li ko bi iz bi lo kog raz -

lo ga ha va ri sao si stem VVP i ce lo kup na ko -

li ~i na is cu re la u her me ti zo va nu pod mor ni -

cu, on da bi pri ti sak unu tar pro sto ra po ras -

tao na 13 me ta ra vo de nog stu ba, {to i ni je

mno go opa sno za po sa du (do iz ro we wa i

ostva re wa spo ja sa spoq nom at mos fe rom) da

ni je svih ne ~i sto }a ko je se kao pro duk ti kom -

pre si je na la ze u VVP.

Kom pre sor VVP je na vr {nom pri ti -

sku imao ka pa ci tet od 46,7 l/min (297,5

cu ft/min).

Periskop 

Pe ri sko pi su po ~et kom 20. do ̀ i ve li

ubr za ni ji raz voj od mno gih dru gih pod mor -

ni~ kih sred sta va. Tr ka u opre ma wu broj nih

ti po va pod vod nih obje ka ta vo |e na je iz me |u

ta li jan ske fir me Of fi ci ne Ga li leo, ne ma~ ke

Mes srs Go ertz, fran cu ske Mes srs La co ur Bert -
hi ot, te en gle skih Sons & Ma xim i Ho ward
Grubb, ko ji je imao mo no pol sve do 1911.

go di ne. Po ~et kom ve ka na ma wim pod mor -

ni ca ma pe ri sko pi su bi li pre~ ni ka 102 mm

i du ̀ i ne do 3.660 mm, a ko {ta li su oko 500

fun ti. 

Ka sni ji ti po vi pod mor ni ca, u skla du s

po ve }a wem pre~ ni ka ~vr stog tru pa, do bi ja -

li su i du ̀ e pe ri sko pe, sve do 9.150 mm.

Pod mor ni ce L kla se ima le su osma tra~ ki i

na vi ga cij ski, a iz me |u wih i pe ri skop za

no} no osma tra we pro iz vo |a ~a Kel vin.
Pod mor ni ce s po ~et ka 20. ve ka ima le

su do sta pro ble ma s de vi ja ci ja ma mag net -

nih kom pa sa, na ro ~i to u pod vod nom sta wu,

ka da im je sme ta la in duk ci ja ja kih po gon -

skih mo to ra. Pr vi `i ro kom pas do bi la je

pod mor ni ca Sword fish 1914. go di ne, i to je -

dan ure |aj pro iz vo |a ~a Anshütz, a dru gi

Spe rry.
Oba pa ra hi dro pla na (pram ~a ni i kr -

me ni) bi li su stan dard nog ob li ka i di men zi -

ja kao na sli~ nim ob jek ti ma, a ima li su rad -

nu po vr {i nu od 0,4 m
2,

a kr me ni 0,3 m
2

Mi lan KO MAR

di pro ve re mo gu} no sti ra da, ali pro je kat

ni je uspeo zbog pre gre ja va wa kli po va i gla -

va mo to ra.

Osta lo je za be le ̀ e no da su na jed noj

pod mor ni ci kla se Sword fish, na istom ta la -

su eks pe ri me na ta, ugra di li i ko tao Ja row
~i me je do bi je no 7.600 kW, a on da pre ko

dve Par sons tur bi ne pre da to na pro pe ler -

ske oso vi ne 5.200 ki lo va ta.

Po sle svih tih eks pe ri men ti sa wa

Bri tan ci su od lu ~i li da se dr ̀ e svog pro -

iz vo |a ~a – Vic kers, ko ji je pret hod no ot ku pio

fir mu Wol se ley Co, po ~et kom 20. ve ka vr lo

uspe {nu u pro iz vod wi ben zin skih mo to ra,

pa je do bio po treb ne li cen ce i pri zna wa

svih 20 kom pa ni ja ko je su do ta da is po ru ~i -

va le mo to re Mor na ri ci. 

Na na {im pod mor ni ca ma bi li su

ugra |e ni mo to ri Vic kers iz J fa mi li je, no -

mi nal ne sna ge 880 kW (1.200 KS) pri bro -

ju okre ta ja 380 o/m. Na is pit nom sto lu po -

stig nu to je 955 kW (1.300 KS) kod 400 o/m.

Mo to ri su bi li kla si~ ni, ~e tvo ro takt ni,

sa 12 ci lin da ra u V ras po re du i ru~ nim

pre kre tom ho da na pred – kr mom. Pre~ nik

ci lin da ra bio je 368 mm, a hod kli po va

381 mi li me ta ra. Pri ti sak sa go re va wa

sme {e iz no sio je 165 ba ra, a mo to ri su

ima li ma su po 33,8 to na, {to je da va lo

spe ci fi~ nu ma su od 28,6 kg ma se po KS.

Na mo to ri ma iste kla se Vic kers je uspeo

da iz vu ~e i 1.100 kW (1.500 KS) kod 450 o/m,

ali je zbog po u zda no sti ra da ipak ogra ni ~io

sna gu na da tih 880 kW. Shod no teh no lo {kom

usa vr {a va wu, spe ci fi~ na po tro {wa go ri va

Glav ni pro iz vo |a ~i ovih mo to ra

u tim go di na ma bi li su La u ren ce
Scott i Don Works. 

Pod mor ni ce su ima le i tzv.

be {um ni po gon pod vo dom u ko me

je ra dio po mo} ni elek tro mo tor

sna ge 20 KS, ma se 0,65 t ko ji je

obez be |i vao br zi nu 1,7–1,8

~vo ro va. 

Bri tan ski Ad mi ra li tet je

ve o ma op se ̀ no pra tio do stig nu -

}a u osta lim pod mor ni~ kim flo -

ta ma po svim pi ta wi ma ustroj -

stva i opre ma wa pod mor ni ca.

Na ru ~i va li su pro jek te pod mor -

ni ca i kod Ame ri ka na ca i Ita -

li ja na, gra di li jed nu mi ni se ri ju

u Ita li ji (S kla sa) i ugra |i va li

sve {to je ta da bi lo kva li tet no u

bro do grad wi.

Ta ko je po zna to da su u S

kla su, gra |e nu u bro do gra di li -

{tu Fi at San Gi or gio (La Spe zia,

Ita li ja), ugra di li dvo takt ne di -

zel mo to re fir me Fi at Scott, a u

W kla su su u Fran cu skoj ugra di -

li mo to re Schne i der – La u be uf.
Po tom su na ob jek te G kla se

ugra di li mo to re MAN (na G 6), Sul zer (na G
7) i Fi at Scott (na G 14). Bri tan ci su ugra -

|i va li i dvo takt ne mo to re bel gij skog pro -

iz vo |a ~a Ca rel na ob jek te E i G kla sa, ra -

Re la tiv no pri mi tiv ni i do sta ne -

si gur ni si ste mi za spa sa va we po sa da iz

po to nu lih pod mor ni ca upo tre bqa va li su

se do 1920, ka da sve bri tan ske pod mor -

ni ce do bi ja ju vr lo sa vre me ne Dej vi so ve

(Da vis) spa si la~ ke (ro ni la~ ke) apa ra te.

Isto vre me no, u opre mu pod mor ni ca uve -

de ne su sig nal ne i te le fon ske plu ta ~e –

za emi to va we ra dio i sve tlo snih sig na -

la ka da je pod mor ni ca u ne vo qi pod vo -

dom i za ko mu ni ka ci ju po vr {i ne sa ko -

mand nim pro sto rom pod mor ni ce.

Spa sa va we

Te {ko da se mo ̀ e go vo ri ti o pre -

la znoj oce ni za kva li tet sme {ta ja na za -

da ci ma ko ji su tra ja li 20 da na. Ipak,

Ad mi ra li tet je vo dio ra ~u na o to ploj

hra ni, na pi ci ma, gre ja wu, spa va wu, pod -

vod nim fi zi o lo {kim po tre ba ma, ra sve -

ti, ven ti la ci ji, pit koj vo di, me stu za za -

jed ni~ ko uzi ma we ob ro ka... Ka pa ci tet

tan ko va pi ja }e vo de iz no sio je 7,5 m
3

,

ko li ko je ima lo i skla di {te za pre hram -

be ne ar ti kle.

Sme {taj

Na doku kod Tivta
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O K L O P  N O  V O  Z I  L O ( 8 H 8 )  –  L A  Z A R  

Novi srpski 

brend

N
Po kon cep ci ji i teh ni~ kim

re {e wi ma, vo zi lo la zar
pri la go |e no je za bor be nu

upo tre bu u je di ni ca ma 

pe {a di je i spe ci jal nim 

je di ni ca ma, ko je se mo gu

an ga ̀ o va ti na za da ci ma 

u pro tiv te ro ri sti~ kim 

ope ra ci ja ma i mi rov nim

mi si ja ma Uje di we nih 

na ci ja. Na ro ~i to uspe {no

mo ̀ e se ko ri sti ti u 

ur ba nim sre di na ma, 

na se qe nim me sti ma, 

is pre se ca nom ze mqi {tu 

sa sla bi jim put nim 

ko mu ni ka ci ja ma, gde se

o~e ku ju za sed na i pre pad na

dej stva te ro ri sti~ kih i 

po bu we ni~ kih oru ̀ a nih

gru pa, na o ru ̀ a nih la kim

pe {a dij skim na o ru ̀ a wem,

au to mat skim ba ca ~i ma 

gra na ta, ru~ nim ba ca ~i ma

ti pa RPG-7 ili vo |e nim

pre no snim 

pro tiv ten kov skim

ra ke ta ma. 

e dav no je na sa stan ku po vo dom or ga ni -

za ci je ̂ e tvr tog me |u na rod nog saj ma na -

o ru ̀ a wa i voj ne opre me u Be o gra du –

Part ner 2009 na ja vqe na pro mo ci ja

no vog do ma }eg vi {e na men skog oklop nog

to~ ka {kog vo zi la BVT 8808-SR MRAP (8x8) –

la zar, ko je je pro jek to va lo pred u ze }e Ju go -

im port – SDPR. Vi {e od tri de ce ni je od po -

ja ve bor be nog vo zi la pe {a di je – BVP M-80,

a dve i po de ce ni je od na stan ka BOV-a (4h4),

na stra ni ca ma ko je sle de pred sta vqa mo taj

do ma }i slo ̀ e ni bor be ni si stem, pr vi u kla -

si to~ ka {kih na o ru ̀ a nih vo zi la u Sr bi ji. 

Upotreba Lazara
Da bi se iz be gle mo gu }e ne do u mi ce o

vr sti i ti pu vo zi la la zar, shod no usvo je -

nim re {e wi ma, naj pre tre ba na gla si ti da

je ono pr ven stve no na me we no za upo tre bu

u pe {a dij skim je di ni ca ma (ba ta qoni, bri -

ga de Kop ne ne voj ske) za br zo pre vo ̀ e we

voj ni ka do me sta bor be nih dej sta va. Po seb -

no je zna ~aj no {to se sa vo zi la mo ̀ e dej -

stvo va ti for ma cij skim na o ru ̀ a wem, u ku -

po li ili oru ̀ noj sta ni ci, ali i li~ nim na -

o ru ̀ a wem po sa de, ko ju ~i ni de set voj ni ka.

Voj ni~ kom ter mi no lo gi jom re ~e no, la zar

je ste „vi{enamenski na o ru ̀ a ni oklop ni

tran spor ter, to~ ka{, vi so kog ni voa ba li -

sti~ ke i pro tiv min ske za {ti te, ali i ve li -

ke pre gled no sti”.

Zbog kon struk cij skih re {e wa hod nog

de la i ba zne va ri jan te la za ra (o~e ku je se

da }e pro iz vod na ce na se rij skog vo zi la bi -

ti kon ku rent na za stra na tr ̀ i {ta), oklop-

no telo vo zi la mo glo bi da se ko ri sti i za

pro jek to va we na men skih vo zi la za iz vr {a -

va we po seb nih bor be nih za da ta ka. Ono

pri pa da kla si vo zi la ot por nih na dej stvo

15. januar  2009.
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u su prot sta vqa wu bez bed no snim iza zo vi -

ma i pret wa ma, ukqu ~u ju }i i sprem nost za

bor bu pro tiv te ro ri zma, ali i u~e {}e u

mi rov nim ope ra ci ja ma Uje di we nih na ci ja.

Po seb na pa ̀ wa po sve }e na je i stu di ji o ce -

ni no vih vo zi la BVT (ili skra }e ni ca OVT)

u od no su na we go vu efi ka snost, na ro ~i to

pri li kom opre de qi va wa za ku po vi nu u ino -

stran stvu ili za raz voj do ma }eg bor be nog

pro iz vo da. 

Nad le ̀ ni su za kqu ~i li da je po treb -

no usvo ji ti ba zno vo zi lo, na ~i joj osno vi

bi se do gra |i va li ele men ti na o ru ̀ a wa i

opre me, za ~e ti ri osnov na mo de la – bor -

be no vo zi lo pe {a di je, iz vi |a~ ko, ko mand no

i sa ni tet sko vo zi lo. Wi ma bi se opre ma li

me ha ni zo va ni ba ta qo ni, ko ji za sa da u na -

o ru ̀ a wu ima ju BVP M-80/M-80A, a ta ko |e

im sle di mo der ni za ci ja. O pla no vi ma Mi -

ni star stva od bra ne i Ge ne ral {ta ba Voj ske

Sr bi je, na ro ~i to ka da je re~ o opre ma wu i

mo der ni za ci ji sa sta va u 2009. go di ni, ali

i uvo |e wu u ope ra tiv nu upo tre bu od go va -

ra ju }eg bor be nog vo zi la, jav nost je vi {e

pu ta oba ve {ta va na.  

vo zi la – bor ba na o ru ̀ a ne po sa de i ukrc -

nog ode qe wa iz oklo pqe nog vo zi la. Skra -

}e ni ca BVT 8808-SR MRAP ozna ~a va for -

mu lu we go vog po go na – (8h8), vre me ka da je

za vr {en funk ci o nal ni mo del – (08, od no -

sno 2008. go di nu), po re klo vo zi la – (SR –

Sr bi ja) i da je la zar ot po ran na za sed na

dej stva i mi ne – (MRAP).

Potrebe Vojske Srbije

Na osno vu Tak ti~ ke stu di je Opre ma we

Voj ske Sr bi je oklop nim vo zi li ma to~ ka {i -

ma, ko ju je u ok to bru 2007. go di ne iz ra di la

Upra va za pla ni ra we i raz voj Ge ne ral {ta -

ba Voj ske – J-5, ana li zi ra ni su svi re le -

vant ni fak to ri ko ji uti ~u na od lu ku o na -

bav ci bor be nog oklop nog to~ ka {kog vo zi la

– iz uvo za ili raz vo jem na osno vu sop stve -

nog pro jek ta. Is pi ti va na su ino stra na re -

{e wa u toj obla sti, ra to vod stvo, mo gu} no -

sti srp ske pri vre de, za tim, ka rak te ri sti ke

voj no-po li ti~ ke i bez bed no sne si tu a ci je u

okru ̀ e wu Sr bi je, mo gu }i mo de li dej sta va i

ulo ga na {ih oklop nih je di ni ca i pe {a di je

mi na, uz isto vre me nu za {ti tu po sa de od za -

sed nih dej sta va, {to je u stru~ noj li te ra tu -

re po zna to kao MRAP (Mi ne Res si stant Am -
bush Pro tec ted Ve hic le), a pre ma po je di nim

svoj stvi ma i vr sti vo zi la MRAV (Mul ti Ro le
Ar mor ve hic le).

Vo zi lo la zar ni je BVP na me wen me ha -

ni zo va nim je di ni ca ma (me ha ni zo va ni ba ta -

qo ni u bri ga da ma Kop ne ne voj ske), u ko ji ma

}e, i u na red nom pe ri o du zna ~aj no me sto

ima ti BVP zbog re spek ta bil nog na o ru ̀ a wa,

na gu se ni~ nim ili to~ ka {kim hod nim ure |a -

ji ma. Za to se vo zi la ti pa la zar i vo zi la ti -

pa AFV kom ple men tar no do pu wa va ju u pro -

gra mi ma mo der ni za ci je mno gih stra nih ar -

mi ja. Shod no to me, BVP la zar mo ̀ e bi ti i

kan di dat za opre ma we Voj ske Sr bi je.

Pre ma re ~i ma glav nog pro jek tan ta  dr

Ne na da Mi lo ra do vi }a i glavnog konstruk-

tora Petr Marinkovi}a, vo zi lo je do bi lo

ime po kne zu La za ru, ko ji je, na ~e lu oklo -

pqe nih ko wa ni ka, vo dio Srp sku voj sku u

Ko sov skoj bi ci, na Vi dov dan 1389. go di ne.

Na taj na ~in, sim bo li~ no su na gla {e ni

osnov na na me na i fi lo zo fi ja kon cep ci je

3
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za ra pre ve den je u pro to tip, a to kom sep -

tem bra i ok to bra pro {le go di ne iz vr {e na

su osnov na ve ri fi ka ci o na is pi ti va wa

glav nih pro jek to va nih ka rak te ri sti ka tog

si ste ma vo zi la.

Na broj nim pri ka zi ma la za ra po ten -

ci jal nim ino stra nim kup ci ma u no vem bru

2008. po tvr |e ne su pro jek to va ne ka rak te -

ri sti ke vo zi la, a mno ge su i do dat no una -

pre |e ne. Pri kaz je or ga ni zo van i za pri -

pad ni ke Mi ni star stva od bra ne i Voj ske

Sr bi je 22. de cem bra, na pro mo tiv nom sa -

stan ku za or ga ni za ci ju saj ma Part ner

2009, ~i ji je su or ga ni za tor Ju go im port –

SDPR. Na toj ma ni fe sta ci ji pr vi put }e bi -

ti iz lo ̀ en la zar. 

Tre nut no nad le ̀ ni za opre ma we Voj -

ske ana li zi ra ju vo zi lo ka ko bi de fi ni sa li

we go vu mo gu }u ulo gu u si ste mu od bra ne Re -

Ne za vi sno od po me nu tih ak tiv no sti

Mi ni star stva i Ge ne ral {ta ba, u Jav nom

pred u ze }u Ju go im port – SDPR, na osno vu

is tra ̀ i va wa svet skog tr ̀ i {ta, ana li ze

po ten ci jal nih ku pa ca, a u skla du sa prav -

ci ma raz vo ja oklop nih vo zi la to~ ka {a na -

me we nih za iz vr {a va we broj nih tak ti~ kih

za da ta ka u raz li ~i tim oru ̀ a nim su ko bi ma,

na ~i we na je Stu di ja iz vo dqi vo sti za raz -

voj vi {e na men skog oklop nog bor be nog vo -

zi la to~ ka {a, rad ne ozna ke BVT 8808-SR
MRAP 8x8. Od fe bru a ra 2008, ka da je na

ba zi Stu di je usvo je na kon cep ci ja vo zi la

la zar, kre a tiv ni tim in ̀ e we ra Ju go im por -

ta pri pre mao je po treb nu do ku men ta ci ju.

Iz ve de ne su i od go va ra ju }e ma te ri jal ne

pri pre me ka ko bi se do Vi dov da na 2008.

go di ne sa sta vio funk ci o nal ni mo del vo zi -

la. Kra jem av gu sta funk ci o nal ni mo del la -

15. januar  2009.

For ma cij sko na o ru ̀ a we BVT la zar sme -

{te no je u pro stor iz me |u uprav nog ode qe wa

(ka bi ne) i bor be nog ode qe wa (ukrc na po sa da).

Kor pa la ke ku po le LK-08 osta vqa do voq no pro -

sto ra za pro la zak ~la no va po sa de du ̀ i nom vo -

zi la, ali i za sme {taj do dat nih bor be nih po tre -

ba, au to mat skog ba ca ~a gra na ta, RBR, pre no snih

PO VR ma qut ka-M, re zer ve mu ni ci je i ra ke ta.

Kon struk ci ja omo gu }a va in sta li sa we vi {e mo -

de la na o ru ̀ a wa i iz bo ra tu re la, oru ̀ nih sta -

ni ca ku po la, u za vi sno sti od osnov ne na me ne.

Na la za ru su pred vi |e ne sle de }e va ri jan te oru -

`nih sta ni ca i na o ru ̀ a wa:

– mo du lar na deolimi~no oklo pqe na tu re -

la M-06 sa mon ta ̀ no-de mon ta ̀ nim po sto qi ma

na ko je se, u za vi sno sti od na me ne vo zi la i ope -

ra tiv nih po tre ba, mo gu ugra di ti mi tra qez 7,62

mi li me ta ra M-86A sa elek tri~ nim oki da wem,

mi tra qez –  pu {ko mi tra qez 7,62 mi li me ta ra M-

84, mi tra qez 12,7 mi li me ta ra M-87, au to mat -

ski ba ca~ gra na ta ABG 30 mi li me ta ra M-93 i au -

to mat ski top 20 mi li me ta ra M-55

– da qin ski upra vqa na oru ̀ na sta ni ca

ili la ka ku po la sa in te gri sa nim si ste mom na o -

ru ̀ a wa, ko ji ob u hva ta kom bi na ci ju na ve de nih

oru` ja za mo du lar nu tu re lu

– la ka ku po la LK-08 sa au to mat skim to pom

20 mi li me ta ra M55 (al ter na tiv no au to mat ski

top 30 mi li me ta ra M-86) i spreg nu tim mi tra -

qe zom 7,62 mi li me ta ra M-86A

– ra ket ni si stem PO VR ma qut ka-2 sa PAS

(po lu a u to mat ski si stem na vo |e wa), po sta vqe nih

u dvo stru kim  lan se rima. Po mo} no na o ru ̀ a we u

toj va ri jan ti su mi tra qez 7,62 mi li me ta ra M-86

ili 12,7 mi li me ta ra M-87, ili ABG 30 mi li me -

ta ra M-93.

U svim va ri jan ta ma oru ̀ nih sta ni ca (plat -

for me, tu re le ili ku po le) pred vi |e na je ugrad -

wa ~e ti ri BDK (ba ca ~a dim nih ku ti ja, de sno i le -

vo (2h2 BDK). Ukup na bor be na ma sa ku po le ne bi

pre la zi la 2 to ne, a pre~ nik ko tr qa ~e 1.600 mi -

li me ta ra, {to obez be |u je ugrad wu i te ̀ ih oru |a

(jed no cev ni ili dvo cev ni mi no ba ca~ 120 mi li -

me ta ra, po put fin sko-{ved skog AMOS, ru skih

NO NA i VE NA, ha u bi ca 122 mi li me ta ra, od no -

sno top-ha u bi ca 152/155 mi li me ta ra).

Komplet naoru`awa
„Lazar” lako prolazi ~estar

Dejstvo kroz

pu{karnicu

Pu{karnice za deset ~lanova posade.

Zapa`a se i modularni oklop



i pre pad na dej stva te ro ri sti~ kih i po bu -

we ni~ kih oru ̀ a nih gru pa, na o ru ̀ a nih la -

kim pe {a dij skim na o ru ̀ a wem, au to mat skim

ba ca ~i ma gra na ta, ru~ nim ba ca ~i ma ti pa

RPG-7 ili vo |e nim pre no snim pro tiv ten -

kov skim (PT) ra ke ta ma, ta ko |e i na de o ni -

ca ma pu ta na prav cu kre ta wa i pa tro li ra -

wa, ~esto mi ni ra nih pro tiv ten kov skim mi -

na ma, i im pro vi zo va nim eks plo ziv nim na -

pra va ma, ko je se ak ti vi ra ju sa dis tan ce. 

La zar pri pa da kla si vo zi la MRAP,

ali pre ma po je di nim svoj stvi ma, po put  po -

kre tqi vo sti, va tre ne mo }i, tran spor tu

qud stva u za {ti }e nom pro sto ru, bli zak je i

kla si vo zi la MRAV. Pre ma na vo di ma ~a so -

pi sa Mi li tary Tec hno logy, evrop ske ze mqe

pla ni ra ju da do 2012. go di ne iz dvo je 21,5

mi li jar di evra za opre ma we kop ne nih sna -

ga, od ~e ga }e 55,3 od sto sred sta va bi ti na -

me we no za la ka, sred wa i te {ka bor be na

oklop na vo zi la pe {a di je.

Pri li kom pro jek to va wa la za ra po -

seb no se vo di lo ra ~u na o we go voj po kre -

tqi vo sti, si ste mu oklop ne za {ti te i za {ti -

te od PT mi na, po li va lent no sti i efek tiv -

no sti va tre ne mo }i. Pred vi |e no je i da vo -

zi lo, po red tri stal na ~la na po sa de (vo -

za~, ni {an xi ja ope ra ter i ko man dir), pre -

vo zi jo{ de set bo ra ca, ko ji mo gu jed no stav -

no i br zo da iza |u iz vo zi la (u ro ku od 10

se kun di) kroz zad wa dvo kril na vra ta i  da

budu za naj kra }e vre me sprem ni za dej stvo.

Po po tre bi vo zi lo se mo ̀ e na pu sti ti i

kroz dva krov na otvo ra ili kroz dvo ja bo~ -
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pu bli ke Sr bi je, a re zul ta ti }e bi ti po zna -

ti to kom 2009. go di ne. 

Konstrukcijska

re{ewa

Po kon cep ci ji i te hnni~ kim re {e wi -

ma, vo zi lo la zar pri la go |e no je za bor be -

nu upo tre bu u je di ni ca ma pe {a di je i spe ci -

jal nim je di ni ca ma, ko je se mo gu an ga ̀ o va ti

na za da ci ma u pro tiv te ro ri sti~ kim ope ra -

ci ja ma i mi rov nim mi si ja ma Uje di we nih na -

ci ja. Na ro ~i to uspe {no mo ̀ e se ko ri sti ti

u ur ba nim sre di na ma, na se qe nim me sti ma,

is pre se ca nom ze mqi {tu sa sla bi jim put -

nim ko mu ni ka ci ja ma, gde se o~e ku ju za sed na

na vra ta, jer ne ma smet wi u vi du pre gra da

iz me |u pro sto ra za po sa du i is krc nog ode -

qe wa, zbog wi ho ve funk ci o nal ne ve ze. 

Osnov ni de lo vi BVT la zar je su –

oklop no te lo ko je po ~i va na kru toj {a si ji,

ku po la, na o ru ̀ a we, mo tor sa ure |a ji ma,

tran smi si ja, hod ni deo sa osam to~ ko va na

~e ti ri kru ta po gon ska mo sta, sred stva ve ze

i sred stva za osma tra we, te ure |aj za ga -

{e we po ̀ a ra. Pred wa stra na vo zi la iz -

ra zi to je za ko {e na una zad, bo~ ne stra ne

nag nu te su pre ma sre di ni po uz du ̀ noj osi

vo zi la, od po ja sa gor we plo ~e ka sre di ni

kro va, a ni ̀ i red plo ~a ka sre di ni po da.

Pa tos ima ob lik slo va V zbog efi ka sni je

za {ti te od de to na ci ja mi na. Unu tra {wi

Turele za ABG 30 mm i mitraqez 12,7 mm

„Lazar” savla|uje uspone do 60 odsto 

Kretawe na bo~nom nagibu do 30 odsto



Kon struk ci ja vo zi la i ma sa oklop nog

te la (16,3 to ne iz no si sop stve na ma sa la -

za ra) pred sta vqa po god nu plat for mu za

raz voj vi {e na men skih vo zi la – ko mand nog,

sa ni tet skog, lo gi sti~ kog (za do tur bor be -

nih po tre ba), in ̀ i we rij skog, za raz mi ni -

ra we, te gqa ~a. Po go dan je i za in sta li sa -

we ar ti qe rij skih oru |a sred weg ili ve }eg

ka li bra za va tre nu po dr {ku – mi no ba ca ~a

120 mi li me ta ra, ha u bi ce 122 mi li me ta ra

ili top-ha u bi ce 152/155 mi li me ta ra – uz

od go va ra ju }e mo di fi ka ci je i pri la go |a va -

we kon struk ci je toj na me ni, uz mo gu} nost da

ukup na bor be na ma sa vo zi la do stig ne 25 do

28 to na, {to obez be |u ju ~vr sta kon struk -

ci ja ra ma {a si je i oklop no te lo. 

Pokretqivost vozila 

Iz u ~a va wem ino stra nih mo de la i is -

ku sta va u mo de lo va wu teh ni~ kih re {e wa po -

go na i osla wa wa vo zi la, za la za ra je oda -

bra na for mu la po go na 8h8, sa kru tim mo -

sto vi ma za {ti }e nih po lu o so vi na to~ ko va i

li sna tim gib we vi ma, ~i me se obez be |u je

~vr sto }a kon struk ci je {a si je, vi so ka pro -

hod nost van pu te va i do pri no si za {ti ti od

mi na i IED. Si stem za cen tral nu re gu la ci ju

pri ti ska u pne u ma ti ci ma to~ ko va (ru ku je vo -

za~ sa svo ga me sta) do dat no olak {a va pri -

pro stor or ga ni zo van je ta ko da su na pred u

uprav nom ode qe wu (ka bi ni) sme {te ni ko -

man dir i vo za~, is pod la ke ku po le ni {an -

xi ja ope ra ter, a iza wih, na dva re da in -

di vi du al nih  pre klop nih se di {ta, u bor be -

nom ode qe wu is krc no ode qe we po sa de.

Mo tor je sme {ten is pod ka bi ne i de lom u

ka bi ni. Po sa da je izo lo va na od we go ve bu -

ke i tem pe ra tu re.

Po seb nost la za ra pred sta vqa ju er go -

nom ski pro fi li sa na pre klop na se di {ta,

oka ~e na o krov nu plo ~u, {to je zna ~aj no pri -

li kom kre ta wa vo zi la po ne rav ni na ma i u

slu ~a ju ja ~ih di na mi~ kih uda ra ili de to na ci je

mi ne is pod vo zi la. Voj ni ci u la za ru mo gu

udob no  da sede, opre mqe ni pan cir nim ba li -

sti~ kim i tak ti~ kim pr slu ci ma i li~ nim na o -

ru ̀ a wem. Se de li cem okre nu ti ka bo~ nim

pro zo ri ma, ko ji su od ba li sti~ kog sta kla ve -

li kih po vr {i na, a is pod wih se na la ze pu -

{kar ni ce. Na oba bo ka vo zi la ima po pet

pro zo ra i pu {kar ni ca, a na zad wim vra ti ma

jo{ dva. Ta kav ras po red obez be |u je do bru

pre gled nost te re na oko vo zi la, la ko uo ~a va -

we opa sno sti, ali i br zo otva ra we va tre iz

li~ nog na o ru ̀ a wa (au to mat ska pu {ka, ru~ ni

ba ca~ ra ke ta, snaj per ska pu {ka, snaj per ska

pu {ka 12,7 mi li me ta ra – cr na stre la, BGA
30 mi li me ta ra, pu {ko mi tra qez) u za vi sno -

sti od je di ni ce u ko ju je vo zi lo ras po re |e no. 

la go |a va we guma to~kovo sa sta vu pod lo ge,

tvr do }i i struk tu ri tla, a uma wu je vi bra ci -

je i di na mi~ ke uda re pri li kom pre la ska

pre ko ne rav nih de o ni ca, te sma wu je ne po -

`eq no pro kli za va we to~ ko va u po je di nim

si tu a ci ja ma.

U vo zi lo je ugra |en di zel-mo tor od

400 (raz ma tra se i op ci ja od 440) kow skih

sna ga, me ha ni~ ka tran smi si ja (6 + 1 ste pen

pre no sa, opciono mo ̀ e da bude hi dro me ha -

ni~ ka). La za rom se upra vqa po mo }u hi dro -

po ja ~i va ~a na dva pred wa pa ra to~ ko va.

Ko~ ni ce su hi drop ne u mat ske sa dvo kru ̀ nim

si ste mom i ABS ure |a jem. Osla wa we je iz -

ve de no po mo de lu sklo po va to~ ko va u tan -

dem (2h2), s cen tral nom re gu la ci jom pri ti -

ska (od 0,19 do 4,8 ba ra). Sma wi va wem

pri ti ska u pneumaticima pre na i la ska na

me ku pod lo gu, pe sak ili sne ̀ ni po kri va~ po -

boq {a va se pri a wa we za ze mqi {te i sni -

`a va pri ti sak na tlo. 

La zar mo ̀ e da ko ri sti  pne u ma ti ke run
flat, sa ce lu lar nim ili ulo {ci ma dru ga ~i jeg

pro fi la za po ve }a we ot por no sti na pe ne -

tra ci ju od ma lo ka li bar skih pro jek ti la, {to

obez be |u je na sta vak vo ̀ we i pri li kom

o{te }e nih gu ma. Zna ~aj na ka rak te ri sti ka

to kom sa vla |i va wa pre pre ka, ka na la pod -

vod nog ras kva {e nog ze mqi {ta, du bqeg bla -

ta, je ste da vo zi lo ima ~e krk sa vi tlom za

6 15. januar  2009.

Iskrcno odeqewe spremno za borbu



wu je efek tiv nost ku mu la tiv nog mla za RBR sa

fak to rom 0,6 i uma wu ju gu bi ci vo zi la za oko

3,5 pu ta strane pro ce ne). Ta kva kon struk ci -

ja, me |u tim, sma wu je ma ne var ske mo gu} no sti

vo zi la, upo tre bu li~ nog i osnov nog na o ru -

`a wa, te we go vu ukup nu funk ci o nal nost.

Pod na plo ~a oklop nog te la je V pro fi la, ra -

di po ve }a wa za {ti te od PT mi na i dru gih

eks plo ziv nih na pra va is pod pa to sa ili to~ -

ko va vo zi la. 

Po je di ne ana li ze go vo re da se da nas, u

kri znim re gi o ni ma oru ̀ a nih su ko ba, bes kon -

takt ne PT mi ne ko ri ste oko 80 od sto u od no su

na uku pan broj upo tre bqe nih mi na. Teh no lo -

gi ja ak ti vi ri wa sa dis tan ce je uz na pre do va -

la – mo ̀ e bi ti elek tron ska, po mo }u mo bil -

nih te le fo na, op ti~ ka, vi bra ci o na. Ia ko je

za {tit no svoj stvo po da od eks plo zi je {est ki -

lo gra ma TNT, {to pre ma stan dar du STA NAG
pred sta vqa pri sto jan III nivo za~tite, po sto je

mo gu} no sti da se ot por nost vo zi la do dat no

po ja ~a (dvo sloj ni, raz mak nu ti, oklop raz li ~i -

te tvr do }e, ke vlar, po li e ster).

Po di za we ni voa efi ka sno sti za {ti te

la za ra bi }e uslo vqe na do dat nim zah te vi -

ma, shod no na me ni vo zi la i we go vom ope ra -
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Prema zahtevu na ru ~i la ca  mo`e da se

primeni pa ket spe ci jal ne opre me:

– ure |aj za kli ma ti za ci ju sa kom pre so -

rom, split system
– ra dio ure |aj VVF op se ga, sna ge 15 W

i UMR (ure |aj za me |u sob ni raz go vor po sa de)

– fil tro ven ti la ci o ni ure |aj (FVU) za

stva ra we nad pri ti ska u vo zi lu (za spre ~a -

va we pro do ra RH kon ta mi na na ta) sa fil te -

rom za pre ~i {}a va we va zdu ha 

– ko mand no-in for ma ci o ni si stem

(KIS) sa si ste mom za na vi ga ci ju (na ba zi

GPS)

– pa no ram ska op to e lek tron ska iz vi -

|a~ ko-osma tra~ ka mer na spra va (TOMS),

sta bi li zo va na u dve rav ni, sa ugra |e nom

CCD TV ka me rom, ter mo vi zij skom ka me rom

i la ser skim da qi no me rom.

U stan dard ni pa ket opre me uve de ni su

i pri ru~ ni alat za te ku }e odr ̀ a va we pod -

si ste ma vo zi la (mo to ra, na o ru ̀ a wa, hod nog

de la), {an ~a ni alat za iz ra du za klo na i rad

oko vo zi la, ma skir na mo bil na mre ̀ a, ce -

ra da, sa ni tet ski kom plet za pr vu po mo},

kom plet za de tek ci ju pri sut no sti RH kon ta -

mi na na ta i pri bor za de kon ta mi na ci ju.

Specijalna oprema

Ukrcavawe odeqewa kroz zadwa vrata

Mesto komandira (ispred je KIS)

sa mo i zvla ~e we, bez po mo }i dru gih vo zi la.

Sa vu~ nom si lom od 10 kp la zar mo ̀ e da po -

mog ne dru gim vo zi li ma u sli~ noj si tu a ci ji.

Vo zi lo po sti ̀ e mak si mal nu br zi nu na

pu te vi ma do 90 ki lo me ta ra na ~as i ostva -

ru je au to no mi ju kre ta wa do 600 ki lo me ta ra.

Ima vi so ku pro hod nost pre ko raz li ~i tih

pre pre ka – mo ̀ e da sa vla da uz du ̀ ne na gi be

do 60, a bo~ ne do 30 od sto, ver ti kal ne pre -

pre ke od 0,63 me tra, rov {i ri ne do dva i gaz

vo de du bi ne do 1,3 me tra. Pri li kom is pi ti -

va wa di na mi~ kih ka rak te ri sti ka, la zar je

po sle sa vla da va wa za da tog uz du ̀ nog na gi ba

od 60 od sto, sa vla dao isti na gib kre }u }i se

bo~ no u od no su na na gib, {to je po tvr di lo

we go vu vi so ku sta bil nost i ba lans ma se vo -

zi la, ia ko je re la tiv no vi so kog pro fi la od

2,4 me tra.

Je di ni ne do sta tak la za ra je ste iz o sta -

nak am fi bij no sti vo zi la. Plov nost pred sta -

vqa zna ~aj nu oso bi nu bor be nih vo zi la na

na {em ge o stra te gij skom pro sto ru, jer se Sr -

bi ja na la zi na evrop skom hi dro ~vo ru (ima

du ̀ e od 1.000 ki lo me ta ra plov nih re ka i

ka na la, oko 3.500 ki lo me ta ra osta lih re ka,

broj ne rib wa ke, je ze ra i hi dro a ku mu la ci je).

Uko li ko bi se u ka sni joj fa zi iz ra de pro to -

tip ske par ti je vo zi la pre va zi {ao po me nu ti

pro blem, zna ~aj no bi se po ve }a le we go va

tak ti~ ka i ope ra tiv na po kre tqi vost. U tom

slu ~a ju, za o~e ki va ti je da se po ve }a i we go -

va ce na za oko 25 od sto.  

Balisti~ka 

i protivminska 

za{tita

Vi sok ni vo oklop ne za {ti te la za ra

ostva ren je pri me nom oklop nog te la od li -

mo va pan cir nog ~e li ka, ali i za{titnih sta -

ka la na pro zo ri ma vo zi la. Na taj na ~in,

obez be |e na je ba li sti~ ka za {ti ta IV ni voa

pre ma stan dar du STA NAG 4569 – sa pred we

stra ne vo zi la, a sa bo~ nih i osta lih stra na

II ni voa. Pri me nom do dat nog kom bi no va nog

oklo pa slo ̀ e ne kom po zit ne struk tu re, ko ji

se mon ti ra pre ko  osnov nog oklo pa, po sti ̀ e

se ba li sti~ ka za {ti ta V ni voa sa pred we i

IV ni voa sa osta lih stra na vo zi la.

Uko li ko se na ru ~i o ci vo zi la od lu ~e za

vi {i ste pen za {ti te i za za {ti tu od HE AT
pro jek ti la, po seb no sa vre me nih RBR ti pa

RPG-7, ko ji u da na {we vre me pred sta vqa ju

naj o zbiq ni ju pret wu oklop nim vo zi li ma, na

la za ra }e bi ti po treb no ugra di ti i si stem

eks plo ziv nog reaktivnog oklo pa u vi du ku ti ja

ERO, ko je bi se mon ti ra le pre ko do dat nog

oklo pa osnov ne struk tu re. Ma sa ERO mo gla

bi bi ti oko 1,5 do 2 to ne, ali bi u tom slu -

~a ju efi ka snost dej stva ku mu la tiv nih pro jek -

ti la RBR bi la znat no sma we na.  

Al ter na ti va to me mo gu bi ti i do dat ne

re {et ka ste, mre ̀ ne ili {ip ka ste ogra de,

ne ka vr sta ka ve za oko vo zi la, ko ji ma se uma -



tiv nom an ga ̀ o va wu. I ame ri~ ka voj ska tran spor tu je la -

ka oklop na vo zi la sa osnov nim oklo pi ma do o~e ku ju }ih

re jo na i ta mo ih na knad no okla pa do dat nim pa ke tom

oklo pa pre po ~et ka ope ra ci ja.

Umesto zakqu~ka

Uko li ko nad le ̀ ni u Mi ni star stvu od bra ne  i Voj -

sci Srbije usvo je vi {e na men sko oklop no vo zi lo BVT
8808-SR MRAP 8x8 – la zar kao pro to tip za raz voj i mo -

der ni za ci ju jedinica, po tom pri hva te we go vu se rij sku

pro iz vod wu, uz od re |e ne mo di fi ka ci je ko ji ma bi se po -

boq {ao ukup ni bor be ni kva li tet vo zi la, efek ti po srp -

sku voj sku bi li bi zna ~aj ni.   

Na taj na ~in, naj pre bi se opre mi le i mo der ni zo -

va le pe {a dij ske je di ni ce u bri ga da ma Kop ne ne voj ske,

spe ci jal ne je di ni ce, iz vi |a~ ki sa sta vi i je di ni ce voj ne

po li ci je, a even tu al no i `an dard me ri je (MUP). Uz ta kva

vo zi la na {a pe {a di ja bi bi la mo bil ni ja i br ̀ e bi sti -

za la do me sta iz vr {a va wa bor be nih za da ta ka. Pri to me

bi ima la znat no ma we gu bit ke u od no su na do sa da {wi

pre voz ka mi o ni ma. Pred sta vqa la bi i re spek ta bil ni jeg

pro tiv ni ka sna ga ma ko je bi even tu al no ugro ̀ a va le bez -

bed nost i od bra nu Sr bi je. 
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La zar bi bio i so lid no re {e we sa vre me nog

bor be nog vo zi la to~ ka {a u na {im jedinica ma, po -

li va lent nih mo gu} no sti, po de san za u~e {}e u raz -

li ~i tim mi rov nim mi si ja ma i od bra nu ze mqe. 

Vo zi lo bi mo glo da po slu ̀ i i kao po de sna

plat for ma za ugrad wu te ̀ ih oru |a za va tre nu po -

dr {ku u ~e ta ma za po dr {ku pe {a dij skih i me ha ni -

zo va nih ba ta qo na (mi no ba ca ~a 120 mi li me ta ra

sa ku pol skom ugrad wom i pu we we pre ko za tva ra ~a,

sli~ no fin sko-{ved skom si ste mu AMOS, ru skom

NO NA i VE NA, ha u bi ca 122 mi li me ta ra, top-ha u -

bi ca 152/155 mi li me ta ra ili ra ket nih i kom bi -

no va nih to pov sko-ra ket nih si ste ma PVO) u jedini-

cama KoV-a.

Pro iz vod wa no vog vo zi la do pri ne la bi i

raz vo ju od bram be ne in du stri je Sr bi je, we nih in -

sti tu ta i pred u ze }a, ali i pod sta kla ko o pe ra ci ju

sa ino stra nim part ne ri ma i pro iz vo |a ~i ma na o -

ru ̀ a wa i voj ne opre me. 

I psi ho lo {ki efe kat na pri pad ni ke Voj -

ske Sr bi je, ali i gra |a ne Sr bi je, u smi slu ja -

~a wa po ve re wa u dr ̀ av ne in sti tu ci je i Voj sku,

ne bi bio za ne mar qiv. 

Va qa pod se ti ti da se ula ga wa u na bav ku BVP

to~ ka {ke ver zi je po put la za ra vi {e stru ko is pla te

(ce na sli~ nih vo zi la na svet skom tr ̀ i {tu je u pr o -

se ku od 2,5 do pet mi li o na do la ra, ma da ima i jef -

ti ni jih po nu da), po seb no zbog ~i we ni ce da no vo

do ma }e vo zi lo pru ̀ a mo gu} nost da is krc ni deo po -

sa de vo di bor bu li~ nim na o ru ̀ a wem iz vo zi la u

za {ti }e nom po lo ̀ a ju. 

Mi lo sav C. \OR \E VI]

Alek san dar LI JA KO VI]

Mi lo qub TRI FU NO VI]

Takti~ko-tehni~ke karakteristike

Sop stve na ma sa vo zi la 16,3 to ne

Bor be na ma sa sa do dat nom oklop nom za {ti tom 25 do 28 to na

Po sa da 3 + 10 ~la no va

Mo tor di zel, sna ge 400 do  440 kow skih sna ga

Me wa~ je me ha ni~ ki (6 + 1 ste pen) sa re duk to rom i blo ka dom to~ ko va

(op ci ja hi dro me ha ni~ ka tran smi si ja)

Upra vqa we je me ha ni~ ko sa hi dro po ja ~i va ~em pre ko pr va dva pa ra to~ ko va

Osla wa we vo zi la ~i ni tan dem ras po red 2h2 to~ ka sa li sna tim

gib we vi ma i hi dra u li~ nim amor ti ze ri ma

Gu me su 15.00 - 21 PR 12 (sa cen tral nom re gu la ci jom pri ti ska 0,19 dp 4,8 ba ra)

Ko~ ni ce su hi drop ne u mat ske sa dvo kru ̀ nim si ste mom ko ~e wa, ABS ure |aj

Mak si mal na br zi na  

Au to no mi ja kre ta wa:

Elek tri~ ni iz vo ri 

90 ki lo me ta ra na ~as

600 ki lo me ta ra 

dva aku mu la to ra od 143

Ah, na pon mre ̀ e 24 V

Di men zi je vo zi la 

Me |u o so vin ski raz mak

du ̀ i na 7.250 mi li me ta ra

vi si na do kro va 2. 350 mi li me ta ra 

{i ri na 2.400 mi li me ta ra

Tra ga to~ ko va 2.030 mi li me ta ra

430 mi li me ta ra

au to mat ski top 20 mi li me ta ra M-55

Kli rens naj ma wi od tla

1.500 + 2.000 + 1.400 mi li me ta ra

Na o ru ̀ a we

spreg nu ti mi tra qez 7,62 mi li me tar M86A ,2h2 BDK

Sa vla |u je pre pre ke uspon 60 od sto

bo~ ni na gib 30 od sto

pri la zni ugao – pred wi 60 ste pe ni

pri la zni ugao – zad wi   75 ste pe ni

ver ti kal na pre pre ka   0,63 me tra

gaz vo de 1,3 me tra du bi ne

rov od 2 me tra {i ri ne

Dva specijalca

{tite „Lazara”

15. januar  2009.



ne. Ve} 1. ju la ne ma~ ka kop ne na voj ska na ru -

~i la je od fir me „Rajn me tal" (Rhe in me tall) raz -

voj usa vr {e ne ha u bi ce F.H.16. Kon struk to ri

su do 1930. go di ne stvo ri li pot pu no no vo

oru |e sa ce vi du ̀ i ne 28 ka li ba ra i mak si -

mal nim do me tom od 10.675 me ta ra. Sva

prob na ga |a wa bi la su stro go po ver qi va. Da

bi se pri krio raz voj no vog oru |a, ko ri sti la

se ozna ka le.F.H.18, te se ono pred sta vqa lo

sa mo kao do ra da sta rih sred sta va.

Ka da je 1935. go di ne ha u bi ca le.F.H.18
do {la u fa zu se rij ske pro iz vod we, ob no va

ne ma~ ke rat ne ma {i ne ve} se pro vo di la bez

po seb nih bez bed no snih me ra. Ozna ka ha u bi -

ce, me |u tim, ni je pro me we na. Glav ni no si lac

pro iz vod we bi la je fa bri ka „Rajn me tal-Bor -
sing" iz Di zel dor fa, ali zbog na rux bi ne od

4.000 oru |a u po sao su u{le i fa bri ke iz

Bor si gval da, Dort mun da i Mag de bur ga. 

Brz rast ne ma~ ke si le ni su pra ti le

ba lan si ra ne na bav ke po treb nih sred sta -

va i za to se ar ti qe ri ja pre na o ru ̀ a la

pre po ~et ka ra ta na no va oru |a, ali ni su

po sto ja la vo zi la za vu ~u. Ne ma~ ka ar ti -

qe ri ja se to kom ra ta osla wa la na tra di -

ci o nal nu kow sku vu ~u zbog ne do stat ka mo -

tor nih vo zi la i go ri va. Za tran sport ha u -

15. januar  2009.28
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O
snov no sred stvo u in ven ta ru ne ma~ ke

di vi zij ske ar ti qe ri je to kom Dru gog

svet skog ra ta bi la su oru |a sa slu -

`be nim na zi vom – la ka poq ska ha u bi -

ca 10,5 san ti me ta ra le.F.H.18 (Le ic hte
Feld ha u bit ze 18). Broj u ozna ci uka zu je

na go di nu na stan ka, ali to ni je bi lo ta~ no –

F.H.18 zva ni~ no se na la zi la na li sti sred -

sta va rat ne teh ni ke Ver mah ta od 28. ju la

1935, a ve za sa 1918. ko ri sti la se sa mo ra -

di ob ma ne stra nih po sma tra ~a u vre me ka da

se pri kri va la ob no va ne ma~ ke rat ne ma {i -

ne ri je po sle do la ska na ci sta na vlast. 

Oru|e nema~ke 

divizijske artiqerije

Po sle Pr vog svet skog ra ta Nem ci su

bi li ogra ni ~e ni ka da je re~ o ko li ~i ni rat -

ne teh ni ke. Ima li su pra vo sa mo na 84 ha u -

bi ce 105 mi li me ta ra F.H.16. Odo bre ni su i

pro iz vod ni li mi ti ko ji za tu ha u bi cu iz no se

14 oru |a za go di nu, is kqu ~i vo ra di za me ne

sta rih oru |a. Za bra nu raz vo ja kon tro li sa -

le su me |u sa ve zni~ ke ko mi si je. 

Kon tro lo ri su pra ti li pri li ke u Ne -

ma~ kim fa bri ka ma do fe bru a ra 1927. go di -

Tri ha u bi ce ka li bra 

105 mi li me ta ra

ima le su iz u zet no 

zna ~aj no me sto u 

na {im ar ti qe rij skim 

je di ni ca ma od 1945. 

do 2006. go di ne. 

To su ne ma~ ko oru |e 

M-18, za tim do ma }i

pro iz vod M56 

i ame ri~ ka ha u bi ca

M2.



bi ce le.F.H.18 od 3,5 to ne bi lo je po treb -

no {est ko wa. 

Po je di ne ha u bi~ ke ba te ri je ima le su

po lu gu se ni ~a re Sd.Kfz 11 od tri to ne i

Sd.Kfz.6 od pet to na. One su za je dan sat pre -

la zi le 40 ki lo me ta ra, a nor ma ti vi ma je bi -

lo pred vi |e no da ba te ri je sa kow skom vu -

~om to kom da na pre va le 40 ki lo me ta ra.

Nem ci su u rat u{li sa {i ro kim iz bo -

rom mu ni ci je 105 mi li me ta ra, od stan dard ne

tre nut no-fu ga sne FH Gr38 sa ma som 14,81

ki lo gra ma i 1,38 TNT, do pro boj ne, ku mu la -

tiv ne, te mu ni ci je za za di mqa va we. Osnov na

tre nut no-fu ga sna gra na ta (TF) ras tu ra la je

frag men te na 10 do 15 me ta ra od me sta po -

got ka na pred i bo~ no od 30 do 40 me ta ra.

Di rekt nim po got kom pro bi ja la je be ton sku

plo ~u od 30 san ti me ta ra. Pro boj ni me tak na

500 me ta ra da qi ne, pri uda ru u pan cir nu

plo ~u pro tiv ni~ kog ten ka pod uglom od 30°

pro bi jao je ~e lik de bqi ne do 50 mi li me ta -

ra. To kom ra ta iz ra |e ne su no ve vr ste TF

mu ni ci je, po tka li bar na i ku mu la tiv na.

Po ~et na bor be na is ku stva po ka za la su

da je le.F.H.18 bi lo po u zda no oru |e, ali se

za po tre be po dr {ke di vi zi je u ma ne var skom

ra tu tra ̀ io ve }i do met. Za to se od 1940.

go di ne pro iz vo di la ha u bi ca le.F.H.18M sa

dvo ko mor nom ga snom ko~ ni com. Na taj na ~in

se, uz po rast ma se oru |a za 55 ki lo gra ma,

obez be di lo ga |a we sa usa vr {e nim TF pro -

jek ti lom FH Gr Fern, ma se 14,25 ki lo gra ma,

sa 2,1 ki lo gra ma TNT eks plo zi va, do me ta

12.325 me ta ra. Ha u bi ca le.F.H.18M pro iz -

vo di la se do fe bru a ra 1945. go di ne. Pro -

iz ve de ne su ukup no 6.933 ha u bi ce F.H.18.

Pri mer ci pr vog mo de la na knad no su do bi li

du ̀ u cev sa ga snom ko~ ni com.  

Is ku stva sa Is to~ nog fron ta go vo re da

se ha u bi ca te {ko pre ba ci va la sa po lo ̀ a ja

na po lo ̀ aj, u uslo vi ma ne do stat ka do brih

pu te va. Ni po lu gu se ni ~a ri ni su ima li sna ge

da iz vu ku ha u bi cu iz ru skog bla ta. Ka ko bi

pre va zi {li ogra ni ~e wa, kon struk to ri su

stvo ri li hi brid – cev i me ha ni zam ha u bi ce

po sta vqen je na la fet pro tiv ten kov skog to -

pa 75 mi li me ta ra Pak 40, sa po ve }a nim to~ -

ko vi ma. Na taj na ~in do bi li su u{te du u ma -

si od ~e tvr ti ne to ne. Iz me we na je i cev, jer

se br zo ha ba la, po seb no pri li kom ga |a wa

po tka li bar nom mu ni ci jom, ko ja je uve de na

1942. go di ne za bor bu pro tiv ru skih ten ko -

va T-34 i KV. Mo di fi ko va na ha u bi ca, ozna -

ke le.F.H.18/40, pro iz vo di la se od mar ta

1943. do mar ta 1945. go di ne. Iz fa bri ka je

iza {lo 10.245 pri me ra ka. 

Sve ha u bi ce 105 mi li me ta ra to kom

rat nih go di na svr sta va ne su u puk od tri di -
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Haubica M18 na me|uarmijskom takmi~ewu artiqeraca 1949. godine

Vu~no vozilo haubice – teretni kamion

„Praga” RV (6h4 ) ~ehoslova~ke

proizvodwe koji se proizvodio od

1935. do 1939. godine



ka oru |a bi la su u na o ru ̀ a wu oru ̀ a nih sna -

ga Ar gen ti ne, Au stri je, ^i lea, Fran cu ske,

Por tu ga la i [ved ske, na knad no pre pra vqe -

na na ame ri~ ku mu ni ci ju 105 mi li me ta ra. 

Haubica M-18 

u Jugoslaviji

U rat no do ba bor ci Na rod no o slo bo -

di la~ ke voj ske Ju go sla vi je (NOVJ) ret ko su

ima li pri li ku da u ple nu za tek nu ha u bi cu

105 mi li me ta ra le.F.H.18. Ne ma~ ke di vi zi je

bi le su naj ~e {}e sa li ste po sad nih je di ni -

ca na o ru ̀ a nih teh ni kom iz rat nog ple na.

No vo na o ru ̀ a we se sla lo na glav ne fron -

to ve. Od 1944. go di ne po ve }ao se broj

le.F.H.18, ali one su bi le do bro ~u va ne u du -

bi ni po ret ka ne ma~ kih sa sta va. Za to su tek

1945. go di ne, u po sled wim me se ci ma ra ta,

u je di ni ce NOVJ, zbog ra su la si la oso vi ne,

u{le ve }e ko li ~i ne ha u bi ca. One su se u to

vre me sma tra le iz u zet no vred nim ple nom –

u to vre me di vi zi je NOVJ ~e sto su ko ri sti -

le oru |a skrom nih ka li ba ra 45 i 76 mi li -

me ta ra.  Ve }i ka li bri na la zi li su se u je -

di ni ca ma ar mij ske po dr {ke.

Dru gi di vi zi on iz sa sta va Ar ti qe rij -

ske bri ga de, je di ni ce di rekt no pod re |e ne

[ta bu ~e tvr te ar mi je, u za vr {nim bor ba ma

bio je na o ru ̀ an sa 12 ha u bi ca 105 mi li me -

ta ra. Kra jem apri la, u sa sta vu Pr vog di vi -

zi o na, for mi ra na je ba te ri ja od ~e ti ri ha -

15. januar  2009.

vi zi o na – sva ki sa tri ba te ri je od ~e ti ri

oru |a – pre ma pu noj ma te ri jal noj for ma ci -

ji od 36 oru |a. U sa sta vu ba te ri je bi la su

153 ko wa i 171 ~o vek. U mo to ri zo va nim,

od no sno od 1942. go di ne pan cer gre na dir -

skim di vi zi ja ma i ten kov skim di vi zi ja ma,

ima li su puk od dva di vi zi o na ha u bi ca sa

me ha ni~ kom vu ~om. Ba te ri je su ima le pet po -

lu gu se ni ~a ra i 21 ka mi on, au to mo bil i 119

bo ra ca. Od 1942. go di ne u de lu ten kov skih

di vi zi ja, ume sto jed nog di vi zi o na vu~ nih ha -

u bi ca, ko ri stio se di vi zi on sa mo hod nih

oru |a Sd.Kfz.124 iz ra |e nih po uzo ru na

le.F.H.18. 

Pre ma for ma ci ji iz 1944. go di ne di -

vi zi o ni su, ume sto tri ba te ri je od ~e ti ri

oru |a, ima li dve ba te ri je od {est oru |a.

Kao re zer va vr hov ne ko man de for mi ra ni su

sa mo stal ni mo to ri zo va ni di vi zi o ni 105

mi li me ta ra sa gu se ni~ nim trak to ri ma RSO.

Mak si mal na br zi na vu ~e svo di la se na

skrom nih 17 ki lo me ta ra na ~as. 

Osim Ver mah ta, ha u bi ce le.F.H.18 ko ri -

sti li su Fran ki sti u po znim fa za ma gra |an -

skog ra ta, a na li sti pred rat nih ko ri sni ka

bi le su Ho lan di ja i Ma |ar ska. To kom ra ta

Nem ci su ha u bi ca ma snab de va li Fin sku i

Slo va~ ku. Po sle ra ta ko ri {}e ne su u ^e ho -

slo va~ koj kao M18/40N na la fe tu ru ske ha u -

bi ce 122 mi li me ta ra M-30. Iz vor na ne ma~ -
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baterija pred Titom

na paradi Pobede
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u bi ce 105 mi li me ta ra. Osim rat nog ple na

le.F.H.18, ju go slo ven ski par ti za ni do bi li su

od sa ve zni ka jo{ 84 ko ma da, jer je Sa ve zni~ -

ka ar mi ja ima la pro ble ma oko na bav ke mu -

ni ci je.  I u NOVJ pri li ke su bi le sli~ ne –

pred kraj ra ta, u jed nom di vi zi o nu 105 mi -

li me ta ra, na la zi la su se sa mo 24 met ka. 

Pri mer ci le.F.H.18 u Ju go slo ven skoj ar -

mi ji, po sle ra ta, sma tra ni su za oru |a ve li -

ke vred no sti, jer su for mi ra ne de se ti ne di -

vi zi ja. Po je di ne su do bi le od So vje ta ha u bi -

ce 122 mi li me ta ra M38, a ne ke ne ma~ ke ha -

u bi ce pre i me no va ne u M18(n) (su fiks pred -

sta vqa akro nim dr ̀ a ve po re kla), od no sno

pre ci zni je M18/40(n) i M18/43(n). U po ~et -

ku su mo de li 43 ima li me tal ne to~ ko ve sa

gu me nom oblo gom, pri la go |e ne za vu ~u ko wi -

ma. Oni su na knad no za me we ni to~ ko vi ma sa

gu ma ma, za vu ~u mo tor nim vo zi li ma. 

Pe {a dij ske di vi zi je po de qe ne su na

bo qe na o ru ̀ a ne i po pu we ne je di ni ce pr ve

va ri jan te, ko je su ima le di vi zi on od osam

ha u bi ca, a sa mo po ne ka od di vi zi ja dru ge va -

ri jan te ima la je ba te ri ju od ~e ti ri oru |a.

Dve ar mi je na stra te {ki pri o ri tet nim

prav ci ma – ^e tvr ta ar mi ja raz me {te na u

Slo ve ni ji i Pe ta ar mi ja u Ma ke do ni ji –

ima le su vla sti tu ar ti qe rij sku bri ga du u ko -

joj se na la zio ha u bi~ ki di vi zi on od 12 M18,

svr sta nih u tri ba te ri je od ~e ti ri oru |a.

Ar ti qe ri ja re zer ve Vr hov nog ko man do va wa

ima la je ha u bi~ ku bri ga du u Kra gu jev cu, sa

dva di vi zi o na M18.  

O{te }e na oru |a br zo su re mon to va na,

a ne ka su `r tvo va na da bi se ob no vi lo {to

vi {e ha u bi ca. Ra ~u na lo se da }e Ju go slo ven -

ska ar mi ja – JA i ha u bi ce 122 mi li me ta ra

do bi ti iz Sa ve za So vjet skih So ci ja li sti~ kih

Re pu bli ka – SSSR. Za to se JA od 1946. do

1948. go di ne od re kla 55 ha u bi ca, ko je su po -

klo we ne oru ̀ a nim sna ga ma Al ba ni je. 

U to vre me, ka da se u re vo lu ci o nar nom

za no su za mi {qa la Bal kan ska kon fe de ra ci -

ja, ~i ni lo se da te ha u bi ce ni su otu |e ne. Po -

sle re zo lu ci je In for mbi roa u le to 1948.

go di ne, sa ve zni {tvo sa Al ban ci ma se pre ko

no }i pre tvo ri lo u kri zu, na ivi ci otvo re nog

ra ta, i ha u bi ce M18 na {le su se na va tre -

nim po lo ̀ a ji ma usme re nim ka ju go slo ven skoj

gra ni ci. 

Te ̀ ak po lo ̀ aj u ko jem se za te kla ju go -

slo ven ska od bra na pre po zna li su no vi sa -

ve zni ci iz Na toa. Od lu ~i li su da JA po mog -

nu na o ru ̀ a wem ko je se ko ri sti za za u sta -

vqa we o~e ki va nog ma sov nog pro do ra ten ko -

va i pe {a di je. Na li sti po klo na na {le su se

ve li ke ko li ~i ne ha u bi ca 105 mi li me ta ra

M2 i M3, ali one ni su is ti snu le M-18, ali

i teh ni~ ka do ku men ta ci ja za iz ra du ame ri~ -

ke mu ni ci je 105 mi li me ta ra.  U sa sta vu po -
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Po me nu te tri ha u bi ce ko ri {}e ne su

{e zde se tih go di na u sa sta vu di vi zij ske ar -

ti qe ri je i u sa mo stal nim di vi zi o ni ma – sa

M18 bi lo je po pu we no de vet di vi zi o na od

24 oru |a. Pre ma po pi su od 31. de cem bra

1960. go di ne u JNA se na la zi lo 216 M18.

Od pla na re or ga ni za ci je Dr var-2, iz ve de -

nog 1964. go di ne, ha u bi ce 105 mi li me ta ra

u{le su u sa stav pe {a dij skih bri ga da, ko je

su do ta da ima le sa mo oru |a 76 mi li me ta ra

i mi no ba ca ~e 120 mi li me ta ra. 

Ha u bi ce M18 pre ̀ i ve le su i na red ni

ta las mo der ni za ci je sre di nom se dam de se -

tih go di na pro {log ve ka. Ta da su u na o ru -

`a we uve de ne ha u bi ce 122 mi li me ta ra

D30 i JNA se pre u sme ri la na is to~ ne ka -

li bre. Ha u bi ce M18/61 na la zi le su se

1991. go di ne u ha u bi~ kim di vi zi o ni ma –

tri ba te ri je od {est oru |a, u sa sta vu mo -

to ri zo va nih i pe {a dij skih bri ga da rat nog

raz vo ja, a ak tiv ne je di ni ce ima le su D30

ili M56 od no sno, M2.  

Ha u bi ce M18/61 po vu ~e ne su iz na o ru -

`a wa tek u vre me po sle rat ne re duk ci je vi -

{ko va 1996. go di ne, iz ve de ne na osno vu

Pod re gi o nal nog spo ra zu ma o kon tro li na o -

ru ̀ a wa. Ta da su u Voj sci Ju go sla vi je kao vi -

{ak pro gla si li i po vu kli iz na o ru ̀ a wa 51

ne ma~ ku ha u bi cu. Na li sti za pro da ju na {a -

lo se 36 ko ma da M18/61.  Na li sti imo vi ne

Voj ske Fe de ra ci je Bo sne i Her ce go vi ne bi -

le su ~e ti ri M18/61, upo tre bqa va ne to kom

ra ta. Jed na od ha u bi ca, po sled wa u slu ̀ bi

na Bal ka nu i na sve tu, na {la se na li sti

imo vi ne pre da te 2007. go di ne je din stve nim

oru ̀ a nim sna ga ma BiH. 

Alek san dar RA DI]

(Na sta vak u slede}em bro ju Ar se na la)

15. januar  2009.

~et nog pa ke ta po mo }i 1951. go di ne iz

Fran cu ske pri sti glo je 100 ko ma da re mon -

to va nih oru |a. U JNA to su bi le ha u bi ce sa

ozna kom M18/43 F(n)

Na taj na ~in uni fi ci ran je ka li bar i

mu ni ci ja u ve }i ni di vi zi o na za va tre nu po -

dr {ku. Na red ni ko rak pred sta vqa lo je

osva ja we pro iz vod we ha u bi ce M56 na sta le

po uzo ru na M18. Ame ri~ ka mu ni ci ja pri -

hva ti la se kao stan dard i za M56 i za 42

M18 ko je su ko ri sti le re zer ve ne ma~ kih

gra na ta. One su mo di fi ko va ne ugrad wom

ce vi, za tva ra ~a i ni {an ske spra ve sa M56 i

do bi le su ozna ku M18/61 bez ob zi ra na to

da li su bi le mo de li 40 ili 43. Do dat ni

broj od no si se na go di nu usva ja wa u na o ru -

`a we. Ra do vi na ha u bi ca ma za vr {e ni su

1965. go di ne i one su se ko ri sti le isto vre -

me no sa M2 i M56. 
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Takti~ko-tehni~ke karakteristike ha u bi ce M18

Ma sa oru |a na mar {u

Po qe dej stva po azi mu tu

Po qe dej stva po prav cu – 56 ste pe ni

Naj ve }i do met 

– od –50 do +42 ste pe ni

Naj ve }a br zi na ga |a wa

Vi si na u mar {ev skom po lo ̀ a ju

Du ̀ i na ce vi – 2.706 mi li me ta ra

– 5.558 mi li me ta ra

– 2.706 mi li me ta ra

1.985 ki lo gra ma

– 10.675  me ta ra

– 470  me ta ra u se kun di

– 10.675  me ta ra

– 5.994 mi li me ta ra

Mak si mal na po ~et na br zi na gra na te 

Du ̀ i na na va tre nom po lo ̀ a ju 

Du ̀ i na u mar {ev skom po lo ̀ a ju

[i ri na na va tre nom po lo ̀ a ju 

[i ri na u mar {ev skom po lo ̀ a ju 

– 3.580 mi li me ta ra

– 2.010 mi li me ta ra

– 1.800 mi li me ta ra

Baterija M18/40 kori{}ena kao meta

na ve`bi na planini Golija 1977. godine



A
me ri~ ke ha u bi ce 105 mm M2 ko ri ste

se od Dru gog svet skog ra ta. Ni do da -

na {wih da na ar ti qer ci mno gih dr ̀ a -

va ne `e le da se od rek nu tih oru |a,

ko ja su jed na ko ko ri sna kao pre {e -

zde set i vi {e go di na. 

Isto ri ja ha u bi ce 105 mm vo di u 1919.

go di nu, ka da su u Ve ster velt bor du de fi ni -

sa ni tak ti~ ko-teh ni~ ki zah te vi za no vo

oru |e va tre ne po dr {ke ame ri~ ke kop ne ne

voj ske. Na osno vu is ku sta va iz Pr vog svet -

skog ra ta tra ̀ io se ka li bar 105 mm ili

we mu bli zak, do met od oko 12.000 jar di

(10.973 me tra), sa pro jek ti lom ma se od 30

do 36 fun ti (13,61 do 15,87 ki lo gra ma).

La fe tom je tre ba lo obez be di ti po kre ta we

ce vi po vi si ni od -5° do +65° i po qe dej -

stva po prav cu od 360°. 

Na osno vu po me nu tih zah te va iz ra |e -

na su dva pro to ti pa u ka li bru 105 mm –

M1920E sa raz dvo je nim kra ko vi ma la fe ta

i M1921E sa ku ti ja stim kra ko vi ma. Na po -

li go nu se kao po voq ni je po ka za lo dru go re -

{e we. Ono je pri hva }e no kao osno va za na -

sta vak raz vo ja. 

Raz voj i mo di fi ka ci je

Ha u bi ca i la fet stan dar di zo va ni su

1928. pod ozna kom M1. Zbog ve li ke eko -

nom ske kri ze 1929, pri vre me no je ob u sta -

vqen rad na ha u bi ci do 1933, ka da se po -

no vo po kre nuo raz voj mo di fi ko va ne M1 sa

do dat no po boq {a nim la fe tom. Rad se pro -

te gao do 1940. Od ta da se na li sti na o ru -

`a wa kop ne ne voj ske SAD zva ni~ no na la zi

ha u bi ca M2.  

U pred rat nim me se ci ma usle di le su

ve li ke na rux bi ne za hit nu mo der ni za ci ju

ame ri~ ke ar ti qe ri je. Ha u bi ca se pro iz vo -

15. februar  2009.

Biografija

stopetice
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Od ra nih pe de se tih go di na 

pro {log ve ka pa sve do 2005. 

u JNA, a ka sni je i u Voj sci  

Ju go sla vi je, ko ri sti le su se 

ha u bi ce ame ri~ kog po re kla M2

kao vu~ na i sa mo hod na oru |a,

ozna ke M7. Po la zna osno va za

pro jek to va we pr ve do ma }e 

ha u bi ce bi la je ne ma~ ka M18.

Zbog pre la ska na ame ri~ ki 

stan dard mu ni ci je, na ~i we ne su

od re |e ne iz me ne, a fi nal ni 

pro iz vod, ha u bi ca M56, imao je

naj bo qe oso bi ne dve ha u bi ce 

iz Dru gog svet skog ra ta. 

E{alon samohotki M7

na paradi prire|enoj

u Beogradu 1946.

godine Neobi~an

detaq predstavqa

dodatno naoru`awe

dvocevni lafet sa

mitraqezima broving

Q8
Typewriter
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ha u bi ce na va tre ne po lo ̀ a je u pla ni na ma

iz nad ko tli ne u ko joj su se na la zi li Fran -

cu zi. For ti fi ka ci je ni su iz dr ̀ a le ar ti -

qe rij ske uda re pa su od bram be ni po lo ̀ a ji

pa li pod stal nom va trom ha u bi ca.  

Za vre me bo rav ka u Vi jet na mu, Ame ri -

kan ci su ta ko |e ko ri sti li M101 za od bra -

nu ba za. Kao pod ve sni te ret ~i nu ka, ha u bi -

ce su ver ti kal nim ma ne vrom pre ba ci va ne

do is tu re nih ba za na ra{ ~i {}e nim

vr ho vi ma br da. One su

gra |e ne u raz ma ci ma

od re |e nim pre ma do -

me tu ha u bi ca, ka ko bi

se ba ze me |u sob no

bra ni le. Ha u bi ce 105

mm u~e stvo va le su u

de se ti na ma lo kal nih

oru ̀ a nih su ko ba – na

Bli skom is to ku bi le

su u ru ka ma Izra e la -

ca, Jor da na ca i Li -

ba no na ca, za tim na

iran skoj stra ni u os-

am go di na ra ta pro tiv

Ira ka, na Pa ki stan -

skoj stra ni pro tiv

In di je. Ame ri~ ke je di ni ce su se u Ju ̀ nom

Vi jet na mu 1966. pre na o ru ̀ a le no vom ha u -

bi com M102. Sta re su to kom se dam de se tih

i osam de se tih go di na za dr ̀ a ne u Na ci o -

nal noj gar di – tri di vi zi o na sa 54 oru |a

bi la su u sa sta vu di vi zij ske ar ti qe ri je.

Ma rin ci su osta li ver ni sta roj M101A1

sve do po ~et ka 21. ve ka.  

De se ti ne ze ma qa {i rom sve ta ima ju

M101 u na o ru ̀ a wu ak tiv nih je di ni ca ili u

re zer vi za rat ni raz voj. Po se du ju ih i vr lo

bo ga te dr ̀ a ve – Au stra li ja, ko ja ima 128

ha u bi ca, Ka na da 171 ha u bi cu C1 i C3,

Dan ska ima ba te ri ju od se dam oru |a, a Ne -

ma~ ka 26. Ko ri sni ci su M101 ce ni li kao

po u zda no i vr lo efi ka sno oru |e, ali su

tra ̀ i li po ve }a we we go vog do me ta. Pri me -

nom no vog ra zor nog pro jek ti la M927, do -

met je po ve }an na 15.900 me ta ra, od no sno

di la u dva mo de la – M2 i

M2A1. Raz li ko va le su se

na osno vu to ga {to M2A1

ne ma na la fe tu do wi,

le vi i de sni po mo} ni

{tit, a le vi i de sni

glav ni {tit mo gu

da se pre klo pe u

gor wem de lu. 

Kao pri vre me no re {e we za va tre nu

po dr {ku ten ko va u Tu ni su 1942. ko ri {}e na

su sa mo hod na oru |a T19. To su bi li po lu gu -

se ni ~a ri M3 sa ha u bi com M2. Na pra vqe -

na su 324 pri mer ka. Krat ko su ko ri {}e ni,

a iz ba ~e ni su iz pr ve li ni je u ko rist sa mo -

hot ki M7. U rat no do ba, pe {a dij ske di vi -

zi je SAD ima le su u svom sa sta vu tri la ka

ar ti qe rij ska ba ta qo na. Pre ma for ma cij -

skoj ta bli ci u ba ta qo nu su se na la zi le tri

ba te ri je od ~e ti ri oru |a M2 ili M2A1.

To kom rat nih go di na iz fa bri ke Rok aj lend

ar sinl iza {lo je 8.536 ha u bi ca. Po sle ra -

ta pro iz vod wa se na sta vi la do 1953. i za

to vre me is po ru ~e ne su 10.202 ha u bi ce.

Po sle ra ta pro me we ne su ozna ke

sred sta va rat ne teh ni ke u OS SAD i M2 i

M2A1 po sta le su la ke ha u bi ce M101 i

M101A1 sa la fe tom M2A1 od no sno M2A2.

Bez ob zi ra na to da li su no si le sta ru ili

no vu ozna ku, ha u bi ce ka li bra 105 mm ima -

le su pri li ku da po ka ̀ u svo je ka rak te ri -

sti ke u lo kal nim ra to vi ma, u vre me nu po -

sle Dru gog svet skog ra ta. Bi le su osnov no

sred stvo va tre ne po dr {ke Ame ri ka na ca i

sa ve zni ka u Ko rej skom ra tu. Po seb no su bi -

le va ̀ ne u mo men ti ma ka da lov ci bom bar -

de ri ni su le te li zbog lo {ih me te o ro lo -

{kih uslo va, a ko mu ni sti su to ko ri sti li za

ma sov ne ju ri {e na ame ri~ ke po lo ̀ a je.

Ha u bi ce 105 mm ko ri {}e ne su na obe

stra ne to kom ra ta u In do ki ni. Fran cu zi

su ce ni li ha u bi ce, ali one su u ru ka ma pro -

tiv ni ka, ko mu ni sta, ko je je vo dio ge ne ral Vo

Ngu jen Xa pa, na ne le ne pri ja te qu te {ke gu -

bit ke i po ra zi le ga u bor ba ma za Di jen Bi -

jen Fu. Vi jet nam ci su na ru ka ma iz gu ra li

vi {e od 40 od sto. U Fran cu skoj, Ho lan di ji,

Ne ma~ koj i Ve li koj Bri ta ni ji ka ri je ra

H101 po ku {a la se pro du ̀ i ti ve }im pro me -

na ma kon struk ci je oru |a. Iz me na se od no -

si la na za me nu ce vi no vom, du ̀ i ne od 30 do

37 ka li ba ra, sa ga snom ko~ ni com ve li ke

efi ka sno sti. Do met i va tre na mo} po ve }a -

ni su i pri me nom no ve mu ni ci je. 

De ve de se tih go di na fran cu ska fir ma

GI AT mo der ni zo va la je 300 ha u bi ca na stan -

dard M101/30 i M101A1/30 sa ce vi od 30,2

ka li bra. Mak si mal ni do met, ka da se ko ri sti

pro jek til M913, iz no si do 19.200 me ta ra, a

pri me nom fran cu skog pro jek ti la sa ge ne ra -

to rom ga sa do 18.500 me ta ra. Ho land ska

fir ma RDM Teh no lo xi BV, u sa rad wi sa bri -

tan skim Ro jal ord nans, u dru goj po lo vi ni de -

ve de se tih, iz ra di la je za Ka na du 96 op ci ja

za 36 mo di fi ko va nih ha u bi ca M101A1/33,

ce vi od 33 ka li bra i do me tom do 19.600 me -

ta ra, a pro jek ti lom M913 i 19.500 me ta ra

sa ho land skim pro jek ti lom sa ge ne ra to rom

ga sa M1BBU. U Ka na di su u na o ru ̀ a wu za dr -

`a ne iz vor ne ha u bi ce C2 i mo der ni zo va ne

C3. Jor dan ci su u na o ru ̀ a we uve li sa mo hod -

nu va ri jan tu 105/33 mm na te ren skom vo zi lu

na zva nu MO BAT (mo bil na ar ti qe ri ja).  

M2 u JNA

Ha u bi ce M2 i M2A1 uve de ne su u na o -

ru ̀ a we JNA 1953. go di ne. Do {le su pro -

gra mom voj ne po mo }i SAD i sa ve zni ka –

MDAP. U na sto ja wu da oja ~a ju JNA, ali i da

haubica M2A1 

Haubica M2A1 na ve`bi „Pobeda 75“

u okolini Ki~eva, 1975. godine.  

Baterija haubica 105 mm M2A1 na

vatrenom polo`aju 1965. godine



od sta rih po do dat nim bo~ nim plo ~a ma za

za {ti tu mu ni ci je. Ta ko su M7B1 na pra vqe -

ne od mar ta 1944. do fe bru a ra 1945, u

826 pri me ra ka, u fa bri ci Presd stil. Po -

sle to ga je u Fe de ral vel de ru iz ra |e no jo{

127 sa mo hot ki do za vr {et ka ra ta. 

Oru |a M7 na men ski su na sta la za va -

tre nu po dr {ku ten ko va. U OS SAD, u vre me

Dru gog svet skog ra ta, u for ma cij skom sa -

sta vu ten kov skih di vi zi ja na la zi le su se 54

M7. ^i ni le su tri ba ta qo na poq ske ar ti -

qe ri je – sva ki po tri ba te ri je od po {est

oru |a. Uz sva ko se pri do da va lo oklop no

vo zi lo M10 za pre voz mu ni ci je, na pra vqe -

no na sli~ noj {a si ji kao i sa mo hot ka. 

Bri tan ci su ~e sto ko ri sti li M7, ko ga

su u slu ̀ bi zva li prist – sve {te nik, zbog iz -

gle da tu re le za mi tra qez ko ja pod se }a na

cr kve nu pre di ka o ni cu. Pr vih 90 M7 po sla -

to je u le to 1942. di rekt no iz fa bri ke bri -

tan skoj 8. ar mi ji u Sa ha ru. 

Bi le su vr lo efi ka sne u bor bi pro tiv

Ro me la i za to su mno ge ubr zo pre ba ~e ne
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Pr va oru |a ame ri~ kog po re kla u

ka li bru 105 mm uvr {te na u ju go slo ven -

ske oru ̀ a ne sna ge bi le su ha u bi ce M3.

Pr vih 12 ko ma da is kr ca na su s bro da u

lu ci [i be nik u pro le }e 1945. go di ne.

Oru |a M3 na sta la su na osno vu zah te va

za la kom ha u bi com kop ne ne voj ske SAD,

za za dat ke za ko je se M2 sma tra la pre -

vi {e te {kom, a ha u bi ca 75 mm M1 sla -

bom za efi ka snu va tre nu po dr {ku. Za to

su na M3 i M3A1 po ve za ni me ha ni zam

M2 sa ce vi skra }e nom za 686 mm sa la -

fe tom M3/M3A1, na sta lim na osno vu

la fe ta ha u bi ce M1. Do bi la se ma wa

ma sa u od no su na M2, oko 700 ki lo gra -

ma, ali uz gu bi tak do me ta – 7,5 km (pre -

ma po da ci ma JNA 6.950 m). 

Po {est M3 bi le su u sa sta vu pe -

{a dij skih pu ko va SAD, od dru ge po lo vi -

ne 1942. go di ne. La ke ha u bi ce ni su ste -

kle sla vu M2 i pre sta le su da se pro iz -

vo de po sled we rat ne go di ne. One su bi -

le vi {ak u SAD i za to su nad le ̀ ni

1951. go di ne od lu ~i li da 115 ko ma da

pre da ju na po klon JNA. Ha u bi ce M3 su

slu ̀ i le u brd skim je di ni ca ma do 1963.

go di ne. Za dr ̀ a ne su za obu ku re zer ve. 

HAUBICE M3

je pri pre me za even tu al ni od bram be ni rat

od Is to~ nog blo ka, Ame ri kan ci su pro ce -

ni li da su ha u bi ce pri o ri tet u iz bo ru

sred sta va rat ne teh ni ke ko ji {a qu na Bal -

kan. Za to je od 1953. do 1958. go di ne JNA

is po ru ~e no 288 ha u bi ca. U to vre me, one su

u Na tou sma tra ne za sred stva pr ve li ni je,

po god na za pri me nu u svim ze mqa ma ~la ni -

ca ma i sa ve zni~ kim dr ̀ a va ma, kao naj broj -

ni je oru |e va tre ne po dr {ke. 

Ha u bi ce po ro di ce M2 su u JNA te ̀ i -

{no bi le uvr {te ne u deo di vi zi ja pot pu no

pre na o ru ̀ a nih na ame ri~ ku te {ku teh ni ku.

Do bi le su me {o vi ti ar ti qe rij ski puk sa

tri di vi zi o na 105 mm sa tri ba te ri je od

~e ti ri oru |a i di vi zi on 155 mm. Ha u bi ce

M2 vu kli su ka mi o ni GMC pri mqe ni ta ko |e

iz MDAP.  

Di vi zi je ko je su za dr ̀ a le teh ni ku iz

SSSR ili je do bi le ple nom u Dru gom svet -

skom ra tu, ima le su puk sa jed nim di vi zi o -

nom od 12 oru |a 105 mm (ame ri~ ke ili ne -

ma~ ke ha u bi ce) i dva di vi zi o na 76 mm M42. 

Ka da su kra jem pe de se tih go di na u JNA

uve de ne i do ma }e ha u bi ce 105 mm M56,

one i oru |a ame ri~ kog po re kla tre ti ra na

su kao sred stva va tre ne po dr {ke sli~ nih

teh ni~ kih ka rak te ri sti ka. Za to su isto vre -

me no ko ri {}e na u je di ni ca ma – ne raz dva -

ja se pri me na M2 i M56 u or ga ni za cij skom

smi slu.

Sa mo hod na ha u bi ca M7

Sa mo hod ne ha u bi ce (SH) M7 na sta le

su in te gra ci jom M2A1 sa po sto qem M4 ili

M4A1 na te lo ten ka M3. Za odr ̀ a va we ve -

ze sa mo hot ka je ima la ra dio-ure |aj SCR-

510. Dva pro to ti pa sa mo hod nog oru |a,

ozna ke T32, na pra vqe na su 1941. go di ne.

Po sle ne ko li ko teh ni~ kih iz me na, fe bru a -

ra 1942, no vo oru |e uve de no je u na o ru ̀ a -

we kop ne ne voj ske SAD, pod ozna kom M7

ha u bi~ ki mo to ri zo va ni la fet. 

Se rij ska pro iz vod wa po ve re na je

fir mi Ame ri ken lo ko. Pr ve od 2.028 ko -

ma da sa mo hot ki M7 iza {le su iz ha la u

pro le }e 1942. go di ne. To kom pro iz vod we

pri me we na su po je di na re {e wa sa ten ka

M4 {er man i jed no del ni li ve ni ~e o ni deo

sa mo hot ke ume sto pr vo bit nog tro del nog ~e -

la po ve za nog za ko vi ca ma. Zbog za vr {et ka

pro iz vod we ten ka M3, sa mo hot ke sa ozna -

kom M7B1 iz ra |i va ne su na ba zi ten ka

M4A3. Sa mo hot ke su se spo qa raz li ko va le

No}no ga|awe iz

haubice 105 mm

M3(a) 1947. godine

Takti~ko-tehni~ke karakteristike M2

Masa na mar{evskom polo`aju M2 2.030 kg, M2A1 2,258 kg

Du`ina na mar{u: 5.990 mm

[irina na mar{u: 2.146 mm

Du`ina cevi: 2.574 mm

Vertikalno poqe dejstva: od -5° do +66° 

Horizontalno poqe dejstva: 23°° 

Maksimalni efektivni domet sa TF zrnom i sedmim puwewem: 11.275 m

Maksimalna po~etna brzina zrna: 472 m/s

Maksimalna brzina paqbe: 10 metaka u minuti

Trajna brzina paqbe: tri metak u minuti

15. februar  2009.



pre ko oke a na. Bri tan ci su 107 M7 mo di -

fi ko va li u oklop ne tran spor te re kan ga ru.

U bri gad nim teh ni~ kim ra di o ni ca ma ski nu -

ti su ha u bi ca, vi so ka tu re la mi tra qe za i

ku }i {ta za sme {taj mu ni ci je. Na taj na ~in

stvo ren je pro stor za 20 pe {a di na ca i dva

~la na po sa de. U sa sta vu 8. ar mi je, na Ita -

li jan skom fron tu, bo rio se me ha ni zo va ni

puk sa mo di fi ko va nim sa mo hot ka ma. 

Ia ko su se u ra tu do bro po ka za le, sa -

mo hot ke su od ja nu a ra 1945. sma tra li za -

sta re lim sred stvi ma, pa su po ste pe no po -

vu ~e ne iz upo tre be u ko rist M37 HMC, na -

~i we ne na ba zi la kog ten ka M24. 

M7 u JNA

U ju go slo ven ske oru ̀ a ne sna ge sa mo -

hot ke M7 pri sti gle su u dva na vra ta –

1945. i 1951. go di ne. Pr vi kon tin gent ~i -

ni lo je 19 oru |a iz sa ve zni~ ke po mo }i, ko -

ja su za za vr {ne bor be sti gla 19. apri la

1945. bro dom u lu ku [i be nik. Tri ba te ri -

je od tri oru |a uvr {te ne su u sa stav Mo to -

ri zo va nog ar ti qe rij skog di vi zi o na ^e tvr -

te ar mi je, po ~e ti ri M7 do de qe ne su hr vat -

skom Glav nom {ta bu i Dru gom kor pu su i dve

M7 u{le su u Pe tom kor pu su. Par ti za ni su

M7 zva li sa mo hot ka ma {er man – po ten ko -

vi ma ko je ta da ni su mo gli da vi de na bal -

kan skom ra ti {tu. 

Po sle for mi ra wa Ten kov ske ar mi je

svi pri mer ci M7 sme {te ni su u sa mo stal nu

ar ti qe rij sku bri ga du u Srem skim Kar lov -

ci ma, kao re zer va Vr hov nog ko man do va wa. 

Broj M7 po ve }ao se pe de se tih go di na

za 56. Sa dva di vi zi o na, ko ja su ima la 12

M7, i di vi zi o nom ru skih vu~ nih ha u bi ca

122 mm, po pu we ni su me {o vi ti ar ti qe rij -

ski pu ko vi u sa sta vu oklop nih di vi zi ja. Po -

sle re or ga ni za ci je Dr var-2 1964. go di ne,

oklop na bri ga da ima la je ba te ri ju od {est

M7. Po ~et kom se dam de se tih M7 su u{la i u

sa stav de la me ha ni zo va nih bri ga da, svr -

sta na u di vi zi on od 18 oru |a. Di vi zi o ni

su for mi ra ni u ne ki ma od me {o vi tih pro -

ti vo klop nih bri ga da. Za za me nu sta rih oru -

|a uve de ne su ru ske sa mo hod ne ha u bi ce 122

mm 2S1, ali M7 se odr ̀ a la u po je di nim je -

di ni ca ma do kra ja po sto ja wa JNA. Na li -

sti imo vi ne JNA 1991. go di ne bi le su 84

sa mo hot ke M7. Po sled we su ras ho do va ne i

uni {te ne 1996. i 1997. go di ne, to kom re -

duk ci je vi {ko va ar ti qe rij skog na o ru ̀ a wa. 

Na sta nak SH-1

Po tre be JNA za ar ti qe rij skim oru -

|i ma, pri la go |e nim uslo vi ma po sle Dru gog

svet skog ra ta, bi le su iz u zet no ve li ke. U to

vre me ar ti qe ri ja je ko ri sti la ra zno li ka

oru |a iz ple na i sa ve zni~ ke po mo }i. Za to

se na sto jao po kre nu ti sa mo stal ni, do ma }i

raz voj. U tom po slu po ka zao se zna ~aj po je -

din ca, sna ̀ nog au to ri te ta stru ke – re~ je o
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Samohotka M7 u ratnim danima imala je razli~ite oznake – ameri~ka bela zvezda

prefarbana je u crveno, ali je zadr`an evidencijski broj KoV SAD. Osim formacijskog

brovinga, na zadwem delu vozila postavqen je jo{ jedan mitraqez. 

Posada: 7 – komandir odeqewa, ni{anxija, pomo}nik 

ni{anxije, punilac, tempira~, dodava~ i voza~

Naoru`awe:

Haubica 105 mm M2A1

Vertikalno poqe dejstva: od -5° do +35° 

Horizontalno poqe dejstva: levo 15°, desno 30° 

Protivavionski mitraqez 12,7 mm M2 broving 

Horizontalno poqe dejstva: 360°

Vertikalno poqe dejstva: od -10° do +80°

Borbeni komplet: 57h105 mm i 300h12,7 mm 

Borbena masa: oko 23.590 kg

Pogonska grupa:

Benzinski motor kontinental R-975, zvezdasti sa devet cilindara 

i vazdu{nim hla|ewem

Potro{wa goriva na motor-~as rada: 45 kg

Potro{wa goriva na 1 km: 4 l

Maksimalna brzina na putu: 37,5 km/h

Maksimalna brzina van puta: 24-32 km/h

Radijus kretawa na putu sa tvrdom podlogom: 137 km

Mogu}nosti savladavawa prepreka:

Maksimalni uspon: 60%

[irina rova:  2,286 m

Visina vertikalne prepreke: 0,609 m

Dubina gaza uz minimalnu brzinu: 1.219 mm 

Dimenzije:

Du`ina oru|a sa haubicom u mar{evskom polo`aju: 6.195 mm

Visina oru|a sa protivavionskim mitraqezom: 3.000 mm

[irina kolotraga oru|a od sredine jedne do sredine 

druge gusenice: 2.108 mm

Klirens: 435 mm

Oklopna za{tita: od 12 do 62 mm

Takti~ko-tehni~ke karakteristike SH M7: 



tri di vi zi on 105 mm i 18 oru |a, a di vi zi je

B do bi le su dva di vi zi o na. 

To kom se dam de se tih go di na ha u bi ce

105 mm po sta le su uglav nom opre ma bri -

gad ne ar ti qe ri je, ko ju su ~ini li di vi zi o ni

od tri ha u bi~ke ba te ri je, od po {est

oru|a. U de lu pe {a dij skih di vi zi ja za -

dr`ala su se dva di vi zi o na sa ukup no 36

ha u bi ca. Ma sov ne na bav ke ar ti qe rij skih

oru|a iz SSSR po kre nu te su od 1975. go di -

ne, ali ni su pot pu no za me ni le ka li bar 105

mm. Pre la zak na ru ski ka li bar 122 mm ni -

je se ostva rio do po~et ka gra|an skog ra ta,

ka da su de se ti ne bri ga da ima le di vi zi o ne

105 mm. Po sle 1992. go di ne ha u bi ce M56

osta le su zna~ajan deo in ven ta ra Voj ske

Ju go sla vi je (VJ). Oko 330 ko ma da ko ri sti -

lo se u sa sta vu di vi zi o na mo to ri zo va nih

bri ga da. Broj oru|a re du ko van je na osno vu

tem pa ras for mi ra wa mo to ri zo va nih bri -

ga da. U 2000. go di ni u VJ se na la zi lo 260

M56. Broj od 234 ko ma da odr`ao se do

2001. go di ne. 

Po ~et kom 21. ve ka di vi zi o ni od 18

M56 na la zi li su se u sa sta vu pet mo to ri -

zo va nih i osam pe {a dij skih bri ga da. Ka ko

su uki da ne po je di ne bri ga de ta ko su ha u bi -

ce ras ho do va ne. Do 2004. go di ne broj M56

sveo se na 162. U to vre me di vi zi o ne M56

ima le su 18. pe {a dij ska bri ga da iz No vog

Sa da, 37. mo to ri zo va na bri ga da iz Ra {ke,

57. pe {a dij ska bri ga da iz Pqe vqa, 83. mo -

to ri zo va na bri ga da iz Ba ra, 151. iz Zu ca,

179. iz Nik {i }a, 168. iz No vog Pa za ra,

za tim, 354. pe {a dij ska bri ga da iz Kur {u -

mli je i 544. mo to ri zo va na bri ga da iz

[ap ca. Na red ni ta las re duk ci je tak ti~kih

je di ni ca Voj ske 2005. go di ne ha u bi ce 105

mm ni su pre`ive le. Pre o sta le ko li ~i ne

po vu~ene su u skla di {ta stra te {kih re -

zer vi. 

Pro me ne or ga ni za cij ske struk tu re i

ve li~ine oru ̀ a nih sna ga u pr voj de ka di

21. ve ka do ve le su do okon ~a wa ka ri je re

ha u bi ca M2 i M56 i u osta lim dr ̀ a va ma

ko je su ko ri sti le teh ni ku JNA. Slo ven ci su

pu kov ni ku Bo {ku Sta ni sa vqe vi }u, osni va -

~u Ka te dre voj nog ma {in stva na Ma {in -

skom fa kul te tu u Be o gra du i au to ru pr vih

do ma }ih ux be ni ka za pro jek to va we ar ti qe -

rij skih oru |a. Pre Dru gog svet skog ra ta ra -

dio je u Voj no teh ni~ kom za vo du, u Kra gu jev -

cu. Ta mo je od 1939. do 1941. vo dio raz voj

pr vog do ma }eg ar ti qe rij skog oru |a – pro -

tiv ten kov skog to pa 76,5 mm. 

U po sle rat nim go di na ma, po seb no od

1947. go di ne, pro jek to vao je naj pre brd sko

oru |e ka li bra 76 mm B1 (M48). Po sle za -

vr {et ka pr ve fa ze raz vo ja M48 1949. go -

di ne, iz vr ha JNA pro jek tan ti ma su do de li -

li no vi za da tak – raz voj ha u bi ce u ka li bru

105 mm ma se do 2.000 ki lo gra ma. Po {lo

se od teh ni~ kih re {e wa po zna te i po {to -

va ne ne ma~ ke ha u bi ce M18. Na pra vqe na je

ha u bi ca rad ne ozna ke SH-1. U Voj no teh ni~ -

kom in sti tu tu (VTI) po ~e li su sa ra dom

1950, a iz ra da teh ni~ kih cr te ̀ a tra ja la je

na red ne dve go di ne. Prob ni pri mer ci na -

~i we ni su u za vo di ma Cr ve ne za sta ve.  

U to vre me je di ni ce JNA pre na o ru ̀ a -

va ne su ame ri~ kom teh ni kom, pa se od VTI

za tra ̀ i lo da SH-1 pri la go di za pri me nu

ame ri~ ke mu ni ci je da bi se uni fi ci ra la sa

ha u bi com M2/M2A1. Usle di le su i osta le

iz me ne. Osnov ni pro blem SH-1 bi la je pre -

ve li ka ma sa – ume sto tra ̀ e nih 2.000 ima la

je 2.450 ki lo gra ma. Sred we re {e we na {lo

se u re de fi ni sa nim tak ti~ ko-teh ni~ kim zah -

te vi ma – da ma sa ha u bi ce bu de 2.100 ki lo -

gra ma.  Zah te vi su pro {i re ni – ha u bi ca je

tre ba la da ga |a gor wom gru pom uglo va i  ima

do met od 12 ki lo me ta ra, da se sni zi pri ti -

sak na la fet, re kon stru i {e no sa~ po lu o so -

vi ne i pre pra ve tor zi o ne opru ge {ti to va i

me ha ni zam spra ve za ele va ci ju. 

Sre di nom 1955. go di ne za vr {en je

no vi pro to tip SH-2. Ma sa oru |a bi la je

unu tar za da tih okvi ra. Ostva ren je mak si -

ma lan do met od 13.100 me ta ra, ume sto oko

14.000, {to je po sle di ca ma we ma se. Do -

ma }a ha u bi ca je u od no su na ame ri~ ku M2

ima la ve }i do met

za 100 do 300 me -

ta ra, a sa po seb nim

pu we wem i do ki lo -

me tar i po. 

Re zul ta ti su

bi li do bri i ha u bi -

ca se, ozna ~e na kao

M56, od ju na 1956.

go di ne na la zi la na

li sti sred sta va

rat ne teh ni ke JNA.

U skla du sa od lu kom

dr ̀ av nog vr ha i

JNA pro iz vo di la se

u po go ni ma fa bri -

ke Brat stvo iz No -

vog Trav ni ka.  To -

kom se rij ske pro iz -

vod we osnov ni pro je kat je vi {e pu ta me -

wan. Vred ne po me na su re kon struk ci je ko~ -

ni ce i po vrat ni ka, za tim pri me na to~ ko va

od si lu mi na sa pu nom po lu e la sti~ nom gu -

mom. Po ~et kom {e zde se tih usa vr {e ne su i

ni {an ske spra ve. 

Od 1966. do 1976. VTI je is tra ̀ i vao

po ten ci jal po ve }a wa do me ta ha u bi ce i po -

sti gao do met od 14.500 me ta ra. Od u sta lo

se od na stav ka ra da po sle ve li kih na bav ki

no vih ar ti qe rij skih oru |a iz SSSR, jer se

u to vre me ha u bi ca 105 mm sma tra la pre -

va zi |e nom.  

Sto pe ti ce u JNA

Ka da se JNA po ~e la opre ma ti i do ma -

}im ha u bi ca ma M56, ve }i broj oru |a pru -

`io je pri li ku da se ka li bar 105 mm, u vre -

me pla na re or ga ni za ci je Dr var-1, po ~ev od

1959, do de li i pe {a dij skim bri ga da ma.

One su do bi le ba te ri ju od {est ha u bi ca i

M56 i M2. Ve }i na se za dr ̀ a la u di vi zij -

skoj ar ti qe ri ji. Pe {a dij ske di vi zi je A kla -

si fi ka ci je ima le su ha u bi~ ki di vi zi on 105

mm, sa ~eti ri ba te ri je od po {est oru |a.

Di vi zi je B kla si fi ka ci je ima le su ru ska

oru |a 122

mm, a B1 kla -

si  fi ka ci je

ma li di vi zi -

on 105 mm sa

tri ba te ri je

od {est oru -

|a. U na red -

noj re or ga ni -

za ci ji Dr var-

2, ko ja je iz -

ve de na 1964.

go di ne, ar ti -

qe ri ja pe {a -

dij skih di vi -

zi ja A kla si -

fi ka ci je po -

ve }a la se na

ni vo pu ka, sa
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Haubica M56 iz prvih serija sa

starim modelom to~ka 

Samohotka M7 iz 51. mehanizovane brigade na ve`bi „^elik

78“ u Deliblatskoj pe{~ari, decembra 1978. godine
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ima li M2A1. Pre ma do go vo ru sa fe de ral -

nim vla sti ma iz 1991. tre ba lo je da ih

sme ste u skla di {ta, sve do od lu ke po li ti -

~a ra o sud bi ni za o sta le teh ni ke. Raz voj

kri ze na Bal ka nu obe smi slio je od no se iz

1991. go di ne i Slo ven ci su ha u bi ce 1993.

uvr sti li u na o ru ̀ a we. Sva ar ti qe rij ska

oru |a skon cen tri sa na su u 46. di vi zi on,

for mi ran u gar ni zo nu Po stoj na. U jed noj

ba te ri ji bi lo je {est ha u bi ca M2A1. Pr vi

iz la zak na te ren sa ga |a wem slo ve na~ ki

ar ti qer ci ima li su 12. de cem bra 1993.

go di ne. Po sle od lu ke da se na ba ve izra el -

ske ha u bi ce 155 mm TN90 1996. go di ne

pre for mi ra ni su ar ti qe rij ski sa sta vi i

46. di vi zi on re or ga ni zo van je u ba ta qon

pred vi |en za pre la zak na no vu teh ni ku, a

ha u bi ce M2A1 usme re ne su u no vo for mi -

ra ni 760. ar ti qe rij ski ba ta qon u Slo -

ven skoj Bi stri ci. Slo ve na~ ka voj ska se ka -

sni je re or ga ni zo va la i sve la na ma wi broj

tak ti~ kih je di ni ca, sa sa vre me nim na o ru -

`a wem, pa je 2004. go di ne 760. ba ta qon

ras for mi ran, a ha u bi ce M2A1 uklo we ne

iz na o ru ̀ a wa. 

Glav ni nu ar ti qe ri je Hr vat ske voj ske

(HV) u rat nim go di na ma ~i ni le su ha u bi ce

105 mm. Po sle ra ta one su uglav nom kon -

zer vi ra ne u skla di {ti ma rat ne teh ni ke.

Pre ma Du go ro~ nom pla nu raz vo ja oru ̀ a -

nih sna ga 2006–2015. go di ne HV ima 142

oru |a M2, M2A1 i M56. Od tog bro ja u na -

o ru ̀ a wu }e bi ti za dr ̀ a na sa mo ~e ti ri ko -

ma da, dok su 43 u ne raz vr sta noj re zer vi.

Za vi {ak je pro gla {e no 96 ha u bi ca. 

U imo vi nu je din stve nih OS Bo sne i

Her ce go vi ne 2007. go di ne u{la je 101 ha u -

bi ca M56 i M56A. One su sa da vi {ak i

pred vi |e ne su za uni {ta va we kao oru |a za

ko ja ne ma re al ne {an se da se pro da ju na

svet skom tr ̀ i {tu. 

Sa mo Ar mi ja Ma ke do ni je ame ri~ ke

ha u bi ce ubra ja u osnov no oru |e ar ti qe ri -

je, dok ne pro na |e na ~in da na ba vi no vu

teh ni ku. Pr vi di vi zi on od 18 ha u bi ca

M2A1 Ma ke don ci su 1996. go di ne do bi li

iz Sa ve zne Re pu bli ke Ju go sla vi je. Ame ri -

kan ci su im 1998. po klo ni li jo{ je dan di -

vi zi on od 18 oru |a M101A1.  Ha u bi ce se

za sa da ko ri ste u dva di vi zi o na, u dve bri -

ga de ma ke don ske kop ne ne voj ske. 

Mo der ni za ci ja M2A1 i M56

Ha u bi ce 105 mm su na po ~et ku 21. ve -

ka sma tra ne za pre ̀ i ve li osta tak pro {lo -

sti, ali se in ̀ e wer No vak Mi tro vi} sa

ko le ga ma iz Sek to ra za kla si~ no na o ru ̀ a -

we VTI po bri nuo da pru ̀ i no vi `i vot tim

oru |i ma. Ana li zi rao je stra na re {e wa o

mo der ni za ci ji ha u bi ca 105 mm. Voj ska Ju -

go sla vi je ni je ula ga la u sta re ha u bi ce, jer

se u je di ni ca ma na la zi la ve li ka ko li ~i na

oru |a u od no su na pro ce nu po tre ba. Za in -

te re so va ne za mo der ni za ci ju pro na {li su

u ino stran stvu. Po sred stvom dr ̀ av ne

fir me Ju go im port-SDPR za vi {ko ve VJ za -

in te re so vao se Mjan mar. U tu dr ̀ a vu iz -

ve ze ne su ha u bi ce ka li bra 105 mm u osnov -

nom mo de lu i mo der ni zo va ne ha u bi ce

M56/33 i M2A1/33 sa pro du ̀ e nom ce vi i

mu ni ci jom po ve }a nog do me ta. 

U pr voj fa zi pro gra ma mo der ni za ci -

je iz ra |e ni su pro to ti po vi obe ha u bi ce,

uz broj ne iz me ne, i prob ni ko man di mu ni -

ci je, a za tim su iz ve de na ve ri fi ka ci o na

is pi ti va wa si ste ma oru |a mu ni ci ja. U

dru goj fa zi re mon to va na su i mo der ni zo -

va na oru |a i no va mu ni ci ja. No vo ba li -

sti~ ko re {e we, ko je je ima lo cev du ̀ i ne

33 ka li ba ra, sa kon stant nim uglom olu ~e -

wa, uni fi ci ra no je za oba oru |a. Da bi

se ubla ̀ io po ve }a ni tr zaj, pro jek to va na

je no va ga sna ko~ ni ca ve }e ener get ske

vred no sti. 

Mo di fi ka ci ja je pred vi |a la i za me -

nu sta re ce vi du ̀ i ne 23 ka li bra no vom,

~i ja je du ̀ i ne 33 ka li bra, ali i za me nu

zad wa ka i za tva ra ~a. Re kon stru i sa ni su

po sto je }i iz rav wa ~i na oru |u M2A1 ka ko

bi se obez be di la urav no te ̀ e nost po kret -

ne ma se po vi si ni, pri svim uglo vi ma ele -

Modernizovana

haubica M2

Takti~ko-tehni~ke 

karakteristike M56

Masa na mar{evskom polo`aju: 2.100 kg

Du`ina na mar{u: 6.170 mm

[irina na mar{u: 2.150 mm

Du`ina cevi: 3.480 mm

Vertikalno poqe dejstva: od -12° do +68° 

Horizontalno poqe dejstva: 26° 

Maksimalni efektivni domet: 13.150 m

Maksimalna brzina paqbe: 16 metaka u

minuti

Trajna brzina paqbe: pet metaka u minuti

Je di ni ca JNA, u okvi ru po mo }i, do -

bi le su ame ri~ ku po lu sje di we nu mu ni -

ci ju 105 mm. Od kra ja pe de se tih mu ni -

ci ja se pro iz vo di la u do ma }im fa bri -

ka ma. Osnov na mu ni ci ja ko ri sti TF

pro jek til ame ri~ ke pro iz vod we, ozna ke

HE M1, od no sno do ma }i TF M1. Ku mu la -

tiv ni pro jek til no si ozna ku HE AT M67.

Mo ̀ e se raz li ko va ti od TF pro jek ti la

po si vo ma sli na stoj bo ji ko {u qi ce sa

`u tim ozna ka ma. Sve tlo si vi su osve -

tqa va ju }i pro jek ti li M314 i M314A1 i

dim ni pro jek ti li HC BE M84, BE M84

(dim u bo ji) i WP M60 sa po seb nim zna -

kom pre po zna va wa – be lim po ja som {i -

ri ne 10 mi li me ta ra. Iz bor pu we wa

mo ̀ e bi ti osnov ni ili se dam do dat nih.

Na ha u bi ca ma M2 ko ri sti la se i mu ni -

ci ja pred vi |e na za M3, ali sa ko rek ci -

jom za po prav ke da qi ne pre ma ra zli ci

u po ~et noj br zi ni mu ni ci je. Ha u bi ca M3

ko ri sti la je ma wa pu we wa zbog ni ̀ e

ma se me ha ni zma oru |a, ali je za to do met

bio kra }i.  

Po ~et kom pe de se tih go di na po seb -

no se ra di lo na raz vo ju mu ni ci je u fir -

mi Pre tis, da bi se stvo ri le re zer ve

ne za vi sne od ame ri~ kih po {iq ki. Na

osno vu li cen ce, od 1956. go di ne pro iz -

vo dio se me tak sa tre nut no-fu ga snim

pro jek ti lom M1. Bor ba pro tiv ten ko va

sma tra la se jed nim od pri o ri te ta JNA

i za to se u VTI od 1961. do 1963. go di -

ne ra di lo na pro jek to va wu met ka sa

hop kin so vim efek tom. Po ka za lo se da

on po sle po got ka u tenk na unu tra {woj

stra ni plo ~e od va qu je deo ~e li ka ma se

oko ~e ti ri i po ki lo gra ma, br zi nom od

oko 300 me ta ra u se kun di. Raz vi je ni su

me tak sa dim nim pro jek ti lom WP i M60.

Ra di lo se i na osve tqa va ju }oj gra na ti,

na osno vu ame ri~ kog osve tqa va ju }eg

pro jek ti la M304A1. Me tak je 1966. go -

di ne usvo jen u na o ru ̀ a we, ali ni je za -

po ~e ta se rij ska pro iz vod wa. 

MUNICIJA
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Osim za JNA, ha u bi ce M56 pro iz -

vo di le su se i za iz voz. Slo vi le su za

je dan od naj bo qe pro da va nih ar ti ka la

do ma }e in du stri je i jed no od pr vih te -

{kih i slo ̀ e nih sred sta va rat ne teh ni -

ke do ma }e pro iz vod we. Naj vi {e je iz ve -

ze no u Ni ge ri ju, u ko joj su na {e ha u bi ce

jo{ jed no od osnov nih sred sta va va tre -

ne po dr {ke. Ha u bi ce M56 ko ri ste se i

u oru ̀ a nim sna ga ma Ki pra, ko ji je na -

ba vio 72 ko ma da. U La tin skoj Ame ri ci,

M56 ko ri ste u Gva te ma li (56 ha u bi ca),

Pe ruu (20) i u Sal va do ru (18).

IZVOZ M56
va ci je. Na kra ko ve la fe ta

po sta vqe ni su ba la sti, ko -

ji su obez be di li sta bil no -

sti pri ga |a wu. Tim pro me -

na ma ma sa oru |a po ve }a na

je za 233 ki lo gra ma, od no -

sno 11 od sto u od no su na

M56. Raz vi je ni su me tak sa

pro jek ti lom 105 mm sa op -

ti mi zi ra nim pred wim o~i -

va lom i upu {te nim

dnom (HE-ER-BT) i me -

tak sa pro jek ti lom

105 mm sa op ti mi -

zi ra nim pred -

wim o~i va lom

i ge ne ra to -

rom ga sa

(HE-ER-BB). Za oba met ka

na pra vqe na su no va

ba rut na pu we wa. 

Na ga |a wi ma

pro jek ti lom HE-

ER-BT po stig nu ti

su do me ti od 15 ki lo me ta ra, a sa HE-ER-BB

vi {e od 18. To pred sta vqa po ve }a we od

62 od sto, od no sno 31 u od no su na M2A1.

No va ga sna ko~ ni ca bi la je efi ka sni ja u

svim uslo vi ma ga |a wa. Mo der ni za ci ju su

vo di li stru~ wa ci VTI, a ra do ve na oru |i -

ma i pro iz vod wu mu ni ci je iz ve li su Teh -

ni~ ki re mont ni za vod ^a ~ak i fir me Lo la

iz @ele zni ka, Slo boda iz ^a~ ka i Mi lan

Bla go je vi} iz Lu ~a na. U pro gra mu su u~e -

Haubice M56 iz oru`anih snaga

Indonezije na poligonu Batujarar kod

Bandunga

Ira~ka haubi~ka baterija na

polo`aju u vreme borbi oko ostrva

Maxnun marta 1984. 

stvo va li i PTT-Ci lin dri i PTT-Na men ska

iz Tr ste ni ka, Za sta va-oru` je iz Kra gu jev ca

i broj ne stra ne fir me. Iz ve ze ne su 164

M56/33 i 36 M2, kao i 5.000 me ta ka sa

pro jek ti lom HE-ER M02 i 5.000 HE-ER M02.

(Kraj)

Alek san dar RA DI]
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K A  M I  O  N  P R A G A

Na bal kan skim

drumovima

Mo tor na vo zi la fir me ^KD pra ga bi la su 

vr lo zna ~a jan deo in ven ta ra vo znog par ka

Voj ske Kra qe vi ne Ju go sla vi je, a te ret ni 

au to mo bi li pra ga RN pr vi su pro iz vod 

do ma }e au to mo bil ske in du stri je, 

po kre nu te ra di od bram be nih 

po tre ba dr ̀ a ve

U
vre me teh ni~ kog pro cva ta, na po ~et ku dva de se tog ve ka, u

Au stro u gar skoj su sna ̀ no za ni ma we za no vi te te po ka -

za li sta nov ni ci ^e {ke. Ma le ra di o ni ce i ma nu fak tu re

stva ra ne su sa am bi ci jom da se pri dru ̀ e tr ci u iz ra di

mo tor nih vo zi la. Jed na od mno {tva, fir ma „Pra ga”,

ute me qe na je 27. mar ta 1907. go di ne. I sam na ziv je neo bi -

~an. To je re~ na sta la kom bi na ci jom ~e {kog ime na glav nog

gra da – Pra ha i ne ma~ kog – Prag. 

U po ~et ku je „Pra ga" (od no sno zva ni~ no fir ma ^KD) pro -

iz vo di la mo to re, za tim put ni~ ke au to mo bi le po stra nim li -

cen ca ma. Pr vi ka mi o ni iz ra |e ni su po pro jek tu Fran ti {e ka

Ke ca 1910, a go di nu da na ka sni je i pr vi pri mer ci te ret nog

au to mo bi la pra ga V, ko ji je Au stro u gar ska voj ska uve la u na o -

ru ̀ a we. Po sle ra ta na sta vqe na je pro iz vod wa pra ge V – sve

do do 1923. u ma ti~ noj fa bri ci, a po li cen ci u fir mi Rába u

Ma |ar skoj.

[ef pro jek ta na ta pra ge u pe ri o du iz me |u dva ra ta je

Fran ti {ek Kec i on se sma tra za slu ̀ nim za niz te ren skih i

te ret nih au to mo bi la, na men ski pro jek to va nih za po tre be ~e -

ho slo va~ kih oru ̀ a nih sna ga i sa ve zni ka iz Ma le An tan te. 

Voj ska Kra qe vi ne Ju go sla vi je ko ri sti la je prak ti~ no

sva ki pro iz vod iz po go na „Pra ge". Na ru ~i va ni su od pr vog

kre di ta iz 1929, pred vi |e nog pre sve ga za na bav ku ar ti qe -

ri je, ali i za osta le po tre be ta da {we voj ske. Ve} sle de }e

go di ne iz ^e ho slo va~ ke je pri sti glo oko 500 te ret nih vo zi la

u ne ko li ko mo de la. 

U dru goj po lo vi ni tri de se tih go di na Voj ska Kra qe vi ne

Ju go sla vi je po ku {a va la je da se br zo mo der ni zu je i opre miKolona „pionira” na obuci voza~a JNA, 

po~etkom {ezdesetih godina pro{log veka

Q8
Typewriter
27



no vom teh ni kom ka ko bi se pri pre mi la za

ne iz be ̀ nu rat nu pli mu. Po kre nut je pro ces

ve li kih na bav ki iz ^e ho slo va~ ke, ali su

one sa mo de li mi~ no re a li zo va ne zbog ula -

ska Ne ma ca u tu dr ̀ a vu. Ta da su fir me iz

~e {ko-mo rav skog pro tek to ra ta do bi le

strikt ne na red be da pro iz vo de {to vi {e za

po tre be ne ma~ ke oru ̀ a ne si le i sa mo su

sim bo li~ ne ko li ~i ne od la zi le u Voj sku

Kra qe vi ne Ju go sla vi je, na osno vu pret hod -

no pot pi sa nih po slo va. 

Ne ma~ koj su bi le po treb ne stra te {ke

si ro vi ne, pre sve ga iz rud ni ka u Sr bi ji, pa

su pro na la zi li na ~i na da, uz ve }e ce ne, na -

sta ve sa iz vo zom za po tre be we ne ar mi je.

Uz ~e sta uslo vqa va wa u to vre me kri ti~ ne

vr ste na o ru ̀ a wa za Voj sku Kra qe vi ne Ju -

go sla vi je, kao {to su pro tiv ten kov ska i

pro tiv a vi on ska oru |a, do la zi la su vo zi la

pra ga RV, pra ga RN i ne ko li ko mo de la put -

ni~ kih au to mo bi la, ko ri {}e nih za {tap ske

po tre be u je di ni ca ma ju go slo ven ske voj ske. 

To kom 1939. i 1940. iz Ne ma~ ke i ~e -

{ko-mo rav skog pro tek to ra ta, na osno vu iz -

vo za si ro vi na i hra ne, uve ze ni su 250 ka -

mi o na, 20 au to-ci ster ni, 262 te ret na te -

ren ska au to mo bi la, 30 ka mi o na od 3,5 to -

ne i 82 put ni~ ka au to mo bi la ra znih mo de -

la. Nem ci su do zvo li li i tran sfer teh ni~ -

ke do ku men ta ci je i iz voz ala ta i ma {i na

za pr vu fa bri ku au to mo bi la u Sr bi ji, u ko -

joj je tre ba lo da se, za Voj sku Kra qe vi ne

Ju go sla vi je, ma sov no pro iz vo de pra ge RN.

Pla no vi su ostva re ni tek po sle za vr {et ka

ra ta, ka da su u vre me po le ta ko mu ni sti~ ke

vla sti po kre nu te pro iz vod ne li ni je za ka -

mi o ne u Ra ko vi ci i Ma ri bo ru. 

La ki te ret ni 

au to mo bil – pra ga RV

Pro iz vo |a~ je vo zi lo pra ga RV (rychlý
vo jenský) kla si fi ko vao kao la ki te ret ni au -

to mo bil, no si vo sti dve to ne. Re~ je o vo zi lu

for mu le 6h4, jed nom od pr vih ko je je u svet -

skim raz me ra ma na men ski iz ra |e no za po -

29
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Ma sa:.................................................3.810 kg

Di men zi je: du ̀ i na .............................5.690 mm

{i ri na..............................................2.000 mm

vi si na ka bi ne................................... 2.090 mm

Po gon ska gru pa: ben zin ski ~e tvo ro takt ni

Pra ga SV, 3.468 cm³, sna ge 68 KS sa nor mal nim

bro jem obr ta ja od 2.600 u mi nu ti

re zer vo ar za go ri vo...............................122 l

po tro {wa go ri va ................... 35-40 l/100 km

Mak si mal na br zi na: na do brom pu tu...60km/~,

mak si mal na br zi na sa pri ko li com.......40 km/~

Ko ri sna no si vost na do brom pu tu....... 2.000 kg

Vu~ na sna ga za pri ko li cu.................... 2.200 kg

Od li ke te ren skog

vo zi la pra ga RV

Dobro maskirana „praga” RV 

iz sastava Vazduhoplovstva Vojske,

kori{}ena za navo|ewe avijacije

na manevrima odr`anim 

na Torlaku 1940. godine

„Praga “RV, prole}a 1940. 

na aerodromu Zemun, ima provizornu 

oznaku na ceradi koja otkriva 

da pripada 103. eskadrili, u to vreme

naoru`anoj lovcima „meser{mit” Me 109



tre be mo to ri zo va nih je di ni ca. U vre me ka -

da se po ja vi la pra ga RV, sre di nom tri de se -

tih go di na, vo de }i te o re ti ~a ri ra ta ve} su

uo ~i li da }e pre sud nu pred nost ima ti voj ska

ko ja se osla wa na va tre nu i ma ne var sku mo}

ten ko va, uz po dr {ku te ren skih au to mo bi la

za br zi pre voz pe {a di je i ma te ri ja la. Pri -

mer ide al nog vo zi la za to do ba pred sta vqa

pra ga RV. Ostva re na je kao uni ver zal na

plat for ma za osnov nu na me nu – pre vo ̀ e wa,

a u po seb nim iz ved ba ma i za u`e na me ne – za

ko man do va we, sa ni tet sku slu ̀ bu, ve zu, vu ~u

ar ti qe rij skih oru |a, sa re flek to rom za

obez be |e we no} nog le te wa itd.

To kom se rij ske pro iz vod we iz me |u

1935. i 1939. za po tre be ~e ho slo va~ kih,

iran skih, poq skih, ru mun skih, {vaj car skih,

{ved skih, tur skih i na {ih oru ̀ a nih sna ga

iz ra |e ne su 2.033 pra ge RV u osnov nom mo -

de lu sa san du kom, za tim oko 1.000 vo zi la

ve ze RVR i ko mand nih vo zi la AV. 

U na o ru ̀ a we Voj ske Kra qe vi ne Ju go -

sla vi je 1939. uve de na su vo zi la pra ga RV,

sa vi tlom vu~ ne sna ge 2,5 to ne. Ve }i na je

do de qe wa Va zdu ho plov stvu Voj ske (VV).

Pri li kom pri je ma pr va par ti ja je pro -

{la prak ti~ nu pro bu vo ̀ we u du ̀ i ni od 600

ki lo me ta ra. I{li su sle de }om mar {ru tom:

Be o grad–No vi Sad–Ru ma–[a bac–Lo zni -

ca–Zvor nik–Han–Pi je sak–Sa ra je vo. Pri li -

kom po vrat ka ko lo na je kod Lo zni ce skre nu -

la sa nor mal nog pu ta i ka mi o ni su pro {li

te ren sku pro bu pre ko pla ni ne Cer do [ap -

ca. Pre ma iz ve {ta ju ko mi si je, pro se~ na br -

zi na kre ta wa ko lo ne, ra ~u na ju }i i vo ̀ wu

van pu te va, bi la je 37–40 km/~ (ka ko je iz ve -

stio „Va zdu ho plov ni gla snik", u bro ju za fe -

bru ar 1940. u ~lan ku „Au to mo bil za sva ki

te ren”). 

Vo zi la su sa vla da la za da tu ru tu bez

kva ro va. Na pla nin skim te re ni ma pe wa la

su se pod pu nim op te re }e wem i do 20°, {to

se sma tra lo vr lo va ̀ nim za po tre be Va -

zdu ho plov stva. Na red ne par ti je ta ko |e su

pro {le pro be. Dru ga je pro {la 600 km

kroz cen tral nu Sr bi ju, ukqu ~u ju }i vo ̀ wu

pre ko ogra na ka Ja strep ca, kroz bla to de -

be lo i do po la me tra. Tre }a par ti ja se pre

ula ska u je di ni ce, kao i pret hod na, kre ta la

626 km kroz cen tral nu Sr bi ju, i to pod te -

re tom od dve to ne. Naj te ̀ i iza zov bi la je

Ov ~ar sko-ka blar ska kli su ra, u ko joj se

pra ga RV po ka za la kao do stoj na ka te go ri je

te ren skog au to mo bi la. ^e tvr ta par ti ja

pro  {la je pro ve ru kroz Po sa vi nu u Is to~ nu

Sla vo ni ju.

Ko na~ ni za kqu ~ak ko mi si je bio je da

je pra ga RV na nor mal nim pu te vi ma „do sta

te {ka i s ob zi rom na po tro {wu ma te ri ja -

la pri li~ no sku pa", pa je Va zdu ho plov stvu

pre po ru ~e no da je pre te ̀ no ko ri ste za sa -

o bra }aj na te re nu, a da se u nor mal nom sa -

o bra }a ju ko ri ste obi~ ni te ret ni au to mo -

bi li. 

U Voj sci Kra qe vi ne Ju go sla vi je ko ri -

{}e na su ko mand ni au to mo bi li pra ga AV sa

{est se di {ta, nat kri ve ni me kim de mon ta -

`nim kro vom i sa pro sto rom za 700 kg te -

re ta, sme {te nim u zad wem de lu vo zi la. Po -

sa da vo zi la ima la je dr ̀ a ~e za ~e ti ri pu -

{ke za sa mo od bra nu. 

Izme|u dva rata vrlo popularni putni~ki automobil

(Praga Piccolo) ma so vno se proizvodio za civilno tr`i {te,

ali brojni primerci kori{}eni su i u oru`anim snagama

Male Antante. Po sebna vojna varijanta izra|ena je za ~e -

{ke grani~ne trupe. 

U Vojsci Kraqevine Jugoslavije vo zila praga pikolo

poznata su i po na dimku mala praga. Kori{}ena su kao

{ta pska vozila u konfiguraciji kabrioleta sa ~etiri mes-

ta. Svaka eskadrila Vazduhoplovstva Vojske imala je svoju

malu pragu. Za razliku od druga dva vida oru ̀ anih snaga

sve jedinice vazduhoplovstva bile su motorizovane i

imale su prioritetni status u opremawu sa novim vo -

zilima, posebno pragama RV i malim pra gama.

Praga pikolo

30

Mala „praga” iz 209. eskadrile 

36. vazduhoplovne grupe,

naor`ane bombarderima 

Do-17K. Pored vozila 

stoji izvi|a~ rezervni 

poru~nik Vuka{in 

Aleksijevi}.

Vojnici Vazduhoplovstva Vojske poziraju

ispred „praga” RV
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Od svih kamiona nastalih u firmi

„Praga” pre Drugog svetskog rata najbo-

qe se prodavao i najdu`e koristio mod-

el praga RN (rychlý nákladní), formule 4h2

iz 1933. godine. U osnovi, re~ je o ka mi -

onu pre dvi|enom prvenstveno za ci vi lno

tr ̀ i{te, ali se pokazao kao izu zetno po -

u zdan i izdr`qiv u primeni kod zahtevnih

vojnih korisnika.

U serijskoj proizvodwi (kod mati~nog

proizvo|a~a) praga RN nalazila se od

1934. sve do 1953. godine. Za to vreme

su kamioni usavr{avani u 12 proizvod-

nih serija: ugra |ivani su ja~i motori,

prime wen niz novih tehni~kih re{ewa,

pove }ane dimenzije vozila i nosivost sa

po~etnih 2,5 tone, na tri tone... Po~etne

se rije imale su benzinski motor od 38

kW, a posledwe dizel motor od 52 kW.

Naj du ̀ e ko ri {}e ni 

ka mi o ni – pra ga RN

Tokom [umadijskog manevra, 29. septembra 1949. godine,

46. padobranski bataqon izveo je vazdu{ni desant 

kod Topole. Posle manevra u~estvovali su sa „pragama” RN 

na smotri pred 

dr`avnim i vojnim 

rukovodstvom

Sanitetsko vozilo „praga” RN, 1950. godine

U krat ko traj nom kon flik tu sa si la ma

oso vi ne pra ge RV po slu ̀ i le su za pre voz

pri pad ni ka Va zdu ho plov stav sa ae ro dro ma

na ko ji ma su do ~e ka li rat do pro sto ra cen -

tral ne Bo sne, gde se rat za wih i za vr {io.

Deo vo zi la iz ple na do de qen je je di ni ca

Ver mah ta i NDH-a, i po sred no su se ka sni je

na {li i u ru ka ma par ti za na. Po sle ra ta su

ta vo zi la krat ko ko ri {}e na zbog is tro {e -

no sti i ne do stat ka re zer vnih de lo va, ali se

u osku di ci sva ki pri me rak mo tor nog vo zi la

ko ri stio do kraj wih gra ni ca iz dr ̀ qi vo sti. 

Vo zi la iz Ra ko vi ce

^el ne li~ no sti Voj ske Kra qe vi ne Ju go -

sla vi je bi le su vr lo kon zer va tiv nih na zo ra

ka da je re~ o na bav ka ma mo tor nih vo zi la i

in si sti ra le su na tra di ci o nal noj sto ~ noj

vu ~i i pre vo zu, kao naj bo qem za brd sko-

pla  nin ske uslo ve Bal ka na. Uski i lo {i pu -

te vi u ve }em de lu dr ̀ a ve za i sta su de mo ti -

vi sa li za go vor ni ke raz vo ja mo to ri za ci je,

ali znat no ve }a „kri vi ca” za ka {we we sa

na bav kom vo zi la je ste vr lo skro man bu xet u

od no su na ma siv nu oru ̀ a nu si lu i ne do sta -

tak do ma }e in du strij ske ba ze za raz voj mo -

to ri zo va nih je di ni ca. 

Fa bri ke u Sr bi ji od ra nih dva de se tih

go di na pro iz vo di le su avi o ne, a ka mi o ni su

do la zi li sa mo iz uvo za, i to u ma lim ko li ~i -

na ma. Pre lom nim tre nut kom mo ̀ e se sma tra -

ti 31. de cem bar 1937, ka da je na 18. sed ni -

ci Sa ve ta ze maq ske od bra ne (in ter re sor nog

te la za du ̀ e nog za po li ti ku raz vo ja pri vre -

de), a u skla du sa po tre ba ma od bra ne, do ne -

ta od lu ka da se po kre ne do ma }a pro iz vod wa



U 1947. go di ni pro iz ve de na su 122

ka mi o na, 1948. – 296, 1949. – 318 i 1950.

– 422 ka mi o na.

U me |u vre me nu, u dr ̀ av nom vr hu od lu -

~i li su da se pro iz vod wa pre ne se u slo ve -

na~ ku fa bri ku avi on skih de lo va u Ma ri -

bo ru, pre i me no va nu 31. de cem bra 1946. u

TAM (To var na av to mo bi lov Ma ri bor). Re~

je o fa bri ci ko ju su Ne ma ci osno va li

1941/1942. ra di iz ra de ele me na ta lo va~ -

kih avi o na „me ser{ mit". Po sle ra ta slo -

ve na~ ki ru ko vo di o ci `e le li su da se o~u va

tek ste ~e na te {ka in du stri ja u Ma ri bo ru i

za to su iz vr {i li pri ti sak na fe de ral ne

vla sti da se obez be di po go dan pro iz vo di

pro gram. Do bi li su ka mi o ne. 

U TAM-u je pr vih 27 ka mi o na pro iz ve -

de no 1947. go di ne. U na red ne dve po ste pe -

no je po di za na di na mi ka pro iz vod we na

113, od no sno 288 ka mi o na. Obe fa bri ke

pro iz vo di le su upo re do pi o ni re jo{ sa mo

1950, ka da su iz TAM-a pre da li ko ri sni -

ci ma 446 ko ma da. Ra ko vi ca se po vu kla iz

ra da na ka mi o ni ma, a pre o sta li ala ti

pro sle |e ni su u Ma ri bor. 

U TAM-u su pro iz vo di li pi o ni re sve do

1959. go di ne. Za to vre me ko ri sni ca ma je

pre da to 17.416 vo zi la. Uz osnov ni mo del –

„san du ~a ra", za po tre be JNA raz vi je ni su

sa ni tet ski au to mo bil, ci ster ne za vo du i go -

ri vo i au to bus sa 12 se di {ta (TAM PB56).

Ma ri bor ski pi o ni ri iza {li su iz in -

ven ta ra JNA se dam de se tih go di na kao `r -

tva mo der ni za ci je. No vi pro iz vod TAM-a

bi la je po ro di ca ka mi o na sa ge ne ri~ kim

ozna ka ma TAM-4500 i TAM-5000. 

U po sled wim go di na ma po sto ja wa pi o -

ni ri su naj ~e {}e slu ̀ i li za obu ku vo za ~a.

Ta ko se, na pri mer, u 672. au to mo bil skom

na stav nom ba ta qo nu RV i PVO u Ko vi nu

1969. go di ne na la zi lo 19 pi o ni ra. Po -

sled wa dva ka mi o na te mar ke i je dan au to -

bus pi o nir 52 iza {la su iz in ven ta ra je -

di ni ce 1972. go di ne. Do sre di ne se dam de -

se tih ta vo zi la su po vu ~e ni iz Ju go slo ven -

ske na rod ne ar mi je. 

Alek san dar RA DI]

15. mart  2009.

ka mi o na. Taj za da tak tre ba lo je da pre u zmu

ru ko vo di o ci „In du stri je mo to ra – ak ci o -

nar sko dru {tvo" (IMAD) iz Ra ko vi ce, u to

vre me se o ca u {i rem pod ru~ ju Be o gra da. 

U fa bri ci IMAD do ta da su se pro -

iz vo di li avi on ski mo to ri. Za po ~e tak po -

sla, na sed ni ci sa ve ta odo bre no im je, kao

po dr {ka, da [tab Va zdu ho plov stva voj ske

na ru ~i 600 ka mi o na. Pro ce wi va lo se da

}e po tre be za vo zi li ma naj bo qe pod mi ri ti

li cen cna pro iz vod wa pra ge RN. Po ~et ne

ko li ~i ne pri sti gle su u de lo vi ma, a u Ra -

ko vi ci se pro vo di la mon ta ̀ a. Pre ma pla -

nu osva ja wa pro iz vod we, po ste pe no je uvo -

zne de lo ve tre ba lo za me ni ti do ma }im. 

Osim fa bri ke IMAD, u po sao su u{li

fir me Ja se ni ca a.d. iz Sme de rev ske Pa -

lan ke, kao pro iz vo |a~ ka ro se ri je, i Ju go -

~e lik iz Ze ni ce, za li ve ne de lo ve. Pr vi ka -

mi o ni mon ti ra ni su unu tar pro sto ra fa -

bri ke mo to ra. Za no vi pro gram, sre di nom

1939, na men ski je po ~e lo po di za we ha le za

pro iz vod wu ka mi o na. 

Fa bri ka je sve ~a no otvo re na 24. ok -

to bra 1940. go di ne, a do ta da je ve} mon ti -

ra no 150 ka mi o na. Me |u tim, sa mo su ne ka

od tih vo zi la do {la do je di ni ca, jer su bi la

bez gu ma. Na i me, na po ~et ku Dru gog svet skog

ra ta ka u ~uk se sma trao ret kom stra te {kom

si ro vi nom, po treb nom svim za ra }e nim

stra na ma. Ka da su si le oso vi ne 6. apri la

1941. po kre nu le rat pro tiv Kra qe vi ne Ju -

go sla vi je, u fa bri ci se na la zi lo mo ̀ da i

do po lo vi ne od oko 200 do ta da mon ti ra nih

pra ga RN. Ve }i na ka mi o na po sta la je rat ni

plen Ver mah ta i uvr {te ni su u je di ni ce uvek

glad ne no vih vo zi la. To kom ra ta ne ma~ ka ad -

mi ni stra ci ja je po ku {a la da odr ̀ i la nac za

mon ta ̀ u ka mi o na od de lo va ko ji su sti za li

iz ma ti~ ne pro iz vod ne fa bri ke. 

Pr ve nac – pi o nir
I u po sle rat noj ob no vi je dan od pri -

o ri te ta in du stri je bi li su ka mi o ni. Za to

je u Ra ko vi ci od 1946. pri pre ma na pro iz -

vod wa pra ge RN-13 od 3,5 to na no si vo sti,

pod no vim ime nom pi o nir. Pr ve nac su za -

vr {i li 20. ok to bra 1946. go di ne. 

Na prak ti~ noj pro ve ri le ta 1947. u~e -

stvo va lo je pet pi o ni ra ko ji su sa vla da li

3.301 km sa te re tom od tri to ne ka me na.

Mar {ru ta je iza bra na ta ko da se pro |e kroz

~i ta vu dr ̀ a vu ka ko bi se vo zi lo pro ve ri lo u

svim uslo vi ma. Sem to ga, pu to va we je is ko -

ri {}e no i za pro mo ci ju do ma }e au to mo bil -

ske in du stri je. Ka mi o ni su na pu tu pro ve li

19 da na, a {est je utro {e no za re dov no odr -

`a va we i od mor. Re zul ta ti su bi li od li~ ni

i na ru ~e ne su se ri je ka mi o na pi o nir za po -

tre be oru ̀ a ne si le i ci vil nih slu ̀ bi.

Ma sa:.................................................3.700 kg

Di men zi je: du ̀ i na .............................6.280 mm

{i ri na..............................................2.100 mm

vi si na ka bi ne................................... 2.170 mm

Po gon ska gru pa: ben zin ski ~e tvo ro takt ni

Pra ga SV, 3.468 cm³, sna ge 72 KS 

re zer vo ar za go ri vo...............................100 l

Mak si mal na br zi na: na do brom pu tu...80km/~,

Ko ri sna no si vost na do brom pu tu....... 3.000 kg

Tak ti~ ko-teh ni~ ke od li ke 

pra ge RN za primerke iz 1939.

Kamioni „pionir”, proizvedeni u Rakovici, 

na smotri prire|enoj posle zavr{etka 

[umadijskog manevra 1949. godine

Ako se pogleda „nos” kamiona „pionir” 

mo`e se saznati da je re~ o vozilu 

iz auto-{kole, proizvedenom 

u pogonima TAM-a
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R
az voj he li kop te ra Ka-25 za po ~eo je

usled po tre be SSSR da se bra ni od

pod mor ni ca na o ru ̀ a nih ba li sti~ kim

ra ke ta ma sa nu kle ar nim gla va ma, ka kve

su uve de ne u na o ru ̀ a we Rat ne mor- 

na ri ce (RM) SAD 1959. go di ne. U to vre me

~i ni lo se da }e je di ni na ~in za pro na la ̀ e -

we i mo ̀ da uni {ta va we ame ri~ kih pod -

mor ni ca pre do la ska na po zi ci je po god ne

za lan si ra we ra ke ta, bi ti le te li ce ukr ca -

ne na pro tiv pod mor ni~ ke kr sta ri ce. 

Jed na ko va ̀ an za da tak za no vu le te li -

cu bi lo je ozna ~a va we ci qe va za po tre be

rat nih bro do va, na o ru ̀ a nih ra ke ta ma brod-

brod ve li kog do me ta. Ra ke te P-35 mo gle su

da po go de ciq uda qen vi {e od 200 km, ali su

sa bro do va mo gle da se vo de sa mo do gra ni -

ca di rekt ne vi dqi vo sti – od 30 do 40 ki lo -

me ta ra. Za vo |e we na ve }im da qi na ma bi le

su po treb ne le te }e ra dar ske plat for me. 

U pro jek tant skom bi rou Ni ko la ja Ili -

~a Ka mo va pe de se tih ra di li su na pro jek ti -

ma he li kop te ra sa ko ak si jal nim ro to rom

Ka-10 i Ka-15. Obe le te li ce ko ri {}e ne su u

ma lim ko li ~i na ma u RM SSSR-a. Ta kvo re -

{e we sma tra lo se po god nim sa sta no vi {ta

po tre be da se he li kop ter sme sti na bro do -

ve. Za to se 1957, na po ~et ku no vog pro jek ta,

sa rad nom ozna kom „D“, ka sni je na zva nom

Ka-25, po {lo od ve} pro ve re ne {e me. 

Dve go di ne ka sni je iz ra |e na je i odo -

bre na ma ke ta he li kop te ra sa dva ro to ra, sa

po tri kra ka. Za tim su iz ra |e na dva pro to -

ti pa. Pr vi pri me rak je 26. apri la 1961. iz -

Lovac 

na podmornice

[est helikoptera 

Ka-25PL primqeno je 

u naoru`awe na{e vojske

22. novembra 1974. godine,

a godinu dana kasnije

prikazani su na

devetomajskoj paradi

Pobeda-75 u Beogradu. 

Tokom slu`be u 784.

eskadrili, te`i{no su

kori{}eni za namenske

zadatke tra`ewa i

uni{tavawa zarowenih

podmornica, potom za

radarsko osmatrawe

akvatorija za potrebe

udarnih pomorskih snaga,

radarsko izvi|awe iz

vazduha i drugo. 

Posledwi let

helikopterom Ka-25PL

izveden je 16. septembra

1998. od aeodroma

Golubovci do kruga 

Muzeja vazduhoplovstva,

gde se mo`e i danas

videti.

Q8
Typewriter
28



nih ra ke ta obe smi sli lo pr vo bit nu na me ru

da se SSSR u~i ni bez bed nim iz va zdu ha. Za

dve kr sta ri ce – no sa ~e  he li kop te ra de fi -

ni sa ni su re al ni za da ci za {ti te vla sti tih

po mor skih sa sta va od vi {e na men skih pod -

mor ni ca pro tiv ni ka i po tra ga za nu kle ar -

nim pod mor ni ca ma u zo na ma pa tro li ra wa u

Se ver nom i Sre do zem nom mo ru. 

Po sle otka la wa wa glav nih teh ni~ kih

ne do sta ta ka kod na men skih ure |a ja he li kop -

te ri su, 2. de cem bra 1971, zva ni~ no uve de -

ni u na o ru ̀ a we sa ozna kom Ka-25PL za biv -

{i DB i Ka-25C za DC. Pri mer ci oba mo de -

la svr sta ni su u sa mo stal ne eska dri le od 14

do 18 he li kop te ra i pu ko ve sa dve do ~e ti ri

eska dri le u sa sta vu sve ~e ti ri flo te SSSR:

Cr no mor ske, Se ver ne, Cr ve ne bal ti~ ke i

Ti ho o ke an ske flo te. Ukr ca va ni su po je di -

na~ no na ~e tr de se tak bro do va ra znih kla sa,

za tim pri me rak Ka-25PL i Ka-25C na ve li -

ke pro tiv pod mor ni~ ke bro do ve pro jek ta

1155, tri ko ma da na atom ske kr sta ri ce

1144, ~e ti ri na de sant ne bro do ve 1174, po

14 na Mo skvu i Le win grad i eska dri la sa

do 20 Ka-25PL i tri Ka-25C na ~e ti ri no -

sa ~a Pro jek ta Ki jev i Ba ku u Se ver noj flo ti

i Minsk i No vo ro sijsk u Ti ho o ken skoj flo ti.

U gra du Ulan-Ude pro iz ve de na su 475 ko ma -

da Ka-25 u ra znim mo de li ma. 

Na o ru ̀ a we i opre ma 

Na Ka-25PL se u Rat noj mor na ri ci

SSSR ko ri sti la PEL, od no sno po ru skoj

pro jek to van na men ski za bom bar der Jak-

28I de kre tom pre tvo ri u uni ver zal ni ra -

dar za po tre be avi ja ci je RM. Za to je ugra -

|en i na am fi bi ju Be-12 i he li kop ter DB.

Dru gi si ste mi ta ko |e ni su bi li po u zda ni.

Pod vod ni elek tri~ ni lo ka tor (PEL) i de -

tek tor mag net nih ano ma li ja (MAD) umno go -

me su u ra du za vi si li od uslo va mo ra.

Ukr ca va we na pa lu be

bro do va

Rat noj mor na ri ci So vjet skog Sa ve za

hit no su bi le po treb ne no ve le te li ce, pa

su 1965. u Za vo du broj 99, u si bir skom gra -

du Ulan-Ude, iz ra di li par ti ju od pet pri -

me ra ka za uho da va we se ri je. U le to 1966.

no vi he li kop te ri su uve de ni u na o ru ̀ a we

555. sa mo stal nog pro tiv pod mor ni~ kog he -

li kop ter skog pu ka u ba zi O~a kov na Kri mu,

za du ̀ e nog za pre o bu ku po sa da bor be nih

eska dri la. Pr vo ukr ca va we he li kop te ra

DB na pa lu bu bro da, u pro le }e 1967, pro -

{lo je u sti lu hlad nog ra ta – le te li ca sa

ozna ka ma Ae ro flo ta na la zi la se na hi -

dro graf skom bro du To boq, na is tra ̀ i va~ -

kom po du hva tu u Atlant skom oke a nu. U stva -

ri, to je bio iz vi |a~ ki za da tak, a brod je

bio ma ti ca nu kle ar nih pod mor ni ca. 

Na protivpodmorni~ku kr sta ri cu Mo -

skva se eska dri la DB ukr ca la 1968. i kre -

nu la na pr vo kr sta re we po Sre do zem nom

mo ru. U to vre me je broj ame ri~ kih nu kle ar -

nih pod mor ni ca i do met in ter kon ti nen tal -

Je dan Ka-25, ev.br. 11323, sa ~u van

je u zbir ci Mu ze ja na ae o dro mu „Ni ko la

Te sla“, Be o grad. Iz lo ̀ en je na otvo re nom

de lu zbir ke. 

U sa sta vu 784. eska dri le le teo je od

1974. do ju na 1994, ka da je imao po sled -

wa tri le ta u tra ja wu od ~e ti ri sa ta i 43

mi nu ta. Na pr vom le tu su u ka bi ni bi li

pi lot Ivan Kor di~ i me ha ni ~ar Mir ko

Ma |a re vi}, a na po sled wem pi lo ti Fi -

lip Jo ski} i Mi li sav Ma to vi}. U na red na

tri me se ca po vre me no su po kre ta ni mo to -

ri. Po sle is te ka `i vot nog ve ka 11323 je

kon zer vi ran. U vre me pot pi si va wa do ku -

men ta o pod re gi o nal noj kon tro li na o ru -

`a wa kla si fi ko van je kao le te li ca za is -

tra ̀ i va we i raz voj i za to na bo ko vi ma

ima skra }e ni cu na me ne IR. Na osno vu od -

lu ke da se pre da Mu ze ju le ta 1998. pro -

ve de ni su teh ni~ ki pre gled i za me we ni

po ha ba ni de lo vi. Ka da je ospo so bqen he -

li kop ter 11323, Velibor Meki} i Ti-

homir Arbiwa iz veli su 16. sep tem bra

1998. po sled wi let – od ae o dro ma Go lu -

bov ci do kru ga mu ze ja. To kom ka ri je re taj

Ka-25 imao je na let od 1485,24 ~a so va

sa 1.884 sle ta wa.

Mu zej ski eks po nat
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veo ne ko li ko po le ta wa do vi si ne od dva do

tri me tra, a po sle je pri ze mqen za re surs -

na is pi ti va wa. Dru gi pro to tip je 21. ma ja

1961. iz veo pr vi let po pu nom pro fi lu.

U SSSR su no ve pro jek te obi~ no go di -

na ma skri va li od po gle da stra na ca, ali su u

slu ~a ju D ima li in te re sa da to u~i ne {to

pre, ka ko bi po ka za li no vo sred stvo za po -

mor ski rat. Za to se pro to tip po ja vio na va -

zdu {noj pa ra di pri re |e noj 9. ju la 1961. i

to sa ma ke tom ve li ke ra ke te na bo ku. 

Raz voj pro jek ta D od mi cao je te {ko, jer

su pro jek tan ti mo ra li da sa vla da ju mno ge

teh ni~ ke pro ble me, po seb no oko kon struk -

ci je staj nog tra pa ko ja mo ̀ e da iz dr ̀ i sle -

ta we na pa lu bu bro da i, ako za tre ba, da

obez be di pri nud no sle ta we na mo re. Taj

pro blem re {i li su ta ko {to su na to~ ko ve

po sta vi li ba lo ne ko ji bi se na du va va li za

~e ti ri do {est se kun di. 

Kao i svi dru gi he li kop te ri tog vre -

me na, D je bio ose tqiv na re zo nan cu ze -

mqe, zbog ~e ga se ras pao pr vi re surs ni

pro to tip. Te {ko }e su stva ra li pro tiv pod -

mor ni~ ki si ste mi za va ri ja na tu DB, jer ni -

su bi li do ra sli zah te vi ma RM SSSR. Na -

men ska avi o ni ka, od no sno si stem baj kal,

sma trao se za uslov nu ozna ku, jer ure |a ji

ni su prak ti~ no po ve za ni u si ste mu. Po red

to ga, ra dar ini ci ja ti va-2K (I-2K) bio je

pre te ̀ ak za tu le te li cu, a pri tom iz u zet -

no ose tqiv na vi bra ci je ko je su svoj stve ne

he li kop te ri ma. Ni je to bio pro pust pro jek -

ta na ta, ve} po sle dica od lu ke da se ra dar



ter mi no lo gi ji, hi dro a ku sti~ na sta ni ca

VGS-2 oka. Ona se sa sto ja la od ure |a ja u

le te li ci, di za li ce sa ka blom i glav nog de -

la ure |a ja na zva nog pri bor 10 (ko ji je ko -

ri {}en u dva re ̀ i ma – pa siv no po mo }u {u -

ma i ak tiv no pu tem eha). Pod mor ni ca se ot -

kri va la na mak si mal no {est ki lo me ta ra.

Al ter na tiv no se ume sto pri bo ra 10 po sta -

vqao MAD APM-60 oka ili APM-73 (s tim

ure |a jem ostva ri vao se skro man do met do

jed nog ki lo me tra, pa se ret ko ko ri stio u

RM SSSR. )

Ra di o hi dro a ku sti~ ni si stem ba ku, sa

pri jem nim ure |a jem SPA RU-55 i ra dio-

plu ta ~a ma ne u sme re nog dej stva, mo de la

RGB-N iva, ma se 44 kg, i RGB-NM ~i na ra,

ma se 13 kg, no {e ne su unu tar bom bo–od se -

ka. Ma le plu ta ~e RGB-NM bi le su u dva no -

sa ~a (za 18 ko ma da), a osam ve }ih plu ta ~a

RGB-N po sta vqe no je na no sa ~e, po put bom -

bi. Pri odva ja wu ak ti vi rao bi se pa do -

bran ski ure |aj na plu ta ~a ma. Po sle za ra -

wa va wa u vo du, au to mat ski se hi dro fon za -

dr ̀ a vao na za da toj du bi ni, otva ra la se an -

te na ra dio-pre daj ni ka i ak ti vi ra li su se

sve tlo sni ure |aj i pa ket sa bo jom, ko ji su

slu ̀ i li za ozna ~a va we po lo ̀ a ja plu ta ~e.

Ka da {um pod mor ni ce do |e do hi dro a ku -

sti~ nog ka na la plu ta ~e, au to mat ski se

ukqu ~i vao ra dio-pre daj nik. Mo du li sa ni

ra dio-sig na li pri ma ni su ure |a jem SPA -

RU-55. Po sle is te ka za da tog vre me na ra da,

plu ta ~a se sa mo li kvi di ra la po ta pa wem.

Go di ne 1973. na knad no su u na o ru ̀ a we

uve de ne plu ta ~e RGB-NM1 `e ton, ko je su

ume sto sa jed nog do pet ki lo me ta ra ot kri -

va le pod mor ni ce na da qi na ma od tri do

osam ki lo me ta ra.

Za pre ci zno do vo |e we na o ru ̀ a nog

Ka-25PL do po zi ci je ot kri ve ne pod mo r ni -

ce ko ri stio se ra dio-pri jem ni si stem

RPM-S sa ra dar skim fa rom – plu ta ~om po -

pla vok-1A. Tri ko ma da po sta vqa na su u po -

seb nu ka se tu na de sni bok le te li ce. Ka da

se pri jem na an te na plu ta ~e ozra ~i ra da -

rom I-2K, ak ti vi ra se de ko der i for mi ra

se sig nal od go vo ra, ko jeg mo du li ra ul tra -

krat ko ta la sni ge ne ra tor. Pre daj nik {a qe

sig na le do an te na RPM-S. Al ter na tiv na

na me na za po pla vok-1A bi la je na vi ga ci ja,

jer se mo gao ko ri sti ti kao ori jen tir. 

Na o ru ̀ a we Ka-25PL na la zio se u

bom bo-od se ku. Tu je bi lo pro sto ra za je dan

sa mo na vo |e ni tor pe do AT-1, pre~ ni ka 450

mm i ma se 560 ki lo gra ma. Po sle od ba ci -

va wa, kre ta lo se bri znom do 20 ~vo ro va

do 5.000 me ta ra. Dru go sred stvo za uni -

{ta va we pod mor ni ca bi le su du bin ske

bom be PPAB-250-120, ma se 123 kg, PPAB-

50-64, ma se 63,3 kg, i PPAB-MK, ma se 7,45

ki lo gra ma.

Pr vi ko rak u po tra zi za pod mor ni com

pro vo dio se u gru pi. U re jo nu gde se pret -

po sta vqa lo da se na la zi pod mor ni ca sa

Ka-25PL u mo re su od ba ci va ne ra dio-plu -

ta ~e ili se mo re pre tra ̀ i va lo PEL-om. Za

do vo |e we he li kop te ra u ta~ ku za od ba ci -

va we na o ru ̀ a wa ko ri stio se po pla vok-1A.

Obi~ no plu ta ~a se ko ri sti la u uslo vi ma

ogra ni ~e ne vi dqi vo sti ili ka da je bi lo po -

treb no pre ci zno od re di ti po lo ̀ aj pod mor -
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ni ce. U osta lim pri li ka ma upo tre bqa va ne

su obe le ̀ a va ju }e avio-bom be OMAB-25-

12D, sa flu o ro scent nom `u tom bo jom po

da nu ili OMAB-25-8N sa ba kqom po no }i,

te sig nal ne ra ke te. Ka da do |e do objek ta

dej stva, udar ni Ka-25PL je, po pra vi lu, pr -

vo spu {tao PEL i u ak tiv nom re ̀ i mu lo ci -

To kom bor bi za od bra nu ae o dro ma, u

no }i 28/29. apri la 1992. po sa da Ka-25

ev.br. 11301 se po sle po vrat ka sa za dat ka,

pri bli ̀ i la Or ti je {u. Za to su kre nu li na

sle ta we bez no} nog star ta i fa ra. Po sle

za leb de wa na vi si ni od se dam do 10 me ta -

ra po sa da je pra ti la cr ve no pri gu {e no

sve tlo ba te rij ske lam pe me ha ni ~a ra i bo~ -

no ule vo po me ra la Ka-25 sa sma we wem

vi si ne. U tom tre nut ku, na ma loj uda qe no sti

od le te li ce, otvo re na je ar ti qe rij ska va -

tra. Sna ̀ an ble sak u tam noj no }i za sle pio

je pi lo ta i on je do dir nuo sta jan ku sa ve }om

br zi nom si la ̀ e wa. Pri li kom udar ca u tlo

le te li ca se pre vr nu la, a dvo ~la na po sa da

se iz vu kla sa lak {im po vre da ma. Zbog ve li -

~i ne {te ta Ka-25 je ras ho do van, a sa ~u va ni

ele men ti is ko ri {}e ni su kao re zer vni de -

lo vi. Do ude sa je u kwi ̀ i ci 11323 za be le -

`e no 1327,59 sa ti na le ta.

Udes

Ka-25PL na aerodromu Batajnica u vreme dislokacije tehnike 1993. godine



rao pod mor ni cu. Ni {an skom si ste mu PVU-

V-1 `a smi nu bi lo je po treb no pet-{est mi -

nu ta pri pre ma za dej stvo tor pe dom ili du -

bin skim bom ba ma. Za to vre me pod mor ni -

ca je mo gla da po ku {a beg ili pri me ni mam -

ce. Pod mor ni ca je ima la ve li ke {an se da

ne {to pre du zme jer je tor pe du po treb no

347 se kun di da do |e do naj ve }e da qi ne. 

Usa vr {a va we

To kom slu ̀ be u Rat noj mor na ri ci

SSSR Ka-25PL su stal no usa vr {a va ni. U

pr vom pa ke tu pro me na 1973. i 1974. ugra -

|e ni su ure |a ji ve ze PK-025 za pre nos in -

for ma ci ja iz me |u gru pe Ka mo va i bro do va

u au to mat skom re ̀ i mu, te ra dio-sta ni ca R-

862, do me ta do 600 ki lo me ta ra. 

Usled `al bi po sa da na slab od nos

sna ge i ma se, pred u ze te su me re da se oja ~a

mo tor i sni zi ma sa. Po sle is te ka re sur sa,

ume sto sta rih mo to ra ugra |e ni su ja ~i GTD-

3F od 900 KS, a na knad no GTD-3M od

1.000 KS. Od ba ~e ni plov ci, ma se 260 kg,

raz le ta li su se u ko ma de pri li kom prob nog

sle ta wa na vo du, a po sa da je do bi la ~a mac

za spa sa va we. 

Od 1976. su u RM SSSR le te li Ka-

25PLS sa si ste mom stri`-K, sa no vim si -

ste mom vo |e wa i tor pe dom T-67. Po ~et kom

osam de se tih go di na dva de se tog ve ka uve de -

ne su vo |e ne du bin ske bom be KAB-250PL i

ra ket ni to re do APR-2. 

Na bro do ve RM SSSR ukr ca va ni su

pri mer ci va ri jan te Ka-25PS ko ji ni su ima -

li pro tiv pod mor ni~ ke ure |a je, ve} di za li -

cu no si vo sti 250 ki lo gra ma. Obu ka pi lo ta

pro vo di la se na mo di fi ka ci ja ma UDB i

UDC, u stva ri stan dard nim le te li ca ma bez

na men ske avi o ni ke i sa udvo stru ~e nim ko -

man da ma i osnov nim in stru men ti ma. 

Na po se ban zah tev po li ti~ kog ru ko -

vod stva da se 1974. o~i sti Su ec ki ka nal od

mi na, {est Ka-25PL pre pra vqe no je u

DB[Z za vu ~u mi no lov ki. Isto to li ko Ka-

25IV slu ̀ i lo je na Ti hom oke a nu za me re -

we ko na~ ne ta~ ke pa da boj nih gla va in ter -

kon ti nen tal nih ba li sti~ kih ra ke ta, a u sa -

mo ~e ti ri pri mer ka, po je dan za sva ku flo -

tu, iz ra |e ni su Ka-25DJU na o ru ̀ a ni sa nu -

kle ar nim du bin skim bom ba ma 8F59 skat.

Po sle slo ma ko mu ni zma, dva su pu ka

Ka-25 osta la u ba za ma Cr no mor ske flo te.

Oni su 1996. po de qe ni iz me |u dve dr ̀ a ve

– Ru si ja se od re kla sta re teh ni ke i uni {ti -

la le te li ce, a u mor na ri ci Ukra ji ne osta -

lo je 30 Ka-25. Ve }i na je po slu ̀ i la kao iz -

vor re zer vnih de lo va, a ne ki su ukr ca ni na

kr sta ri cu Ukra ji na i osta le rat ne bro do ve

sa he li kop ter skom plat for mom. 

Ko ak si jal ni ro to ri

iz nad Ja dra na

Pr vi pro tiv pod mor ni~ ki he li kop ter

u JRV i PVO bi li su si kor ski S-55-7 (vi di

„Od bra nu“ broj 62). Oni su po slu ̀ i li za

for mi ra we 784. pro tiv pod mor ni~ ke eska -

dri le. Ste ~e na su pr va is ku stva u pri me ni

no vih plat for mi, ali skrom ne per for -

man se i pri mi tiv ni so nar S-55-7 ni su do -

bi li pro la znu oce nu. Po tom su no ve pro -

tiv pod mor ni~ ke plat for me na ru ~e ne iz

SSSR. Re~ je o Ka-25PL sa mo to ri ma GTD-

3M u iz vo znoj pod va ri jan ti, ko ja se u od -

no su na pri mer ke iz ra |e ne za RM SSSR,

ne znat no raz li ko va la. Na i me, raz li ko va -

li su se u avi o ni ci, ima li su iz vo zni de -

ri vat ra da ra I-2KE, si stem ba ku sa plu -

ta ~a ma RGB-N i NM, mo der ni zo va ni pri -

jem nik RPM-SM i plu ta ~e po pla vok-1A,

ae ro-fo to ka me ru A-39, za tim ra dio-sta -

ni cu R-842, ko ju su u vre me ka da su pro iz -

ve de ni na {i pri mer ci za me ni li u Rat noj

mor na ri ci SSSR. ^etiri helikoptera

izra |ena za Jugoslaviju imala su PEL pri-

bor 10, a dva MAD APM-60 VAR D.

[est pri me ra ka Ka-25PL pri mqe no

je u na o ru ̀ a we na {e voj ske 22. no vem bra

1974. go di ne. Is tvo re me no, do bi li su in -

ter nu ozna ku vi da HP-43 (heli kop ter pro -

tiv pod mor ni~ ki). Go di nu da na pre do la ska

Ka-25PL u JRV i PVO pre sta lo je do de qi -

va we evi den ci o nih bro je va u ni zu, pa su ra -

di pri kri va wa bro ja le te li ca, na mer no

pre ska ka ne se ri je. Ta ko su he li kop te ri Ka-

25PL do bi li ozna ke u pa ro vi ma

11301/302, 11305/306 i 11323/324. Za -

U sa sta vu 784. eska dri le bi li su he -

li kop te ri Ka-25PL sle de }ih evi den ci o nih

bro je va: ev.br. 11301 c/n 4912515,

ev.br. 11302 c/n 4912516, ev.br. 11305

c/n 4912517, ev.br. 11306 c/n 4912518,

ev.br. 11323 c/n 4912519 i ev.br. 11324

c/n 4912520.

Evi den ci o ni bro je vi

[est Ka-25PL tokom dvadeset godina slu`be u JRV i PVO imali su 7.096 ~asova naleta
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He li kop te ri Ka-25PL do sta vqe ni su

Se vre nom Vi jet na mu 1969, to kom ra ta

pro tiv SAD, u vre me ka da je ve }i na na -

men skih si ste ma tek bi la u pro ve ri. Ne ki

su uni {te ni to kom ame ri~ kog pre pa da na

Son Taj. Ka-25PL ima li su va ̀ an za da tak

raz mi ni ra wa pri o bal nih vo da. To su

ura di li bez po seb nih ure |a ja ba ca wem

du bin skih bom bi. One su ak ti vi ra le aku -

sti~ ne mi ne. U Si ri ji je pet Ka-25, od

1976. upo tre bqa va no iz kop ne ne ba ze u

La ta ki ji. Od 1980. se dam Ka-25PL ko ri -

{}e no je u RM In di je kao pa lub ni he li -

kop te ri na pet ra za ra ~a kla se ka {in.

Rat na mor na ri ca Bu gar ske do bi la je

1984. sa mo je dan Ka-25C, ko ji je do 1991.

le teo iz ba ze ^aj ka.

U dru gim ar mi ja ma

Ka-25C bio je le te }i ra dar za du ̀ en

za osve tqa va we ci qe va ra ke ta i ra ke ta

lan si ra nih sa kr sta ri ca. Za raz li ku od

pro tiv pod mor ni~ kog sa bra ta, Ka-25C

ima ve }e ra dar sko ku }i {te, si stem za au -

to mat sku pre da ju po da ta ka i no ge staj nog

tra pa ko je su se po di za le uvis po sle po -

le ta wa da ne bi ome ta le rad ra da ra u

pu nom kru gu. Od Ka-25C o~e ki va lo se da

iz vi |a akva to ri ju do 200 km od ma ti~ nog

bro da i da, ka da pro na |e ciq, pre da

ope ra te ru ra ket nog si ste ma po treb ne

po dat ke. Po sle lan si ra wa ra ke te, ra da -

rom sa Ka-25C obez be |i va la se ra dar -

ska sli ka brod skom ope ra te ru do za hva -

ta glav nog sa mo na vo |e wa. 

Ka-25C su u po ~et ku ka ri je re vo di -

li ra ke te na do me tu do 250 km, a osam de -

se tih no ve ge ne ra ci je na do me te do 500

km. Ka da su osam de se tih za me ni li Ka-

25PL, na bro do vi ma su osta li ukr ca ni

Ka-25C. Oni su slu ̀ i li do is te ka re sur -

sa po ~et kom de ve de se tih. 

Le te }i ra dar

Potraga za podmornicom podvodnim elektri~nim lokatorom

to se u otvo re nim iz vo ri ma ~e sto na vo di lo

da JRV i PVO ima bar dva de se tak Ka-25PL.

Pre pri je ma Ka-25 je zgro pi lo ta 784.

eska dri le pro {lo je pre o bu ku u ba zi Ka ~a

na Kri mu, u ko joj se na la zio 872. sa mo -

stal ni pro tiv pod mor ni~ ki he li kop ter ski

puk RM SSSR. Pi lo ti su bi li ofi ci ri JRV

i PVO ko ji su do ta da le te li na S-55, a na

dru gom se di {tu bi li su mor na ri~ ki ofi -

ci ri. Ia ko su bi li u sa sta vu eska dri le,

oni su no si li mor na ri~ ke ~i no ve.

Ka da su pi lo ti ovla da li no vom teh ni -

kom, he li kop te ri Ka-25 pr vi put su jav no

pri ka za ni 9. ma ja na pa ra di Po be da-75.

Ta da su nad le te li cen tar Be o gra da u va -

zdu {nom e{e lo nu. 



su iz vo |e ni sa ve li kih vi si na i do 4.300

me ta ra zbog za {ti te od pro tiv ni~ ke pro -

ti va zdu {ne od bra ne. Le te lo se do gra ni -

ca au to nom no sti he li kop te ra – do 3,5 ~a -

sa, naj ~e {}e no }u ka da se sa vi si ne od vi -

{e hi qa da me ta ra na tlu uo ~a va lo do -

slov ce i za u stav no sve tlo na au to mo bi lu. 

Ka da su to kom apri la i ma ja 1992.

po vu ~e ni pre o sta li de lo vi JRV i PVO iz

Mo sta ra u ba ze u SRJ, i he li kop te ri Ka-

25 do bi li su no vo od re di {te: ae ro drom

Go lu bov ci. Od ta da su pre o sta la tri pri -

mer ka Ka-25PL sve re |e le te la zbog ne -

do stat ka go ri va i re sur sa. Kra jem 1992.

pri vre me no su pre ba ~e ni na ae o drom E~ -

ka kod Zre wa ni na i za tim na Ba taj ni cu

zbog dislokacije vazduhoplova u vreme ka-

da se o~ekivao napad Nato. Pri ze mqe ni

su 14. av gu sta 1994. na ae o dro mu Go lu -

bov ci za to {to su is te kli teh ni~ ki re sur -

si ko je je pro iz vo |a~ pro pi sao (pred vi -

|e no je 20 go di na ̀ i vot nog ve ka ili 3.000

~a so va na le ta, za vi sno od to ga {ta se pr -

vo po stig ne). Sva tri Ka-25 kon zer vi sa na

su u na di da }e jed nom bi ti re mon to va ni.

Pri me rak sa ev.br. 11323 po stao je deo

zbir ke mu ze ja, a 11305 i 11306 uni {ti -

le su sna ge Na toa na otvo re nom pro sto ru

ae o dro ma Go lu bov ci. 

Alek san dar RA DI]
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Tak ti~ ko-teh ni~ ke karakteristike

Po sa da:

Po gon ska gru pa:

Di men zi je:

Ma sa:

Per for man se:

Na o ru ̀ a we:

No si vost:

2 - pi lot i ope ra tor-na vi ga tor

dve ga sne tur bi ne GTD-3M,  sna ge po 746 kW (1.000 KS) 

go ri vo u osnov nim re zer vo a ri ma                                        1.105 kg, 

a u pod ve snim.                                      .                               1.535 kg       

du ̀ i na le te li ca sa ro to ri ma                                              15,74 m

du ̀ i na                                                                                   9.710 m

{i ri na                                                                                 3,8 m

vi si na sa oba no se }a ro to ra                                               5,72 m

pra zan                                                                                  5.280 kg

u po le ta wu u osno voj va ri jan ti                                            6.480 kg

u po le ta wu sa tor pe dom                                                       7.135 kg

u po le ta wu sa ~e ti ri bom be PLAB-250-120.                      7.044 kg

u po le ta wu sa 36 plu ta ~a                                                     7.120 kg

mak si mal na br zi na                                                              220 km/~

br zi na kr sta re wa                                                                185 km/~

vr hu nac le ta                                                                         4.500 m

tak ti~ ki ra di jus bez do dat nih re zer vo a ra                           350 km

tak ti~ ki ra di jus sa do dat nim re zer vo a ri ma                        520 km

je dan tor pe do AT-1 ili ~e ti ri pro tiv pod mor ni~ ke bom be    

PLAB-250-120 ili osam pro tiv pod mor ni~ kih bom bi 

PLAB-50 ili 48 pro tiv pod mor ni~ kih bom bi PLAB-MK

Al ter na tiv no osam ra di o hi dro a ku sti~ nih plu ta ~a RGB-N 

ili 36 plu ta ~a RGB-NM 

Ma sa ko ri snog te re ta na pri me ru va ri jan te sa AT-1 

i po pla vok-1A                                                                      654,7 kg

2.000 kg te re ta u ka bi ni ili pod ve sno: 12 put ni ka ili 

6-7 ra we ni ka na no si li ma i sa ni tet ski pra ti lac

To kom slu ̀ be Ka-25PL u 784. eska -

dri li, po sa de su te ̀ i {no uve ̀ ba va ne za

na men ske za da ta ke tra ̀ e wa i uni {ta va -

wa za ro we nih pod mor ni ca. Po sa de Ka-

25 ob u ~a va ne su za ra dar sko osma tra we

akva to ri ja, pre sve ga za po tre be udar nih

po mor skih sna ga, a pod mor ni ~a ri za iz -

be ga va we ot kri va wa i dej sta va pro tiv -

pod mor ni~ ke avi ja ci je. 

Po red pro tiv pod mor ni~ kih za da ta -

ka, po sa de Ka-25PL uve ̀ ba va ne su za ra -

dar sko iz vi |a we iz va zdu ha i re tran sla -

ci ju po da ta ka. To je na pri mer uve ̀ ba va -

lo na ve ̀ bi Ov sa-83, odr ̀ a noj od 26. do

28. sep tem bra 1983. go di ne. Po je di na~ -

ni Ka-25 i pa re ~e sto su sle ta li na he li -

dro me du` prio bal nog po ja sa, a na tak -

ti~ kim ve ̀ ba ma pro vo dio se i ae o drom -

ski ma ne var sa eska dri lom, na pri mer

1986. u Si wu, Ja drov cu i Kum bo ru. 

To kom slu ̀ be u JRV i PVO Ka-25 su

od la zi li na re mont u 770. avi ja cij ski re -

mont ni za vod u ba zi Ka ~a na Kri mu. Na

pr vi re mont po ~et kom osam de se tih pre -

ba ~e ni su ras klo pqe ni, a na dru gi kra jem

te de ce ni je pre le ta li su sa me |u sle ta -

wem u Bu ku re {tu u Ru mu ni ji. Dva Ka-25

ev.br. 11302 i 11324 ko ji su oti {li na

re mont pred gra |an ski rat ni ka da ni su

vra }e ni. Za to se u po sled wim go di na ma

po sto ja wa SFRJ u 784. eska dri li le te lo

sa ~e ti ri Ka-25PL. 

Po sle ma sov nih al ban skih de mon -

stra ci ja na Ko so vu, u le to 1989, u JNA se

ozbiq no raz ma trao ri zik od iz ne nad ne

agre si je pro tiv ni ka ili van red nih pri li -

ka u dr ̀ a vi. Za to je po seb nim me ra ma na -

re |e na stal na bor be na go to vost. Od re -

|e no je da se u 784. eska dri li par pro tiv -

pod mor ni~ kih he li kop te ra odr ̀ a va u go -

to vo sti od tri sa ta. Ka da su u de ̀ ur stvu

bi li Ka-25PL obez be |i vao se i bor be ni

kom plet od ~e ti ri bom be PPAB-250, dve

bom be OMAB i tri plu ta ~e po pla vok-1A.

Kao vr lo vre dan i va ̀ an deo JRV i

PVO pro tiv pod mor ni~ ki he li kop te ri

pre me {te ni su iz Di vu qa na he li o drom

Ja se ni ce kod Mo sta ra, 28. ju na 1991, od -

mah po sle po ~et ka bor bi u Slo ve ni ji i

pr vih na ja va da }e hr vat ske pa ra voj ne je -

di ni ce blo ki ra ti ma ti~ nu ba zu 784.

eska dri le. Ka-25PL po vre me no su ko ri -

{}e ni za osma tra we akva to ri ja. 

U pro le }e 1992. he li kop te ri Ka-25

do bi li su va ̀ an za da tak – da iz vo de vi zu -

el ne iz vi |a~ ke le to ve iz nad Her ce go vi ne

u po tra zi za kon cen tra ci ja ma i po kre ti -

ma hr vat ske voj ske i po seb no va tre nim po -

lo ̀ a ji ma pro tiv ni~ ke ar ti qe ri je na ra -

~un ar ti qe ri je 13. kor pu sa JNA. Le to vi
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S A M O H O D N A  H A U B I C A

Samohodna haubica SORA nastala je otvorenom ugradwom

delova i sklopova pokretnih po pravcu haubice 122 mm D-30J

na modifikovanu osnovu terenskog automobila FAP 2026 BS/AV.

Takvo re{ewe spoj je dva proverena sistema, koja se nalaze 

u operativnoj upotrebi na{ih oru`anih snaga du`e vreme. 

Za wih je veoma dobro organizovan sistem logistike i obuka.

Funkcionalni model modernizovane haubice nedavno je

pro{ao vatrenu proveru na poligonu TOC-a u Nikincima. 

15. maj  2009.

Spoj dva dob
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29



du je za du ̀ en IMK „14. ok to bar”, Fa bri -

ka ma {i na, spe ci jal nih vo zi la i si ste ma

Kru {e vac.

Na sta nak 

funk ci o nal nog mo de la

Sve je po ~e lo mar ta 2004. go di ne, ka -

da je na osno vu sa gle da va wa po sto je }eg sta -

wa i ten den ci ja raz vo ja i uvo |e wa u ope ra -

tiv nu upo tre bu ar ti qe rij skih si ste ma za va -

tre nu po dr {ku u sve tu, a i opre de qe wa da

se u na o ru ̀ a wu ar ti qe rij skih je di ni ca ta -

da {we VSCG za dr ̀ i ka li bar 122 mm, tak -

ti~ ki no si lac (ta da {wa Upra va ar ti qe ri je

G[ VSCG) do neo od lu ku da se pri stu pi mo -

3
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D
van pu te va upo re di va je sa gu se ni~ nim osno -

va ma), ma wa ma sa si ste ma, te jed no stav ni ja

i br ̀ a obu ka po slu ̀ i la ca. 

To su bi li pre sud ni ar gu men ti da pre

pet go di na za po~ ne mo der ni za ci ja ha u bi ce

122 mm D-30J. Od ne dav no, po sle za vr {et ka

funk ci o nal nog mo de la, i uspe {nih kon trol -

nih is pi ti va wa na po li go nu Teh ni~ kog opit -

nog cen tra u Ni kin ci ma, mo ̀ e mo sa mo pra -

ti ti da qe fa ze raz vo ja tog si ste ma, ko ji je

do bio ozna ku D-30/04 i na ziv – SO RA. 

No si lac raz vo ja te sa mo hod ne ha u bi -

ce je ste Voj no teh ni~ ki in sti tut, a za iz ra -

Spoj ra sistema
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a nas u na {im oru ̀ a nim sna ga ma ve }i -

nu kla si~ nog oru |a va tre ne po dr {ke

~i ne vu~ na ar ti qe rij ska sred stva. Ka ko

bi taj rod Kop ne ne voj ske mo gao da od -

go vo ri no vim zah te vi ma bo ji {ta, neo   p -

hod no je da se, iz me |u osta log, po ve }a we -

go va tak ti~ ka i stra te gij ska po kre tqi vost.

Ta ko raz voj sa mo hod nih ar ti qe rij skih oru -

|a mo ̀ e da se od vi ja u dva prav ca: na gu se -

ni~ noj ili na to~ ka {koj osno vi. Iz ra ̀ e ni je

su pred no sti to~ ka {ke osno ve – ni ̀ a ce na

raz vo ja i odr ̀ a va wa, ve }a br zi na i slo -

bo da kre ta wa po pu te vi ma (po kre tqi vost

Ra di opre ma wa mo der ni zo va ne ha -

u bi ce 122 mm D-30/04 SO RA sa vre me -

nim pod si ste mom za upra vqa we va trom

pred lo ̀ e no je da se ugra di ba li sti~ ki

ra ~u nar u sva ku ha u bi cu. On bi tre ba lo

da ima mo gu} nost ra da u dva mo da. Pr vi

pred sta vqa rad ba li sti~ kog ra ~u na ra i

osta lih ele me na ta SUV na oru |u u slu -

~a ju da sa mo hod na ha u bi ca 122 mm SO -

RA dej stvu je sa mo stal no, ne za vi sno od

osta lih oru |a. U tom slu ~a ju ba li sti~ ki

ra ~u nar sra ~u na va }e ele men te za ga |a -

we une tog ci qa za to oru |e, uz pret hod -

no une te sve po treb ne po dat ke za oru |e,

mu ni ci ju i me te o ro lo gi ju. 

U dru gom mo du ba li sti~ ki ra ~u nar

na oru |u ra di kao po ka zi va~ ele me na ta

ga |a wa, pri ma po dat ke ko ji ukqu ~u ju i

ele men te za ga |a we od ko mand nog ra ~u -

na ra ko ji se na la zi na ko mand nom me stu

ili na me stu ru ko va o ca va trom i {a qe

neo p hod ne po dat ke o sta wu i po lo ̀ a ju

oru |a ko mand nom ra ~u na ru.

Upravqawe vatrom

der ni za ci ji ha u bi ce 122 mm D-30 (D-30J).

Na osno vu za kqu ~a ka sa sa stan ka u ta da {woj

Upravi za istra`ivawe, razvoj i proizvodwu

NVO (UIRP)  i zah te va Upra ve ar ti qe ri je,

UIRP NVO odo bri la je otva ra we za dat ka u

pla nu NIR-a kod no si o ca pla ni ra wa Upra -

ve ar ti qe ri je, Sek to ra KoV G[ VSCG, za

„Mo der ni za ci ju ha u bi ca 122 mm D-30 i D-

30J (SO RA D-30/04)”. On da je sklo pqen ugo -

vor iz me |u VTI i „14. ok to bra”, kao iz vr -

{i o ca za iz ra du funk ci o nal nog mo de la.

Da qi raz voj dik ti ra le su mo gu} no sti

pro iz vo |a ~a, `e qe da se sni zi ce na pro iz -

vod we i, na rav no, iz me ne ko je su uo bi ~a je ne

za bi lo ko ju mo der ni za ci ju. 

Ok to bra 2005. pot pi san je pr vi aneks

ugo vo ra, ko jim je pred vi |e no da se ume sto

te ren skog au to mo bi la ka maz, for mu le po -

go na 6h6, ko ri sti FAP 2026 BS/AV. To kom



apri la na red ne go di ne is pi ti va na je ot -

por no st ka bi ne ga |a wem tog te ren ca i za -

kqu ~e no da ne ma po treb nu ~vr sto }u ko ja bi

omo gu }i la da osnov ni sek tor dej stva na o -

ru ̀ a wa bu de u sme ru vo ̀ we. Na osno vu tog

is pi ti va wa iz me we na je kon cep ci ja mo der -

ni zo va ne ha u bi ce 122 mm D-30/04 SO RA i

pred lo ̀ e no da osnov ni sek tor dej stva na o -

ru ̀ a wa bu de su pro tan od sme ra vo ̀ we.

Zbog to ga je VTI ok to bra 2006. pred lo ̀ io

tak ti~ kom no si o cu za ar ti qe ri ju, ta da {woj

Upra vi za raz voj Ge ne ral {ta ba Voj ske Sr -

bi je, da iz me ni po ~et ne tak ti~ ko-teh ni~ kih

zah te ve.

U me |u vre me nu su se, zbog od la ska u

pen zi ju, u VTI-u sme wi va li ru ko vo di o ci

rad nog ti ma. Pr vi ru ko vo di lac rad nog ti -

ma i ~o vek ko ji je za po ~eo rad na tom si -

ste mu bio je pu kov nik No vak Mi tro vi},

ina ~e za slu ̀ an za raz voj sa mo hod ne ha u -

bi ce 152 mm NO RA-B, od ko je je ka sni je na -

sta la i sa mo hod na ha u bi ca 155 mm NO RA-

B52. Po sle we ga za ru ko vo di o ca rad nog

ti ma po sta vqen je pot pu kov nik Sr bo qub

Ili}, ko ji je u svo joj ka ri je ri bio za du ̀ en i

za raz voj pro ti vo klop nog to pa 100 mm TO -

PAZ. Ka da je on oti {ao u pen zi ju, de cem -

bra 2007, for mi ran je no vi rad ni tim, sa -

sta vqen od pri pad ni ka Sek to ra za kla si~ -

no na o ru ̀ a we i Sek to ra za mo tor na vo zi -

la, a za ru ko vo di o ca rad nog ti ma po sta -

vqen je Mi haj lo Tra i lo vi}.

Do sre di ne 2008. kru {e va~ koj fa bri -

ci pre da ta je kon struk ci o na do ku men ta ci ja

za sve pod sklo po ve oru |a, ali su za vr {e -

tak iz ra de funk ci o nal nog mo de la SO RA-e

dik ti ra li dru gi neo ~e ki va ni pro ble mi.

Po ~et kom ove go di ne an ga ̀ o van je i

TRZ ^a ~ak. Na kon pre gle da pro tiv tr za ju }eg

ure |a ja i iz rav wa ~a osnov nog na o ru ̀ a wa,

te mon ta ̀ e svih neo p hod nih pod sklo po va na

mo di fi ko va nu osno vu te ren skog au to mo bi -

la, u TRZ-u su naj pre sklo pi li, a po tom ugra -

di li osnov no na o ru ̀ a we na vo zi lo.

Ka da je u IMK „14. ok to bar” kom ple -

ti ran funk ci o nal ni mo del, mo gla su da za -

po~ nu kon struk tor ska is pi ti va wa u Ni kin -

ci ma. Ciq je bio da se pro ve ri po u zda nost

si ste ma, svih sklo po va i utvr di uti caj vi -

bra ci ja, na pre za wa i nat pri ti ska na vo zi -

lo, a sa mim tim i na po sa du. 

Pr va ga |a wa po ka za la su da je do -

bi je no iz u zet no sta bil no i po u zda no ar -

ti qe rij sko oru |e, ~i ja je bu du} nost za ga -

ran to va na. 

Mo di fi ka ci je

Sa mo hod na ha u bi ca SO RA na sta la je

otvo re nom ugrad wom de lo va i sklo po va po -

kret nih po prav cu ha u bi ce 122 mm D-30J na

mo di fi ko va nu osno vu te ren skog au to mo bi la

FAP 2026 BS/AV. Ta kvo re {e we pred sta -

vqa spoj dva pro ve re na si ste ma, ko ja se na -

la ze u ope ra tiv noj upo tre bi na {e voj ske du -

`e vre me. Za wih je ve o ma do bro or ga ni zo -

van si stem lo gi sti~ ke po dr {ke, te obu ka ko -

ri sni ka.

15. maj  2009.4

Na me we na je za op {tu va tre nu po dr -

{ku sop stve nih je di ni ca ni voa bri ga de.

Do bra po kre tqi vost i ma ne var ska svoj -

stva, re spek tiv na va tre na mo}, do met i

efi ka snost pro jek ti la na ci qu ~i ne SO -

RA-u do brim re {e wem za sa da {we i bu du -

}e po tre be ar ti qe rij skih je di ni ca KoV

Voj ske Sr bi je. 

– U mar {ev skom po lo ̀ a ju cev je usme -

re na u sme ru vo ̀ we i po sta vqe na pod ele -

va ci jom od +10°. Glav ni sek tor dej stva

osnov nog na o ru ̀ a wa su pro tan je od sme ra

vo ̀ we. Na taj na ~in za dr ̀ a no je pu no po qe

dej stva po vi si ni (od -5° do +70°), omo gu -

}e no ne po sred no ga |a we u pu nom po qu dej -

stva po prav cu (po 25° le vo i de sno) i ni je

bi lo po tre be za ugrad wom no ve oklop ne

Ve }e efi ka sno dej stvo pro jek ti la na

ci qu, ve li ki do met i pre ci znost stal ni su

zah te vi ka da se raz vi ja no va ili mo di fi -

ku je po sto je }e mu ni ci je. 

– U od no su na osnov ni pro jek til (TF-

462) za tu ha u bi cu, no vi }e ima ti ve }i do -

met i bi }e efi ka sni ji na ci qu, uz za dr ̀ a -

va we po sto je }e ce vi. La bo ri sa na ko {u -

qi ca tih pro jek ti la je ista, pa sa mim tim

pro jek ti li ostva ru ju isto par ~ad no-ru {e -

}e dej stvo na ci qu. Su {tin ske raz li ke ne -

ma, sem u zad wem de lu pro jek ti la. Ka da se

na la bo ri sa nu ko {u qi cu ve ̀ e (na vi je)

upu {te no ({u pqe) dno pro jek ti la, bi }e

for mi ran pro jek til HE ER–HB XM08, a sa

je di ni com ge ne ra to ra ga sa for mi ra se

pro jek til HE ER–BB XM09.
Ce na je di ni ce ge ne ra to ra ga sa sva -

ka ko je ve }a od ce ne upu {te nog ({u pqeg)

dna, pa }e, u nor mal nim uslo vi ma upo tre -

be, pro jek til sa ge ne ra to rom ga sa bi ti

na me wen za ga |a wa na do me ti ma ve }im

od 18.000 me ta ra – is ti ~e Mi haj lo Tra -

i lo vi}. 

Pove}awe dometa

U mar{evskom polo`ju

Sredstvo ima ugra|en 

mehanizam za podizawe rezervnog to~ka



ka bi ne. Sve to uti ca lo je na sma we we ma se

sred stva i skra }e we vre me na raz vo ja, a

sa mim tim i na uma we we tro {ko va raz vo ja

– ka ̀ e Mi haj lo Tra i lo vi}, ru ko vo di lac

rad nog ti ma.

Te ren ski au to mo bil FAP 2026 BS/AV

je ste vo zi lo no si vo sti 6.000 kg i for mu le

po go na 6h6 (po gon je re a li zo van na sva tri

mo sta, a pr va oso vi na je upra vqa~ ka). U au -

to mo bil su ugra |e ni di zel-mo tor sna ge 188

kW, si stem ela sti~ nog osla wa wa i pne u ma -

ti ci sa cen tral nom re gu la ci jom pri ti ska,

ko ji obez be |u ju vi so ku po kre tqi vost i pro -

hod nost oru |a na pu te vi ma sa raz li ~i tom

pod lo gom i van pu te va.

Mi haj lo Tra i lo vi} ka ̀ e da su ra di

ugrad we osnov nog na o ru ̀ a wa na po zna tom

te ren cu iz vr {e ne iz ve sne mo di fi ka ci je.

Uklo we no je po sto je }e hi dra u li~ no vi tlo, a

ume sto we ga su u mo di fi ko va nu hi dra u li~ nu

in sta la ci ju ukqu ~e ni kra ci i oslo na sto pa,

te me ha ni zam po di za ~a re zer vnog to~ ka. Iza

ka bi ne vo za ~a ugra |e na je ka bi na za tri ~la -

na po slu ge sa pri pa da ju }om opre mom i li~ -

nim na o ru ̀ a wem. Tu se, ta ko |e, na la zi i ma -

ga cin za mu ni ci ju sa bor be nim kom ple tom od

24 met ka. Osa pro jek ti la, od no sno ~a u ra sa

ba rut nim pu we wem, pa ra lel na je sa uz du -

`nom osom vo zi la. 

– Ma ga cin je kon ci pi ran ta ko da omo -

gu }a va la ko pre u zi ma we mu ni ci je i iz ra |en

je od pan cir nih li mo va ka ko bi bi la obez -

be |e na od go va ra ju }a za {ti ta od nat pri ti ska

ba rut nih ga so va pri ga |a wu. Is pod ma ga ci na

za mu ni ci ju ugra |e na su dva hi dra u li~ ki po -

kre ta na kra ka. Oni se u bor be nom po lo ̀ a ju

spu {ta ju ka ko bi se obez be di la sta bil nost

oru |a pri li kom ga |a wa – is ti ~e ru ko vo di -

lac rad nog ti ma.

Do pun ski je oja ~an osnov ni ram au to -

mo bi la. Is pod zvo na, ko je no si osnov no na -

o ru ̀ a we, ugra |e na je oslo na sto pa na ko ju

se osla wa oru |e pri li kom opa qe wa. Ta sto -

pa se pri pre la sku iz mar {ev skog u bor be ni

po lo ̀ aj spu {ta, dok se u obr nu tom slu ~a ju

po di ̀ e. Na er go nom ski po god nom me stu ugra -

|en je hi dra u li~ ki raz vod nik sa ko man da ma

ko ji omo gu }a va pre vo |e we kra ko va i oslo ne

sto pe iz mar {ev skog u bor be ni po lo ̀ aj i

obr nu to, te rad me ha ni zma za po di za we re -

zer vnog to~ ka.

Da qe fa ze raz vo ja

Ka da se is pi ti va wi ma po ka ̀ e da ta -

ko kon ci pi ra no oru |e za do vo qa va zah te -

ve u po gle du sta bil no sti pri ga |a wu i one

ve za ne za po na {a we u to ku vo ̀ we, pre }i

}e se u dru gu fa zu raz vo ja. Pro to tip }e

ima ti ugra |en si stem za upra vqa we va -

trom i bi }e au to ma ti zo va ne ne ke funk ci je

si ste ma. 

– Ra di skra }e wa vre me na po treb nog

za otva ra we va tre i ukup nog vre me na za -

dr ̀ a va wa na va tre nom po lo ̀ a ju SO RA }e

ima ti au to mat ski si stem za pre vo |e we iz

mar {ev skog po lo ̀ a ja u bor be ni, i obr nu -

to, te za za u zi ma we ele me na ta za ga |a we.
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No vo ba li sti~ ko re {e we pod ra -

zu me va lo bi pro jek to va we no vog sklo -

pa ce vi, du ̀ i ne naj ma we 45 ka li ba ra

i ba rut ne ko mo re po ve }a ne za pre mi -

ne, no vu mu ni ci ju (pro jek ti li op ti mi -

zo va nih ae ro di na mi~ kih ka rak te ri -

sti ka – ERFB, sa ge ne ra to rom ga sa i

upu {te nim dnom), no sa~ te re ta za po -

tre be pro {i re wa na me ne, tj. iz vr {a -

va wa po seb nih tak ti~ kih za da ta ka, te

no va ba rut na pu we wa. 

Even tu al no, bi }e re kon stru i sa ni

pro tiv tr za ju }i ure |aj i iz rav wa ~a, zbog

dej stva ve }ih op te re }e wa pri li kom

opa qe wa, ko ja bi se ja vi la kao po sle -

di ca no vog ba li sti~ kog re {e wa.

Uvo |e we u upo tre bu ta kvog re {e wa

omo gu }i lo bi po ve }a we naj ve }eg do me ta

na oko 30 km, uz isto vre me nu mo gu} nost

ko ri {}e wa po sto je }ih, jef ti ni jih, pro -

jek ti la za ma we do me te.

Novo balisti~ko

re{ewe

Na vatrenom polo`aju:

poqe dejstva po visini

je od -5 do 70 stepeni

Dopunski oja~an 

osnovni ram

Iza kabine voza~a ugra|eni su kabina za poslugu

i magacin za municiju



Da bi se po ve }a la br zi na ga |a wa i sma wio za mor po slu ge i broj

po slu ̀ i la ca bi }e ugra |en au to mat ski pu wa~ za pro jek ti le i ~a u -

re sa ba rut nim pu we wi ma, ko ji }e bi ti kon ci pi ran ta ko da omo -

gu }a va pu we we osnov nog na o ru ̀ a wa pri svim ele va ci ja ma ce vi,

ob ja {wa va Mi haj lo Tra i lo vi}.

U toj fa zi raz vo ja pred vi |e na je i ugrad wa pod si ste ma za

od re |i va we po lo ̀ a ja i ori jen ta ci ju oru |a sa ra ~u na rom za vo -

|e we i na vi ga ci ju vo za ~a. Taj pod si stem ukqu ~u je si stem za glo -

bal no po zi ci o ni ra we (GPS), ure |aj za ori jen ta ci ju oru |a u

osnov ni pra vac, ure |aj za od re |i va we uz du ̀ nog i bo~ nog na gi ba

oru |a, te na vi ga ci o ni ra ~u nar kod vo za ~a ka ko bi mo gao da se

kre }e po ve} za da toj pu ta wi ili da pra ti kre ta we do za u zi ma wa

po lo ̀ a ja. 

Ugrad wom si ste ma za upra vqa we va trom sa ba li sti~ kim ra -

~u na rom i od go va ra ju }im sen zo ri ma eli mi ni sa }e se uti caj qud skog

fak to ra iz pro ce sa upra vqa wa va trom, sma wi ti vre me re a go va -

wa, po ve }a ti ve ro vat no }a po ga |a wa pr vim met kom i {te de ti mu ni -

ci ja. Bi }e mo gu }e ga |a we u svim me te o ro lo {kim uslo vi ma da wu i

no }u, jed no stav ni je i lak {e po ve zi va we sa ra ~u nar skim i osta lim

de lo vi ma si ste ma, i stvo ri }e se mo gu} nost po ve zi va wa i ko mu ni -

ka ci je sa pret po sta vqe nim ko man da ma.

U sle de }oj fa zi pred vi |e no je da se po ve }a ju do met i efi ka -

snost na ci qu, a za dr ̀ i po sto je }a cev (du ̀ i ne 32,75 ka li ba ra).

Na kra ju, bi }e raz vi je no no vo ba li sti~ ko re {e we, ko je pod ra zu me -

va du ̀ u cev i no ve pro jek ti le – sa op ti mi zo va nim ae ro di na mi~ kim

ka rak te ri sti ka ma (ERFB) i ge ne ra to rom ga sa – ~i me }e naj ve }i do -

met bi ti po ve }an na oko 30 ki lo me ta ra.

Rok za za vr {e tak tre }e fa ze raz vo ja je do kra ja 2014. 

Ako se uka ̀ e po tre ba, a na zah tev na ru ~i o ca, bi }e mo gu }a

kon ver zi ja tog oru |a u ka li bar 105 mm, ugrad wom ce vi ka li bra

105 mm, ko ja ima unu tra {we ba li sti~ ko re {e we isto vet no kao kod

ha u bi ce M56, M56/33, M101, M101/33 i M101A1/33. Iz tog oru -

|a tre ba da se re a li zu je naj ve }i do met oko 19.000 m sa ra zor nim

pro jek ti lom 105 mm ER-BB M02, ma se 13,7 kg, ~i ji je raz voj za vr -

{en za po tre be iz vo za. 

Mi ra [VE DI]

Foto dokumentacija Vojnotehni~kog instituta
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Roboti umesto 

vojnih lekara

A
meri~ki istra`iva~i izradili su prototip robotizo-

vane vojne poqske bolnice sa daqinskim upravqa-

wem, „Trauma Pod”, za koju ka`u da }e uskoro mo}i da

u potpunosti zameni tim vojnih lekara na rati{tu. 

Prototip se sastoji od trorukog robota hirurga koji je za-

mi{qen kao novi Benxamin Pirs, poznatiji kao „Hokaj” ili „So-

kolovo oko”, lik iz popularne ameri~ke serije M.A.S.H. o vojnoj

bolnici za vreme rata u Vijetnamu.

Robota hirurga „asistira” sistem od 12 drugih robota,

ukqu~uju}i i govorni automat nazvan „Hot lips” (Vrele usne)

po nadimku koji je u seriji imala glavna sestra Margaret Hu-

lihen. 

Roboti-sestre dodaju robotu hirurgu instrumente, a kre-

vet-robot, kome je pripala uloga anesteziologa, bele`i vital-

ne znake, ubrizgava te~nosti i daje kiseonik. 

Zadatak „Trauma Pod-a” je brzo zbriwavawe vojnika ra-

wenih u borbi pre wihovog prebacivawa u bolnicu.

„Sistem ima za ciq odr`avawe vitalnih funkcija pacij-

enta. Wegov primarni zadatak je da u~ini minimum neophodan za

stabilizaciju stawa rawenog, na primer da zaustavi krvare-

we”, objasnio je Pablo Garsija, jedan od stru~waka kalifornij-

ske istra`iva~ke grupe SRI Interne{enel koja radi na raz-

voju sistema.

Robot hirurg ima tri ruke. U jednoj dr`i endoskop koji omo-

gu}ava osobi koja upravqa robotom na daqinu da vidi unut-

ra{wu sliku rawenog, dok druge dve ruke dr`e hirur{ke in-

strumente. 

Robot hirurg }e mo}i da obavqa pojedine jednostavne za-

datke bez qudske pomo}i kao {to je postavqawe kop~i. 

Ceo sistem trebalo bi da stane u jedan kofer.

Izgled zvona koje nosi osnovno naoru`awe



Mlazni avioni F-84G

tanderxet stigli su u

Jugoslovensko ratno

vazduhoplovstvo 

u okviru programa

Vojne pomo}i koji su

organizovale SAD 

1951. godine. 

Isporuka je po~ela

1953, a zavr{ena 1957.

godine. Wihova pojava

predstavqala je

prelomni momenat 

u tehnolo{kom razvoju.

Taj avion je punih

dvadeset godina bio

osnovna snaga lova~ko

-bombarderske avijacije

i na wemu su se 

obu~ile generacije

jugoslovenskih pilota.

Pouzdan i relativno

jednostavan 

u eksploataciji, 

osvojio je simpatije 

vazduhoplovaca. 
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dant ski kurs (Squ a dron Le a der Co ur se) na mla -

znoj avi ja ci ji. Bi li su to pot pu kov nik Mi lo -

rad Iva no vi}, ko man dant 117. pu ka, pi lot na

do ma }em S-49A, i ka pe ta ni Veq ko Lu ki} i

Ste vo Le ka, ko ji su ve} pro {li obu ku u SAD

na F-47D. Kurs je bio pri 48. lo va~ ko-bom -

bar der skom vin gu Ame ri~ kog va zdu ho plov -

stva u ba zi [o mon (Cha u mont) u Fran cu skoj.

(Ta je di ni ca }e u ra tu pro tiv Sr bi je 1999.

bi ti no si lac glav nih dej sta va avi ja ci je na

ci qe ve oko Be o gra da i se ver ne Sr bi je. Ne ki

we ni pi lo ti po sti }i }e i va zdu {ne po be de

oba ra ju }i ju go slo ven ske pi lo te!)

Pre o bu ka

Na upu }i va we na {ih pi lo ta na pre o bu -

ku uti ca la je i oce na ame ri~ kih stru~ wa ka da

je le ta~ ki i teh ni~ ki sa stav JRV uspe {no ovla -

L O V A C  B O M B A R D E R  F - 8 4 G  U  N A [ E M  V A Z

A
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Dolazak tand

vi on ti pa F-84 tan der xet (Re pu blic F-
84G Thun der jet) bio je ame ri~ ki stan -

dard ni lo vac bom bar der ko ri {}en u

Ko rej skom ra tu 1950–1953. go di ne.

Po tom je is po ru ~i van u okvi ru pro gra -

ma Voj ne po mo }i ze mqa ma Na toa, ali i onim

ko je su bi le di rekt no ugro ̀ e ne so vjet skim

ili ki ne skim pri ti skom. Go di ne 1953. avi o -

ne ver zi je F-84G do bi la su va zdu ho plov stva

Bel gi je i Ho lan di je, a ne {to ra ni je (1952)

Dan ske, Fran cu ske, Gr~ ke, Ita li je i Por tu -

ga li je, te ame ri~ ke va zdu {ne sna ge u Evro pi.

Za wi ma ne }e za o sta ja ti ni Ju go slo ven sko

rat no va zdu ho plov stvo (JRV).

Ra di pre o bu ke na mla zne bor be ne avi -

o ne ti pa F-84G tan der xet, ko je je JRV tre ba -

lo da pri mi, sep tem bra 1952. tro ji ca is ku -

snih pi lo ta upu }e na su na spe ci jal ni ko man -
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dao klip nim avi o ni ma za pad nog po re kla. Tro -

ji ca Ti to vih pi lo ta, pr vih Ju go slo ve na (Sr bi,

Cr no gor ci) ko ji }e le te ti na mla znim avi o -

ni ma, ras po re |e ni su u tri eska dri le tog vin -

ga, opre mqe ne mla znim avi o ni ma F-84G tan -

der xet. Oni su naj pre pro {li obu ku u teh ni~ -

koj u~i o ni ci za {kol ski mla zni avi on T-33A,

ko jim je tre ba lo pr vo da po le te, za tim i za

tan der xet. Le ta~ ka obu ka se sa sto ja la od

osnov nog, fi gu r no-akro bat skog i na vi ga cij -

skog le te wa. Usle di li su i bor be na obu ka: ga -

|a we, ra ke ti ra we i bom bar do va we ci qe va

na ze mqi i ga |a we ci qe va u va zdu hu.

Ta troj ka ima la je do ta da za ju go slo ven -

ske pi lo te je din stve nu pri li ku da sa svo jim

ame ri~ kim ko le ga ma le ti u svim mo gu }im me -

te o ro lo {kim uslo vi ma iz nad cen tral ne

Evro pe, te da sa osta lim pi lo ti ma 48. vin ga

pa tro li ra u bli zi ni ~e ho slo va~ ke gra ni ce. 

Kra jem 1952. toj troj ki pri dru ̀ i lo se

jo{ de set pi lo ta ko ji su po sle iz vr {e ne pre -

o bu ke sa ~i wa va li osnov ni na stav ni~ ki ka -

dar u Ju go sla vi ji za pre o bu ku pi lo ta JRV na

mla znu teh ni ku. Sve te gru pe ima le su pri li -

kom od la ska na {ko lo va we pro ble me u pri -

la go |a va wu na obu ku i `i vot po za pad nim

stan dar di ma, pe ri pe ti je po put za bra ne da

no se cr ve ne pe to kra ke, ali i te {ko }e oko

ula znih vi za. Me |u tim, po sle za vr {e nih kur -

se va, oce ne stra nih in struk to ra bi le su po -

voq ne za „Ti to’s jet joc keys“, ka ko su na zva ni u

jed nom va zdu ho plov nom ma ga zi nu. 

Smena generacija

Pr va gru pa bor be nih mla znih avi o na

F-84G tan der xet sti gla je u Ju go sla vi ju 9.

ju na 1953. go di ne. Te sre de u ra nim ju tar -

wim ~a so vi ma, na ba taj ni~ ki ae ro drom sle -

te lo je osam avi o na iz jed ne ame ri~ ke ba ze

u Ne ma~ koj. Ame ri~ ki pi lo ti, ko ji su do le -

te li tim avi o ni ma, de mon stri ra li su ne po -

sred no pred sle ta we ne ke od let nih spo sob -

no sti tog avi o na nad ae ro dro mom Ba taj ni -

ca. Le te li ce su pri mqe ne i do de qe ni su im

ju go slo ven ski evi den cij ski bro je vi – od

10501 pa na da qe. 

Kao i pri li kom do la ska pr vih avi o na

ti pa T-33A, go to vo da ni je bi lo no vi na u Ju -

go sla vi ji ko je ni su sa us hi }e wem pro ko men -

ta ri sa le taj do ga |aj. Do la zak mla znih tan -

der xe ta opi san je sim bo li~ ki: „Na na {em

ne bu vr {i se sme na ge ne ra ci ja”. 

Obu ku je za po ~eo pr vo ba taj ni~ ki 117.

lo va~ ki puk, a za tim i su sed ni 204. puk. Oba

iz pre sto ni~ ke 44. di vi zi je. Po ~et kom je se ni

ot po ~eo je pre o bu ku i 198. puk, ko ji je u Ba -

taj ni cu do {ao iz Sko pqa, bez avi o na. Po sle

do bre te o rij ske pri pre me i naj ma we pet jed -

D U H O P L O V S T V U

U uvod ni ku Kri la ar mi je za pi sa no

je: „Sti gli su tan der xe ti. Sad bez pre -

te ri va wa mo ̀ e mo re }i i mi smo naj sa -

vre me ni ja va zdu ho plov na si la. Ima mo

ve li ku, ne sra zmer no ve li ku sna gu, pre -

ma ono me {to smo ima li pre par go di -

na. Spro ve li smo ve} i no vu mo der nu

or ga ni za ci ju... ide mo na pred, to je vi -

dqi vo, opi pqi vo, ne po bit no.” 

Dru gi au tor je za pi sao ka ko je skok

ko ji je u~i wen uvo |e wem mla zne teh ni ke

sad kad su pri mi li tan der xe te jo{ zna -

~aj ni ji. U Bor bi je ob ja vqe no: „Po ve }a -

va se od bram be na spo sob nost JRV i

JNA”. Fo to gra fi ja gru pe tih avi o na u

le tu pot pi sa na je re ~i ma „sa ̀ e qom smo

o~e ki va li da se na na {em ne bu po ja vi

ova kva for ma ci ja”. 

Pri jem pr vih tan der xe ta pra ti le

su i Ti to ve re ~i: 

„Ovo ni je pr vi put da smo pri mi li

po mo} od na {ih sa ve zni ka. I u dva ve -

li ka rat oni su nam da va li. A mi smo im

ver no uz vra }a li i na wi ho vu po mo} i

sa ve zni {tvo uvek smo od go va ra li ver -

no {}u. U naj te ̀ im ~a so vi ma uvek smo

sta ja li ne po ko le bqi vo uz wih... i da -

nas kad smo pri mi li je dan deo rat ne

teh ni ke, mi s pu nom sve {}u mo ̀ e mo po -

no vi ti: – Mi ni kad ne }e mo osta vi ti na -

{e sa ve zni ke do kle god oni za {ti }u ju i

bo re se za pra ved nu stvar i pra ved ne

od no se na sve tu”. 

Utisci

erxeta

Po je di ni avi o ni ti pa RF-84G sa ugra |e nim ka me ra ma bi li su ras po re |e ni u okvi ru 

lo va~ ko-bom bar der skih je di ni ca. Na sli ci, avi on sa zna kom le o par da u sa sta vu 

lo va~ ko -bombar der ske eska dri le iz 82. avio-bri ga de u Cer kqu.

Piloti i avioni 88. lova~ko-bombarderskog 

puka koji je bazirao na aerodromu 

u Batajnici od 1960. do1964.



no ~a sov nih le to va na dvo se du T-33A, pre la -

zi lo se na bor be ni jed no sed tan der xet.

Do po ~et ka Tr {}an ske kri ze, ok to bra

1953. go di ne, u JRV je sti glo ukup no 54 tan -

der xe ta. Taj kri zni tre nu tak po Ju go sla vi ju

de sio se iz ne na da i za te kao je pu ko ve sa

mla znim avi o ni ma usred pre o bu ke. Ka ko je

ukqu ~e we tih avi o na u stroj JRV bi lo nu ̀ no

zbog ne do stat ka mla zne avi ja ci je na za pa du

ze mqe, od lu ~e no je da ne kom plet no ob u ~e ni

117. puk sa 14 mla zwa ka pre le ti u Za greb,

14. ok to bra, {est da na po sle eska la ci je

kri ze i po me ra wa sna ga JNA ka ita li jan skoj

gra ni ci. U pu ku je le te we za po ~e lo dva da na

ka sni je.

Pri pad ni ci 37. di vi zi je, ko ji su se ta -

da za te kli na ae ro dro mu Cer kqe, se }a ju se

pr vog na le ta mla zwa ka iz Ba taj ni ce nad tim

slo ve na~ kim ae ro dro mom i pa ni ke na sta le

me |u va zdu ho plov ci ma, ko ji su po mi sli li da

je to na let ita li jan ske avi ja ci je! 

Taj puk ubr zo je do bio za da tak za {ti -

te Za gre ba, uz lo kal ne sna ge pro tiv va zdu -

{ne od bra ne. Ra di pri la go |a va wa ae ro -

dro ma Ple so i stva ra wa od go va ra ju }ih

uslo va za le te we tan der xe ta, qud stvo 379.

in ̀ i we rij skog ba ta qo na po ~e lo je da pro -

{i ru je pi stu za gre ba~ kog ae ro dro ma za po

200 me ta ra, sa sva ke stra ne. Spe ci jal na

eki pa JRV pre gle da la je kra jem ok to bra de -

o ni cu au to pu ta, sa ko jeg je bi lo pred vi |e no

dej stvo mla zwa ka, u slu ~a ju otvo re nog su ko -

ba sa Ita li jom. 

Tre ba na po me nu ti da u to ku eska la ci je

Tr {}an ske kri ze (od ok to bra 1953. do sre -

di ne fe bru a ra 1954) ni je bi lo is po ru ka

teh ni ke iz si ste ma MDAP Ju go sla vi ji. Ob -

na vqa we is po ru ka omo gu }i lo je na sta vak

pre o bu ke 198, a za tim 94. pu ka u Sko pqu,

{to je spro ve de no to kom 1954 . go di ne. 

Ja nu a ra me se ca 1954, mar {al Ti to je

na sed ni ci Vla de FNRJ po hva lio pi lo te ko -

ji su iz vr {i li pre o bu ku na mla zne avi o ne i

tom pri li kom is ta kao da ni je za be le ̀ en ni -

je dan udes. 

Ti to je 31. mar ta te go di ne po se tio

Cen tar za pre o bu ku u Ba taj ni ci i li~ no se

uve rio u kva li te te te o rij ske i prak ti~ ne

obu ke pi lo ta i teh ni~ kog sa sta va. Ob i {ao je

u~i o ni ce i sa lu sa link-tre ne rom. Tom pri -

li kom je Ti tu pri ka za na si mu la ci ja in stru -

men tal nog (no} nog) le ta u tra ja wu od pet mi -

nu ta. Iz ve den je i le ta~ ki pro gram u ko jem su

pi lo ti Veq ko Lu ki} i Vla di mir Vo do pi vec

pri ka za li let ne i ma ne var ske oso bi ne avi -

o na F-84G, a po sle to ga su iz nad ae ro dro ma

pro le te le tri ~e tvor ke avi o na F-84G. 

Av gu sta 1954. za po ~e la je pre o bu ka na

mla zne F-84G i u za dar skoj 21. di vi zi ji. Naj -

pre je 172. puk pre dao svo je F-47D i iz vr -

{io pre o bu ku do ok to bra 1954. u Ba taj ni ci.

Taj puk se sa 16 tan der xe ta vra tio u Za dar,

gde im je 21. no vem bra pri re |en sve ~a ni do -

~ek. Usle di la je pre o bu ka 83. pu ka sa istog

ae ro dro ma. No vi avi o ni F-84G, ko ji su sti -

za li to kom 1955, do de qi va ni su 21. di vi zi -

ji, i za wih je to bio iz u zet no ak ti van le ta~ -

ki pe ri od. Pu ko vi te di vi zi je su do le ta

1955. za vr {i li kom plet nu obu ku i bi li

ospo so bqe ni za sve le ta~ ke za dat ke. Ta ko |e,

ve }i broj pi lo ta bio je ospo so bqen i za in -

stru men tal no i no} no le te we, a de lom i za

15. maj  2009.24

No vi mla zni avi o ni pr vi put su pri -

ka za ni jav no sti na pr vo maj skoj pa ra di

1954. u Be o gra du. E{e lon avi ja ci je pred -

vo dio je ko man dant 44. lo va~ ke di vi zi je

pu kov nik Ni ko la Le ki} sa dvo ji com pra -

ti la ca na avi o ni ma F-84G, a iza e{e lo -

na tan der bol ta i mo ski to sa, pro le te lo je

i 32 mla zna tan der xe ta, {to je sva ka ko

pred sta vqa lo naj a trak tiv ni ji deo va zdu -

ho plov nog pro gra ma. 

Prvi javni nastup

Pred odo bre we za iz la zak na pi stu 

i po le ta we: F-84G iz sa sta va 

204. lo va~ kog pu ka
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iz vi |a we. U tom po gle du po seb no se isti cao

172. puk, iz ~i jeg sa sta va su svi pi lo ti uspe -

{no za vr {i li le ta~ ku obu ku za no} na dej stva. 

To kom 1955. avi o ni F-84G iz 21. di -

vi zi ji iz ve li su vi {e ve ̀ bov nih za da ta ka,

sa dej stvu ju }i sa je di ni ca ma Kop ne ne voj ske i

Rat ne mor na ri ce. U sep tem bru je iz ve de na

ve ̀ ba 3. va zdu ho plov nog kor pu sa, u uslo vi -

ma, po ne kim pa ra me tri ma, pri bli ̀ no rat -

nim. Tu di vi zi ju po se tio je od 1. do 4. no vem -

bra 1955. i voj no di plo mat ski kor akre di -

to van u Ju go sla vi ji. Iste go di ne su na ne kim

avi o ni ma F-84G iz te di vi zi je is pod tru pa

ugra |e ne i ka me re za iz vi |a we, ko je su ka -

sni je po de qe ne i dru gim pu ko vi ma 21. i 39.

di vi zi je za po tre be iz vi |a wa.

Pro blem 

re zer vnih de lo va

Je dan od pro ble ma ko ji se po ja vio u tom

pe ri o du, upra vo zbog do la ska ve }eg bro ja

mla znih avi o na, bi li su oprav ka i re mont

tih avi o na i wi ho vih mo to ra. I po red stal -

nih ju go slo ven skih in si sti ra wa da se do bi ju

neo p hod na do ku men ta ci ja, re zer vni de lo vi i

opre ma za re dov no odr ̀ a va we i ge ne ral ni

re mont, Vla da SAD je re {a va we tih zah te va

od la ga la i upu }i va la na wi ho ve za vo de za

re mont avi o na, ko ji su po sto ja li u Fran cu -

skoj i Ma ro ku. Tek je no vem bra 1955. do bi -

je na teh ni~ ka do ku men ta ci ja za IRAN pre -

gle de, a i ne ka dru ga za pro iz vod wu i oprav -

ku iz ve snog bro ja de lo va za avi o ne i de li -

mi~ no za mo to re. 

Avi o ni su opra vqa ni u mo star skom

„So ko lu“, od ka da je jed na ame ri~ ka ko mi -

si ja ob i {la tu fa bri ku (9. no vem bra

1955) i ve ri fi ko va la we ne mo gu} no sti.

Oprav ka mo to ra bi la je po ve re na fa bri -

ci „21. maj“ u Ra ko vi ci. U woj je 14. fe bru -

a ra 1955. za po ~e la iz ra da re zer vnih de -

lo va za mla zne mo to re. Bez ob zi ra na pro -

ble me ko ji su ta ko re }i re {a va ni u ho du,

ge ne ral na re vi zi ja pr va dva avi o na ti pa

F-84G uspe {no je za vr {e na 26. fe bru a ra

1956. go di ne. Po sle to ga su is po ru ~e ni u

svo je je di ni ce. 

Pr ve mo di fi ka ci je na avi o nu F-84G

iz vr {e ne su ju na 1957. go di ne. Fa bri ka

„So ko“ }e u sle de }em pe ri o du ovla da ti

teh no lo gi jom re mon to va wa i pro iz vod we

re zer vnih de lo va to li ko da je od ame ri~ -

kog va zdu ho plov stva do bi la li cen cu „ge ne -

ral nog pro iz vo |a ~a de lo va i sklo po va

avi o na”. Vre dan pa ̀ we je i po da tak da je

u na red nom pe ri o du ta fa bri ka pro iz ve -

la 44 pa ra kri la za avi o ne F-84G, na ko -

ji ma je iz ve de no ne ko li ko ma wih mo di fi -

ka ci ja. 

To kom 1957. za vr {e ne su is po ru ke

avi o na F-84G. To se po klo pi lo sa ju go slo -

ven skim ot ka zi va wem Pro gra ma voj ne po -

mo }i, ta ko da je uku pan broj is po ru ~e nih

Na kon pre u zi ma wa iz ve stan broj

pri mqe nih le te li ca le teo je sa ra zno li -

kim ozna ka ma, a ne ki ~ak ni su ima li evi -

den cij ske bro je ve na re pu. Fo to gra fi je iz

tog vre me na po ka zu ju da su po je di ni F-84G

le te li neo zna ~e ni – kad su ski nu te ame -

ri~ ke ozna ke ni su sta vqe ne od go va ra ju }e

ju go slo ven ske. De {a va lo se da na {i pi -

lo ti le te i sa ozna ka ma ame ri~ kog va zdu -

ho plov stva na avi o ni ma, na ro ~i to u Cen -

tru za pre o bu ku. U vre me pre spro vo |e wa

na re |e wa o stan dar di za ci ji ozna ka, u 21.

di vi zi ji su na no se vi ma mla znih avi o na

is pi si va ni bro je vi ame ri~ kim {a blo ni -

ma (ta ko zva ni Buzz-bro je vi). I ko na~ no,

to kom 1956. stan dar di zo va no je ozna ~a -

va we tih avi o na u JRV. 

Standardizacija 

oznaka

Ka rak te ri sti~ na sli ka JRV pe de se tih:

grup ni let avi o na F-84G iz sa sta va 

44. lo va~ ke di vi zi je
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avi o na tog ti pa za JRV bio 167. Svi su do

ta da uvr {te ni u sa stav {est bor be nih i

jed nog {kol skog pu ka (pre u zeo je du ̀ no sti

ras for mi ra nog Cen tra za pre o bu ku). Is -

po ru ke lo va~ kih avi o na ti pa F-86E sej br

(Sa bre), u pe ri o du od 1956. do 1957, ozna -

~i le su de fi ni tiv no pre u sme re we avi o na

F-84G na lo va~ ko-bom bar der ske za dat ke,

ko je }e taj tip sa uspe hom oba vqa ti do

1973, ta~ ni je dok je bio u upo tre bi u Ju go -

sla vi ji. 

U pro ce ni Ko man de JRV, iz 1958. Za -

kqu ~e no je da su za taj tip pro blem re zer -

vni de lo vi. To je re {e no ko mer ci jal nim

na bav ka ma iz Gr~ ke 1959–1960. go di ne.

Ta da je uve de na do dat na ko li ~i na od 60

ko ma da F-84G. Ku pqe ni su i po treb ni re -

zer vni de lo vi, pa je re surs tog ti pa bio u

pot pu no sti obez be |en do sre di ne {e zde -

se tih. Gr~ ko kra qev sko va zdu ho plov stvo

Bor be ne mo gu} no sti lo va~ ko-bom bar der -

skih pu ko va sa F-84G oce we ne su kao vr lo

do bre. Za vr {e na je kom plet na obu ka u ju -

ri {nim, ali i lo va~ kim dej stvi ma, kao po -

mo} na na me na. Naj im pre siv ni je mo gu} no -

sti imao je 172. puk, ko ji je bio ospo so bqen

za ju ri {na dej stva po ci qe vi ma na kop nu i

na mo ru da wu, pod vi zu el nim in stru men tal -

nim uslo vi ma u sa sta vu kom plet nog pu ka, a

no }u, uz osve tqa va we ci qe va pod vi zu el -

nim i in stru men tal nim uslo vi ma u sa sta vu

ode qe wa.

Za ni mqi vo je da je ta da ju go slo ven sko

RV bi lo je di no u Evro pi ko je je za dr ̀ a lo u

„To su stvar no bi li avi o ni”, op {ti

je ko men tar ve }i ne iz vi |a ~a ko ji su sa

wi ma le te li. Ve o ma du go mo glo je da se

osta ne u va zdu hu, ka ko bi se „ubio re kord”

i do pet sa ti. Na wi ma su pi lo ti sti ca li

i naj ve }i na let u svo joj ka ri je ri po ti pu,

jer se na pri mer kod 353. eska dri le le -

te lo i do 200 sa ti go di {we. 

Zapa`awa pilota

Fo to gra fi je F-84G u ko lo ru ret ki su iz vo ri informacija o wi ho vom ka mu fla ̀ nom 

bo je wu u JRV

ko ri sti lo je F-84G u ukup no osam svo jih

skva dro na, od 1952. do 1957. go di ne. Ta -

da su po vu ~e ni iz upo tre be jer su do bi je ni

sa vre me ni ji avi o ni ti pa F-84F tan der -

strek (Thun der stre ak). To je na ne ki na ~in

ve ro vat no olak {a lo Ju go slo ve ni ma na -

bav ku avi o na F-84G.

U to vre me bi lo je do voq no tan der xe ta

da se pre o ru ̀ a ju dva pu ka ko ja su do ta da

ima la klip ne avi o ne. To kom je se ni 1959. sa

pre o bu kom je po ~eo 88. puk sa ae ro dro ma

Cer kqe, ko ji je ume sto klip nih avi o na ika -

rus S-49C do bio 25 mla znih F-84G. Po ~et -

kom 1960. pre o bu ku na mla zne avi o ne po ~eo

je i 109. puk, ta ko |e ba zi ran u Cer kqu, ra -

ni je opre mqen avi o ni ma S-49C. Ka da je ot -

po ~e la te o ret ska i ze maq ska pre o bu ka, 15.

apri la 1960, u 109. puk sti gli su pr vi avi -

o ni F-84G. U na red na tri me se ca za vr {e ni

su le ta~ ki deo pre o bu ke pi lo ta i kom plet na

obu ka teh ni~ kog sa sta va, dok je bor be na obu -

ka po ~e la av gu sta 1960. go di ne. Na dru goj

stra ni su, iz jo{ dva pu ka (83, 94), po vu ~e ni

avi o ni ti pa F-84G, jer su pre o ru ̀ a ni na

lo va~ ke avi o ne ti pa sej br.

Iz vi |a~ ka ver zi ja

Od 1960. do 1964. ukup no su ~e ti ri

bor be na pu ka i je dan {kol ski puk u svom

na o ru ̀ a wu ima li avi o ne ti pa tan der xet.
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20 avi o na F-84G. Mo di fi ka ci ja je iz vr -

{e na u re mont nom za vo du „Ja streb“, a

pred sta vqa la je ugrad wu opre me za ae ro-

fo to sni ma we u no su avi o na i tip tan ko -

vi ma. Na taj na ~in su mo di fi ko va ni F-84G

sa po tri ugra |e ne ka me re ti pa K-24, i to:

dve u tip tan ko vi ma, ko je su mo gle da se po -

de {a va ju za bo~ no-ko so, ver ti kal no ili

ko so-pred we sni ma we i jed na u tru pu –

ver ti kal na. 

Jo{ od sre di ne pe de se tih od re |en broj

tan der xe ta imao je u tru pu ugra |e nu jed nu ka -

me ru K-24. Tu mo di fi ka ci ju pred vi deo je

pro iz vo |a~. Ju go slo ven ska mo di fi ka ci ja sa

ka me ra ma u tru pu i tip tan ko vi ma, jo{ je dan

je do pri nos raz vo ju iz vi |a~ ke avi ja ci je u na -

{oj ze mqi, ia ko je u su {ti ni bi la re~ o iz -

nu |e nom pro jek tu. Na ve de ni mo di fi ko va ni

avi o ni ozna ~e ni su kao RF-84G i do de qe ni

su 184. iz vi |a~ kom pu ku to kom 1961. go di ne.

Te go di ne ih je bi lo 14 u sa sta vu pu ka, po tom

1962. go di ne 23 ko ma da, {to je i naj ve }i

broj po jed noj go di ni u upo tre bi. Ka sni je, po -

sle 1966, broj RF-84G kre tao se od 14 do

18 go di {we.

Povla~ewe iz upotrebe

Po sle re or ga ni za ci je va zdu ho plov stva

1964–1966. go di ne, tan der xe ti ni su gu bi li

na va ̀ no sti u pla no vi ma, ia ko je broj eska -

dri la sma wen sa je da na est na osam. Eska -

dri le F-84G ~i ni le su osnov dve avi ja cij ske

bri ga de ko je su for mi ra ne na glav nim ope -

ra cij skim prav ci ma – u Cer kqu i Sko pqu.

Va zdu ho plov na voj na aka de mi ja oja ~a na je

172. pu kom, i do uvo |e wa „ga le ba“ (1968),

od no sno „ja stre ba“ u wen sa stav (1970) pi -

tom ci ne ko li ko kla sa ob u ~a va li su se u le -

te wu na F-84G. 

Kul mi na ci ju upo tre be taj tip avi o na

do ̀ i ve }e na ve li kim ma ne vri ma 1971 i

1972, ka da su se po seb no is ta kle eska dri -

le lo va ca bom bar de ra iz Cer kqa i iz vi -

|a ~a iz Mo sta ra. Tek je uvo |e we do ma }ih

„ja stre bo va“ 1970–1973. ozna ~i lo kraj

upo tre be tog uspe {nog lov ca bom bar de ra u

Ju go sla vi ji. Ono {to je bri nu lo do ma }e

voj ne pla ne re bio je dra sti ~an pad uboj ne

mo }i iz la skom tog avi o na iz upo tre be, jer

je no si vost uboj nog te re ta na do ma }em „ja -

stre bu“ bi la znat no ma wa u od no su na

slav nog pret hod ni ka. 

U pe ri o du po sle 1966, sa iz vi |a~ kom

ver zi jom tan der xe ta osta je na o ru ̀ a na sa mo

353. eska dri la u Mo sta ru. Ona }e bi ti i

po sled wa je di ni ca u ko joj }e le te ti taj tip

avi o na. Tan der xet kao iz vi |a~ bio je omi -

qen me |u pi lo ti ma. 

Avi on F-84G bio je pu nih dva de set go di -

na osnov na sna ga lo va~ ko-bom bar der ske avi -

ja ci je. Na we mu su se ob u ~i le ge ne ra ci je i ge -

ne ra ci je ju go slo ven skih pi lo ta. Bio je po u za -

dan i re la tiv no jed no sta van u eks plo a ta ci ji.

Po sle po vla ~e wa iz upo tre be, ras po -

re |e ni su po ae ro dro mi ma i po li go ni ma za

obu ku i upo tre bu kao ma ke te. ^e ti ri avi o na

F-84G na la ze se i da nas u Mu ze ju ju go slo ven -

skog va zdu ho plov stva, a je dan od wih – F-84G

(10525) u stal noj je iz lo ̀ be noj po stav ci. 
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upo tre bi lov ce bom bar de re F-84G. Va zdu ho -

plov stvo Por tu ga li je, ko ri sti lo je taj tip sa -

mo u ko lo ni ja ma, a u sve tu su ga jo{ upo tre -

bqa va la va zdu ho plov stva Ira na i Taj lan da.

Po ve }a wem bro ja F-84G u upo tre bi

omo gu }e no je da se to kom 1960. pr vi avi o -

ni tog ti pa mo di fi ku ju u iz vi |a ~e. Od lu ~e -

no je da se u pr vom kon tin gen tu mo di fi ku je

U na o ru ̀ a wu JRV: od 1953 do 1974. go di ne

po re klo: SAD

vr sta: lo vac, lo vac-bom bar der i iz vi |a~

kon struk ci ja: me tal na

po sa da: 1

po gon ska gru pa: je dan tur bo mla zni mo tor Al li son J-35-A-29 po ti ska 2.540 kp, 

te ̀ i ne: pra zan 5.250 kg; maks. po let na 10.158 kg

per for man se: mak si mal na br zi na 1.001 km/~, pla fon 13.000 m, do let 1.700 km 

na o ru ̀ a we: {est mi tra qe za Colt Brow ning cal 12,7 mm, bom be do ukup no 900 kg,

do 24 RZ HVAR-5 in, mak si mal ni spoq ni te ret 1.528 kg;

opre ma: ra dio-sta ni ca AN/ARC-3, ra dio-kom pas AN/ARN-6, `i ro-ra ~u nar ski ni -

{an A-4 i ra dar ski da qi no mer AN/APG-30; Iz vi |a~ ka ver zi ja RF-84G opre mqe na sa tri

ka me re K-24

di men zi je: raz mah kri la 12,65 m (sa re zer vo a ri ma), du ̀ i na 11,62 m, po vr {i na

kri la 24,15 kva drat na me tra 

Karakteristike ripablik F-84G tanderxeta
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as pa dom biv {e SFRJ, fa bri ka TAM iz Ma ri bo -

ra, ko ja je bi la je dan od pro iz vo |a ~a mo tor nih

vo zi la za po tre be voj ske, osta la je iz van gra ni -

ca na {e ze mqe. Te ren ska vo zi la ko ja je ona pro -

iz vo di la i ko ja se jo{ na la ze u upo tre bi u na -

{im je di ni ca ma: TAM 110, T7, 4h4; TAM 150, T11,

6h6 i TAM 4500, sa da su u pro se ku sta ri ja od 25 go -

di na i tre ba lo bi da se za me ne no vim. U skla du sa op -

{tim pro gre som u obla sti te ret nih vo zi la, ko ji je

ostva ren u pro te klih ~e tvrt ve ka, o~e ku je se i na pre -

dak te re na ca ko ji }e ih za me ni ti, pre sve ga, u obla sti

ka rak te ri sti ka mo to ra, a sa mim tim i vu~ nih ka rak te -

ri sti ka, bez bed no sti, er go no mi je, kom fo ra i osta log.

Te ren ski au to mo bil, ko ji bi tre ba lo da za me ni

TAM 110, TAM 150 i TAM 4500, no si ozna ku FAP

1118 BS/AV i na la zi se u fa zi raz vo ja. To je vo zi lo

no ve ge ne ra ci je na me we no za oba vqa we tran sport nih

za da ta ka u put nim i te ren skim uslo vi ma. No si lac raz -

vo ja je Voj no teh ni~ ki in sti tut, a no si lac pro iz vod we

FAP a. d. Kor po ra ci ja iz Pri bo ja. 

Pogodan za specijalne nadogradwe

Raz voj te ren skih vo zi la de li mi~ no se raz li ku je

od ve }i ne sred sta va na o ru ̀ a wa i voj ne opre me. Dok

V O  Z I  L O  F A P  1 1 1 8

Te ren ac  no ve

To kom du go traj nih 

is pi ti va wa pro to ti pa, 

vo zi lo je do sa da pre {lo

vi {e de se ti na hi qa da 

ki lo me ta ra u naj te ̀ im 

uslo vi ma i sa vla da lo 

raz li ~i te ve {ta~ ke 

pre pre ke. FAP 1118 

je pr vi do ma }i te ren ski 

au to mo bil ko ji ima mo tor u

skla du sa EU RO 3 

nor ma ma, ure |aj ABS, 

ko ji spre ~a va blo ki ra we

to~ ko va pri ko ~e wu i ASR
pro tiv pro kli za va to~ ko va

pri po go nu, te ra di jal ne

pne u ma ti ke bez zra~ ni ce.

Vo zi lo FAP 1118

Terenac nove generacije 2

Ju ri {na pu {ka ASM-DT

Morski lav 6

Sa mo hod na ha u bi ca 

Do nar 155 mm

Modularni sistem 8

Ita li jan sko vo zi lo Ive co VLM
Moderni veliki xipovi 10

Ho lo graf ski ili re flek sni

ni {a ni

Deo obavezne opreme 13

Au strij ska man tra

Tipi~no logisti~ko 

vozilo 16

Iz vi |a we iz  va zdu ha

Sistem pete generacije  18

Sa mo hod no oru |e ISU-152

Ubica zveri
na gusenicama 24

Avion JAK-9P

Neustra{iv lovac 28

pripremila

Mira [vedi}
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|a ~a znat no sma we ne. Iz tog raz lo ga, pri

raz vo ju vo zi la FAP 1118 te ̀ i lo se da

sklo po vi i de lo vi ugra |e ni u we ga, ako ve}

ni su do ma }i pro iz vod, bu du u upo tre bi i na

ko mer ci jal nim vo zi li ma ko ja se na la ze na

do ma }em tr ̀ i {tu, a ti me i u eks plo a ta ci ji

na na {im pu te vi ma. 

Za sklo po ve i de lo ve te ren ca FAP

1118 ko ri {}e ni su pr ven stve no sklo po vi i

de lo vi iz se rij ske pro iz vod we za ko mer ci -

jal na vo zi la ko ji su mo di fi ko va ni i do ra -

|i va ni ka ko bi se obez be di lo is pu we we

po sta vqe nih tak ti~ ko-teh ni~ kih zah te va.

Pri pro jek to va wu tog vo zi la mo ra lo se

vo di ti ra ~u na o is pu we wu jo{ jed nog zah te -

va – po god nost vo zi la za raz li ~i te nad grad -

we. Na i me, na {a voj ska, kao i ve }i na dru gih

ar mi ja, osnov no vo zi lo ko ri sti ka sni je za

raz voj spe ci jal nih. To zna ~i da se sa osnov -

nog vo zi la ukla wa ju ne ki sklo po vi, po pra -

vi lu to var ni san duk, a ne ka da i dru gi, i

ugra |u ju raz li ~i te nad grad we. Ta ko je ve}

pri pro jek to va wu FAP 1118 pred vi |en za

nad grad we ci ster ni za vo du, go ri vo i dru ge

te~ no sti. Ta ko |e, pred vi |en je i za nad grad -

we ko ji ma se obez be |u je pro stor za sme {taj

po treb ne opre me i uslo vi za rad po sa de ko -

ja ko ri sti ugra |e nu opre mu za iz vr {a va we

kod dru gih sred sta va VTI oba vqa ce lo kup -

ni raz voj, {to pod ra zu me va i iz ra du kom -

plet ne kon struk ci o ne do ku men ta ci je, za ne -

bor be na vo zi la u~e stvu je u de fi ni sa wu,

pre sve ga, kon cep ci je i idej nih re {e wa, a

re |e u re {a va wu kon struk ci o nih pro ble -

ma, ko je naj ~e {}e pre pu {ta no si o cu pro iz -

vod we. Ta kav pri stup za dr ̀ an je i pri raz -

vo ju vo zi la FAP 1118.

Da bi se sma wi li tro {ko vi i vre me

po treb no za raz voj te ren skih vo zi la, da -

nas se u sve tu, pri li kom wi ho vog pro jek to -

va wa, pri be ga va ko ri {}e wu {to je mo gu }e

ve }eg bro ja sklo po va i de lo va ko ji se na la -

ze u se rij skoj pro iz vod wi za ko mer ci jal na

vo zi la. To je bi lo po la zi {te i u slu ~a ju te -

ren skog au to mo bi la FAP 1118. U pret -

hod nom pe ri o du, pre ras pa da SFRJ, te ̀ i -

lo se da za sva sred stva ko ja su raz vi ja na

za po tre be voj ske, pa i za te ren ske au to mo -

bi le, po mo gu} stvu, pro iz vod wu svih de lo va

osvo je do ma }i pro iz vo |a ~i. To da nas ne bi

bi lo ra ci o nal no, po go to vu ka da se ima u

vi du da su, u me |u vre me nu, pro iz vod ne i

teh no lo {ke mo gu} no sti do ma }ih pro iz vo -
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svo jih za da ta ka. Naj po zna ti ji pri me ri ta -

kvih nad grad wi je su teh ni~ ke ra di o ni ce i

raz li ~i te la bo ra to ri je, po put onih za ra -

di o lo {ku, bi o lo {ku i he mij sku de tek ci ju. 

U ovu gru pu spa da ju i sa ni tet ske ka -

bi ne raz li ~i tih na me na, ko mand na me sta

i ka bi ne za ve zu raz li ~i tih tak ti~ kih ni -

voa, te ka bi ne za oba vqa we za da ta ka ra -

dar skog osma tra wa, elek tron skog iz vi |a -

wa i pro ti ve lek tron ska dej stva. Po se ban

pri mer nad grad we pred sta vqa ugrad wa

raz li ~i tog na o ru ̀ a wa – od kla si~ nog kao

{to su mi tra qe zi, to po vi, ha u bi ce i ba -

ca ~i, do ra ket nog. 

Da bi ne ko vo zi lo bi lo po god no za

raz li ~i te spe ci jal ne nad grad we, we go va

bu du }a na me na mo ra se ima ti na umu pri -

li kom pro jek to va wa si ste ma i sklo po va. To

se od no si, pre sve ga, na okvir ko ji mo ra

svo jim ob li kom i ka rak te ri sti ka ma tor zi -

o ne i flek si o ne kru to sti bi ti pred vi |en za

spe ci jal ne nad grad we, a za tim i na si stem

osla wa wa, ko ji ho do vi ma to~ ko va, ka rak -

te ri sti ka ma ela sti~ no sti i pri gu {e wa mo -

ra obez be di ti po tre ban ni vo udob no sti za

po sa du i do zvo qe ne vred no sti osci la ci ja

za ugra |e nu opre mu pri kre ta wu u za da tim

put nim uslo vi ma. 

Karakteristike

Mo tor vo zi la FAP 1118 je ste se rij -

ski pro iz vod ne ma~ kog pro iz vo |a ~a Mer -

ce des i ko ri sti se na vi {e ti po va ko mer -

ci jal nih vo zi la iz pro iz vod nog pro gra ma

FAP-a. Ovo ga pu ta pri la go |en je zah te vi -

ma za start na eks trem no ni skim tem pe ra -

tu ra ma i kre ta we po mak si mal nim uspo ni -

e ge  ne ra ci je

Ispitivawe prototipa na poligonu
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to ste pe ni sin hro ni zo va ni me ha ni~ ki me wa~,

dvo ste pe ni di fe ren ci jal ni raz vod nik po go -

na, ko ji obez be |u je stal ni po gon na sve to~ -

ko ve i kru ti po gon ski mo sto vi. 

Si stem osla wa wa ~i ne pa ra bo li~ ni

gib we vi sa do pun skim gu me nim opru ga ma,

ko je pri po ve }a wu ho da to~ ko va pre ko od -

re |e ne gra ni ce me wa ju ka rak te ri sti ke kru -

to sti osla wa wa u smi slu do voq nog po ve }a -

wa da bi se i u eks trem nim te ren skim uslo -

vi ma kre ta wa uspe {no pri hva ti la i ela -

sti~ no pre ne la

sva op te re }e wa

ko ja do la ze sa

pod lo ge. Za pri gu -

{e we svih uda ra

za du ̀ e ni su hi -

dra u li~ ki te le -

skop ski amor ti -

ze ri dvo stra nog

dej stva. Ko~ ni si -

stem je pne u mat ski

sa do bo{ ko~ ni -

ca ma na svim to~ -

ko vi ma i ~e tvo ro -

ka nal nim ABS
ure |a jem. Upra -

vqa~ ki me ha ni zam

je hi dra u li~ ki sa

ser vo dej stvom. 

Okvir ovog vo zi -

la sa sto ji se od

dva po du ̀ a no sa -

~a u ob li ku „U“

pro fi la i vi {e

po pre~ nih no sa -

~a raz li ~i tih

ob li ka, a ko ri -

{}e wem tram bus

ka bi ne obez be -

|e na je do bra

pre gled nost, {to

je ja ko bit no za

te ren ska vo zi la

ko ja vo za ~i po ne -

kad mo ra ju da

ma. Me wa~ je se rij ski pro iz vod FAP-a, a

raz vod nik po go na ta ko |e je se rij ski pro iz -

vod au strij skog pro iz vo |a ~a STEYR. 

Po gon ski mo sto vi su u upo tre bi na

ko mer ci jal nim vo zi li ma iz pro iz vod nog

pro gra ma FAP-a, ali su za ovu pri me nu

do ra |e ni ta ko {to su do bi li mo gu} nost

blo ka de di fe ren ci ja la i ka na le za cen -

tral nu re gu la ci ju pri ti ska va zdu ha u pne -

u ma ti ci ma, dok je zad wi most mo di fi ko -

van ta ko da ume sto udvo je nih ima jed no -

stru ke to~ ko ve. Mo di fi ka ci ja je ob u hva -

ti la i ujed na ~a va we tra go va pred weg i

zad weg mo sta, {to se zah te va na te ren -

ci ma. Okvir vo zi la je na stao mo di fi ka -

ci ja ma okvi ra ko ji se ko ri sti u pro gra mu

ko mer ci jal nih vo zi la FAP-a, a i ka bi na

je stan dard na wi ho va.

Te ren ski au to mo bil FAP 1118 BS/AV

na me wen je za pre voz qud stva, tran sport

oru |a i ma te ri ja la ukup ne ma se do ~e ti ri

to ne, te za vu ~u oru |a i pri kqu~ nih sred -

sta va ukup ne ma se do 4,8 to ne.

Pro to tip te ren ca ima ~e tvo ro ci lin -

dri~ ni, ~e tvo ro takt ni, vo dom hla |e ni, tur -

bo pre hra wi va ni di zel mo tor sa hlad wa kom

usi snog va zdu ha, ugra |en uz du ̀ no is pod ka -

bi ne. Tran smi si ju vo zi la ~i ne: frik ci o na

spoj ni ca sa jed nim frik ci o nim di skom, pe -

Pore|ewe

Ra di ilu stra ci ju na pret ka u kon -

struk ci ji i kon cep ci ji vo zi la FAP

1118 u od no su na pret hod nu ge ne ra ci ju

te re na ca, ko ja se jo{ na la ze u upo tre bi

u na {im je di ni ca ma, ne ka po slu ̀ e sle -

de }i po da ci: mo tor vo zi la FAP 1118

ima rad nu za pre mi nu od 4,25 l, mak si -

mal nu sna gu od 130 kW i mak si mal ni

obrt ni mo ment od 675 Nm, dok TAM

150 T11 ima mo tor rad ne za pre mi ne

9,6 l, mak si mal ne sna ge 113,5 kW i

mak si mal nog obrt nog mo men ta 515 Nm.
Na ve de ni po da ci po ka zu ju da je no vi mo -

tor, ~i ja je rad na za pre mi na ma wa od

po lo vi ne sta rog, za 14 od sto ve }e mak -

si mal ne sna ge i, {to je za te ren ce jo{

va ̀ ni je, ima pre ko 30 od sto ve }i mak -

si mal ni obrt ni mo ment. 

Sle de }i vr lo ilu stra ti van po da -

tak je da se ova dva vo zi la, ia ko ima ju

sli~ ne ga ba ri te i ukup nu ma su, znat no

raz li ku ju u no si vo sti i mo gu} no sti vu ~e

pri ko li ce. Ta ko FAP 1118 mo ̀ e da

no si te ret od ~e ti ri to ne i vu ~e pri ko -

li cu od 4,8 t, dok no si vost vo zi la TAM

150 T11 iz no si tri to ne, a mak si mal -

na te ̀ i na pri ko li ce 3,6 to ne.

Dubina vodenog gaza je jedan metar



pro ve zu iz me |u pre pre ka sa san ti me tar -

skom pre ci zno {}u. 

Vo zi lo ima mo gu} nost me ha ni~ ke blo -

ka de me |u o snog i oba osna di fe ren ci ja la,

{to spre ~a va pro kli za va we to~ ko va i obez -

be |u je kre ta we i u naj te ̀ im uslo vi ma, ko ri -

ste }i u pot pu no sti ras po lo ̀ i vo pri ja wa we.

Opre mqe no je si ste mom za cen tral nu re gu -

la ci ju pri ti ska va zdu ha u pne u ma ti ci ma (CR-

PV) ko ji su ra di jal ni i bez zra~ ni ce. Taj si -

stem omo gu }a va pro me nu pri ti ska va zdu ha u

pne u ma ti ci ma to kom kre ta wa, {to ima dvo -

stru ku pred nost: Naj pre da se na i la skom na

pod lo gu sa lo {i jim pri ja wa wem mo ̀ e, bez

za u sta vqa wa, sma wi ti pri ti sak u pne u ma ti -

ci ma i na sta vi ti ne sme ta no kre ta we, a po -

tom da se u slu ~a ju pro bo ja pne u ma ti ka mo ̀ e

na sta vi ti kre ta we na taj na ~in {to }e se

pre ko CRPV-a sav va zduh iz kom pre so ra

pre u sme ri ti na pro bi je ni pne u ma tik i ti me

spre ~i ti we go vo pra ̀ we we. 

Na kra ju tre ba is ta }i da je FAP 1118

pr vi do ma }i te ren ski au to mo bil ko ji ima

mo tor u skla du sa EU RO 3 nor ma ma, ABS ure -

|aj ko ji spre ~a va blo ki ra we to~ ko va pri ko -

~e wu, ASR ure |aj ko ji spre ~a va pro kli za va -

we to~ ko va pri po go nu, te ra di jal ne pne u ma -

ti ke bez zra~ ni ce.

To kom du go traj nih is pi ti va wa vo zi lo je

do sa da pre {lo vi {e de se ti na hi qa da ki lo -

me ta ra u naj te ̀ im uslo vi ma: po bes pu }u, ma -

ka da mu, pe sku i bla tu, pla nin skim i rav ni -

~ar skim pu te vi ma, po vru }i ni i po zi mi i sa -

vla da lo raz li ~i te ve {ta~ ke pre pre ke.

Ne dav no je ugo vo re na pro to tip ska par -

ti ja – pet ko ma da, i ona bi tre ba lo da se re -

a li zu je to kom sep tem bra ove go di ne. 

Slobodan ZEBI]
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Osnov ni teh ni~ ki po da ci

Ukup na ma sa 11.400 kg

No si vost 4.000 kg

Mak s. te`ina pri ko li ce 4.800 kg

Za pre mi na mo to ra: 4,25 l

Maks. sna ga mo to ra

Maks. mo ment mo to ra  675 Nm pri 1.200-1.600min
-1

Na pon elek tri~ ne in sta la ci je 24 V

Du ̀ i na 6.400 mm

[i ri na 2.500  mm

Vi si na 3.200  mm

Kli rens 285  mm

Pred wi pri la zni ugao 35 
o

Zad wi pri la zni ugao 35 
o

Ugao ram pe 21 
o

Du bi na vo de nog ga za 1.000 mm

Uz du ̀ ni na gib 60 %

Po pre~ ni na gib 35 %

Mak si mal na br zi na 80 km/~

Au to no mi ja kre ta wa 700 km

Pneumatici 13 R 22,5 

130 kW pri 2.200 min
-1

Ju ̀ no a fri~ ka kom pa ni ja De nel
i bra zil ska Mec tron za po ~e le su za -

jed ni~ ka is pi ti va wa po sled we ge ne -

ra ci je ra ke ta va zduh – va zduh, pod

ozna kom A-Dar ter. Re~ je o ra ke ti sa

naj no vi jim fo kal nim IC sen zo rom,

ma se 89 kg, pre~ ni ka 166 mm i du ̀ i -

ne 2980 mm. U bra zil skom RV za me -

ni }e za sta re le MAA-1 Pi ran ha, a za -

in te re so van je i Pa ki stan za svo je

JF-17. Ka da je re~ o ju ̀ no a fri~ kom

RV, ono je ne dav no ve} na ru ~i lo

evrop ske ra ke te Iris-T, ta ko da je na -

bav ka A-Dar ter-a za sa da ne iz ve sna,

s ob zi rom da se ra di o ra ke ta ma vr -

lo sli~ nih mo gu} no sti. Sa rad wa Ju -

`no a fri~ ke Re pu bli ke i Bra zi la

tre ba lo bi da u sko roj bu du} no sti

re zul ti ra ra ke tom T-Dar ter sa ram-

xet mo to rom i do me tom ve }im od

120 km. Ima }e, po sve mu su de }i, IC

sa mo na vo |e we zbog sve ve }e po tre -

be za dej stvom pro tiv ci qe va sa

sma we nim ra dar skim od ra zom. 

S. B.

EADS je za kqu ~io ugo vor vre dan

11 mi li o na do la ra za mo der ni za ci ju

~e ti ri {pan ska AV-8 ha ri je ra. Osim

no vog Rols-Roj so vog mo to ra pe gaz

408A bi }e pri sut na sa vre me na avi o -

ni ka, ukqu ~u ju }i naj tvi`n na o ~a re,

kom pak ti bil ne sa kok pi tom, dis ple ji -

ma i hed-ap si ste mom. [pan ski he ri -

jer po se do va }e di gi tal ni si stem za

ma pi ra we te re na i no vu kom pju ter sku

i ko mu ni ka cij sku opre mu. 

M. B.

Ra ke te iz 

Ju ̀ no a fri~ ke 

Re pu bli ke

No va opre ma za

{pan ske AV-8
V
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SA MO HOD NO ORU \E ISU-152

Sa mo hod na oru |a 152 mm 

ISU-152 ima la su iz u ze tan

zna ~aj za rat nu ma {i nu

SSSR-a. Ko ri {}e na su kao

udar na pe sni ca za pro do re

kroz ne ma~ ku od bra nu. 

Je dan pri me rak na {ao se u

ru ka ma ju go slo ven skih 

ten ki sta i u to vre me 

tre ti ran je kao pre sti ̀ no

sred stvo.

ke ISU-152 sa po boq {a nom ha u bi com ML-

20S. Zbog ne do stat ka ha u bi ca 152 mm, pa -

ra lel no sa ISU-152 pro iz vo di le su se sa -

mo hot ke ISU-122 i ISU-122S sa oru |i ma

122 mm A-19S, od no sno D-25S. 

U od no su na sa mo hot ke sa te lom ten ka

KV, oru |a na ba zi usa vr {e nih oklop wa ka

JS ima la su ka za mat znat no ve }eg vo lu me na,

is ko ri {}en za sme {taj 20 me ta ka: po lo vi -

ne pro boj nih BR-545, ma se 48,78 kg i po lo -

vi ne par ~ad no-ra zor nih OF-545, ma se

43,56 kg. 

Po ka za lo se na pro ba ma da se na

1.000 me ta ra sa ML-20 mo ̀ e pro bi ti pan -

cir na plo ~a od 123 mi li me ta ra. Od pro -

tiv ni~ ke va tre po sa du ISU-152 {ti ti le su

plo ~e ~e li ka de be le od 60 do 90 mm na ~e o -

nom de lu ka za ma ta i te la. Bo ko vi ka za ma ta

bi li su de be li 75 mm i po sta vqe ni pod

Ubi ca zve ri na gu se n
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e ne ra ci ja ne ma~ kih ten ko va, na zva nih

po zve ri ma, tre ba lo je da se na met ne

kao go spo dar is to~ nog bo ji {ta. Od

tigro va, pan te ra i sa mo hot ke ele fant

– slon o~e ki va lo se da 1943. pre o kre nu

raz voj ra ta u ko rist Hi tle ra. Me |u tim, na -

i {li su na „ubi ce zve ri“ (zve ro boj) – sa -

mo hot ku SU-152, na o ru ̀ a nu ha u bi com 152

mm ML-20, u to vre me osnov nom oru |u te -

{ke ar ti qe ri je Rad ni~ ko-se qa~ ke cr ve ne

ar mi je (RK KA). 

Sa mo hod na oru |a na sta le su ta ko {to

je na te lo te {kog ten ka KV-1S ugra |en ma -

siv ni ka za mat sa me ha ni zmom ha u bi ce. Na

taj na ~in do bi je no je sred stvo za ne po sred -

nu va tre nu po dr {ku ten kov skih i pe {a dij -

skih je di ni ca u na pad nim dej stvi ma. Ka da su

kra jem 1943. u fa bri ka ma po ~e li da pro iz -

vo de usa vr {e ne ten ko ve JS-1/2, oni su po -

slu ̀ i li kao osno va za raz voj no ve sa mo hot -
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gar dij skih te {kih sa mo hod no-ar ti qe rij skih

pu ko va. Oni su ima li 21 ISU-152 u sa sta vu

~e ti ri ba te ri je od po pet oru |a. Do kra ja

ra ta for mi ra no je 56 pu ko va. Samohotke su

naj ~e {}e ko ri {}e ne u pro do ri ma kroz pro -

tiv ni~ ku od bra nu na glav nim prav ci ma, kao

oja ~a we udar nih sa sta va. Usled va`nosti

bi le su pod di rekt nom ko man dom ar mi ja i u

re zer vi fron to va i Vr hov ne ko man de. 

U tak ti ci pri me ne sa mo hot ke su pr -

ven stve no uni {ta va le pro tiv ni~ ke va tre -

ne ta~ ke sa ve }ih uda qe no sti ga |a wa u od -

no su na osta la pra te }a sred stva. S pra -

vom se o~e ki va lo da }e wi ho vo pri su stvo

obes hra bri ti Nem ce od pred u zi ma wa

ten kov skog pro tiv u da ra. 

Pred nost sa mo hot ki ISU bi la je u

wi ho voj po kre tqi vo sti, pa su ko man dan ti

bi li sklo ni da ih is tu re ~ak na pred wi

kraj vla sti tih sna ga. Me |u tim, ISU su

ima le i ma ne, pre sve ga ma lu br zi nu paq -

be – sa mo dve do tri gra na te u mi nu ti, ma -

lu ko li ~i na mu ni ci je, skrom nu po kre tqi -

vost ce vi ha u bi ce po azi mu tu od sa mo 10°

u le vu ili de snu stra ni, zbog ~e ga su se te -

{ko ga |a li po kret ni ci qe vi. 

To kom 1943. pro iz ve de no je 704

oru |a SU-152, a od 1944. do 1947. go di -

ne 3.242 oru |a ISU-152 i 2.860 ISU-

122. Rat ni gu bi ci iz no si li su oko 2.300

sa mo hot ki, od no sno 46 od sto svih pro iz -

ve de nih tokom rata. 

Ta sa mo hod na oru |a ko ri {}e na su po -

sle ra ta sve do po ~et ka se dam de se tih. To -

kom hlad nog ra ta slu ̀ i la su pr ven stve no u

pu ko vi ma raz me {te nim kod sa ve zni ka iz

Var {av skog pak ta i na rub nim de lo vi ma

SSSR-a. Ko ri {}e ne su u bor ba ma u Ma -

|ar skoj 1956. go di ne. Te go di ne sa mo hot ke

su mo der ni zo va ne na stan dard ISU-152K

sa pro tiv a vi on skim mi tra qe zom D[KM,

po ve }a nim bor be nim kom ple tom na 30 me -

ta ka, no vim ni {a nom i ra dio-sta ni com, ko -

man dir skom tu re lom i mo to rom V-54K. Al -

ter na tiv no, sa mo hot ke su mo der ni zo va ne

na stan dard ISU-152M sa ele men ti ma ten -

ka IS-2M sa mo to rom V-54K-IS. 

Mo der ni zo va ne sa mo hot ke slu ̀ i la su

do po ~et ka se dam de se tih. Na ba zi ISU-152K

i M iz ra |e no je ne ko li ko sa mo hod nih ra ket -

nih si ste ma tak ti~ kog do me ta i vo zi la za iz -

vla ~e we. 

Zve ro bo ji u Sr bi ji

U bor ba ma na pro sto ru Sr bi je, u ka -

sno le to i ra nu je sen 1944, u~e stvo va le su

sa mo hot ke iz pu ko va di rekt no pot ~i we nih

Dru gom ukra jin skom fron tu to kom pro do ra

iz Ru mu ni je u Voj vo di nu i Tre }eg ukra jin skog

fron ta na osnov nom prav cu pro do ra kroz

is to~ nu Sr bi ju pre ko Mo ra ve do Be o gra da. 

Jed na sa mo hot ka iz Dru gog ukra jin skog

fron ta po sle pro do ra pre ko Ba na ta pri -
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Za {ti ta

Po ka za lo se na pro ba ma da se na

1.000 me ta ra sa po boq {a nom ha u bi com

ML-20 mo ̀ e pro bi ti pan cir na plo ~a od

123 mi li me ta ra. Od pro tiv ni~ ke va tre

po sa du ISU-152 {ti ti le su plo ~e ~e li -

ka de be le od 60 do 90 mm na ~e o nom de -

lu ka za ma ta i te la. Bo ko vi ka za ma ta bi -

li su de be li 75 mm i po sta vqe ni pod

uglom od 15°, a bo ko vi te la iz ra |e ni su

od 90 mm ~e li ka. Plo ~e su ot po za di bi le

de be le 60 mm, s tim da se za vr {e tak ka -

za ma ta na la zio pod pra vim uglom, a te la

pod 49° u gor wem de lu i 49° u do wem de -

lu. Gor we po vr {i ne bi le su od 30 mm ~e -

li ka, a do wa plo ~a od 20 mm. Ve }i pro -

stor po voq no se od ra zio na mo ral po -

sa da, jer su u ra nim sa mo hot ka ma ~ak gu -

bi li svest zbog va zdu ha pre za si }e nog ba -

rut nim ga so vi ma. 

ni ca ma

Susret pripadnika 2. proleterske

brigade NOVJ i crvenoarmejaca

oktobra 1944. kod Ra~e Kragujeva~ke.

Partizani su neskriveno bili

zadivqeni mo}nom samohotkom 

Samohotka ISU-152 dominirala je

tehni~kim zborom prire|enim juna

1948. u Beloj Crkvi 

uglom od 15°, a bo ko vi te la iz ra |e ni od 90

mm ~e li ka. Od po za di plo ~e su bi le de be le

60 mm, s tim {to se za vr {e tak ka za ma ta na -

la zio pod pra vim uglom, a te la pod 49° u

gor wem de lu i 49° u do wem de lu. Gor we po -

vr {i ne bi le su od 30 mm ~e li ka, a do wa plo -

~a od 20 mm. Ve }i pro stor po voq no se od -

ra zio na mo ral po sa da jer su u ra nim sa mo -

hot ka ma ~ak gu bi li svest zbog va zdu ha pre za -

si }e nog ba rut nim ga so vi ma. 

Tak ti ka pri me ne

Od fe bru a ra 1944. go di ne ISU-152 i

122 uve de ni su u na o ru ̀ a we sa mo stal nih



sil no se za u sta vi la u ri tu uz Du nav, pri bli ̀ no dva ki lo me tra od

Pan ~e va~ kog mo sta u prav cu Pan ~e va. Za gla vi la se u bla tu i cr ve -

no ar mej ci su po sle vi {e po ku {a ja od u sta li od iz vla ~e wa i oti -

{li da qe u bor be na se ve ru. 

Za sud bi nu te sa mo hot ke 1946. za in te re so vao se Sto ji mir

Ili je vi} zva ni Ge ri la (da nas ima 93 go di ne), u to vre me teh ni~ ki

ofi cir 1. tenkovskog ba ta qo na 2. tenkovske bri ga de, raz me {te ne

u gar ni zo ni ma u Slo ve ni ji. Po sle pri ba vqa wa odo bre wa od pret -

po sta vqe nih, on je oti {ao je u Be o grad i obez be dio go mi lu au to -

mo bil skih gu ma. Wih je pod met nuo pod sa mo hot ku ka ko bi se gu se -

ni ce iz di gle, a u me |u pro stor uba ~e na su de bla. Po sle pet-{est

da na tru da sa mo hot ka se na {la na ~vr stom. Po ka za lo se da mo tor

ra di bez te {ko }a ia ko je bi la u bla tu. Sa mo hot ka je uto va re na u

va gon i pre ve ze na u Lo ga tec. Jed no vre me na la zi la se u @iri, uz

ko man du 2. tenkovske bri ga de.

Na na red bu da se pri dru ̀ i 1. tenkovskom ba ta qo nu u Po qa na -

ma kod [ko fje Lo ke, Ge ri la je po kre nuo sa mo hot ku. Na vo zi lo su se

po pe li pri pad ni ci 3.  tenkovskog ba ta qo na. 

Sto ji mir Ili je vi} se pri se }a ka ko se na jed nom uskom pro la zu

od lo mio ko mad pu ta, pa se sa mo hot ka tri pu ta pre vr nu la i pa la u ja -

rak. To kom tog pre vr ta wa je dan voj nik je po gi nuo. Sa mo hot ku je vra -

tio na put tenk T-34. Me |u tim. Vo zi lo je bi lo pre te {ko za slo ve na~ -

ke pla nin ske pu te ve i je dva je pre {lo pre ko mo sta u [ko fjoj Lo ki.

U 2. tenkovskoj bri ga di vo le li su da vo ze sa mo hot ku ISU,

ali se na woj ni je pro vo di la obu ka. Ka ko u je di ni ci na o ru ̀ a noj

sa T-34 ni su ima li za da tak za uni kat nu sa mo hot ku pre da li su je

Ten kov skom u~i li {tu u Be loj Cr kvi. 

U {a ro li koj zbir ci teh ni ke ko ri {}e ne za obu ku ten ki sta,

sa mo hot ka je tre ti ra na kao pre sti ̀ no sred stvo, pa su je 1947.

iz ve li na ve ̀ bu odr ̀ a nu na po li go nu u Be loj Cr kvi. Je dan bu gar -

ski ofi cir, po sma tra~ na ve ̀ bi, za in te re so vao se za sa mo hot ku

i za tra ̀ io da se pro ve ze. Na me stu vo za ~a bio je Ili je vi}.

15. jul  2009.26

Dimenzije ISU-152 bile su  impresivne za standarde

oklopnih vozila Drugog svetskog rata

Dvodelna municija kalibra 152 mm za ISU-152



Ka ̀ e da je kre nuo sa pu nim ga som,

ali je u jed nom tre nut ku pu klo cre vo re -

zer vo a ra uqa za hla |e we i bu gar ski ofi -

cir na {ao se pre kri ven gu stom te~ no {}u.

Bu ga ri na su pre ve zli u Be o grad i u ofi -

cir skoj za dru zi sa {i li su mu pot pu no no -

vu uni for mu. 

Po sle Re zo lu ci je In for mbi roa u~i -

li {te je mo ra lo da se pre me sti jer se na la -

zi lo u bli zi ni gra ni ce sa Ru mu ni jom. Ta ko je

sa mo hot ka ISU-152, kao i osta la teh ni ka,

kra jem le ta 1948. pre ve ze na `e le zni com iz

Be le Cr kve u Ba wa lu ku. 

Sto ji mir Ili je vi} Ge ri la po no vo se

su sreo sa sa mo hot kom 1954. go di ne. U to

vre me je dan od va ̀ nih pro gra ma do ma }e

in du stri je bio je raz voj i osva ja we pro -

iz vod we me wa~ ke ku ti je za tenk T-34. Ka -

ko ni su po sta ja le mo gu} no sti da se de lo -

vi na ba ve iz ino stran stva, iz ra |i va ni

su u do ma }oj fa bri ci „Mi lo van \i las“

iz Hra sni ce (ka sni je pre i me no va na u FA -

MOS). Pr ve pro be ni su da le do bre re -

zul ta te. 
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Tak ti~ ko-teh ni~ ke ka rak te ri sti ke 

Po sa da:

Bor be na ma sa:

pet – ko man dir, vo za~, ni {an xi ja i dva pu ni o ca

Na o ru ̀ a we:

45,5 t

Bor be na ma sa: 

ha u bi ca 152 mm ML20 do met 12.400 m

Mo tor:

dva pu {ko mi tra qe za 7,62 mm sa 1.300 me ta ka

Maks.brzina:

V-2IS (V-2-10) sna ge 382,7 kW (520 KS)

Au to no mi ja kre ta wa: 

37 km/~

Du ̀ i na:

220–230 km

[i ri na:

Vi si na:

9,05 m

3,07 m

2,45 m
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Tokom najve}eg dela karijere u JNA samohotka ISU-152 slu`ila

je kao nastavno sredstvo. 

Kazamat ISU-152 u kojem se na{lo mesta za haubicu 152 mm i

20 dvodelnih metaka

Po sle iz ra de no vog prob nog pri mer ka Ge ri la je oti {ao u

Ba wa lu ku gde je trebalo da je ispita na tenku T-34. Ka da je ta mo

vi deo ISU-152 od lu ~io se da do ma }u me wa~ ku ku ti ju ugra di u to

vo zi lo jer ono ima sli ~an mo tor, ali sa do dat nih 20 KS ko ji su

bi li no vi iza zov za me wa~ ku ku ti ju. Tre ba lo je pro ve sti 200 ~a -

so va vo ̀ we. Na sa mo hot ki je ugra |e na dvo stru ka ko man da ta ko

da su, osim Ge ri le, na me stu vo za ~a bi le i sta re {i ne i pod o fi -

ci ri Ten kov skog {kol skog cen tra. 

Jed nom pri li kom, u po se tu pred vi |e nu pro gra mom usa vr {a va -

wa, na ba wa lu~ ko po qe do {lo je 17 ge ne ra la. Oni su do bi li kom -

bi ne zo ne i {le mo ve sa la rin go fo nom i pri li ku da vo ze ISU-152.

Na vod no, je dan od ge ne ra la bio je na ~e lu ko mi si je za usva ja wa me -

wa~ ke ku ti je za tenk, pa kad je ~uo da se na sa mo hot ki pro ve ra va wen

rad od mah se po bri nuo da se kao no vi pro iz vod pu sti u se ri ju. 

Ka sni je je is tro {e na sa mo hot ka do ̀ i ve la ne slav nu sud bi nu –

po sta la je me ta na po li go nu Ma wa ~a. Ta ko se za vr {i la neo bi~ na

ka ri je ra je di nog na {eg zve ro bo ja. 

Alek san dar RA DI]
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o sled wa se rij ska mo di fi ka ci ja zna -

me ni tih so vjet skih lo va ca iz pe ri o da

Dru gog svet skog ra ta je Jak-9P sa mo -

to rom VK-107A. Pro jek to van je i pro -

iz ve den po za vr {et ku ra ta kao na sta -

vak ra da na usa vr {a va wu kon struk ci je i

po boq {a wa per for man si avi o na Jak-9U. 

Pri li kom iz ra de fa mi li ja lo va~ kih

ma {i na to kom ra ta, Kon struk tor skom bi -

rou Ja ko vqe va glav na vo di qa bi la je jed -

no stav na kon struk ci ja, po god na za odr ̀ a -

va we me ha ni ~a ri ma ni ̀ e kva li fi ka ci je.

Me {o vi ta kon struk ci ja, me tal na re {et ka

tru pa po kri ve na plat nom ili le pen kom i

dr ve na struk tu ra kri la, pri me we na na

prak ti~ no svim lo va~ kim avi o ni ma jak, bi -

la je ra ci o nal na i svr sis hod na u rat nim

uslo vi ma ka da se ose }ao ne do sta tak alu -

mi ni ju ma, ali, to je ima lo i niz ne do sta ta -

ka kao {to su kra tak re surs, ose tqi vost na

vre men ske pri li ke i ne po god ne uslo ve eks -

plo a ta ci je. Brz gu bi tak struk tur ne ~vr sto }e

i po gor {a we ae ro di na mi ke do vo dio je do

po gor {a wa le ta~ kih ka rak te ri sti ka, po -

seb no sni ̀ e we mak si mal ne br zi ne.

Za vr {e tak ra ta iz ba cio je u pr vi plan

zah te ve kao {to su traj nost kon struk ci je

pri li kom ~u va wa i eks plo a ta ci je, kva li tet

mon ta ̀ e i vi {i ni vo iz ra de avi o na u ce -

li ni. To ni je mo glo da bu du ostva re no na

avi o ni ma me {o vi te kon struk ci je. 

Pre laz na iz ra du me tal nih lo va ca jak

ostva ri van je to kom ra ta po ste pe no. Pr vi

ko ra ci u~i we ni su 1942. na avi o nu Jak-

7DI – pro to ti pu Jak-9, ko me su dr ve ne ra -

me wa ~e kri la za me we ne me tal nim. Me tal -

ne ra me wa ~e ko ri {}e ne su i 1944. pri li -

kom iz ra de Jak-3. No, pra vi is ko rak u pri -

me ni me ta la u kon struk ci ji se rij skog avi o -

na kon struk to ri bi roa Ja ko vqev ostva ri li

su tek po sle ra ta. 

Is pi ti va wa

Od lu kom Vla de SSSR-a od 17. ju na

1946, iz me |u osta log, Mi ni star stvu va zdu -

ho plov ne in du stri je dat za da tak je da pri -

pre mi za is pi ti va wa me tal ni avi on Jak-9

sa mo to rom VK-107A, na ko jem }e bi ti od -

stra we ni svi ne do sta ci Jak-9U VK-107A

me {o vi te kon struk ci je. Ra di re a li za ci je

tog zah te va, kon struk ci o ni bi ro Ja ko vqe va

mo di fi ko vao je dva avi o na Jak-9U (fa bri~ -

ki broj No 01-03 i No 01-04) ugrad wom me -

tal nog kri la, ko ji su po sta li pro to ti po vi

no vog avi o na Jak-9P. 

Od se rij skog Jak-9U sa VK-107A mo di -

fi ko va ni pro to ti po vi Jak-9P raz li ko va li

su se po ni zu iz me na. Za upo re |e we ka rak -

te ri sti ka uzet je pri me rak Jak-9U (fa bri~ -

ki broj No 39-083), pro iz ve den u fa bri ci

avi o na broj 166 u Om sku, ~i ja su kon trol -

na is pi ti va wa u opit nom cen tru So vjet skog

rat nog va zdu ho plov stva spro ve de na ja nu a -

ra 1945. go di ne.

Iz me we na je kon struk ci ja na Jak-9P –

ume sto me {o vi te kon struk ci je po sta vqe no

je pot pu no me tal no kri lo ~i ji kra je vi su iz -

ve de ni u vi du elip se, a ne ugla sto u vi du

tra pe za, ae ro di na mi~ ka kom pen za ci ja ele -

ro na uve }a na je sa 26,2 na 27,5 od sto

sred we ae ro di na mi~ ke te ti ve, plat ne na

op {iv ka ele ro na za me we na je me tal nom,

ski nu ta je plat ne na her me ti za ci ja ele ro na.

Na o ru ̀ a we i opre ma oba pro to ti pa Jak-

To kom de ve to go di {we 

upo tre be ti avi o ni su, ia ko u

skrom nom bro ju od 40 le te li ca,

u Ju go slo ven skom rat nom 

va zdu ho plov stvu na le te li 

ukup no 9.491 sa ti. U to vre me

bi li su to naj mo der ni ji i

bor be no naj e fi ka sni ji avi o ni. 

Ko ri {}e ni su u tri bor be na 

va zdu ho plov na pu ka, ko ji su u

kri ti~ nim tre nu ci ma za na {u 

ze mqu bi li na sva tri we na 

kra ja u pr vim bor be nim 

re do vi ma, a na ze ni tu ka ri je re

ja ~a li su kri la mla dih pi lo ta

u {kol skom pu ku.

AVI ON JAK-9P

Ne u stra {i v

lova c



9P osta li su isti kao na se rij skim Jak-9U

me {o vi te kon struk ci je (je dan top [VAK od

20 mm i dva mi tra qe za UBS od 12,7 mm). 

Avi o ni su u va zdu hu is pi ti va ni od 28.

ju na do 23. ju la 1946. Dva opit na pi lo ta

iz ve la su ukup no 108 le to va u tra ja wu od

60 ~a so va i 47 mi nu ta. U za kqu~ ku sa is pi -

ti va wa oce we no je da su avi o ni uspe {no

pro {li te sto ve, ali je su ge ri sa no pro vo -

|e we eks plo a ta ci o nih opi to va wa se ri je od

30 avi o na na ko ji ma bi tre ba lo pret hod no

da se od stra ne do ta da uo ~e ni ne do sta ci.

U me |u vre me nu, tra ̀ e no je da se do 1.

av gu sta 1946. pri pre mi za do pun sko kon -

trol no is pi ti va we je dan Jak-9P na ko jem bi

se te sti ra la spe ci jal na opre ma ko ja bi u

pot pu no sti od go va ra la no vim zah te vi ma RV

SSSR-a. No va opre ma ukqu ~i va la je ra di -

o po lu kom pas RP KO-10M, do me ta 150 km,

ure |aj „svoj-tu|” S^-3, do me ta 90 km na vi -

si ni 1.000 m, slet ni re flek tor FS-155,

osve tqe we in stru ment ta ble UV lam pa ma

(UFO), kao op ci ju avio-ho ri zont An {juc i

fo to ki no mi tra qez PAU-22. No va ra dio

sta ni ca RS-6 omo gu }a va la je dvo stra nu ra -

dio ve zu do uda qe no sti od 115 ki lo me ta -

ra. Ova opre ma ugra |e na je na Jak-9P No

01-04 i pro ve ra va na to kom le to va od 9. do

17. av gu sta. Po za vr {et ku is pi ti va wa pre -

po ru ~e no je da se pri me ni na svim se rij -

skim Jak-9P.

Sle de }i zah tev za is pi ti va we po ja ~a -

nog na o ru ̀ a wa ob je di wen je sa opi to va -

wem po ve }a nog ka pa ci te ta go ri va. Po tre -

}i put, 23. mar ta 1947. na kon trol na is pi -

ti va wa pre dat je ra di kal no mo di fi ko va ni

Jak-9P No 01-04 na ko jem su ura |e ne sle -

de }e iz me ne: ugra |e na su dva do dat na re -

zer vo a ra go ri va u kri li ma, ~i me je re zer va

po ve }a na do 682 li tra; ume sto dva sin hro -

na mi tra qe za UBS ugra |e na su dva to pa B-

20S, a ume sto mo tor-to pa [VAK pred vi |e na

je ugrad wa jed nog od ~e ti ri raz li ~i ta mo tor-

to pa: B-20M, NS-23, N-37 ili N-45. Is pi -

ti va wa su oba vqe na od 1. apri la do 23. ju -

la 1947. go di ne. 

Si mu li ra ne su i va zdu {ne bor be sa P-
63C-1 King co bra. Avi on Jak-9P je u ho ri zon -

tal nim ma ne vri ma na 2.000 m bio lo {i ji,

ali je u ver ti kal nim ma ne vri ma na vi si na -

ma iz me |u 2.000 i 3.000 m bio nad mo} ni ji.

Te {ko na o ru ̀ a na mo di fi ka ci ja Jak-9P pre -

po ru ~e na je za se rij sku pro iz vod wu, ali do

we ni je do {lo zbog ubr za nog do la ska ere

mla zne avi ja ci je. 

U me |u vre me nu, u fa bri ci No 153 u

No vo si bir sku na sta vqe na je pro iz vod wa i

do ok to bra 1946. pre da ta je se ri ja od 39

avi o na Jak-9P (29 sa fur nir nom op {iv kom

tru pa i 10 pot pu no me tal nih). Eks plo a ta ci -

o na is pi ti va wa se rij skih avi o na iz ve de na

su od 4. ok to bra 1946. do 4. fe bru a ra

1947. na ae ro dro mu Tol ma ~e vo, uda qe nom

30 km od fa bri ke No153 u No vo si bir sku.

Is pi ti va no je 29 avi o na, po sled wih u ni zu

pro iz ve de nih, u uslo vi ma eks plo a ta ci je sa

trav na tih i sne gom po kri ve nih po let no-slet -

nih po vr {i na, pri ra spo nu tem pe ra tu ra od

+10 C do -43 C. Is pi ti va wa su pro vo di li

pi lo ti i teh ni~ ko oso bqe, iz dvo je ni iz dva

pu ka 246. lo va~ ke va zdu ho plov ne di vi zi je,

ob je di we ni u po seb ni va zdu ho plov ni puk sa -

sta va tri eska dri le. Za ni mqi vo je na po me -

nu ti da su sa mo tri pi lo ta, od 29 ko li ko je

u~e stvo va lo na ovim opi ti ma, ima la bor be -

na is ku stva u Dru gom svet skom ra tu!

Eks plo a ta ci o nim ar mij skim is pi ti va -

wi ma Jak-9 pri da va na je naj vi {a pa ̀ wa jer

su to bi la pr va ta kva is pi ti va wa u po sle -

rat nom pe ri o du, a akt sa re zul ta ti ma is pi -

ti va wa do no si la je Vla da  SSSR-a a ne, kao

u vre me ra ta, glav ni in ̀ e wer Rat nog va zdu -

ho plov stva SSSR-a, {to je go vo ri lo o to me

ka kav je iz u ze tan zna ~aj pri da van avi o nu

Jak-9P.

Pro ve ra ka rak te ri sti ka Jak-9P pr ve

se ri je po ka za la je da se avi on po le ta~ ko-

pi lo ta ̀ nim ka rak te ri sti ka ma ne raz li ku je

zna ~aj ni je od lo va ca po ro di ce jak.

Va zdu {ni boj mo gu }e je vo di ti do vi si -

na od 7.000 m. Iz nad te vi si ne oso bi ne se

znat no po gor {a va ju i vo |e we ma ne var ske

va zdu {ne bor be bez gu bit ka vi si ne ni je mo -

gu }e. Za pa ̀ e no je da pro iz vod wa jo{ ni je sa -

svim osvo je na, {to se ma ni fe sto va lo ni zom

de fe ka ta ko ji sni ̀ a va ju bor be ne kva li te te

i ote ̀ a va ju eks plo a ta ci ju.  

Mo to ri su na svim re ̀ i mi ma i vi si na -

ma ra di li po u zda no, ali je pri du gim pla ni -

ra wi ma kod ve o ma ni skih tem pe ra tu ra spoq -

nog va zdu ha do la zi lo do su vi {nog hla |e wa

te~ no sti za hla |e we mo to ra, {to je iz i ski -

va lo do dat no za gre va we mo to ra to kom sni -

`a va wa vi si ne na sva kih 1.500 do 2.000 m.

Opre ma na avi o nu ugra |e na na pri -

mer ci ma te se ri je omo gu }a va la je le te we

sa mo po da nu i to pri vi dqi vo sti ze maq -

skih ori jen ti ra. Spe ci jal na opre ma ko ja je

is pi ta na ra ni je, av gu sta me se ca na Jak-9P,

jo{ ni je bi la usvo je na i pri me we na na pr -

voj se ri ji avi o na.

U opit nom cen tru Rat nog va zdu ho plov -

stvu SSSR-a u pe ri o du od 12. ok to bra do

9. de cem bra 1947. is pi ti van je se rij ski

mo del Jak-9P No 03-92 (92. avi on tre }e

se ri je). Ra di po ve }a wa po u zda no sti ra da

mo to ra VK-107A sma wen je mak si ma lan

broj obr ta ja sa 3.200 na 3.000 obr/min.

Start na ma sa po ve }a na je u od no su na pr va

dva pro to ti pa za 330 kg i do sti gla je 3.550

kg. To se od ra zi lo na pro du ̀ e no vre me pe -

wa wa na 5.000 m do 5,8 min (vi {e od mi -

nut du ̀ e ne go ra ni je). Mak si mal na br zi na

iz no si la je 660 km/~ (12 km ma we), a mak -

si mal ni do let po ve }an je na 1.200 km ili

tri ~a sa i 37 min tra ja wa le ta. 

Kra jem 1947. na Jak-9P is pi ta na je re -

ver zi bil na eli sa VI[-107R, iz ra |e na na

ba zi se rij ske eli se VI[-107LO ko ja je

znat no sma wi la du ̀ i nu sle ta wa. Pri me nom

te eli se i uz spu {te na za kril ca i ko~ ni ce,

sma we na je du ̀ i na pro tr ~a va wa na sle ta wu

sa 530 na 225 m, a is kqu ~e na je i opa snost

od pre tu ra wa avi o na pri li kom ko ~e wa.

U Ju go slo ven skom

rat nom 

va zdu ho plov stvu

Rat ne lo va~ ke ma {i ne me {o vi te kon -

struk ci je Jak-1b, Jak-3 i Jak-9T, uz do pun ske

ko li ~i ne Jak-3 iz So vjet skog Sa ve za to kom

1945. i Jak-9M do bi je ne iz Bu gar ske to kom

1947, ni su bi le do voq ne za odr ̀ a va we do -

stig nu tog ste pe na bor be ne spo sob no sti

mla dog va zdu ho plov stva. Re surs avi o na,

po seb no zbog uslo va ~u va wa i ko ri {}e wa

na otvo re nom, br zo se tro {io i pre ma

ana li zi Ko man de Ju go slo ven skog rat nog va -
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Pro iz vod wa

Jak-9P pro iz ve den je, za so vjet ske

poj mo ve, u re la tiv no ma loj ko li ~i ni. Ka -

da su za u sta vqe ne pro iz vod ne tra ke sa

Jak-9P fa bri ke No 153 u No vo si bir sku,

ve} je le teo pro to tip mla znog avi o na

MiG-15. Od lu kom Mi ni star stva va zdu ho -

plov ne in du stri je SSSR-a od 25. mar ta

1948. iz pro iz vod we je ski nut Jak-9P. Do

kra ja 1948. ukup no je pro iz ve den 801 ko -

mad – 29 sa fur nir nom oblo gom tru pa i

772 pot pu no me tal na.

Avi o ne Jak-9P pri mi la su rat na va -

zdu ho plov stva Ki ne, Poq ske,  Ma |ar ske

(82 avi o na), Al ba ni je (12 ko ma da) i Ju go -

sla vi je. Poq sko rat no va zdu ho plov stvo

bi lo je je dan od naj ve }ih ino stra nih ko -

ri sni ka avi o na Jak-9P: ukup no je pri mi lo

i ko ri sti lo od ju na 1947. do 1953. go di -

ne 123 avi o na. Ma |ar sko va zdu ho plov -

stvo upo tre bqa va lo je te avi o ne do 1957,

a je dan sa ~u va ni pri me rak (No 01-35) se

re sta u ri ra. 



zdu ho plov stva ras po lo ̀ i vi broj lo va~ kih

avi o na prak ti~ no bi ne stao za par go di na

uko li ko se ne na ba ve no ve mo der ni je le te -

li ce. Kao i kod dru gih ta da {wih so vjet skih

sa ve zni ka od lu ka o ko li ~i na ma i ti po vi ma

bor be ne teh ni ke za za na vqa we bi la je u

ru ka ma So vje ta. 

Kra jem de cem bra 1947. na ae ro drom

u Som bo ru sle te lo je 40 pot pu no no vih me -

tal nih avi o na Jak-9P. Bi li su iz tre }e i

~e tvr te se ri je, pro iz ve de ni u fa bri ci avi -

o na u No vo si bir sku, iz istog ni za ko me je

pri pa dao i ra ni je spo me nu ti No 03-92, is -

pi ti van tih da na u opit nom cen tru so vjet -

skog RV. Teh ni~ ka slu ̀ ba Ko man de va zdu ho -

plov stva pri mi la je avi o ne. Sta vqe ne su

pro pi sa ne ju go slo ven ske ozna ke i na pi sa ni

evi den cij ski bro je vi od 2801 do 2840 na

re po vi ma. 

Avi o ni su od re |e ni za po pu nu 111. lo -

va~ kog avio-pu ka (LAP) Pe te lo va~ ke avio-

di vi zi je (LAD) sa ae ro dro ma u Sko pqu i

112. LAP 3. LAD ba zi ra nog u Qu bqa ni.

Deo teh ni~ kog sa sta va sti gao je u Som bor u

de cem bru, a wi ma se ja nu a ra 1948. pri dru -

`i lo po 10 pi lo ta iz obe je di ni ce  pred vo -

|e nih ko man dan ti ma pu ko va Mi haj lom Ni ko -

li }em (112. LAP) i Goj kom Gru bo rom (111.

LAP). U po ~et ku ni su bi li odu {e vqe ni no -

vim avi o ni ma jer su ih pod se }a li na ma {i -

ne na ko ji ma su ve} le te li, a u va zdu hu su de -

lo va li mno go tro mi je od Jak-3. Me |u tim,

sna ̀ ni ji mo tor omo gu }a vao je Jak-u 9P mno -

go ve }u br zi nu pe wa wa, {to je bi lo pre sud -

no za za dat ke pre sre ta wa.

Sva ki od ta dva pu ka do bio je po 20

avi o na Jak-9P. U 112. LAP pre o bu ka osta -

log sa sta va tra ja la je sa mo pet da na, od ~e -

ga sa mo dva le ta~ ka! Pla nom pred vi |en na -

let po avi o nu za tu go di nu bio je po 50 sa -

ti le ta. To }e se usled pre ki da sa rad we sa

So vjet skim Sa ve zom dra sti~ no pro me ni ti,

ima ju }i u vi du da uz avi o ne ni je do bi jen ni -

je dan re zer vni mo tor VK-107A ni ti re zer -

vni de lo vi za re vi zi ju mo to ra. Re surs avi -

o na do pr ve ge ne ral ne re vi zi je iz no sio je

300 ~a so va, a sa tri ge ne ral ne re vi zi je

vek je iz no sio ukup no 1.200 sa ti. Mo to ri

VK-107A ima li su re surs do pr ve ge ne ral -

ne oprav ke sve ga 100 ~a so va, a sa tri ge -

ne ral ne oprav ke uku pan vek iz no sio im je

360 sa ti, {to zna ~i da je na je dan avi on

Jak-9P tre ba lo da ide naj ma we jo{  dva do

tri re zer vna mo to ra!

Nad istar skim ne bom

Sre di nom fe bru a ra 1948. u 112.

LAP u Qu bqa ni bi lo je 35 avi o na: 20 Jak-

9P, osam Jak-3, pet Jak-9 i dva tre na ̀ na

dvo se da UJak-9. Od 5. do 7. mar ta 1948. taj

puk pre ba zi rao je sa ae ro dro ma u Qu bqa -

na u Pu lu. Na no voj lo ka ci ji 11. mar ta de -

si la se i pr va ka ta stro fa u JRV na Jak-9P

(ev. br. 2805), ka da je usled ot ka za mo to ra

stra dao pi lot za stav nik Kar lo Vuk. 

U po ~et ku uve ̀ ba va no je vi sin sko le -

te we po je di na~ no i u gru pi, svi pi lo ti ra -

di li su zo ne do 6.000 m, a uve ̀ ba va ne su i

gru pe do sa sta va ode qe wa za le te we do tih

vi si na. Ima ju }i u vi du ve li ku mo} pe wa wa

Jak-9P, ko me sar pu ka ka pe tan Alek san dar

Bra ~un i po mo} nik ko man dan ta po teh ni ci

pi lo ti ra wa po ru~ nik Mi lo{ \u ri ~i}

uspe {no su iz vo di li vi sin ske le to ve do

10.500 m. Ra di pred sta vqa wa no vih avi o -

na do ma }oj jav no sti od lu ~e no je da po vo dom

Da na va zdu ho plov stva 21. ma ja 1948, u~e -

stvu ju na ae ro mi tin gu u Ze mu nu. De set Jak-

9P iz 112. LAP pre le te lo je iz Pu le na ae -

ro drom u Ko vi nu oda kle su iz vo di li le to ve

za mi ting. 

Usled in ten ziv ni jeg ko ri {}e we Jak-

9P po ja vi li su se i pro ble mi u eks plo a ta -

ci ji avi o na. Pri li kom po le ta wu ne kim le -

te li ca ma ni je mo gao da se uvu ~e staj ni trap

usled kva ra na pne u mat skoj (va zdu {noj) in -

sta la ci ji avi o na. Dru gi pro blem bi la je

ne mo gu} nost odr ̀ a va wa prav ca pri li kom

sle ta wa zbog kon struk tiv ne gre {ke na ure -

15. jul  2009.30

De ̀ ur stvo na Bri o ni ma

Osim re dov nih za da ta ka za {ti te

za pad nih gra ni ca od pre le ta wa stra nih

avi o na, lov ci Jak-9P 112. LAP oba -

vqa li su pri li kom bo rav ka mar {a la

Ti ta na Bri o ni ma spe ci jal ne za dat ke

od bra ne ostr va iz va zdu ha. Ka da se

mar {al na la zio u re zi den ci ji na Ble -

du, jed no ode qe we Jak-9P de ̀ u ra lo je u

za se di na po mo} nom le te li {tu Ra do -

vqi ca. U me |u vre me nu, iz vr {e na je pre -

nu me ra ci ja svih je di ni ca i usta no va u

Ju go slo ven skoj ar mi ji pa je 112. LAP

pre nu me ri san u 117. LAP.   



Od tog vre me na Ze mun

po sta je no vo me sto ba zi ra -

wa, a 117. LAP do bi ja za da -

tak obez be |e wa glav nog gra -

da Ju go sla vi je. Po do la sku u

Ze mun puk u svom sa sta vu ima

14 avi o na Jak-9P, po ~e ti ri

Jak-3, UJak-9 i Z-381, te je -

dan Po-2. De cem bra 1949. i

ja nu a ra 1950. ru ko vo de }i

teh ni~ ki ka dar pu ka upu }en je

u Ika rus na pri pre mu za pri -

jem no vih do ma }ih avi o na S-

49A ko ji ma je pre na o ru ̀ an

puk sre di nom 1950. Avi o ni

Jak-9P pre da ti su dru gim je -
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Spe ci jal ni za da ci

Po ~et kom 1949. go di ne 117. LAP pre dao je pri vre -

me no je dan Jak-9P (ev. br. 2830) Va zdu ho plov nom teh ni~ -

kom cen tru (VTC) Va zdu ho plov nog in sti tu ta na ae ro dro mu u

Ze mu nu ra di is pi ti va wa per for man si i pro ve re osta lih

ka rak te ri sti ka avi o na. Le to ve je iz veo prob ni pi lot VTC-

a Stan ko For ka pi}. Usled eska la ci je su ko ba po vo dom re -

zo lu ci je IB-a ne ko li ko va zdu ho plo va ca pre be glo je avi o -

ni ma u su sed ne is to~ ne ze mqe. Zbog svo je ve li ke mo }i pe -

wa wa, avi on Jak-9P (ev. br. 2830) osta vqen je u VTC i od -

re |en za spe ci jal ne za dat ke spre ~a va wa even tu al nih pre -

be ga. Za ove za dat ke od re |e ni su no vo pri sti gli pi lo ti ta -

da for mi ra nog VOC-a, a naj ~e {}e po ru~ nik Alek san dar

Jan ko vi} ko ji je, kao ra ni ji po mo} nik ko man dan ta 94.LAP,

imao naj vi {e is ku stva u le te wu na tom ti pu avi o na.  

|a ju za ko ~e we rep nog to~ ka, {to je pro u -

zro ko va lo tri ude sa u 112. LAP.  Te pro -

ble me re {io je po mo} nik ko man dan ta za

teh ni~ ku slu ̀ bu 112. LAP pot po ru~ nik

Alek san dar Ran |i}. Obe we go ve ino va ci je

pri me we ne su na svim avi o ni ma Jak-9P u

JRV.  Ko man da JRV za to ga je po hva li la i

nov ~a no na gra di la.

Ra di u~e {}a na [u ma dij skom ma ne vru

1949. go di ne, 117. LAP pre ba zi rao je 7.

sep tem bra iz Pu le u Ko vin i u{ao u sa stav

pri vre me no for mi ra ne Osme me {o vi te

avio-di vi zi je (MAD). Na ma ne vru je dej stvo -

vao u sa rad wi sa ju ri {nim avio-pu kom, {to

je bi la no vi na u we go vom do ta da {wem ra -

du, po sti gav {i naj bo qe re zul ta te od svih

je di ni ca 8. MAD. Po za vr {et ku ma ne vra

avi o ni 117. LAP  upu }e ni su 4. ok to bra na

no vu lo ka ci ju i pre le }u za Ze mun. Za ne ko -

li ko da na i osta la teh ni ka, ko ja ni je u~e -

stvo va la na ma ne vru, pre ba zi ra sa ae ro -

dro ma u Pu li u Ze mun. 

di ni ca ma – pet Jak-9P 103. iz vi |a~ kom pu -

ku u Pan ~e vu, a de vet 94. LAP u Sko pqe.  

Za {ti ta 

ju ̀ nih gra ni ca 

Za da tak da ~u va naj ju ̀ ni je de lo ve pre -

ma Gr~ koj, iz me |u osta lih, do bio je i 111.

LAP iz Sko pqa, na o ru ̀ an avi o ni ma Jak-

9P. Kao i 112. LAP, pre o bu ku je uspe {no

oba vio i sa no vim avi o ni ma znat no oja ~ao

bor be ni sa stav 5. LAD. Sre di nom fe bru a -

ra 1948. u svom sa sta vu imao je 29 avi o -

na: 20 Jak-9P, {est Jak-9 i tri tre na ̀ na

dvo se da UJak-9. Usled eska la ci je su ko ba i

gra |an skog ra ta u Gr~ koj, na red bom [ta ba

5. LAD od 18. ju la 1948. iz sa sta va 111.

pu ka od re |en je par Jak-9P u pri prav nost

br. 1. Pr va `r tva u 111. LAP na Jak-9P

(ev. br. 2813) bio je po ru~ nik Mom ~i lo Ku -

koq. Kra jem 1948. puk je pro me nio ime u

94. LAP. Je dan Jak-9P (ev. br. 2835) iz -

dvo jen je za [tab no ode qe we 39. LAD na

ko me je uglav nom le teo ko man dant Pe tar

Ra de vi}.

Od ma ja do no vem bra 1949. avi o ni

Jak-9P 94. LAP-a bi li su sme {te ni uz sa -

mu gra ni cu sa Gr~ kom, sprem ni da osu je te

upad stra nih le te li ca na na {u te ri to ri ju.

U tom pe ri o du, 14. ju na 1949, u ude su na

Jak-9P (ev. br. 2817) stra dao je ko me sar

94. LAP ma jor ]i ro Be go vi}. Ne {to ra ni -

je, 19. mar ta, u ka ta stro fi (su dar u va zdu -

hu) po gi nu li su na Jak-9P (ev. br. 2812 i

2815) pi lo ti Franc Slap ni ~ar i Spa so je

^u la je vi}, a ne ko li ko avi o na pri ze mqe no

je usled za ri ba va wa mo to ra. Kra jem 1949.

(15. de cem bra) zbog ude sa Jak-9P br. 2811

(pi lot @ivo ta Go |e vac) usled pu ca wa gu me

pri ze mqe ni su svi avi o ni Jak-9P  94. LAP.

Sa to~ ko va su ski nu te sve gu me, ko mi sij ski

pre gle da ne i, ka ko je usta no vqe no, wi ho vo

sta we bi lo je kri ti~ no.  

I po red an ga ̀ o va wa na za da ci ma za -

{ti te ju ̀ nih gra ni ca, 94. LAP u~e stvo vao

je sa jed nim ode qe wem Jak-9P na ve li kom

ae ro mi tin gu u Ze mu nu ju la 1949.

Sle de }e dve go di ne taj puk iz vo di mno -

go broj ne ve ̀ be pre ba zi ra wa na rat na le -

te li {ta. Po seb no slo ̀ en ma ne var bi lo je

pre ba zi ra we pu ka u to ku 1951. iz Sko pqa

za Mi lo {e vo, a po tom na po mo} na le te li -

{ta Krk ma no vo, Ov ~e Po qe, Re ̀ a nov ce i

na kra ju po no vo Sko pqe. Za po stig nu te re -

zul ta te na kra ju te go di ne pro gla {en je za

naj bo qu je di ni cu u JRV. Sre di nom 1951. u

na o ru ̀ a wu 94. LAP bi lo je 17 Jak-9P i

dva tre na ̀ na dvo se da UJak-9. Kao naj u spe -

{ni ji do bio je pri vi le gi ju da me |u pr vi ma,

to kom 1952, iz vr {i pre o bu ku u Pu li na

no vo pri mqe ne F-47D tan der bolt. Svo je

Jak-9P 94.LAP. pre dao je Va zdu ho plov noj

ra di o ni ci (VR) broj 167 u Sko pqu na

skla di {te we.

Od lu ka da se avi o ni Jak-9P upu te

1950. u 103. iz vi |a~ ki avio-puk  (IAP) u

Pan ~e vo mo ti vi sa na je po tre bom da se oja -

~a lo va~ ka avi ja ci ja oko pre sto ni ce. Pu ko -

vi 44. di vi zi je na ae ro dro mu u Ze mu nu

(117. i 204. LAP) upra vo su osva ja li do -Iz 94. lovo~ko avijacijskog puka u Skopqu



ma }i lo va~ ki avi on S-49A, ali wi ho vi

bor be ni po ten ci ja li ni su bi li ade kvat ni

za od vra }a we pret we sa is to ka ko ja je

eska li ra la re zo lu ci jom IB. Na pred woj

li ni ji na {ao se 103. IAP pa je do la skom

Jak-9P we go va Dru ga eska dri la tran sfor -

mi sa na u lo va~ ku. 

Pre ma di rek ti vi Ko man de RV do de qen

joj je spe ci ja lan za da tak da pr va dej stvu je u

si ste mu PVO Be o gra da u slu ~a ju na pa da ili

po vre da va zdu {nog pro sto ra. Na ae ro dro -

mu u Pan ~e vu usta no vqe no je stal no de ̀ ur -

stvo Jak-9P od svi ta wa do mra ka. U pri -

prav no sti br. 1 re dov no je de ̀ u rao par

Jak-9P sa za gre ja nim mo to ri ma i pi lo ti ma

u ka bi ni. De ̀ ur ni ofi cir ae ro dro ma bio

je opre mqen ra dio-sta ni com za ve zu sa de -

`ur nim pa rom i te le fo nom za di rekt nu ve -

zu sa ko man dom gra ni~ nih je di ni ca. Po do -

bi ja wu oba ve {te wa o pre le tu stra nih avi -

o na de ̀ ur ni ofi cir is pa qi vao je sig nal nu

ra ke tu kao znak za po le ta we, a po tom pu -

tem ra di ja sa op {ta vao po dat ke do bi je ne od

gra ni~ nih je di ni ca. Pi lo ti su, usled ne po -

sto ja wa ra dar ske mre ̀ e, ko ja bi im pru ̀ a -

la po dr {ku, bi li pri si qe ni da vi zu al nim

pu tem tra ̀ e uqe ze.

I po red ve li kog op te re }e wa na re dov -

nim du ̀ no sti ma, pi lo ti 103. IAP or ga ni -

zo va li su 21. ma ja 1951, na Dan ju go slo ven -

skog rat nog va zdu ho plov stva, ae ro mi ting za

gra |a ne Pan ~e va. U~e stvo va li su i lov ci

Jak-9P: ~e ti ri avi o na pre le te la su u bri -

{u }em le tu ae ro drom sa raz la zom u pe wu -

}em bor be nom za o kre tu, a po tom je iz ve de na

po ka zna va zdu {na bor ba iz me |u dva Jak-9P.

Kroz 103. IAP pro {lo je {est Jak-9P ko ji,

to kom ne {to ma we od dvo go di {weg ko ri {}e -

wa, ni su ima li ni je dan udes. Usled pre na o -

ru ̀ a wa 103. IAP na bri tan ske avi o ne mo -

ski to, za vr {e nim do februara 1952, avi o -

ni Jak-9P upu }e ni su u Sko pqe u 94. LAP.
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U zbir ci Mu ze ja ju go slo ven skog

rat nog va zdu ho plov stva na la zi se je dan

Jak-9P (ev. br. 2826, fa bri~ ki broj 04-

36). Po sle kra }eg ko ri {}e wa u 112. pu -

ku, usled kva ra upu }en je 1948. u IV sa -

mo stal nu avio-ra di o ni cu na Bo ron ga ju,

oda kle je ka sni je pre ba ~en u VR 167

Sko pqe. Ta mo je do ~e kao i od lu ku o re -

mon tu i ugrad wi VK-105PF-a br. 542-

65. U 185. V[P u Pu lu je upu }en po ~et -

kom 1954, gde je do sre di ne 1956. na le -

teo 198,02 sa ti. Po pre stan ku ko ri -

{}e wa, av gu sta 1956. pre dat je 130. va -

zdu ho plov noj ba zi pri Va zdu ho plov no

teh ni~ kom {kol skom cen tru u Raj lov cu i

pre tvo ren u u~i lo. Mo tor je kra jem

1960. ski nut sa avi o na i kon zer vi san.

Da nas u de pou Mu ze ja na ae ro dro mu Ni -

ko la Te sla o~e ku je re sta u ra ci ju.

Novo srce ratnika

Kri ti~ na si tu a ci ja sa re sur som mo -

to ra VK-107A, po seb no ~i we ni ca da ni je

do bi jen ni je dan re zer vni, ~i ni la je upo -

tre bqi vost Jak-9P vr lo ogra ni ~e nom. Do

1951. ve li ki broj bio je ne is pra van, a se -

dam avi o na Jak-9P (2803, 2806, 2807,

2808, 2816, 2818 i 2828) ras ho do va no je

na kra ju 1954. go di ne. Sre di nom 1952.

ras po la ga lo se sa 31 mo to rom za ukup no

33 Jak-9P, od to ga je 11 ugra |e no na le te -

li ce, a 20 se na la zi lo na oprav ci! Kra jem

1952. prak ti~ no ni je dan Jak-9P ni je bio u

let nom sta wu.

Jed no od re {e wa ko je je omo gu }a va lo

pro du ̀ e we ve ka upo tre be Jak-9P bi la je

ugrad wa dru gog mo to ra. Kao naj sli~ ni ji

iza bran je VK-105PF-2, ko jih je u re zer vi

bi lo do voq no. Is ku stvo u we go voj ugrad wi

ste ~e no je na do ma }em S-49A. Mo di fi ka -

ci ja na Jak-9P ev. br. 2823 i ugrad wa VK-

105PF-2 ura |e na je u Va zdu ho plov noj ra -

di o ni ci br. 170 u Ze mu nu u jesen 1951. go -

di ne. Ra di mon ta ̀ e dru ga ~i jeg mo to ra pro -

du ̀ en je mo tor ski no sa~ za 275 mm (u vi du

umet ka od za va re nih ~e li~ nih ce vi), iz me -

wen je mo tor ski ka po ta`, a broj iz duv nih

„lu la“ sve den je sa se dam na {est, sa sva -

ke stra ne. Ukup na ma sa pre pra vqe nog avi -

o na sma we na je za 120 kg u od no su na Jak-

9P sa VK-107A i iz no si la je 3.385 kg. Avi -

on je is pi tan u VOC-u i sa ~i wen je iz ve -

{taj sa is pi ti va wa. Usled sla bi je sna ge

mo to ra (1.350 KS ume sto 1.500 KS) ostva -

re na je mak si mal na br zi na od sve ga 546

km/~ na 3.300 m (sko ro 100 km ni ̀ a ne go

sa VK-107A). 

Mo di fi ka ci ja je bi la neo p hod na zbog

po tre be za avi o ni ma na ko ji ma }e se iz vo -

di ti bor be na obu ka pi to ma ca za vr {ne go -

di ne Le ta~ kog {kol skog cen tra, od no sno

[ko le ak tiv nih ofi ci ra avi ja ci je ([AO) i

Pod o fi cir ske pi lot ske {ko le (PP[). U VR

167 u Sko pqu, od mar ta 1953. do sre di ne

1954. ugra |en je VK-105PF-2 na 25 Jak-9P.

Krat ko vre me ko ri {}e na su dva Jak-9P

(2823, 2832) sa tim mo to rom u 116. LAP-u.

Svi avi o ni Jak-9P po ~et kom 1954. upu }e ni

su u 185. va zdu ho plov ni {kol ski puk L[C-a

u Pu lu, i za jed no sa Jak-3 sa ~i wa va li su we -

go vu Pr vu eska dri lu. Bor be nu obu ku na wi -

ma ima li su pi tom ci VI II, IX i X kla se [AO i

pi tom ci dru ge kla se PP[. Pri li kom obu ke

na Jak-9P (ev. br. 2811), 5. mar ta 1955. po -

gi nuo je pi to mac osme kla se pot po ru~ nik

Mir ko Ili {ko vi}. U ovom pu ku Jak-9P ko -

ri {}e ni su do dru ge po lo vi ne 1956, ka da su

po vu ~e ni iz na o ru ̀ a wa i pre da ti u skla di -

{ta na ~u va we. 

Avi o ni Jak-9P, ia ko u skrom nom bro ju

od 40 le te li ca, ostva ri li su  u JRV u pe ri o -

du od 1948. do 1956. ukup no 9.491 sa ti na -

le ta. U to vre me bi li su to naj mo der ni ji i

bor be no naj e fi ka sni ji avi o ni. Ko ri {}e ni

su u tri bor be na va zdu ho plov na pu ka, ko ji

su u kri ti~ nim tre nu ci ma za na {u ze mqu bi -

li na sva tri we na kra ja u pr vim bor be nim

re do vi ma, a na ze ni tu ka ri je re ja ~a li su

kri la mla dih pi lo ta u {kol skom pu ku. 

Mi lan MI CEV SKI

Mu zej ski eks po nat

Mladi piloti VIIIklase u 185. puku u Puli
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ad na projektovawu izvi|a~kog aviona

na bazi MiG-21PF u OKB 155 (MIG)

pokrenut je odlukom vlade SSSR-a iz

oktobra 1963. i naredbom Dr`avnog

sekretarijata za vazduhoplovnu

tehniku (GKAT) od 19. novembra 1963. go-

dine. Razradu projekta proveli su

stru~waci fabrike aviona No. 21 u

Gorkom u kojoj su izradili kontejner i

preradili serijski primerak MiG-21PF

za novu namenu. 

Ka ko su eko no mi~ nost i br zi na ra da

bi li pri o ri te ti, ni su se pred u zi ma li ve }i

za hva ti na kon struk ci ji avi o na. Ae ro-fo to

ka me re (AFK) tre ba lo je da se sme ste u kon -

tej ne re pod ve {e ne na cen tral ni no sa~,

pred vi |en za do dat ni re zer vo ar za

go ri vo. Na vr hu ver ti kal nog sta -

bi li za to ra po sta vqe na

je an te na sa ra dio-pro zra~ nim

po klop cem. Po ka za lo se da pro to tip sa

ozna kom E-7/8 ne mo ̀ e da po stig ne za do -

vo qa va ju }i tak ti~ ki ra di jus za iz vi |a~ ke

za dat ke. Iz vi |a ~i su mo ra li du ̀ e da osta -

nu u va zdu hu u od no su na lov ce pre sre ta ~e,

IZ VI \A^ KE VA RI JAN TE AVI O NA MIG-21

Su per so ni~ ne

o~i avi ja ci je

Je dan od iz da na ka ve li ke po ro di ce lo va~ kih avi o na MiG-21 je nad zvu~ ni 

iz vi |a~ ki avi on MiG-21R. U Ju go slo ven skom rat nom va zdu ho plov stvu 

i pro tiv va zdu {noj od bra ni le te lo je 12 ko ma da tog avi o na u ulo zi stra te {ki

vred ne iz vi |a~ ke plat for me. Na knad no su lov ci MiG-21MF i M mo di fi ko va ni

za ko so sni ma we sa ve li kih uda qe no sti.

Q8
Typewriter
32



Osim ka me ra u kon tej ne ru „D“ bi li su

mag ne to fon MS-61 li ra za sni ma we go vor -

nih iz vi |a~ kih po da ta ka i sred stva za sa -

mo za {ti tu avi o na od pro tiv ni~ ke PVO –

au to mat ASO-21 za od ba ci va we pro ti vra -

dar skih ma ma ca za stva ra we pa siv nih sme -

ta wu avi on skim i ze maq skim ra da ri ma u

ta la snom op se gu od 0,6 do 12,5 cm i sta ni -

ca SPO-3 si re na za upo zo re we pi lo ta o

ra dar skom ozra ~e wu avi o na i za au to mat -

sko ak ti vi ra we si ste ma ASO-21 ka da se

le te li ca ozra ~i iz stra ̀ we po lus fe re.

An te ne sta ni ce sme {te ne su na za vr {e tak

kri la u vre te na stim ku }i {ti ma, blok sig -

na li za ci je u kon tej ne ru, a in di ka tor na in -

stru men tal noj ta bli u pi lot skoj ka bi ni. Sa

kon tej ne rom „D“ mo glo je da se iz vr {i ae -

ro fo to sni ma we iz ho ri zon tal nog le ta, iz

za o kre ta, pe wa wa i po ni ra wa sa isto vre -

me nim ma ne vrom po vi si ni, br zi ni i kur su

na br zi na ma do 1.500 km/~. 

Na men ski ure |a ji za ra dio-teh ni~ ko

iz vi |a we u kon tej ne ru „R“ bi le su avi on ske

pa je tre ba lo da se pro na |e na ~in ka ko bi

se po ve }ao obim re zer vo a ra. To je re {e no

ta ko {to se gr ba iza pi lot ske ka bi ne, ka -

rak te ri sti~ na za MiG-21PF, za rav na la do

ba ze ver ti kal nog sta bi li za to ra i ta ko je

do bi je no me sto za do dat nih 340 l go ri va,

od no sno ukup no 2.800. Pri de, na pot kril nim

no sa ~i ma bi la su dva do dat na re zer vo a ra

od 490 li ta ra. 

Iz me na pro jek ta od ra zi la se na sve

sle de }e ~la no ve po ro di ce MiG-21 jer su i

one do bi li hr bat iz ve den po uzo ru na iz vi -

|a ~a kao i ~etiri potkrilna nosa~a, umesto

dotada{wa dva. Prelazno re{ewe bila su

dva prototipa nastala prepravkom iz MiG-

21 PFM, zavr{ena 1965. i zatim novi

prototip izvi|a~a E-7R, od no sno iz de lie
94R. Za dr ̀ a na je avi o ni ka sa lo va~ ke va -

ri jan te, ukqu ~u ju }i ra dar RP-21 i ko li ma -

tor ski ni {an PKI. 

U RV SSSR-a per for man se avi o na

oce ni li su kao do bre i uve li su iz vi |a ~a u

na o ru ̀ a we pod ozna kom MiG-21R. Pro iz -

vo di li su se od 1965. do 1971. go di ne u fa -

bri ci u Gor kom. To kom pro iz vod we na deo

avi o na ugra |e ni su ja ~i mo to ri R13F-300

i pro me we na su tri au to pi lo ta KAP-1,

KAP-2 i AP-155. 

12

Raz li ka

Usled ve }e ma se i pod ve snog te re ta,

u od no su na lov ca iz vi |a~ ima ni ̀ i prak -

ti~ ni vr hu nac le ta (15.100 ume sto

19.000 m), mak si mal nu br zi nu od 1.700

km/~ na vi si ni od 13.000 m, do let od

1.130 km od no sno sa dva do dat na re zer -

vo a ra do 1.600 km. U RV SSSR-a per for -

man se avi o na oce ni li su kao do bre i

uve li su iz vi |a ~a u na o ru ̀ a we pod ozna -

kom MiG-21R. 

MiG-21R na aerodromu Batajnica 1970/71. godine u periodu kada je leteo u sastavu 204. lova~kog puka

Aero-foto
kamera AFA-39

Iz vi |a~ ki kon tej ne ri

U po ~et ku, MiG-21R sti za li su ko ri -

sni ci ma sa dva kon tej ne ra „D“ za dnev no

AFS i „R“ za ra dio-teh ni~ ko iz vi |a we

(RTI) – za ot kri va we i au to mat sko re gi -

stro va we sig na la im puls nih ra dar skih sta -

ni ca. Pod ve {a va li su se na pod trup ni no -

sa~ kru tom ve zom i za to se ni su mo gli od -

ba ci ti to kom le ta. Glav ni deo se ta „D“ ~i -

ni le su ka me re AFA-39 sa fo ku som od 100

mm i A[^A FA-5 sa fo ku som od 200 mm, sa

pro re zom i dva ob jek ti va sa za hva tom te -

re na do 1,7 vi si ne le ta. Ka me re su po sta -

vqe ne unu tar pod ve sni ka za sni ma we iz vi -

{e ra kur sa za vi sno od za dat ka. 

U pr voj va ri jan ti ko ri {}e wa ka me ra

sa ~e ti ri ver ti kal no-ko se ka me re za mar -

{rut no sni ma we za hva tao se te ren od pet

vi si na le ta, u dru goj va ri jan ti AFS pro vo -

di lo se kon ti nu al no sa ka me rom A[^A FA-

5M i dve ko se ka me re AFA-39, a u tre }oj

va ri jan ti sa dve pred we ko se ka me re za -

hva ta od 3,3 vi si ne le ta. 



iz vi |a~ ke sta ni ce SRS-6 sa 12 an te na  i

SRS-7 sa {est an te na ko je su au to mat ski

re gi stro va le ra dar ske sig na le u op se gu od

2,9 do 200 cen ti me ta ra. Za kon trol ne

snim ke na mar {ru ti, ra di pre ci zno sti u

od re |i va wu stvar ne po zi ci je avi o na, ko -

ri sti la se ka me ra AFA-39, a za ko men ta -

re pi lo ta mag ne to fon MS-61 li ra. Si stem

za sa mo za {ti tu, kao i kod kon tej ne ra „D“,

~i ni li su ASO-21 i SPO-3. 

Na knad no su pro {i re ne tak ti~ ke mo -

gu} no sti MiG-21R na ae ro fo to sni ma we

no }u sa kon tej ne rom „N“. U we mu su bi li ka -

me ra UA FA-47, za tim 188 fo to-pa tro na

za osve tqa va we te re na FP-100, MS-61

li ra i stan dard ni set za sa mo za {ti tu

SPO-3 i ASO-21. 

Kroz is pi ti va wa u RV SSSR pro {li

su kon tej ne ri sa si ste mom za TV iz vi |a we

sa lin kom za di rek tan pre nos sli ke do ze -

maq ske sta ni ce, za tim la ser ski si stem

[PIQ i in fra cr ve ni si stem pro stor. U

Avganistanu su MiG-21R iz 263.

samostalne eskadrile koristili za

takti~ko izvi|awe sistem TARK-2.

Do la zak u Ju go sla vi ju

Iz vi |a~ ke avi ja cij ske eska dri le (iae)

JRV i PVO ko ri sti le su sre di nom {e zde se -

tih ame ri~ ke avi o ne pod zvu~ nih br zi na

IF-86D, RT-33A, IT-33A i RF-84G. U to

vre me lo va~ ka avi ja ci ja pre na o ru ̀ a va la

se na nad zvu~ ne lov ce pre sre ta ~e MiG-21.

Na po da tak da se u SSSR-u ko ri sti iz vi -

|a~ ki MiG-21R, u JRV i PVO re a go va li su

1967.  zah te vom da se na ba vi 12 pri me ra -

ka za za dat ke stra te {ko-ope ra tiv nog zna -

~a ja. Za pre o bu ku iza bra ni su pi lo ti i teh -

ni ~a ri 352. iae sa ae ro dro ma Ple so, u ko -

joj su ko ri {}e ni avi o ni IF-86D. U isto

vre me na Ple su su bi le dve eska dri le 117.

pu ka na o ru ̀ a ne lov ci ma F-86D. Sve tri

eska dri le tre ba lo je, po pla nu Ko man de

JRV i PVO, da se pri pre me za pre na o ru -

`a we na MiG-21 i za pre se qe we na ae ro -

drom Bi ha} pod ko man dom 117. pu ka. De -

cem bra 1967. go di ne kon zer vi ra ni su IF-

86D, a pri pad ni ci 352. iae pri pre mi li su

se za pre o bu ku na nad zvu~ ni avi on. 

Po ~et ni deo pre o bu ke pro {li su u 204.

lo va~ kom pu ku na ae ro dro mu Ba taj ni ca. Od

mar ta do ju na 1968. ~e ti ri naj i sku sni ja pi -

lo ta i de set ofi ci ra i

pod o fi ci ra teh ni~ ke

slu ̀ be bi li su na pre o -

bu ci u Kra sno da ru u cen -

tru za obu ku stra na ca. 

Ka da se ovla da lo

sa avi o nom MiG-21, na -

red bom Dr ̀ av nog se kre -

ta ri ja ta za na rod nu od -

bra nu od 8. ju la 1968.

go di ne 352. iae pre for -

mi ra na je u 352. lo va~ -

ko-iz vi |a~ ku avi ja cij sku

eska dri lu (li ae) u sa sta -

vu 117. lo va~ kog pu ka.

Le ta 1968. pri pad ni ci

eska dri le bi li su u no voj

ba zi u Bi ha }u i ~e ka li

no ve avi o ne. Zbog odr -

`a va wa tre na ̀ e u 352.

li ae, pri vre me no su

uvr {e ni lov ci MiG-

21F-13 i dvo se di MiG-

21U. Ka da je usle di la

in ter ven ci ja is to~ nog

blo ka na ^e ho slo va~ ku

av gu sta 1968, ~i ni lo se

da Mo skva ne }e odo bri -

ti iz voz MiG-21R za JRV

i PVO, ali su do zvo le

pri sti gle jer su ti avi o -

ni po slu ̀ i li kao po ru ka

Be o gra du da ih ide o lo -

{ki sa ve zni ci ne }e

ugro zi ti. 

Pr va dva avi o na

sle te la su 28. ok to bra
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1968. na ae ro drom Ba taj ni ca i pri mqe na

su u 204. lo va~ ki puk. Na i me, pr vih go di nu

da na avi o ni su bi li u ga ran tom ro ku pa su

na ae ro dro mu bo ra vi li me ha ni ~a ri „ga -

ran ti {~i ki“, ko ji iz bez bed no snih raz lo ga

ni su bi li po ̀ eq ni u Bi ha }u. Pr va dva

MiG-21R sa ev. br. 26101 i 26102 pre le -

te li su u Bi ha} 6. de cem bra 1969, dan po -

Bor be na upo tre ba

Bor be ni de bi avi o ni MiG-21R ima -

li su 1970. go di ne na Bli skom is to ku u sa -

sta vu tzv. ogra ni ~e nog kon tin gen ta so vjet -

ske vos ke u Egip tu. U stal nim oru ̀ a nim in -

ci den ti ma sa Iz ra e lom u~e stvo va li su pi -

lo ti RV SSSR-a sa avi o ni ma u pu stiw skoj

{e mi bo ja wa i ozna ka ma do ma }i na zbog

pri kri va wa stvar nog po re kla. Tri de set

MiG-21R i MiG-21MF i 42 pi lo ta ~i ni li

su 35. sa mo stal nu iz vi |a~ ko-lo va~ ku eska -

dri lu za du ̀ e nu za od bra nu glav ne mor na -

ri~ ke ba ze u Alek san dri ji i gra do va na

se ve ru od Port-Sa i da do Mer sa-Ma tru ha

i za tak ti~ ke iz vi |a~ ke za dat ke. 

Deo avi o na pre da ta RV Egip ta bi li

su MiG-21RF, ko ji su ima li tri ka me re

sme {te ne u do wem de lu tru pa u vi si ni pi -

lot ske ka bi ne. Za arap ske pi lo te je di ni

na ~in da pre ̀ i ve su sret sa iz ra el skim

si ste mom PVO bio je let na eks trem no ma -

lim vi si na ma. Po ne kad su sni ma li te ren

sa sa mo de se tak me ta ra vi si ne. Sa mo na

taj na ~in ima li su {an se da se vra te ku }i

sa vred nim snim ci ma. Na ta ko ma lim vi -

si na ma ka me re AFA-39 ni su bi le od ko -

ri sti zbog teh ni~ kih li mi ta. Na i me, snim -

ci se ni su pre kla pa li pa fo to-ce li ne ni -

su bi le od ko ri sti. Za to su Egip }a ni ko ri -

sti li ka me re na ba vqe ne po ver qi vim ka -

na li ma od za pad nih pro iz vo |a ~a. Ka me re

su do sta vi li i RV SSSR-a na is pi ti va wa. 

Avi o ni MiG-21RF bi li su vr lo ak -

tiv ni u ok to bar skom ra tu 1973. go di ne.

Ira ~a ni su ko ri sti li MiG-21R u ra tu sa

Ira nom od 1980. do 1988. go di ne. U po -

~et ku, ula zi li su u du bi nu Ira na u sa sta vu

pa ra, ali se to po ka za lo kao lo{ po tez

jer su ih oba ra li iran ski pre sre ta ~i F-
14A Tom ket. 

Sa mo stal ne eska dri le MiG-21R RV

SSSR-a le te le su to kom ra ta u Av ga ni sta -

nu na na men ske za dat ke dnev nog i vr lo ~e -

sto no} nog iz vi |a wa u slo ̀ e nim uslo vi ma

le ta iz nad vi so ko-pla nin skog te re na. No -

}u su sve tle }im avio-bom ba ma SAB-100 i

SAB-250 po dr ̀ a va li va tre na dej stva dru -

gih avi o na. Vr lo ~e sto, MiG-21R ko ri {}e -

ni su za za dat ke va tre ne po dr {ke po seb no

no }u i u „slo bod nom lo vu“, sa mo stal noj

po tra zi, a za tim u dej stvu pro tiv ka ra va -

na za pre voz na o ru ̀ a wa za mu xa he di ne. 

MiG-21R sa
kontejnerom „D" 



sle is te ka ro ka od 12 me se ci od da tu ma

pri je ma avi o na. Na iden ti ~an na ~in pr vu

go di nu u 204. pu ku pro ve li su i pre o sta li

avi o ni. Pri mer ci MiG-21R sa ev. br. od

26103 do 26108 pri mqe ni su 15. ju la

1969, a pre da ti su 352. li ae to kom ju na i

ju la sle de }e go di ne. Avi o ni sa ev. br. od

26109 do 26112 pri mqe ni su 24. apri la

1970, a u Bi ha} su pre le te li 31. ma ja

1971. Tek po sle tog da tu ma svih 12 MiG-

21R bi lo je u 352. li ae. 

Za vre me slu ̀ be u 204. pu ku le te lo se

na avi o ni ma MiG-21R, ali sa mo u lo va~ koj

na me ni. Kon tej ne ri i pra te }a opre ma ni su

ko ri {}e ni, a ni su ~ak ni ura |e ne teh ni~ ke

pro ve re. Tek u Bi ha }u po ~e la je obu ka za na -

men ske iz vi |a~ ke za dat ke. U po ~et ku se od

eska dri le tra ̀ i lo da se 1. avi ja cij sko ode -

qe we ob u ~i za vi zu el no iz vi |a we (VI),

AFS i RTI i, a u po mo} noj na me ni pre sre -

ta we u PMU na sred wim vi si na ma. Od 2.

ode qe wa tra ̀ i lo se da pro vo di sa mo obu ku

u pre sre ta wu. Za RTI tre ba lo je da se ob u -

~e de {i fran ti. Kurs za se dam ofi ci ra pro -

ve den je u Ba taj ni ci od 1. do 30. ok to bra

1969. pod vod stvom ka pe ta na Mi ha e la Ki -

ri lo vi ~a Ata ma no va. U okvi ru kur sa iz ve -

de no je pr vo RTI sa MiG-21R ra da ra u Ita -

li ji i Gr~ koj. U pri ka zu de {i fro va wa lo ci -

ra ni su po lo ̀ a ji i osnov ni po da ci de la ra -

dar skih sta ni ca u su sed nim dr ̀ a va ma. 

Ma ne vri „Slo bo da-71“ bi li su pr va

pri li ka za prak ti~ ni pri kaz 352. li ae.

Ia ko se ra di lo o ve ̀ bi, ne mo ̀ e da se za -

ne ma ri po li ti~ ki zna ~aj de mon stra ci je si -

le na „Slo bo di 71“ pred ~ist ku hr vat skog

na ci o na li sti~ kog po kre ta. Za to su le to vi

MiG-ova bi li is kaz na me re dr ̀ a ve da za -

{ti ti ce lo vi tost po ce nu pri me ne si le. 

Di le ma: lov ci ili

iz vi |a ~i

U po ~et ku je po sto ja la di le ma oko za -

da ta ka ko je je tre ba lo da iz vr {a va 352.

li ae jer se ko ri sti la pri mar no u lo va~ koj

na me ni, a pi lo ti su de ̀ u ra li u si ste mu

PVO u Bi ha }u i Pu li za za {ti tu Ti ta u vre -

me ka da se na la zio na Bri o ni ma. Na pri -

mer, 1972. go di ne 70 od sto na le ta eska -

dri le od no si lo se na lo va~ ke za dat ke, a 30

od sto na iz vi |a~ ke za dat ke i to pre te ̀ no

RTI. Pri tom, ra di se o go di ni u ko joj se

pr vi put 352. li ae ozbiq ni je ob u ~a va la po

iz vi |a~ koj na me ni. 

Na ve ̀ bi „Pod go ra 72“ eska dri la se

ko ri sti la u lo va~ koj ulo zi sa ae ro dro ma

Mo star, a dva MiG-21R no si la su pod ve -

snik za RTI. Ve li ki zna ~aj i obim ve ̀ be

pri vu kli su pa ̀ wu Na toa i za to su se u Ja -

dran skom mo ru u me |u na rod nim vo da ma na -

{li bro do vi za elek tron sko iz vi |a we. Pi -

lo ti 352. li ae do {li su u par na vra ta do

tih bro do va u bri {u }em le tu u ra dio-ti -

{i ni. Le te li su do sa me gra ni ce te ri to ri -

jal nih vo da Ita li je i, po sle sni ma wa, vra -

ti li su se u Mo star. 

Ana li za bor be ne go to vo sti Ko man de

RV i PVO za 1972. za u sta vi la je trend pre -

tva ra wa 352. li ae u lo va~ ku eska dri lu.

Pro ce wi va lo se da se u lo va~ koj na me ni ne

ostva ri vi {e od 20 od sto na le ta, da je po -

treb no pre ki nu ti sa de ̀ ur stvi ma u si ste mu

PVO i da bi tre ba lo da se na ve ̀ ba ma

pri mar no ko ri sti u ulo zi pro tiv ni~ ke

„pla ve“ stra ne, ka ko bi se kva li tet no uve -

`ba la u pro do ru kroz PVO. Ko na~ no,

1973. od lu ~e no je da se uki ne dvoj na na me -

na eska dri le. Da bi se pri bli ̀ i la stvar -

nim po tre ba ma vi da 1974. go di ne iz u ze ta

je iz 117. lo va~ kog pu ka i pre for mi ra na u

352. iae (bez lo va~ ke na me ne  u ozna ci),

pot ~i we nu Ko man di RV i PVO. Ve} te go di -

ne 52 od sto na le ta utro {i lo se za na men -

ske iz vi |a~ ke za dat ke.  

Pro le }a 1974. go di ne 352. iae ima -

la je pri li ku da po ka ̀ e ume }e u vr lo zah -

tev noj ve ̀ bi „Ko par 74“. Isto vre me no, ve -

li ku ve ̀ bu iz vo di li su Ita li ja ni i de lo vi

ame ri~ ke 6. flo te i ti do ga |a ji su se po du -

da ra li sa po li ti~ kim pri ti sci ma ve za nim

14 15. avgust  2009.

Ozna ke

Pre ma si ste mu in ter nog ozna ~a va -

wa u JRV i PVO slo vo u ozna ci od re |i -

va lo se pre ma osnov noj na me ni, a red -

ni broj pre ma ni zu po kre nu tom na su mi~ -

no. Pre fik si od no si li su se na po seb -

nu na me nu. Pr vi u ni zu lo va~ kih avi o na

bio je L-12, ali jas MiG-21F-13. Za

MiG-21PFM do de qe na je ozna ka L-14.

Dvo sed MiG-21US iz ve den od PFM bio

je NL-14 (N od na stav ni) i sled stve no

tom pri stu pu u ra nim do ku men ti ma za

MiG-21R ko ri sti se ozna ka IL-14 (iz -

vi |a~ lo vac). Ve} pr ve go di ne slu ̀ be u

JRV i PVO u ve }i ni do ku me na ta ko ri sti

se ozna ka L-14R sa su fik som iz ve de nim

iz ru skog na zi va na me ne – raz ved ~ik

ili en gle skog ri ko in sens (re con na is san -
ce). Tek se dam de se tih se usta li la ozna -

ka L-14i, sa neo bi~ nim iz bo rom ma log

slo va {to se ne sre }e kod osta lih ozna -

ka u JRV i PVO. Za MiG-21MF sa LO -
RAP-om u po ~et ku se ko ri sti la ozna ka

L-15i, a za tim se usta li lo L-15M. 

Pre o bu ka u Ru si ji

Od mar ta do ju na 1968. ~e ti ri naj -

i sku sni ja pi lo ta i de set ofi ci ra i pod o -

fi ci ra teh ni~ ke slu ̀ be bi li su na pre o -

bu ci u Kra sno da ru u cen tru za obu ku

stra na ca. Na ~e lu ti ma bio je Mar ko Ku -

li}. On je bio ko man dir 352. eska dri le

po sle pre na o ru ̀ a wa na MiG-21, ali

krat ko se za dr ̀ ao na toj du ̀ no sti jer je

bio pred vi |en za ko mand ne du ̀ no sti vi -

{eg ni voa. 

MiG-21R 1974. godine u galeriji
aerodroma Biha} koja se u zvani~nim

dokumentima zvala objekat „Klek"



se dam iz la za sa jed nim avi o nom za je dan

dan. Da bi se sle dio ta kav pri mer u JRV i

PVO pro ve de ne su pro ce ne po u zda no sti

avi o na u uslo vi ma in ten ziv nog iz vr {a va -

wa bor be nih za da ta ka: to kom 1976. go di ne

na MiG-21R i MiG-21PFM u Bi ha }u le te lo

se oko 110 ~a so va po avi o nu. Po seb no su

di na mi~ no ko ri {}e ni avi o ni ko ji su bi li

tek re mon to va ni u za vo du „Zmaj“.  

Od 1978. avi o ni MiG-21R ko ri sti li

su se i za no} no ae ro-fo to sni ma we. Te go -

di ne pri mqe ni su pod ve sni ci „N“, a u Bi -

ha }i su bo ra vi li in struk to ri iz SSSR-a.

Pi lo ti iz ko mand nog sa sta va eska dri le

iz ve li su 13 no} nih iz vi |a~ kih le to va za

obu ku, a 1979. godine i osta li pi lo ti

eska dri le do bi li su pri li ku da ko ri ste

pod ve snik „N“. 

Za pri mer ak tiv no sti 352. iae na vo -

di mo 1979.  ka da je 15 pi lo ta iz stal nog

sa sta va je di ni ce ima lo 1.463 le to va i to

914 za iz vi |a~ ku obu ku – 678 VI, 238 VI i

549 RTI. Te go di ne avi o ni MiG-21R pro -

se~ no su le te li 102 sa ta.

Po gled u dvo ri {te su se da

Po re klo lov ca MiG-21M ima do dir ne

ta~ ke sa MiG-21R. Na i me, po ve }a na ko li -

~i na go ri va sma tra la se ko ri snom i za

lov ce, pa je pri me we na i na MiG-21S, uz

no vi ra dar RP-22 i niz iz me na u avi o ni -

ci. Za dr ̀ a ne su, kao osnov no na o ru ̀ a we,

sa mo dve ra ke te va zduh-va zduh i pre ma pro -

ce ni po tre ba po sta vqao se pod ve snik sa

oru |em G[-23. 
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za sta tus Tr sta i Istre.

Za to su se u JRV i PVO po -

bri nu li da kon cen tri {u

sve sna ge na de mon stra ci -

ju si le i even tu al nu od -

bra nu. U toj at mos fe ri

352. iae je pre ve de na u

po vi {e nu bor be nu go to -

vost sa de ̀ ur stvom za RTI.

Sre di nom se dam de se -

tih pot pu no se ovla da lo sa

avi o ni ma MiG-21R. Osim

ra do va na odr ̀ a va wu u je -

di ni ci, avi o ni su do {li

do vre me na pr vog re mon ta.

U za vod „Zmaj“ u Ve li koj

Go ri ci pr vi iz vi |a~

26103 pre le teo je 22. ja -

nu a ra 1975, a vra tio se u

Bi ha} po sle go di nu da na.

Do no vem bra 1977. svi

avi o ni pro {li su kroz pr -

vi re mont. 

Pi lo ti su pre ma go -

di {wem na re |e wu za obu -

ku ima li odo bre nih 80 ~a -

so va na le ta, kao i svi osta li pi lo ti nad -

zvu~ ne avi ja ci je. Ob u ~a va li su se za VI i

AFS po da nu i za RTI po da nu i no }i. Deo

pi lo ta ob u ~a van je za VI po no }i u PMU uz

pri me nu sve tle }ih avio-bom bi (SAB). 

Ra dio-teh ni~ ko iz vi |a we sma tra lo se

po seb no va ̀ nim za dat kom ko ji se pro vo dio

po ope ra tiv nom pla nu dru gog ode qe wa KRV

i PVO za du ̀ e nog za oba ve {taj no-iz vi |a~ -

ke po slo ve. Sva ke go di ne za to iz vi |a we

pla ni ra no je po pet da na na tri do pet ae -

ro dro ma.

Na pri pad ni ke JRV i PVO sna ̀ an

uti sak osta vi la su is ku stva iz oru ̀ a nih

kon fli ka ta na Bli skom is to ku, po seb no di -

na mi ka bor be nih le to va RV Iz ra e la – do

Ma ne vri „Slo bo da-71”

Ma ne vri „Slo bo da-71“ bi li su pr -

va pri li ka za prak ti~ ni pri kaz 352. li -

ae. Eska dri la se sa ~i ta vim pu kom pre -

ba zi ra la na ae ro drom Ple so oda kle se

vr lo in te ziv no le te lo na za dat ke lo va~ ke

za {ti te i va tre ne po dr {ke Kop ne noj voj -

sci, po seb no u vre me ka da su ten ko vi

for si ra li re ku Ku pu u za vr {ni ci ve ̀ be.

U pri pre mi i za vre me ve ̀ be 12 MiG-21R

ima li su na let od 130 ~ u 146 le to va sa

sto pro cent nom is prav no {}u avi o na.Svi

avioni koji su u~estvovali na manevrima

imali su belu muwu na trupu (na slici).

MiG-21R sa podvešenim kontejnerom „R”na aerodromu Mostar za vreme
ve`be „Gora” 1972. godine 



ra pod kon tro lom

pro tiv ni ka. U pre go -

vo ri ma o na bav ci

RF-5E iz SAD 1980.

tra ̀ e ne su i ae ro-

fo to ka me re za bo~ -

no sni ma we sa ve li -

kih vi si na. Na bav ka

ame ri~ kih avi o na

ni je ostva re na, ali

su za to ame ri~ ke ka -

me re uve de ne u in -

ven tar JRV i PVO.

Go di ne 1981. na ru -

~e na su ~e ti ri si ste -

ma ve li kog do me ta

LO RAP (Long Ran ge
Ae ri al Pho to graphy)
sa ka me rom KA-

112A, pro iz ve de -

nom u ame ri~ koj fir mi Fer ~ajld Ve ston
(Fa ir child We ston), sa pra te }im ure |a ji ma

fir me Hjuz (Hug hes) i kon tej ne rom ne ma~ -

ke fir me Me ser{ mit-Bol kov blem (Mes -
serschmitt-Bölkow blohm). 

LO RAP se kao si stem stra te {ke na me -

ne ko ri sti za ko so ae ro-fo to sni ma we

(KAFS) te ri to ri je sa vi si na od 8.000 do

15.000 me ta ra. Naj ve }a da qi na sni ma wa

iz no si la je od 9,5 vi si na le ta avi o na do li -

ni je ho ri zon ta, a mi ni mal na od 1,7 do 2 vi -

si ne le ta. Ka me ra je pa no ram skog mo de la sa

fo ku snom du ̀ i nom od 1.828,2 mm. Vid no po -

qe je 3,5° u prav cu le ta i 30° po pre~ no na

pra vac le ta. Sa LORAP sistemom snimala

se aerofoto celina prostora udaqenog do

150 km od izvi|a~kog aviona. Malo-

razmerni objekti prepoznatqivi su na

udaqenosti do 110 km.

Ka me ra ske ni ra te ren pod uglom od

30°. Ske ni ra we mo ̀ e da po~ ne od 0° ili od

6° ra ~u na to od ho ri zon ta. Ka me ra mo ̀ e da

sni ma sa le vog ili de snog bo ka, za vi sno od

ko man de pi lo ta. Mak si ma lan broj sni ma ka

iz no sio je 570 na 600 me ta ra fil ma {i -

ri ne 127 mm. U prak si je dan film je bio

do vo qan za tri-~e ti ri sni ma wa. Pra te }i

deo si ste ma ~i ni la je mo bil na fo to-la bo -

ra to ri ja za au to mat ski pro ces raz vi ja wa

fil ma i iz ra du fo to gra fi ja i sa pro sto -

rom za rad de {i fra na ta. La bo ra to ri ja,

sme {te na u tri pri ko li ce, pri mqe na je de -

cem bra 1982. i ti me se kre nu lo sa osva ja -

wem si ste ma LO RAP. 

15. avgust  2009.

Za iz voz (od 1968) pro iz vo dio se

MiG-21M sa osi ro ma {e nim iz bo rom avi -

o ni ke, pre sve ga sta rim ra da rom RP-

21MA, i au to mat ski ni {an ASP-PFD.

Avi o ni MiG-21M bi li su na o ru ̀ a ni dvo -

cev nim topom 23 mm G[-23 u po lu u pu {te -

noj gon do li i ima li su ~e ti ri pot kril na

no sa ~a, ume sto dva, kao na pret hod nim dva -
de se tje di ni ca ma. Pro iz vo di li su se u mo -

skov skoj fa bri ci „Zna mja Tru da“ od 1968.

do 1971. go di ne. Iz me |u 1970. i 1972. go -

di ne, za JRV i PVO uve ze no je iz SSSR-a

25 avi o na MiG-21M. 

Od 1968, za RV SSSR-a ma sov no su se

pro iz vo di li avi o ni MiG-21SM, ko ji su za

raz li ku od MiG-21S ima li po boq {a ni mo -

tor R-13-300. Po uzo ru na iz vo zni mo del

M, do bi li su G[-23 u po lu u pu {te nom ku }i -

{tu i do ~e ti ri ra ke te va zduh-va zduh. Na ba -

zi MiG-21SM od 1970. pro iz vo dio se iz vo -

zni de ri vat MiG-21MF. Po sled wi pri mer -

ci iza {li su iz fa bri ke 1975. go di ne. 

Te go di ne {est ko ma da MF-a pri mqe -

no je u 204. lo va~ ki puk JRV i PVO. U toj

je di ni ci su, u po ~et ku, slu ̀ i li i svi MiG-

21M. Po sle do la ska no vih avi o na – MiG-

21bis 1978. i 1979. MiG-21M/MF – pre -

pu {te ni su pri {tin skom 83. lo va~ kom pu -

ku. Svi MiG-21M u JRV i PVO pri mqe ni su

sa mo to ri ma R-11F2S-300, ko ji su ima li

do ma }u in ter nu ozna ku MM-14. Na re dov -

nim teh ni~ kim pre gle di ma ume sto sta rih

mo to ra ugra |e ni su no vi R-13F-300, ali -

jas MM-16. U JRV i PVO i za MiG-21M i

za MiG-21MF ko ri sti la se ista in ter na

ozna ka L-15. 

Ae ro-fo to ka me re 

za pad nog po re kla

Tak ti~ ke i teh ni~ ke ka rak te ri sti ke

MiG-21R i IJ-21 ja streb ve} u po znim se -

dam de se tim nu di le su pre ma lo in for ma ci -

ja u od no su na po tre be ko je je ima la JNA.

Tra ̀ en je bo qi „po gled« na su sed ne dr ̀ a -

ve u mi ru, od no sno u ra tu, u du bi nu pro sto -
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Tak ti~ ki po stup ci

Za ra dio-teh ni~ ko iz vi |a we ra dar -

skih po lo ̀ a ja i ra da ra si ste ma PVO su -

sed nih dr ̀ a va pri me wi va ni su raz li ~i -

ti tak ti~ ki po stup ci – let na pra vo li nij -

skim mar {ru ta ma, po iz lo mqe noj mar -

{ru ti, let po mar {ru ti sa iz vo |e wem za -

o kre ta – osmi ca, let u sa dej stvu sa dru -

gim vr sta ma avi ja ci je i grup ni let na vi -

si na ma od 500 do 10.000 me ta ra. ^e sto

su avi o ni iz lo va~ kih eska dri la 117. pu -

ka ima li za da tak da iza zo vu re ak ci ju si -

ste ma PVO i da na taj na ~in stvo re pri -

li ku ka ko bi MiG-21R pro na {ao {to vi -

{e iz vo ra ra dar skog zra ~e wa. 

Otvoreni
kontejner
sistema
LORAP



Zbog po treb nog pro sto ra za sme {taj

te re ta na cen tral nom no sa ~u, pre sve ga ni -

skog kli ren sa pod ve sni ka i cen tra ̀ e avi o -

na, iza bra na su za plat for mu ~e ti ri avi o -

na MiG-21MF sa ev. br. od 22865 do

22868, iz u ze ta iz 83. lo va~ kog pu ka iz

Pri {ti ne. 

Mo di fi ka ci je na in stru men tal noj ta -

bli i cen tral nom no sa ~u pro ve de ne su u za -

vo du „Zmaj“, isto vre me no sa re mon tom avi -

o na. Za tim su 1983. dva avi o na 22865 i

22867 pre da ta Va zdu ho plov no opit nom

cen tru (VOC) na pro ve re ra da iz vi |a~ kog

si ste ma i ae ro di na mi~ kih oso bi na avi o na

u le tu sa pod ve snim te re tom ve li kog po -

pre~ nog pre se ka. Ra do vi na ugrad wi si ste -

ma LO RAP pro ve de ni su u VOC-u u dru goj po -

lo vi ni 1983. go di ne. 

Ae ro di na mi~ ka is pi ti va wa oba vqe na

su u 14 le to va od 7. ok to bra do 24. no vem -

bra 1984. na avi o nu 22865.  Is pi ti va wa

IV vr ste (pri me na si ste ma LO RAP) po tra ja -

la su do de cem bra 1984. go di ne. Pi lot pot -

pu kov nik Bran ko Bil bi ja to kom bo rav ka

MiG-21MF u VOC-u imao je 22 le ta na

avi o nu 22865, a na 22867 tri le ta sa 25

sa ta i 5 mi nu ta, od no sno 2 sa ta i 55 min

na le ta. 

Avi on u iz vi |a~ koj kon fi gu ra ci ji sa

kon tej ne rom ma se 590 kg, dva pot kril na re -

zer vo a ra od 490 l, pri pre mqen za po le ta -

we sa pi lo tom imao je ma su od 9.373,16 kg.

Po re |e we ra di, isti avi on sa tri re zer -

vo a ra imao je ma su od 9.229 ki lo gra ma.

Vi si na po god na za ko so sni ma we na la zi la

se iz me |u 9.500 i 10.000 me ta ra za vi sno

od me te o ro lo {kih uslo va, pri br zi ni od

pri bli ̀ no 0,8 Maha. Usled ~vr sto }e kon -

tej ne ra, na vi si na ma do 3.000 me ta ra, br -

zi na je ogra ni ~e na od 850 km/~, a na ve }im

vi si na ma do 0,82 Maha. Na pro ba ma ka me -

re na avi o nu 22865 po stig nu ta je vi si na

od 9.500, a 22867 9.200 me ta ra. Ve }a vi -

si na pod ra zu me va la je po ve }a we br zi ne

le ta, a to se li mi ti ra lo na 850 km/~ stvar -

ne br zi ne.

Jed nu od te {ko }a iza zva li su me te o -

ro lo {ki uslo vi, ko ji iz nad Bal ka na ni ka da

ni su ona kvi ka kvi su u ame ri~ kim pu sti wa -

ma. Za to su pred stav ni ci pro iz vo |a ~a bi -

li ne za do voq ni ti me {to su se prob ni le -

to vi iz ve li u uslo vi ma sa ko som vi dqi vo -

{}u od 40 do 50 km, jer se na taj na ~in u ve -

li koj sme ri sni zi la de tek ci ja na ve }im da -

qi na ma. Po ka za lo se da to kom se dam me se -

ci utro {e nih za pri jem sred sta va, ni jed -

nom ni su ostva re ni me te o ro lo {ki uslo vi

za ko som vi dqi vo {}u ve }om od 50 km, a

tra ̀ e no je mi ni mal nih 65 ki lo me ta ra.

Zbog ve li ke po tro {we elek tri~ ne ener gi je

za iz vi |a~ ki si stem, ka da se na la zio u ra -

du ni je se mo gao ko ri sti ti avi on ski ra dar.

Za to su sa sva ~e ti ri avi o na ski nu ti ra da -

ri, op ti~ ki ni {an ski ure |aj i G[-23. Cen -
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Si stem LO RAP
LO RAP se kao si stem stra te {ke na -

me ne ko ri sti za ko so ae ro-fo to sni ma -

we (KAFS) te ri to ri je sa vi si na od 8.000

do 15.000 me ta ra. Naj ve }a da qi na sni -

ma wa iz no si la je od 9,5 vi si na le ta avi -

o na do li ni je ho ri zon ta, a mi ni mal na od

1,7 do 2 vi si ne le ta. Ka me ra je pa no ram -

skog mo de la sa fo ku snom du ̀ i nom od

1.828,2 mm. Vid no po qe je 3,5° u prav cu

le ta i 30° po pre~ no na pra vac le ta. 

Ka me ra ske ni ra te ren pod uglom od

30°. Ska ni ra we mo ̀ e da po~ ne od 0° ili

od 6° ra ~u na to od ho ri zon ta. Ka me ra mo -

`e da sni ma sa le vog ili de snog bo ka za -

vi sno od ko man de pi lo ta. Mak si ma lan

broj sni ma ka iz no sio je 570 na 600 me -

ta ra fil ma {i ri ne 127 mm. U prak si, je -

dan film bio je do vo qan za od tri do ~e -

ti ri sni ma wa. Pra te }i deo si ste ma ~i -

ni la je mo bil na fo to-la bo ra to ri ja za

au to mat ski pro ces raz vi ja wa fil ma i iz -

ra du fo to gra fi ja i sa pro sto rom za rad

de {i fra na ta. La bo ra to ri ja, sme {te na

u tri pri ko li ce, pri mqe na je de cem bra

1982. i ti me se kre nu lo sa osva ja wem si -

ste ma LO RAP. 

MiG-21MF sa podvešenim kontejnerom
LORAP tokom ispitivawa u
Vazduhoplovnom opitnom centru na
aerodromu Batajnica

Upravqa~ka kutija sistema LORAP u
kabini aviona MiG-21MF

Skidawe kontejnera LORAP sa centralnog nosa~a aviona MiG-21M



tra ̀ a avi o na odr ̀ a la se po sta vqa wem

olov nih plo ~a u pred wem de lu avi o na. 

Pre ma is ku stvi ma pi lo ta, avi on sa

kon tej ne rom ose tqiv je oko uz du ̀ ne ose

na ve li kim br zi na ma i vi si na ma. Avi on

je po pre~ no-smer no sta bi lan, ali se po -

ka za lo da je po treb no pre ci zni je ko man -

do va we kor mi lom prav ca jer kod na glih i

ve li kih ot klo na no ̀ nim ko man da ma ima

ten den ci ju va qa wa. Za to se pre po ru ~i lo

pre ci zno i bla go ko man do va we po prav -

cu. Sa mo pi lo ti sa naj bo qom teh ni kom

pi lo ti ra wa ima li su pri li ku da le te sa

MiG-21MF. U po ~et ku su to bi la sa mo ~e -

ti ri pi lo ta, a do ra ta ob u ~e na su osmo -

ri ca. Po ka za lo se da se ni je dan let sa

si ste mom LO RAP ne mo ̀ e sma tra ti ru tin -

skim, po seb no u fa zi sle ta wa. 

Ne zva ni~ no, iz vi |a ~i MiG-21MF

ozna ~e ni su kao L-15M. Pod tom ozna kom

vo di li su se u do ku men ti ma 352. iae.

Fo to-cen tar eska dri le du ̀ io je ze -

maq ski deo si ste ma. Po sle ob ra de sni ma ka

iz ve {taj se slao si ste mom vi kon 80 (Vi con

15. avgust  2009.18

po ti sak

Po gon ska gru pa:

je dan tur bo mla zni mo tor

Di men zi je:

vi si na

du ̀ i na bez pi to-ce vi

raz mah kri la

38,26 kN od no sno 60,57 kN sa na knad nim sa go re va wem

7,15 m

4,125 m

MM-14(R-11F2S-300)

14,1 m

po vr {i na kri la

Ma se:

Tak ti~ ko-teh ni~ ke ka rak te ri sti ke MiG-21R:

pra zan 

nor mal na u po le ta wu u ~i stoj kon fi gu ra ci ji   7.810 kg

nor mal na u po le ta wu sa kon tej ne rom „D“ i dva pot kril na re zer vo a ra 9.030 kg 

5.350 kg

Per for man se::

mak si mal na br zi na na vi si ni od 11.000 m bez 

pod ve snog te re ta 2.130 km/~

mak si mal na br zi na sa iz vi |a~ kim kon tej ne rom 1.700 km/~

vr hu nac le ta na iz vi |a~ kom za dat ku 15.100 m

du ̀ i na za le ta sa kon tej ne rom „D“ 1.040 m 

du ̀ i na po le ta wa do vi si ne od 25 m 2.030 m

du ̀ i na sle ta wa sa vi si ne od 25 m 2.630 m

du ̀ i na vo ̀ e wa 1.180 m

Na o ru ̀ a we:

~e ti ri pot kril na no sa ~a od ko jih se unu tra {wi ko ri ste za

pod ve {a va we na o ru ̀ a wa, a spo qa {wi za re zer vo a re za

go ri vo i ra ke te SR-20 ako ne ma po tre be za re zer vo a ri ma.

2 h 16 ne vo |e nih ra ket nih zr na 57 mm BR-1-57 (S-5M) od no -

sno BR-2-57 (S-5K) ili 2 h 1 ra ke ta va zduh-va zduh SR-20 (R-

3S), 2 h 1 ra ke ta va zduh-va zduh RVV-22 (RS-2US) ili 2 h 1

avio-bom ba 250 kg od no sno 500 kg (u pre op te re }e noj va ri -

jan ti na o ru ̀ a wa) ili dve ra ke te 240 mm S-24

23 m²

Avioni 352. izvi|a~ke eskadrile oktobra 1992. na aerodromu Batajnica



80) u Ko man du RV i PVO. U pri pre mi za -

da ta ka ve li ka pa ̀ wa po sve }i va la se odr -

`a va wu mi kro kli me oko ka me re po mo }u

ure |a ja za kon di ci o ni ra we. U zim skim

uslo vi ma ka me ra se mo ra la dr ̀ a ti u po -

seb no pri pre mqe noj pro sto ri ji pre po -

sta vqa wa na avi on jer se po ka za lo da na -

men skom ure |a ju tre ba pre vi {e vre me na

da bi ostva rio po treb ne uslo ve za efi -

ka san rad si ste ma. 

U po ~et ku pri me ne LO RAP-a ~e sto se

de {a va lo da se ure |aj pre gre je to kom le -

ta i pot pu no za ka ̀ e. Pro ble mom se po za -

ba vio iz u ze tan po zna va lac elek tro ni ke i

me ha ni ke avi o na MiG-21, me ha ni ~ar za -

stav nik pr ve kla se Bra ni slav La slo, sa

ti mom sa rad ni ka. Ot kri li su da je na me -

stu da va ~a tem pe ra tu re, lo ci ra nog u

pred wem de lu kon tej ne ra, gre ja~ ko ji je

tre ba lo da se na la zi u zad wem de lu. Po -

sle za me ne ure |a ja te {ko }e se vi {e ni su

de {a va le. U eska dri li je osta lo gor ko

uve re we da se ra di lo o sve snom po ku {a ju

sa bo ta ̀ e po ~i we nom u ne ma~ koj fir mi, a

ne o ne na mer nom teh ni~ kom pre vi du. Na -

i me, to kom du ̀ eg le ta de fekt bi do veo do

po ̀ a ra i, ve ro vat no, do ude sa. 

Po ver qi vi za da ci

Dru ga po lo vi na osam de se tih pred sta -

vqa la je vre me pu ne zre lo sti 352. iae. Avi -

o ni su vi |a ni na ra znim ae ro dro mi ma na

po seb nim za da ci ma RTI i ko sog AFS. U od -

no su na for ma cij skih 16 avi o na, u 352. iae

uvek se na la zio po ne ki vi {ak. Na pri mer,

1984.  u je di ni ci je bi lo 10 MiG-21R i ~e ti -

ri MiG-21M za na men ske za dat ke, pet MiG-

21PFM i dva MiG-21US za tre na ̀ i, te jed -

na utva-66 za ve zu.  

Od 1990. go di ne 352. iae po no vo se

na la zi la u sa sta vu 117. pu ka, ali je u ra tu

pre pot ~i we na ko man di vi da. U toj po sled woj

pred rat noj go di ni u 352. iae ima li su ~e ti -

ri pi lo ta ospo so bqe na za dej stva u svim

uslo vi ma, 12 za dej stva u po voq nim me te o -

ro lo {kim uslo vi ma po no }i i dva pi lo ta za

dnev ne uslo ve. 

Iz vi |a~ ki le to vi sa si ste mom LO RAP
pro vo di li su se po po seb nom pla nu kao na -

ro ~i to po ver qi vi za da ci. Pi lo ti ~e sto ni -

su ima li pri li ku da vi de {ta su sni mi li. Ka -

da je snim kom tre ba lo da se za hva ti ve }a du -

bi na su sed nih dr ̀ a va, i{lo se na ve }e vi -

si ne le ta i do 14.000 me ta ra. Ima i pri me -

ra do la ska do za da te po zi ci je sni ma wa na

eks trem no ma lim vi si na ma. 

Da bi se si stem PVO su sed nih dr ̀ a va

na veo na re ak ci je i ukqu ~i va we ra da ra ko -

ri sti la se tak ti ka u ko joj se MiG-21MF slao

na KAFS sa ve li ke vi si ne. Ra da ri iz su sed -

ne dr ̀ a ve ozra ~i va li bi taj avi on, a na vi -

si ni od 5.000 do 6.000 me ta ra na la zio se

MiG-21R na za dat ku pri ku pqa wa po da ta ka o

ak tiv no sti ma tih ra da ra. Ka da su avi o ni

bi li u bli zi ni gra ni ce su se da u lo va~ koj za -

{ti ti, na la zi la su se dva MiG-21bis u zo ni

o~e ki va wa. Ako su iz vi |a ~i bi li u va zdu hu

19

Sve do ~e we

Po ka za lo se da ni je dan let sa si ste -

mom LO RAP ne mo ̀ e bi ti ru tin ski, po -

seb no u fa zi sle ta wa. Zlat ko Uzur, je dan

od ve te ra na iz vi |a~ ke avi ja ci je, sa da

pen zi o ni sa ni pot pu kov nik, ko ji je od

1992. do 2001. go di ne le teo u avi o nu ko -

ji je imao si stem LO RAP, ka ̀ e:

„Pi lot ska pa li ca avi o na sa pod ve -

{e nim LO RAP-om mo ra la se dr ̀ a ti mu -

{ki, ~i ta vom {a kom, ali isto vre me no

bi ti to li ko ne ̀ an u ko man da ma kao da se

dr ̀ i sa mo sa jed ni pr stom“.

Uzur ka ̀ e da su zbog sta bil no sti

avi o na pi lo ti vo le li da le te sa pot kril -

nim re zer vo a ri ma za go ri vo, ma kar bi li

i pra zni. Se }a se da se to kom po le ta wa,

u tre nut ku od va ja wa od po let no-slet ne

sta ze, de {a va lo da avi on ja ko kli zi, naj -

~e {}e u le vu stra nu. Pi lot je to me pa ri -

rao bri ̀ qi vo le vom no gom. 

Tur bu len ci je su stva ra le ve li ke te -

{ko }e, po seb no na ae ro dro mu u Bi ha }u

za ko ji su ka rak te ri sti~ na stal ni sna ̀ ni

ve tro vi pro me wi vog sme ra. U prak si se

po ka za lo da je naj bo qa vi si na ra da na

iz vi |a~ kom za dat ku od 12.000 do 12.500

me ta ra na ko joj se vr lo te {ko odr ̀ a va la

kon stant na br zi na od 0,82 Ma ha. Na i me,

da bi se po sti gla po treb na br zi na mo -

tor je tre ba lo odr ̀ a va ti na re ̀ i mu iz -

me |u pu nog ga sa i mi ni mal nog for sa ̀ a,

ka kav ne po sto ji na avi o nu MiG-21. Zlat -

ko Uzur ob ja {wa va da se, ako se avi on

kre tao pre br zo, po ja vqi va lo sna ̀ no

tre {e we, zbog po ja ve lo kal ne br zi ne

zvu ka na obo di ma kon tej ne ra, a ako se

in stru men tal na br zi na sni ̀ a va la do

410–420 km/~, on da se avi on sna ̀ no qu -

qao zbog le te wa na br zi na ma is pod evo -

lu tiv nih, za tu le te li cu. Za to su pi lo ti

bi li pri nu |e ni da do zvo le pad br zi ne i

on da su, na krat ko, ukqu ~i va li pu ni for -

sa`. In stru men tal na br zi na po di za la se

do bli zu 500 km/~, a on da se for sa` is -

kqu ~i vao i ci klus gu bit ka i do bi ja wa br -

zi ne odr ̀ a vao se do za vr {et ka za dat ka.

Pri sle ta wu po seb no se vo di lo ra ~u na o

sklo no sti avi o na na glom pro pa da wu.

Ma lo gru bqe sle ta we o{te ti lo bi kon -

tej ner, {to se pa ̀ wom pi lo ta ni ka da ni -

je de si lo. 

Ne sva ki da {wi

za da tak

U pi lot skim kru go vi ma iz u zet no ce -

we ni Ro do qub Ga ji} Ro} ko (ko man dir

352. iae od 1985. do 1989. go di ne, po gi -

nuo u ude su avi o na Utva-66 ok to bra

1991) i Ar ka di je La li} (ko man dant 352.

iae 1994/95. go di ne) iz ve li su ne sva ki -

da {wi za da tak iz nad Otran ta. Sa ae ro -

dro ma Go lu bov ci po le te li su, Ga ji} u avi -

o nu MiG-21MF 22866 i La li} u MiG-

21R sa kon tej ne rom „R“, i u bri {u }em le -

tu pre {li pu ~i nu Ja dran skog mo ra sve do

Otran ta. Ka da su pri kri ve no do {li do

za da te po zi ci je is ko ~i li su na vi si nu iz -

vi |a wa. Vra ti li su se sa vr lo skrom nom

ko li ~i nom go ri va. La li }ev avi on mo rao

se do bro opra ti jer je bio slan od mor -

ske pe ne ko ju je iza se be osta vqao vo de -

}i avi on to kom bri {u }eg le ta. 

MiG-21R pred poletawe na izvi|a~ki
zadatak sa kontejnerom „D”



do 45 mi nu ta, on da se pro vo di la i sme na lo -

va~ kog pa ra. Za dat ke lo va~ ke za {ti te po sle

su iz vo di li lov ci MiG-29.

Za vre me gra |an skog ra ta iz vi |a~ ki

MiG-ovi ni su in te ziv no ko ri {}e ni za ae ro-

fo to iz vi |a we ko li ko bi se to o~e ki va lo s

ob zi rom na po tre be za sve ̀ im po da ci ma u

flu id noj at mos fe ri na te re nu. ^e sto se de -

{a va lo da se ne ra ci o nal no avi o ni po {a qu

na iz vi |a we si tu a ci je na li ni ji raz dva ja wa

i to da pro na |u po je di na~ no va tre no sred -

stvo, ume sto da to oba ve iz vi |a~ ke je di ni ce

na KoV. 

Pi lo ti 352. iae iz vo di li su le to ve vi -

so kog ri zi ka da bi pri ba vi li sve ̀ e po dat -

ke o pri li ka ma na ra ti {tu. Ka da su ste kli

po ~et na is ku stva pro ce ni li su da na ot kri -

ve ni ciq ~e sto tre ba od mah i dej stvo va ti i

za to su na o ru ̀ a va li avi o ne naj ~e {}e sa

ne vo |e nim ra ket nim zr ni ma. Usled hit no -

sti de ̀ u ra la su dva avi o na sa pod ve sni ci -

ma „D“ i „R“ i je dan iz vi |a~ ki avi on ja -
streb. Zbog br ̀ e ob ra de po da ta ka mo di fi -

ko va ni su iz vi |a~ ki pod ve sni ci „D“ za me -

nom pred wih ko sih AFK sa vi deo-ka me rom

Vin ten si ste ma VHS. 

Je dan MiG-21R i je dan pi lot 352. iae

25. ok to bra 1991. go di ne po sta li su udar -

na vest: Ru dolf Pe re {in od lu ~io se za

15. avgust  2009.20

po ti sak

Po gon ska gru pa:

je dan tur bo mla zni mo tor

Di men zi je:

vi si na

du ̀ i na bez pi to-ce vi

raz mah kri la

39,93 kN od no sno 63,67 kN sa na knad nim sa go re va wem

7,15 m

4,125 m

MM-16 (R-13F-300)

14,7 m

po vr {i na kri la

Ma se:

Tak ti~ ko-teh ni~ ke ka rak te ri sti ke MiG-21MF:

pra zan 

nor mal na u po le ta wu u ~i stoj kon fi gu ra ci ji

normalna u poletawu sa tri podvesna rezervoara

ma sa u po le ta wu sa si ste mom LO RAP i dva pot kril na re zer vo a ra

go ri va     9.373 kg 

5.760 kg

Per for man se::

mak si mal na br zi na na vi si ni od 13.000 m bez pod ve snog te re ta

2.230 km/~ (2,1 Ma ha)

mak si mal na br zi na pri ze mqi     1.300 km/~

po ~et na br zi na pe wa wa       113 m/s

vr hu nac le ta u lo va~ koj va ri jan ti     18.000 m

vr hu nac le ta sa kon tej ne rom LO RAP 14.000 m

do let     980 km mak si mal ni do let   1.450 km

Na o ru ̀ a we lo va~ ke va ri jan te: 

top 23/2 mm G[-23 sa 200 me ta ka 

1.000 kg bor be nog te re ta na ~e ti ri pot kril na no sa ~a za od dve do ~e ti ri

ra ke te va zduh-va zduh SR-20 (R-2S) ili dve RVV-22 (RS-2US) do ~e ti ri lan -

se ra ne vo |e nih ra ket nih zr na 57 mm BR-1-57 (S-5M), od no sno BR-2-57 (S-

5K), ili dva lan se ra ne vo |e nih ra ke ta 128 mm mu wa ili dve ra ke te 240

mm S-24 ili do osam bom bi FAB-100 ili do ~e ti ri bom be FAB-250 ili

dve bom be FAB-500

23 m²

7.965 kg

9.312 kg

du ̀ i na za le ta     920 m

du ̀ i na pro tr ~a va wa sa iz vu ~e nim pa do bra nom     650 m

Na stajanci 352. iae oktobra 1992. godine nalazila se mešavina aviona MiG-21R, MiG-21MF, MiG-21PFM i MiG-21UM



pre beg avi o nom broj 26112 sa za da ta ka

obez be |e wa iz vla ~e wa JNA iz Vrh ni ke u

lu ku Ko par. U ni skom le tu po ja vio se u Au -

stri ji i sle tio na ae ro drom u Kla gen fur tu

na iz ne na |e we au strij skog si ste ma PVO,

ko ji je od po ~et ka kon flik ta u SFRJ bio u

vi so koj bor be noj go to vo sti. Pe re {in je do -

bio po sao u Hr vat skom RV i PVO. Iz gu bio

je ̀ i vot na bor be nom za dat ku u avi o nu MiG-

21bis 2. ma ja 1996. go di ne. Avi on 26112,

pre ma do go vo ru Be ~a i Be o gra da, u po ~et ku

su re dov no odr ̀ a va li ju go slo ven ski me ha -

ni ~a ri ko ji su pe ri o di~ no do la zi li u Au -

stri ju. Ka sni je je, zbog ra ta, sud bi na MiG-

21R pa la u za bo rav. Au stri jan ci su avi on

po hra ni li u Voj nom mu ze ju u Be~u. 

Sud bi na iz vi |a~ ke

eska dri le

U oko li ni Del ni ca 8. no vem bra

1991, la kim pre no snim ra ket nim si ste -

mom stre la-2M hr vat ske sna ge obo ri le su

MiG-21R 26109. Pi lot pu kov nik Ste van

Ja wa nin is ko ~io je iz avi o na. Raz me wen

je 25. no vem bra 1991. go di ne. 

U vre me bor be nih dej sta va je dan avi -

on 26103 na la zio se na re mon tu u VZ

„Zmaj“ u Ve li koj Go ri ci. Ra do vi su bi li

za vr {e ni, ali je zbog blo ka de ae ro dro ma

avi on za dr ̀ an u Za vo du. Tek su se u de -

cem bru JNA i hr vat ske vla sti do go vo ri le

da se Za vod ise li uz ga ran ci je bez bed no -

sti. Po sled weg da na ro ka za od la zak JNA,

16. de cem bra 1991, avi on 26103 po le -

teo je sa Ple sa. 

Po sle krat ke zim ske pa u ze na bal -

kan skom ra ti {tu, sa do la skom pro le }a

1992. po ~e le su bor be u BiH. Iz vi |a~ ki

avi o ni po no vo su po le te li na za dat ke.

Iz nad rejona [u ji ca-Mo kro no ge, se ver -

no od Duv na, 12. apri la 1992. Hr va ti su

si ste mom igla po go di li MiG-21R ev. br.

26111. Ka pe tan pr ve kla se Pre drag

Gran di} je is ko ~io, ali je pri tom za ro -

bqen. Bio je u lo go ru Ke re sti nec do raz -

me ne – 14. av gu sta 1992. kod Ne me ti na. 

To kom bor be nih dej sta va vo de }i pi -

lo ti 352. iae ima li su po tri de se tak iz -

vr {e nih za da ta ka. 

Na osno vu na red be za po vla ~e we

fe de ral nih OS u gra ni ce SRJ 22. i 23.

apri la 1992, na ae ro drom Ba taj ni ca
pre le te la je 352. iae. Avi o ni su do bi li

sta jan ku sme {te nu iz me |u PSS 1 i PSS

2, lo ka ci ju po zna tu kao tri jangl. Za sme -

{taj eska dri le is ko ri {}e na je zgra da ko -

ja je u go di na ma pre ra ta pri pa da la Cen -

tru za pre o bu ku pi lo ta, od no sno 128.

eska dri li. Izvi|a~ka eska dri la je u{la

u sa stav 204. pu ka (od le ta 1992. go di ne

bri ga de). U woj su ta da bi la ~e ti ri MiG-

21MF, pre o sta lih {est MiG-21R, se dam

MiG-21PFM i je dan MiG-21US. 

Iz vi |a ~i su po no vo iz vu ~e ni iz

struk tu re bri ga de av gu sta 1994. i di rekt -

no pot ~i we ni Ko man di RV i PVO. Ka da se

1996/97. go di ne broj bor be nih avi o na

mo rao do ve sti unu tar li mi ta od 155 ko -

ma da, ob u hva }e ni su i iz vi |a ~i. U re duk -

ci ji vi {ko va stra da le su le te li ce ko je su

ima le naj ma we pre o sta log me |u re mont nog

ci klu sa. Na ae ro dro mu Ba taj ni ca eks plo -

ziv nim tra ka ma uni {te na su ~e ti ri MiG-

21R ev. br. 26101, 26104, 26107 i

26108 i sva ~e ti ri MiG-21MF. U slu ̀ bi

RV i PVO osta la su sa mo dva MiG-21R. Za

21

MiG-21R u de`urstvu sa kontejnerom „D” maja 1992. godine, u vreme kad se
odr`avala povišena borbena gotovost usled rata u Bosni

MiG-21MF sa podvešenim LORAP-om oktobra 1992. godine na aerodromu Batajnica

Kona~na sudbina izvi|a~kih MiG-21MF:
avioni uništeni po preceduri za redukciju
morali su da budu izlo`eni za pregled
verifikatora 



iz vi |a ~e iza bra na su ~e ti ri avi o na MiG-

21M sa ev. br. 22816, 22819, 22823 i

22824. Sa mo na avi o nu 22823 pro ve de ne

su 1998. u Za vo du Most pre prav ke po treb ne

za si stem LO RAP, a pre o sta la tri ko ri {}e -

na su za tre na ̀ u pi lo ta i kao re zer va za

even tu al ni gu bi tak avi o na iz vi |a~ ke plat -

for me. 

Osim pro me na bro ja iz vi |a~ kih avi o -

na, iz 352. iae po vu ~e ni su pre o sta li MiG-

21PFM i US. Pre o sta lo je osam le te li ca:

~e ti ri MiG-21M, dva MiG-21R 26103 i

26105 i dva dvo se da MIG-21UM 16176 i

16178. Ka ko se taj broj ni je sma trao do -

voq nim za po sto ja we sa mo stal ne eska dri -

le ona je 29. ma ja 1997. ras for mi ra na i

we no qud stvo i teh ni ka pri dru ̀ e ni su 353.

iae, kao we no 1. avi ja cij sko ode qe we bez

pro me ne me sta ba zi ra wa. 

U vre me agre si je Na to uni {te na su

tri MiG-21M. Ode qe we se sve lo, ra ~u na -

ju }i i dvo se de, na sa mo pet avi o na. @ivot -

ni vek dva MiG-21R is te kao je 2003. go di -

ne. U ok to bru te go di ne do bi li su no vo ko -

na~ no bo ra vi {te – mu zej. Do ta da su svi

avi o ni MiG-21R ostva ri li na let od

21.108 ~a so va sa pro se kom is prav no sti od

~ak 89,5 od sto. 

Po sle te re duk ci je ode qe we se sve lo

na sa mo je dan MiG-21MF 22823 sa si ste -

mom LO RAP. Ka da je is te kao ̀ i vot ni vek i tog

avi o na, 2007. na {ao se na li sti za pro da ju

vi {ko va po kret nih stva ri Mi ni star stva od -

bra ne. Na otvo re nom ten de ru ni je pro dat i

sa da se na la zi na ae ro dro mu Ba taj ni ca. 

Zbog po tre be da se odr ̀ e mi ni mal ne

mo gu} no sti za iz vi |a we iz va zdu {nog pro -

sto ra avi o nom vi so kih per for man si, u Za -
vo du Most mo di fi ko va ni su pod ve sni ci re -

zer vo a ri go ri va u iz vi |a~ ki kon tej ner RP-

V-D za ugrad wu ae ro-fo to ka me re Vin ten 880

i V753A. Ta ko mo di fi ko va ni avi on mo ̀ e da

se ko ri sti za ae ro-fo to sni ma we sa vi si na

od 50 do 10.000 me ta ra.  To kom re mon ta, u

ka bi ni na dva avi o na MiG-21bis – ev. br.

17407 i 409 ume sto ra dar skog po ka zi va ~a

ugra |e ne su ko man de AFK. 

Pr vi prob ni le to vi sa avi o nom 17407

iz ve de ni su de cem bra 2003. go di ne. Za tim su

2004. i 2005. usle di li le to vi u VOC-u za

po tre be pro ve re iz vi |a~ kog kon tej ne ra. U

je sen 2005. go di ne za vr {e ni su ra do vi i na

avi o nu 17409.Obe le te li ce su u 204. avi ja -

cij skoj ba zi i ko ri ste se za obu ku 1. iz vi -

|a~ kog avi ja cij skog ode qe wa, formiranog

2006. od biv {eg 1. ode qe wa 353. iae. 

Alek san dar RA DI]

15. avgust  2009.22

Ude si

To kom 35 go di na slu ̀ be u JRV i PVO

tri avi o na MiG-21R uni {te na su u ka ta -

stro fa ma. Pri li kom sle ta wa na ae ro -

drom u Bi ha }u, 2. sep tem bra 1975, pao je

avi on 26106 u ko jem je stra dao za me nik

ko man di ra 352. iae ka pe tan pr ve kla se

[i me Ko {ta. 

Po ru~ nik Slo bo dan [a ko ta po le -

teo je 23. apri la 1986. u avi o nu 26110

sa po let no-slet ne sta ze 2 ae ro dro ma u

Bi ha }u. Pri {ao je le voj ivi ci PSS,

usled pro me ne prav ca ve tra, ener gi~ no

je od le pio avi on sa tri pod ve sna re zer -

vo a ra pri ma loj du ̀ i ni za le ta i ma loj

br zi ni, pa je do {lo do slo ma uz go na.

Avi on se okre nuo u sko ro le| ni po lo ̀ aj,

uda rio u ze mqu i eks plo di rao. U po vrat -

ku na bi ha} ki ae ro drom sa no} nog le ta,

17. av gu sta 1991, po ru~ nik Ro man Xa lev

za ka ~io je le vim kri lom ver ti kal nu ste nu

na sa mom vr hu pla ni ne Pqe {e vi ce. Na -

kon 150–200 me ta ra le ta avi on broj

26102 eks plo di rao je u va zdu hu.

MiG-21bis sa izvi|a~kim kontejnerom RP-V-D
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A V I O N  J A K - 1

Neumorni

ratnici

P
o ~et na is tra ̀ i va wa ra di usa vr {a va -

wa se rij skih avi o na Jak-1 spro ve de na

su u pe ri o du pro le }e–le to 1942. u so -

vjet skom Cen tral nom ae ro hi dro di na -

mi~ kom in sti tu tu (CA GI). Od 24. ma ja

do 10. ju na 1942. is pi ti va na su re {e wa za

po boq {a we efek tiv no sti hlad wa ka vo de i

uqa, a od 20. do 26. ju la me re ko je bi do pri -

ne le po ve }a wu mak si mal ne br zi ne. Bi li su

to pr vi ve }i ko ra ci na pu tu ko re ni tog usa vr -

{a va wa tog avi o na. Po ka za lo se da u se rij -

skoj pro iz vod wi mo ̀ e pri li~ no jed no stav -

nim i do stup nim sred stvi ma da se po ve }a

mak si mal na br zi na za 25-28 km/~, a uvla ~e -

wem rep nog to~ ka i pot pu nim za tva ra wem

pro sto ra staj nog tra pa i za 33 do 38 km/~.

Mo di fi ka ci je

Na pre po ru ku CA GI u Opit nom cen tru

Mi ni star stva va zdu ho plov ne in du stri je

SSSR-a pre pra vqen je i to kom av gu sta–sep -

tem bra 1942. is pi tan Jak-1 No. 0868 sa mo -

15. oktobar  2009.

Rodona~elnik porodice poznatih sovjetskih klipnih lova~kih

aviona Konstruktorskog biroa Jakovqev i jedan od osnovnih 

i najbrojnijih lovaca sovjetskog ratnog vazduhoplovstva u

Drugom svetskom ratu bio je Jak-1. Kruna radova na poboq{awu

tih serijskih aviona bila je krajem 1942. wegova posledwa

modifikacija – Jak-1b. Upotrebqavan je od krajweg severa 

do juga sovjetsko-nema~kog fronta, a wime su opremqena 

i novoformirana vazduhoplovstva Poqske i Jugoslavije. 

Wime su leteli piloti francuske eskadrile Normandija-Weman,

a posledwe zadatke na Jak-1b izvr{ila je i proslavqena

Lidija Litvjak, najuspe{nija `ena pilot lovac Drugog svetskog

rata. U Jugoslovenskom ratnom vazduhoplovstvu najmasovnije

kori{}en lovac biroa Jakovqev bio je upravo Jak-1b.

to rom M-105PF. Iz me ne, ko jim je po boq -

{an rad si ste ma hla |e wa vo de i uqa, a i

osta le do ra de na ovom se rij skom pri mer ku

do ve le su do po ve }a wa mak si mal ne br zi ne

od 23 km/~ na 3.500 m vi si ne (do 594 km/~).

Br zi na pe wa wa osta la je ne pro me we na. Re -

zul ta ti iz me na bi li su ohra bru ju }i jer su po -

boq {a wa po stig nu ta na pri mer ku pre u ze -

tom iz bor be ne je di ni ce ko ji je pret hod no,

usled eks plo a ta ci je, pre tr peo po gor {a wa

ae ro di na mi~ kih ka rak te ri sti ka

po put o{te }e wa po vr {in -

skog za {tit nog bo je wa,

udu bqe wa na me -

tal nim de lo vi ma, lo {eg sta wa spo je va kon -

trol nih otvo ra i pre la znih li mo va. 

Pa ra lel no sa is pi ti va wi ma u CA GI,

kon struk to ri avi o na usa vr {a va li su let -

no-teh ni~ ke ka rak te ri sti ke se rij skih Jak-1.

U po go nu opit ne va zdu ho plov ne fa bri ke No.

115, do de qe ne bi rou Ja ko vqev, na pri mer -

ku Jak-1 No. 1047 olak {a na je kon struk ci ja

i ostva re na kru ̀ na pre gled nost iz ka bi ne

pi lo ta. Olak {a we je iz ve de no ta ko {to su

uklo we ni mi tra qe zi [KAS (osta vqen je

sa mo top [VAK od 20 mm u osi mo to ra), a

rep ne po vr {i ne iz ve de ne su od me ta la, po

uzo ru na ve} ra ni je pri me we ne na Jak-7.

Ra di sma we wa ot po ra pred vi |e no je i uvla -

~e we rep nog to~ ka. Ipak, glav na iz me na bio

je nov ka pqi ~a sti po krov ka bi ne i, u skla du

sa tim, sni ̀ e we le| nog hr ba ta iza ka bi ne.

Fa bri~ ka is pi ti va wa, ko ja su za vr {e na

25. ju na 1942, po ka za la su znat na po boq -

{a wa ma ne var skih oso bi na u ver ti kal noj i

ho ri zon tal noj rav ni. Vre me vi ra ̀ a sma we -

no je do 16-17 s, a znat no bo qa po sta la je

pre gled nost iz ka bi ne – ugrad wa ogle da la

omo gu }i la je pi lo tu osma tra we zad we po -

lus fe re bez okre ta wa

gla ve. Ide ja za ka bi nom

bo qe pre gled no sti pod -

stak nu ta je in for ma ci -

jom da je jed na ta kva mo -

di fi ka ci ja ve} uspe {no

iz ve de na na Jak-7 u 42.

lo va~ kom pu ku ma jo ra

[in ka ren ka. 

Pi lo ti ni su pri hva ti li

olak {a we avi o na na ra ~un

Q8
Typewriter
34



in du stri ju) da se iz ra di pred se ri ja od 20 le -

te li ca sa svim tim iz me na ma ka ko bi se oni

is pi ta li na fron tu u bor be nim uslo vi ma.

Pre i mu} stva su bi la o~i gled na pa opit na

par ti ja ni je ni ra |e na ve} je Mi ni star stvo

od bra ne SSSR-a (Dr ̀ av ni se kre ta ri jat od -

bra ne) iz da lo re {e we 11. av gu sta 1942. sa

za dat kom di rek to ru va zdu ho plov ne fa bri ke

No. 292 u Sa ra to vu da u se rij sku pro iz vod wu

sma we wa na o ru ̀ a wa. Zbog to ga je istog me -

se ca u fa bri ci No.115 pod vrg nut re mon tu i

pre ra da ma dru gi Jak-1 No. 3560. Kao i na

pret hod nom pri mer ku, uma wen je hr bat i mon -

ti ra na ka pqi ~a sta ka bi na. Za raz li ku od

pret hod nog Jak-1, kod ko ga je ~e o ni deo ka bi -

ne iz ve den iz jed nog za o bqe nog de la, na ovom

pri mer ku on je ura |en od pra vih po vr {i na.

^ak ni u opit nom po go nu fa bri ke avi o na No.

115 ni su uspe li da iz beg nu de for ma ci je plek -

si gla sa ko je su kva ri le vi dqi vost. U uslo vi -

ma se rij ske iz ra de jed no del no ~e o no sta klo

bi lo bi jo{ lo {i jeg kva li te ta pa se od we ga

pri vre me no od u sta lo (ovo re {e we bi }e pri -

me we no na Jak-3 1944). Na Jak-1 No. 3560

po sta vqe no je pred we i zad we pan cir no sta -

klo de bqi ne 65 mm, a sem to ga pi lot je bio

za {ti }en oklo pqe nim se di {tem, oklop nom

plo ~om iz nad gla ve na ne po kret nom de lu ka -

bi ne i oklop nom po dlak ti com za le vu ru ku.

Na o ru ̀ a we je, ta -

ko |e, iz me we no, ali kva -

li ta tiv no: ume sto dva

la ka mi tra qe za [KAS

7,62 mm po sta vqen je je -

dan te {ki UBS 12,7 mm

(na me stu ski nu tog le vog

mi tra qe za) sa bor be nim

kom ple tom od 200 me ta -

ka. Pne u mo-me ha ni~ ko

upra vqa we oru` jem za -

me we no je elek tro me ha -

ni~ kim, ko je se ak ti vi ra -

lo pre ki da ~em i oba ra ~em na pi lot skoj pa -

li ci. No va pa li ca, ti pa R-1, ko pi ja pa li ce sa

ne ma~ kog lo va~ kog avi o na me ser{ mit Bf-109,
omo gu }a va la je da se otva ra paq ba sa mo de -

snom ru kom, osta vqa ju }i le vu slo bod nom za

upra vqa we re ̀ i mi ma ra da mo to ra pri li kom

bor be nih ma ne va ra. 

Tak ti~ ki kva li te ti Jak-1 po ra sli su to -

li ko da je kon struk tor Ja ko vqev ve} 1. ju la

1942. pred lo ̀ io mi ni stru va zdu ho plov ne in -

du stri je (na rod nom ko me sa ru za va zdu ho plov nu
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Je dan tip avi o na u So vjet skom Sa ve -

zu, po seb no onog u ve }oj se ri ji, pro iz vo |en

je u vi {e fa bri ka pa ra lel no ka ko bi se

po sti gla ma sov nost. Fa bri ka No.292 u

Sa ra to vu jed na je od ret kih ko ja je pro iz -

vo di la Jak-1 od po ~et ka we go ve iz ra de u

1941. do kra ja se rij ske pro iz vod we – ju la

1944, ko ja je za vr {e na 193. se ri jom avi -

o na. Od uvo |e wa Jak-1b u pro iz vod wu, u

je sen 1942, or ga ni zo va no je osam (!) te ku -

}ih tra ka za mon ta ̀ u, ~i me je znat no sma -

wen broj po treb nih rad nih sa ti za iz ra du

avi o na. Se rij ska pro iz vod wa lov ca Jak-

1b re a li zo va na je sa mo u fa bri ci avi o na

u Sa ra to vu i ukup no je iz ra |e no 4.461 ko -

ma da (4.188 Jak-1b i jo{ 273 pri mer ka

pre la zne kon struk ci je).

Proizvodwa

Crte` aviona Jak-1b 111. puka

uve de mo di fi ka ci je iz ve de ne na Jak-1 No.

3560. Tim re {e wem pred vi |a no je da se na

mo di fi ko va nim ja ko vi ma ugra de uq ni hlad -

wak, ti pa Jak-7, eli se VI[-105 ume sto

VI[-61, usi sni ka nal kom pre so ra sa fil te -

ri ma kon struk ci je CA GI i uvla ~e we rep nog

to~ ka. 

Se rij ska pro iz vod wa

Mo di fi ka ci je su u se rij sku pro iz vod -

wu uvo |e ne po ste pe no. Iz ra da ja ko va sa po -

boq {a nom pre gled no {}u, sa ka pqi ~a stom

ka bi nom, bi la je se rij ski pri me we na od 10.

ok to bra. Pr vo je u se ri ju uve de no uvla ~e we

rep nog to~ ka, od 87. se ri je, a za tim od 89.

se ri je mon ti ra na za {ti ta od za li va wa ka -

bi ne uqem, dok su no vi po krov ka bi ne i iz -

me we no na o ru ̀ a we iz ve de ni od 99. se ri je.

Ka ko su is pi ti va wa mo di fi ka ci ja za po sti -

za we ve }ih br zi na, ko je je pred la gao CA GI,

za vr {e na do 11. sep tem bra, wi ho va pri me -

na na se rij skim ma {i na ma ot po ~e la je od

15. no vem bra 1942. go di ne. Ce lo ku pan

pro ces uvo |e wa mo di fi ka ci ja za pre laz sa

Jak-1 na Jak-1b ostva ren je tek sa 110. se -

ri jom avi o na. Od 158. se ri je pa li ca R-1

po sta la je stan dard ni deo opre me, a od 163.

se ri je iz ve de no je i pri nud no od ba ci va we

po kro va ka bi ne u van red nim slu ~a je vi ma. 

Pa ra lel no, de li mi~ no je olak {a va na

ukup na te ̀ i na avi o na u pro iz vod wi ra ni jeg

ti pa Jak-1. Ra di to ga uklo wen je deo do ta da

stan dard ne opre me: slet ni re flek tor i sva

we go va opre ma, sve tlo sna sig na li za ci ja iz -

vu ~e nog po lo ̀ a ja rep nog to~ ka, za {ti ta

elek tri~ ne mre ̀ e van raz vod nih ku ti ja, in -

sta la ci ja gre ja wa in stru ment ta ble, rep no

ae ro na vi ga ci o no sve tlo, au to mat pri ti ska,

ma no me tar na o ru ̀ a wa, ra di o po lu kom pas

RPK-10, va ri o me tar, re zer vna saj la no -

`nih ko man di, gra ni~ ni pre ki da~ ru ~i ce ga -

sa. Opre ma za no} no le te we mo gla je da

osta ne u pro iz vod wi sa mo pre ma spe ci jal -

nom zah te vu za opre ma we je di ni ca PVO.

Jo{ ra ni je, od 20. av gu sta 1942, una pre |e -

ne su tak ti~ ke ka rak te ri sti ke Jak-1 ugrad -

wom ra di o pri jem ni ka RSI-4 „ma qut -

ka” na svim avi o ni ma i ra di o pre daj -

ni ka RSI-3 na sva kom pe tom pro iz -

ve de nom avi o nu (od 1. ok to bra 1942.

na sva kom ~e tvr tom).

Na upo red nim kon trol nim is pi ti va -

wi ma u fa bri ci No. 292, ko ja je spro ve la

Ilustracija Goran ANTI]
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to kom ra ta. Raz voj per spek tiv nog M-106P ni -

je ob u sta vqan i od 27. av gu sta do 9. no vem -

bra 1942. eks pe ri men tal ni obra zac mo to ra

pro {ao je 100 ~a sov na dr ̀ av na is pi ti va wa. 

Mo tor je u od no su na se rij ski M-

105PF imao po ve }a nu sna gu na po le ta wu sa

1.210 na 1.350 KS, a no mi nal na sna ga na

pro ra ~un skoj vi si ni uve }a na je sa 1.260 na

1.350 KS. Ra di let nih is pi ti va wa ugra |en

je na Jak-1 No. 5085 mo tor M-106P. We go -

va ve }a sna ga, pre sve ga u di ja pa zo nu vi si na

gde se naj ~e {}e vo de bor be u va zdu hu, a gde

do la zi do pa da sna ge kod mo to ra M-105PF

(zbog ukqu ~e wa br zin skog kom pre so ra),

znat no je po boq {a la br zi nu avi o na Jak-1

eki pa Opit nog cen tra Mi ni star stva va zdu -

ho plov ne in du stri je SSSR-a u sa rad wi sa

let no-opit nom gru pom fa bri ke, mo di fi ka -

ci ja Jak-1b bi la je u sve mu bo qa od se rij -

skih Jak-1, a u od no su na olak {a nu ver zi ju

bi la je sla bi ja sa mo u ver ti kal nom ma ne vru.

Ve} od ok to bra 1942. se rij ski se pro iz vo -

di la sa mo ver zi ja Jak-1b. 

Od 10. de cem bra 1942. do 28. ja nu a ra

1943. go di ne 58 avi o na Jak-1b upu }e no je

na ar mij ska is pi ti va wa za bor be nu pri me -

nu u 32. gar dij ski lo va~ ki puk 210. lo va~ ke

di vi zi je 3. va zdu {ne ar mi je na Ka li win skom

fron tu i u 176. lo va~ ki puk 283. lo va~ ke di -

vi zi je 16. va zdu {ne ar mi je na Sta qin grad -

skom fron tu. Za vre me tih is pi ti va wa iz ve -

de no je 669 bor be nih za da ta ka sa 6.174 le -

ta, bi lo je 38 va zdu {nih bor bi, pri ko ji ma

je obo re no 25 ne pri ja te qe vih avi o na uz gu -

bi tak {est sop stve nih Jak-1b. 

Nov si stem upra vqa wa va trom i po krov

ka bi ne sa po boq {a nom pre gled no {}u (tzv.

ka pqi ~a sta ka bi na) do bi li su naj vi {u oce nu

pi lo ta. Ta kvo re {e we je od ta da pri me wi va -

no na svim lo va~ kim kon struk ci ja ma pro iz ve -

de nim u se ri ji to kom Dru gog svet skog ra ta u

SSSR-u. Ra ni je pro iz ve de ni avi o ni Jak-1

pre pra vqa ni su na stan dard Jak-1b po ne ki

put i u fron tov skim uslo vi ma, kao na pri mer

ja nu a ra 1944. pri li kom re mon ta u te ren skoj

avio-ra di o ni ci avi o na Jak-1 No. 4353 iz sa -

sta va 20. lo va~ kog pu ka mor na ri~ ke avi ja ci je

Se ver ne flo te. U no vem bru 1942. CA GI je

raz ra dio jo{ jed nu va ri jan tu ob li ka hlad wa -

ka uqa ko ji je do pri neo po ve }a wu mak si mal -

ne br zi ne za 6 do 8 km/~. Ju la 1943. to re {e -

we pri me we no je u se ri ji. Po sle ovog vi {e

ni je po boq {a va na ae ro di na mi ka Jak-1b ve}

se pri stu pi lo raz vo ju no ve va ri jan te Jak-1

ko ja }e do ve sti do stva ra wa Jak-3.

Je dan od pu te va za po ve }a we per for -

man si Jak-1b bi la je i pri me na mo to ra ve }e

sna ge. Jo{ je na avi o nu I-26, pro to ti pu Jak-1

iz 1939, bi la pred vi |e na ugrad wa no vog per -

spek tiv nog mo to ra M-106P, ali, po {to on ta -

da jo{ ni je bio za vr {en, pri vre me no je ugra -

|en na M-105P. Taj mo tor, ta da sma tran pri -

vre me nim re {e wem, ostao je, u ra znim mo di -

fi ka ci ja ma, osnov ni tip ko ji je po go nio prak -

ti~ no sve se rij ske mo de le lo va~ kih avi o na jak

15. oktobar  2009.

na svim vi si na ma u pro -

se ku za 10 do 25 km/~.

Mo tor je po ~et kom no -

vem bra 1942. pu {ten u

se rij sku pro iz vod wu pod

ozna kom M-106-1sk. Od

ja nu a ra 1943. tre ba lo je

da se u fa bri ci No. 292

pro iz vo de sa mo lov ci

Jak-1b sa mo to ri ma M-

106-1sk. To kom ja nu a ra-

fe bru a ra 1943. pro iz -

ve de no je 47 le te li ca

Jak-1b M-106-1sk, od

ko jih je sa mo 19 upu }e no

u je di ni ce. Ta ver zi ja

mo to ra avi o na Jak-1b

bi la je ski nu ta iz pro iz vod we to kom mar ta

usled pro ble ma sa pre gre va wem. Po ku {a ji

do vo |e wa M-106-1sk do po u zda nog ope ra -

tiv nog sta wa osta li su bez u spe {ni i ko na~ -

no su pre ki nu ti ok to bra 1943.

Na ju go slo ven skom ne bu

Pri zna wem par ti zan skog an ti fa {i -

sti~ kog po kre ta us po sta vqe ni su po li ti~ ki i

voj ni od no si sa sa ve zni ci ma. Sa ide o lo {ki

bli ̀ im SSSR-om pre go vo ri o is po ru ci voj -

ne po mo }i po ~e li su ve} u ma ju 1944, a ra di

In ten ziv na upo tre ba is-

tih avi o na za bor be ne i tre -

na ̀ ne za dat ke do ve la je do

sma we wa bro ja upo tre bqi vih

le te li ca. Ta ko je ve} po lo vi -

nom mar ta 1945. go di ne tre -

ba lo da se po pra vi u {to kra -

}em ro ku 50 avi o na Jak-1b.

Zbog to ga je u do go vo ru sa so -

vjet skim teh ni~ kim ofi ci ri ma

to kom mar ta na ae ro dro mu u Ze mu nu ospo so bqe na ra di o ni ca za ge ne ral nu oprav ku avi o -

na. Sa mo u to ku jed ne ne de qe, sre di nom apri la, po pra vqe no je 17 avi o na Jak-1b! 

Popravke

Prva grupa komandira u Rumi na lova~kom kursu 18. januara 1945.



Kav ka za, Cr no mor skog

pri o ba qa kroz Don ski

Ba sen, Ukra ji nu, Mol da -

vi ju, Ru mu ni ju i Bu gar sku

sve do Ju go sla vi je. 

Oslo bo |e wem Be -

o gra da sva tri lo va~ ka

pu ka 236. di vi zi je pre -

di slo ci ra ni su u {i ri

re jon Be o gra da. Do sre -

di ne no vem bra sa ~i wen

je po pis ce lo kup ne teh ni ke ko ja je ustu pqe na

na {oj ze mqi i 15. no vem bra uru ~e na je ko -

man dan tu va zdu ho plov stva NOVJ ge ne ral-

ma jo ru Fra wi Pir cu. Pre ma tom po pi su, po -

red osta log, do de qe no je 103 lo va~ ka avi o -

na Jak-1b. 

Pre o bu ka pi lo ta lo va ca oba vqa na je

od 9. de cem bra 1944. do 25. apri la 1945. u

pri vre me no for mi ra nom tre na ̀ nom cen tru

pri 236. lo va~ koj di vi zi ji pod ru skim ru ko -

vod stvom na ae ro dro mu u Ze mu nu, a ka sni je u

Ru mi. Ju go slo ven ski pi lo ti od re |e ni za pre -

o bu ku na lov ce po de qe ni su, pre ma is ku stvu,

u ~e ti ri gru pe. U pr voj su bi li naj i sku sni ji
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ospo so bqa va wa ve }ih ope ra tiv nih je di ni ca

(12 pe {a dij skih i dve va zdu ho plov ne di vi zi -

je) za tra ̀ e na je teh ni ka za wi ho vo opre ma -

we i obu ka na {eg ka dra u so vjet skim voj nim

{ko la ma. Si tu a ci ja na ju go slo ven skom ra ti -

{tu u je sen 1944. i pred sto je }e za jed ni~ ke

ope ra ci je so vjet skih i ju go slo ven skih sna ga

zah te va le su br zo ukqu ~e we je di ni ca ospo -

so bqe nih i opre mqe nih so vjet skom teh ni kom.

Ka ko qu di ra ni je upu }e ni na {ko lo va we u

va zdu ho plov ne {ko le u So vjet skom Sa ve zu

ni su mo gli da se na vre me pri dru ̀ e je di ni -

ca ma, od lu ~e no da se u okvi ru va zdu ho plov -

nih di vi zi ja (10. gar dij skoj ju ri {noj i 236.

lo va~ koj), do de qe nih za sa dej stvo ju go slo ven -

skim tru pa ma, or ga ni zu je do pun ska pre o bu ka

do ma }eg le ta~ kog i teh ni~ kog sa sta va. Ujed -

no, od lu ~e no je da se sva teh ni ka tih di vi zi -

ja pre da Ju go sla vi ji za opre ma we do ma }eg

voj nog va zdu ho plov stva. 

So vjet ska 236. lo va~ ka di vi zi ja, ko ja je

bi la osno va za stva ra we no vih ju go slo ven -

skih lo va~ kih je di ni ca, for mi ra na je po ~et -

kom ju na 1942. kod Sta ro min ska 100 km ju go -

za pad no od Ro sto va na Do nu. Sre di nom ju na

1943, po sle bor bi za oslo bo |e we Kav ka za,

di vi zi ja je pre na o ru ̀ a na sa 98 lo va~ kih

avi o na Jak-1b pri mqe nih od 3. lo va~ kog

kor pu sa. Pro {la je rat ni put od Se ver nog

pi lo ti, za tim oni ma we is ku sni. U cen tru je

Ju go slo ve ni ma ko man do vao ma jor Ko sta Le -

ki}. Pro gram bor be ne pre o bu ke za vr {i la

su 134 pi lo ta od 186 upu }e nih na lo va~ ki

kurs. Do sre di ne ja nu a ra 1945. so vjet ski pi -

lo ti su sa mo stal no da va li va zdu {nu po dr -

{ku ju go slo ven skim tru pa ma na Srem skom

fron tu, a za vr {et kom pre o bu ke pri dru ̀ i li

su im se i ju go slo ven ski pi lo ti iz pr ve gru -

pe, le te }i na istim avi o ni ma do kra ja ra ta.

Na me na lo vac za dnev na dej stva

Tip i sna ga mo to ra „Kli mov VK-105PF” mak si mal ne 

sna ge na po le ta wu 1.210 KS,

od no sno 1.260 KS na 700 m 

eli sa: VI[-105SV, pre~ ni ka 

3 m pro men qi vog ko ra ka

Di men zi je – raz mah kri la  10,00 m

– ukup na du ̀ i na  8,48 m

– po vr {i na kri la  17,15 m
2

Ma sa – pra zan opre mqen  2.394 kg

– mak si mal na po let na  2.884 kg

Per for man se – mak si mal na br zi na pri ze mqi  

531 km/~ 

– mak si mal na br zi na na vi si ni 

4.100 m  592 km/~

– vre me pe wa wa na 5.000 m 5,4 min

– prak ti~ ni vr hu nac le ta  10.050 m

– do let  700 km

Na o ru ̀ a we – je dan top u osi mo to ra [VAK 

od 20 mm sa 140 gra na ta

– je dan sin hro ni mi tra qez UBS 

od 12,7 mm sa 240 zr na

– bom bar der sko: dve bom be 

od po 100 kg

Tak ti~ ko-teh ni~ ke od li ke avi o na Jak-1b

Avion broj 5 na kome je prvi zadatak izveo Arso Boqevi}  

Na lova~kom kursu u Rumi, 1945.



lo ̀ a je na ze mqi. To kom ja nu a ra ju go slo ven -

ski pi lo ti iz ve li su ukup no de vet bor be nih

le to va na Jak-1b.

Bor be u va zdu hu

Pr vi su sret ju go slo ven skih pi lo ta na

ja ko vi ma sa ne pri ja te qe vom avi ja ci jom od i -

grao se 1. fe bru a ra u re jo nu Vi ro vi ti ce.

Bor be ni par: po ru~ nik Vla di mir Pla to nov

i we gov pra ti lac ka pe tan Qu bo mir Po pa -

di}, ko man dant 111. pu ka, na le te li su na hr -

vat ski Do-17Z na vi si ni od oko 2.000 m ko -

Sve do kra ja apri la 1945. na {i pi lo ti le -

te li su na avi o ni ma sa so vjet skim obe le` ji -

ma, ia ko su nam oni zva ni~ no pre da ti na ko -

ri {}e we jo{ u no vem bru 1944! U me |u vre -

me nu, osno va na je ju go slo ven ska 11. va zdu ho -

plov na lo va~ ka di vi zi ja sa 111. (od so vjet -

skog 117. gar dij skog pu ka), 112. (od 168. gar -

dij skog pu ka) i 113. (od 267. pu ka) lo va~ kim

pu ko vi ma.

Pr vi rat ni za da tak 11. lo va~ ka di vi -

zi ja ima la je 20. ja nu a ra 1945. go di ne. U tri

sa ta po pod ne, sa le te li {ta kraj Ru me, po le -

te la su dva avi o na: u pr vom je bio ko man -

dant 267. pu ka (i in spek tor po teh ni ci pi -

lo ti ra wa u 236. di vi zi ji), he roj SSSR-a,

ma jor Ser gej [~i rov, a u dru gom Jak-1b ko -

man dant 11. lo va~ ke di vi zi je ma jor Ar se ni -

je Bo qe vi}. Pr vi bor be ni let na {e lo va~ ke

avi ja ci je na srem skom ra ti {tu tra jao je je -

dan sat i pet mi nu ta, to kom ko ga je na pu tu

iz me |u [i da i To var ni ka mi tra qi ra na ne -

pri ja teq ska ko lo na, a pri li kom iz vi |a wa

pred we li ni je fron ta, iz ve den je jo{ je dan

na pad na ne pri ja te qa na pu tu To var -

nik–Oro lik. Dva da na ka sni je i pi lo ti 113.

lo va~ kog pu ka po le te li su na pr ve za dat ke:

ko man dant pu ka, ka pe tan Mi qen ko Li pov -

{}ak i ko man dir 1. eska dri le, pot po ru~ nik

An dri ja Ara po vi}. Le te li su kao pra ti o ci

ru skim pi lo ti ma na odvo je nim za da ci ma.

Zbog od su stva ne pri ja te qa u va zdu {nom pro -

sto ru, pi lo ti ja ko va su, po za vr {e nom za -

dat ku prat we i za {ti te ju ri {nih avi o na Il-

2, iz vi |a li ili na pa da li ne pri ja te qe ve po -

ji se pe wao u kur su 90 ste pe ni. Kre nu li su u

na pad i is pa li li ne ko li ko ra fa la, po sa da

Do-17 ih je pri me ti la i iz be gav {i dva na -

pa da okre nu la je avi on u prav cu za pa da i iz -

gu bi la se u bri {u }em le tu. Ka ko su pi lo ti

ja ko va bi li du bqe u ne pri ja te qe voj po za di -

ni, ni su pro du ̀ i li go we we ve} su se vra ti -

li na ae ro drom No vi Sad. U istom pod ru~ ju

pri me ti li su i ~e ti ri ne pri ja te qe va lo va~ -

ka avi o na ti pa Me-109G na vi si ni od ~e ti -

ri-pet ki lo me ta ra na le tu ka Pe ~u ju, ko ji ni -

su re a go va li. U fe bru a ru su na {i pi lo ti iz -

ve li 106 bor be nih le to va na Jak-1b. Po ve -

}an obim an ga ̀ o va wa u 17 le ta~ kih da na u

fe bru a ru do neo je i pr vi gu bi tak: 22. fe -

bru a ra na iz vi |a~ kom za dat ku po gi nuo je pi -

lot 111. pu ka, vod nik Ko sta Mu win, kao po -

sled wi pra ti lac u gru pi od tri avi o na. We -

gov Jak-1b No. 27170 di rekt no je po go di la

14 15. oktobar  2009.

U Klen ku gde je ba zi rao 112. puk 26.

apri la 1945. od i grao se ne sva ki da {wi

va zdu ho plov ni boj. Su par ni ci u si mu li -

ra noj bor bi bi li su ko man dant so vjet skog

168. gar dij skog pu ka, ma jor Ivan Ka li win

u avi o nu Jak-3 broj 10 (No. 1013) i ko -

man dant ju go slo ven skog 112. lo va~ kog pu -

ka, ka pe tan Sa va Po qa nec na Jak-1b broj

01 (No. 36175). Avi o ne su pri pre mi li ju -

go slo ven ski avi o me ha ni ~a ri u 9.15 i po -

sle 10 mi nu ta za gre va wa mo to ra na ze -

mqi pi lo ti su po le te li u boj ko ji je tra -

jao 35 mi nu ta. Po qa nec je na sla bi joj le -

te li ci stal no uspe vao da u|e u rep avi o -

nu ma jo ra Ka li wi na, va zdu ho plov nog asa

sa pri zna tih se dam po je di na~ nih i ~e ti ri

grup ne po be de, ostva re nih u 44 va zdu {ne

bor be na 308 bor be nih le to va.

Nesvakida{wi vazdu{ni boj



na ak tiv nost u va zdu -

hu sa su prot ne stra -

ne: 6. mar ta kod Do -

weg Mi hoq ca uo ~e na

su tri Me-109G ko ji

su od mah okre nu li u

prav cu za pa da, kad su

shva ti li da su osmo -

tre ni; za dva da na

pi lo ti 111. pu ka u

istom pod ru~ ju pri -

me ti li su na ve li koj

vi si ni dva Fw-190, a

10. mar ta de sio se i

okr {aj sa ne pri ja te -

qe vom for ma ci jom.

To ga da na, to kom prat we ju ri {ni ka Il-2 dve

pa tro le na Jak-1b su sre le su gru pu pro tiv -

ni~ kih avi o na (dva Me-109 i Fw-190). Pr vu

pa tro lu iz 111. pu ka pod vo| stvom so vjet skog

pi lo ta Fjo do ro va i pra ti o ca vod ni ka Ra di -

vo ja Ka }an skog pre sre la je ne pri ja te qe va

gru pa. Vo |a ih je na vre me pri me tio i iz be -

gao, a pra ti lac Ka }an ski na Jak-1b broj 14

bio je pot pu no iz ne na |en. We gov avi on bio

je po go |en to pov skim zr nom u de sno kri lo, a

on lak {e ra wen. Ipak, sna {ao se i kre nuo

da go ni jed nog na pa da ~a. Is pa lio je 24 gra -

na te 20 mm iz to pa [VAK i 80 zr na 12,7 mm

iz mi tra qe za UBS. Ni je osmo trio re zul tat

dej stva jer su pro tiv ni ci od mah pre ki nu li

bor bu. 

U to vre me je i dru ga pa tro la iz 113.

pu ka na lov ci ma Jak-1b: vo |a, sta ri ji vod -

nik To dor Stan ko vi} na avi o nu broj 12 i

pra ti lac, vod nik Do bri vo je Mi lo va no vi} na

avi o nu broj 15, ima la su sret sa dva Me-

109G. Vo |a pa tro le upo zo rio je svog pra ti -

o ca i od mah kre nuo u na pad. Ne pri ja te qe vi

lov ci iz be gli su bor bu po be gav {i u obla ke.

Zbog gu bit ka kon tak ta sa pro tiv ni kom, a i

ma le pre o sta le ko li ~i ne go ri va, Stan ko vi}

je kre nuo na po la zni ae ro drom i tom pri li -

kom mi mo i {ao se sa Fw-190 se ver no od

Osi je ka. Pra ti lac Mi lo va no vi} na sta vio

je za {ti tu ju ri {ni ka, a ka da je pri me tio da

mu ne ma vo |e i on je kre nuo na zad. Oba pi -

lo ta su zbog ne do stat ka go ri va, ume sto na

svoj ae ro drom kod Ru me, sle te li u No vi Sad. 

Po sled wa va zdu ho plov na bor ba ju go slo -

ven skih pi lo ta na Jak-1b za be le ̀ e na je 21.

mar ta 1945. go di ne. Sta ri ji vod nik Mi lo rad

Pe {i}, na Jak-1b broj 13 iz 113. pu ka, pra -

ti lac so vjet skog pi lo ta Ko naj ka, ugle dao je u

re jo nu Val po va tri ne ma~ ka Fw 189 ko ji su se

pri bli ̀ a va li po lo ̀ a ji ma na {ih tru pa na vi -

si ni od 2.000 m. Pe {i} je iz prav ca sun ca

po ~eo da pe we ka wi ma i ka da je do sti gao do -

voq nu vi si nu na pao je po sled weg u gru pi otvo -

riv {i va tru iz to pa sa da qi ne od oko 150 m,

utro {iv {i 40 gra na ta. Sva tri pro tiv ni~ ka

avi o na od ba ci li su bom be i ras te re }e ni

kre nu li u za o kret, a pr va dva po ku {a la su da

na {em pi lo tu do |u u rep. Shva tiv {i to iz be -

gao ih je o{trim za o kre tom i po no vo se na -

{ao u po zi ci ju za na pad. Ta da su ne pri ja te qi

po be gli u bri {u }em le tu ka ju go za pa du.

Dej stvu ju }i u pr vih 21 dan apri la, ju go -

slo ven ska lo va~ ka avi ja ci ja iz ve la je 228

15

34

ne pri ja te qe va PA ar ti qe ri ja kod ̀ e le zni~ -

ke sta ni ce Ku gler, ~e ti ri ki lo me tra se ver -

no od \a ko va. 

U mar tu je po ve }an broj le to va na Jak-

1b: 146 bor be nih i 380 ne bor be nih (naj vi -

{e tre na ̀ nih). Ne ma~ ko-hr vat ska ofan zi va

pred u ze ta po ~et kom me se ca stvo ri la je mo -

sto bra ne kod Do weg Mi hoq ca i Val po va.

Glav ni ciq ju go slo ven skog va zdu ho plov stva,

sve do li kvi da ci je tih mo sto bra na, 21. mar -

ta, bi la su dej stva po ne pri ja te qe vim tru pa -

ma na tim prav ci ma. Pri me }e na je i po ja ~a -

Centar za preobuku, Ruma, prole}e 1945. godine

Jugoslovenski 

i sovjetski piloti 

po zavr{etku obuke. 

U sredini je 

Josip Kri`aj, as iz

[panskog 

gra|anskog rata.

Sa aerodroma Ma|arme~ke poletali su

avioni Jak-1b, sa jugoslovenskim

oznakama, na posledwe borbene zadatke
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Na pre la zu 1945. i 1946. go di ne usta -

no vqen je re gi star voj nih avi o na. Upi sa na je

82 avi o na Jak-1b i do de qe ni su bro je vi od

2001 do 2082. U ovom ni zu bi li su pri mer -

ci iz pro iz vod we od 147. se ri je pa sve do

193. – po sled we pro iz vod ne se ri je! Ogra -

ni ~e no ko ri {}e we Jak-1b u bor be nim pu ko -

vi ma (od ko jih je naj ve }i broj bio u ae ro -

plan skim ra di o ni ca ma na ge ne ral noj re vi -

zi ji) omo gu }i lo je da se na kra ju 1946. wi hov

broj ne sma wi zna ~aj no – po spi sku je bi lo 77

ko ma da. To kom te i sle de }e 1947. go di ne

avi on je uglav nom ko ri {}en za ve ̀ be ru la -

wa i za tr ~a va wa bez po le ta wa. Deo avi o na

Jak-1b pre ba ~en je 1947. u 2. {kol ski puk u

E~ ku ra di obu ke pi to ma ca Pr ve kla se Va zdu -

ho plov nog voj nog u~i li {ta u Pan ~e vu za pi -

lo te lov ce. Na kra ju 1947. u Ju go slo ven skom

rat nom va zdu ho plov stvu ko ri {}e no je 20

Jak-1b, a do kra ja 1948. osta lo ih je upo tre -

bi 12. Po sled wi pri mer ci pre ba ~e ni su po -

~et kom 1950. u [ko lu spe ci ja li sta u Raj lo -

vac gde su slu ̀ i li kao u~i la. 

Mi lan MI CEV SKI

ja ci je, pa su se na me ta la ra zna re {e wa za

pri me nu i pro du ̀ e tak rad nog ve ka is tro {e -

nih Jak-1b. 

bor be nih le to va na avi o ni ma Jak-1b. Na ~e -

tvr tu go di {wi cu April skog ra ta u re jo nu

Do boj–Der ven ta, pri li kom za {ti te ju ri {ni -

ka, obo ren je i po gi nuo pi lot 112. pu ka, mla -

|i vod nik Jo sip Gra bar na avi o nu Jak-1b

broj 22 (No. 48149). Na dan pro bo ja Srem -

skog fron ta, 12. apri la, ju go slo ven ska lo -

va~ ka avi ja ci ja iz vr {i la je na Jak-1b 28

bor be nih le to va. Usled br zog uda qa va wa

li ni je fron ta od po la znih ae ro dro ma i ne -

mo gu} no sti bla go vre me nog bli ̀ eg pre ba zi -

ra wa, od 22. apri la do 4. ma ja ju go slo ven ska

lo va~ ka avi ja ci ja ni je dej stvo va la.

U ma ju su ju go slo ven ski pi lo ti iz 112. i

113. pu ka na Jak-1b (ovo ga pu ta sa ju go slo -

ven skim ozna ka ma pri pad no sti na avi o ni -

ma!) iz ve li 99 bor be nih le to va. Po sled wi

za da tak na {e lo va~ ke avi ja ci je u Dru gom

svet skom ra tu iz ve li su 15. ma ja sa ae ro -

dro ma Ple so kraj Za gre ba pi lo ti 113. pu ka:

sta ri ji vod nik To dor Stan ko vi} na avi o nu

Jak-9T i mla |i vod nik Ste van Di mi tri je vi}

na Jak-1b broj 11, ko me je to ujed no bio pr -

vi bor be ni let. Sle ta wem pi lo ta Ste va na

Di mi tri je vi }a za vr {en je po sled wi od ukup -

no 588 bor be nih le to va ko je su na {i le ta ~i

iz ve li na avi o ni ma Jak-1b.

Is tro {e ni bor ci

Uslo vi ba zi ra wa u ra tu na otvo re nom

i is cr pqu ju }a eks plo a ta ci ja do ve li su do

znat nog osi pa wa bro ja Jak-1b u bor be nim

pu ko vi ma: na kra ju ra ta, 15. ma ja, bi lo je 64

is prav nih i de set ne is prav nih le te li ca, a

jo{ de se tak na la zi lo se u ra di o ni ca ma na

oprav ci. Pre ma iz ve {ta ju iz Re gi stra na o -

ru ̀ a wa va zdu ho plov nih je di ni ca na dan 6.

ju na 1945. sta we lo va~ kih avi o na Jak-1b bi -

lo je sle de }e: u {ta bu 11. di vi zi je u Sko pqu

dva Jak-1b, u 111. pu ku u Sko pqu 32 Jak-1b, u

112. pu ku na Ple su 30 Jak-1b (od to ga tri ne -

is prav na) i u 113. pu ku u Qu bqa ni 22 Jak-

1b (pet ne is prav nih). Ve li ki pro blem bio je

ne do sta tak po tro {nih de lo va, po put unu tra -

{wih gu ma zbog ~e ga je kra jem ju la sa mo u 111.

i 112. pu ku van stro ja bi lo 15 Jak-1b.

Ka ko je pro iz vod wa tog ti pa avi o na

pre sta la jo{ sre di nom 1944, ni je bi lo na -

~i na da se ne do sta ju }i broj na do me sti dru -

gim de lo vi ma istog ti pa. 

U pr vim mir no dop skim da ni ma na sto ja -

lo se da se sva o{te }e wa i ne do sta ci {to

pre po pra ve, ali je ipak kon sta to va no da

avi o ni u ta kvom sta wu da se ne mo gu bez ri -

zi ka ko ri sti ti. Zbog mno go broj nih pro ble -

ma ubr za no su gu bi li bor be nu vred nost, pre

sve ga, u osnov noj lo va~ koj na me ni {to je

pro pi sa no i Bil te nom avi o teh ni~ ke slu ̀ be

broj 3 ko jim se za bra wu je iz vo |e we svih

akro ba ci ja na Jak-1b! Ugo vo ri sklo pqe ni sa

So vjet skim Sa ve zom o na bav ci avi o na za

mir no dop sku po pu nu Ju go slo ven skog rat nog

va zdu ho plov stva ni su naj re dov ni je re a li zo -

va ni, a po seb no oko opre ma wa lo va~ ke avi -

15. oktobar  2009.

U znak za hval no sti

za bor be vo |e ne pri li kom

oslo bo |e wa gra do va Don -

skog ba se na (Don bas) sta -

nov ni ci tog kra ja sa ku pi -

li su no vac i ku pi li avi o -

ne za opre ma we 3. eska -

dri le 267. pu ka. Sa obe

stra ne tru pa bio je sta -

vqen nat pis „Osvo bo ̀ do -

nij Don bas” (Oslo bo |e ni

Don bas). Avi o ni sa tim

obe le` ji ma le te li su i

nad Srem skim fron tom, a

na ne ki ma od wih su se i ob u ~a va li na {i pi lo ti u cen tru za pre o bu ku u Ru mi. 

U pu ko vi ma 236. di vi zi je bi lo je vi {e pi lo ta aso va sa pet i vi {e pri zna tih po be -

da. Oni su li~ na obe le` ja ~e sto ima li na svo jim avi o ni ma kao i zve zde ko ji ma je ozna ~a -

van broj tih po be da. Na svom Jak-1b imao je 14 ucr ta nih zve zdi ca ko man dir 2. eska dri le

117. pu ka ma jor Ge na dij [a drin. 

Asovi, natpisi i li~na obele`ja

Obuka pitomaca u [koli specijalista

U Drugom {kolskom puku na aerodromu E~ka



Ro bo ti zo va ni si ste mi 
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R O B O T I Z O V A N I  S I S T E M I  V O J N O T E H N I ^ K O G  I N S T I T U T A

P
U Vojnotehni~kom institutu,

vode}oj nau~noistra`iva~koj

instituciji u zemqi iz

oblasti vojnih tehnologija,

prepoznali su zna~aj

istra`ivawa i razvoja vojne

robotike i poku{avaju da 

u toj oblasti uhvate korak 

sa svetom. Za kratko vreme

realizovali su nekoliko

funkcionalnih modela, 

a jedan od wih, najzapa`eniji,

jeste modularno besposadno

guseni~no vozilo sredwih

dimenzija sa ugra|enim

dvocevnim protivoklopnim

raketnim sistemom, popularno

nazvano – milica.

1. januar  2010.

Vatrena mil
o sled we de ce ni je u svim ze mqa ma ko je

dr ̀ e do svo je voj ske i uop {te sop stve -

nog teh no lo {kog raz vo ja i na pret ka,

di gi ta li za ci ja bo ji {ta bi la je i jo{

uvek je ste je dan od glav nih tren do va u

kon cep ci ji sa vre me nog ra to va wa. Naj no vi -

ji trend di gi ta li za ci je u toj obla sti, ra di

sma we wa po treb nog qud stva na sa mom bo -

ji {tu, do bi ja no vu di men zi ju – au to ma ti za -

ci ju i ro bo ti za ci ju. Da kle, ten den ci ja je da

se ~o vek voj nik {to vi {e od me ni u si tu a ci -

ja ma opa snim po we go vo zdra vqe i `i vot i

da se po treb ne ak tiv no sti pre pu ste au to -

ma ti zo va nim, od no sno ro bo ti zo va nim ma -

{i na ma ko ji ma bi se ru ko va lo sa ne kog bez -

bed nog me sta. Za sa da, sve ga de se tak ze ma -

qa u sve tu ima od re |e nih re zul ta ta u toj

obla sti. 

U Voj no teh ni~ kom in sti tu tu, vo de }oj

na u~ no i stra ̀ i va~ koj in sti tu ci ji u ze mqi iz

obla sti voj nih teh no lo gi ja, pre po zna li su

zna ~aj is tra ̀ i va wa i raz vo ja voj ne ro bo -

ti ke, i po ku {a va ju da i na tom po qu uhva te

Q8
Typewriter
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vio voj nom ro bo ti kom, jer {ta je sva ka vo -

|e na ra ke ta ili bes pi lot na le te li ca ne go

jed na vr sta voj nog ro bo ta. To me sva ka ko

tre ba do da ti raz li ~i te ure |a je, raz vi je ne

ra di au to ma ti za ci je po je di nih funk ci ja na

raz li ~i tim bor be nim ili osma tra~ kim si -

ste mi ma, ra do ve na si ste mu au to mat skog i

da qin skog upra vqa wa objek ti ma, pre no su

po da ta ka, sli ke i to na na da qi nu, ana li zu

te le vi zij ske i ter mo vi zij ske sli ke, iden ti -

fi ka ci ju i pre po zna va we obje ka ta, itd. 

La bo ra to rij ski i is pit ni ka pa ci te ti

VTI ras po la ̀ u stru~ nim i na u~ nim po ten -

ci ja lom, a sa rad wa sa srod nim in sti tu ci -

ja ma u ze mqi i ino stran stvu omo gu }a va im

da za po~ nu no vu eru – pri me nu ro bo ti ke u

sa vre me nim si ste mi ma na o ru ̀ a wa i voj ne

opre me. 

Iz ra di ro bo ti zo va nih si ste ma pret -

ho di ja sno de fi ni sa na mi si ja. Na osno vu te

mi si je, na me ne i tak ti~ ke upo tre be voj nih

ro bo ta i ro bo ti zo va nih ure |a ja, u VTI su

pri stu pi li sop stve nom is tra ̀ i va wu, u sa -

rad wi sa od go va ra ju }im in sti tu ci ja u ze -

mqi. Ob u hva }e na su is tra ̀ i va wa osnov nih

obla sti neo p hod nih za rad na voj noj ro bo -

ti ci i wih pra ti iz ra da od re |e nih funk ci -

o nal nih mo de la. 

Is tra ̀ i va wa u obla sti voj ne ro bo ti -

ke, ro bo ti zo va nih plat for mi i ure |a ja na -

me we nih za voj ne svr he, zbog ak tu el no sti i

pri me wi vo sti, mo ̀ e bi ti zna ~aj no za da qi

raz voj na o ru ̀ a wa i voj ne opre me sa kon -

kret nom pri me nom u Voj sci Sr bi je, i to za:

kop ne na vo zi la bez po sa de (gu se ni ~a ri i

to~ ka {i) ma lih, sred wih i ve li kih di men -

zi ja za osma tra~ ko-iz vi |a~ ke i/ili bor be -

ne i ne bor be ne za dat ke, te za dat ke spe ci -

jal ne na me ne; bes pi lot ne le te li ce avi on -

skog i he li kop ter skog ti pa za iz vr {e we

osma tra~ ko-iz vi |a~ kih i bor be nih za da ta -

ka. Od bes po sad nih si ste ma za kre ta we po

vo di i pod vo dom zna ~aj ne su bes po sad ne

ro ni li ce za iz vr {e we osma tra~ ko-iz vi -

|a~ kih, in spek cij skih, pa trol nih i bor be -

nih za da ta ka.

Uma we na ver zi ja 

BVP M80

Od pr vog po ja vqi va wa na saj mu na o -

ru ̀ a wa i voj ne opre me Part ner 2009, odr -

`a nom po ~et kom ju na 2009. na Be o grad skom

saj mu, mo du lar no bes po sad no gu se ni~ no vo -

zi lo sred wih di men zi ja sa ugra |e nim dvo -

cev nim pro ti vo klop nim ra ket nim si ste mom

– mi li ca, iza zva lo je ve li ko za ni ma we

stru~ ne jav no sti i me |u za qu bqe ni ci ma u

na o ru ̀ a we. 

Ka ko je to vo zi lo ~e ti ri pu ta uma we na

ver zi ja BVP M80, to su shod no to me i we -

go ve kon kret ne ka rak te ri sti ke sma we ne,

ali to ne uma wu je mo gu} nost da se na we mu

is tra ̀ e i is pi ta ju ra zne funk ci je. Ta ko to

vo zi lo mo ̀ e da pli va. Osnov na na me na je i

bi la da se na uma we noj ver zi ji bor be nog

vo zi la pe {a di je is pi ta ju plov ne od li ke.

Is pi ti va wem vo ̀ wom po raz li ~i tim vr -

sta ma te re na i raz li ~i tim re ̀ i mi ma vo -

3

36

Vatrena lica
ko rak sa sve tom. Za krat ko vre me re a li zo -

va li su ne ko li ko funk ci o nal nih mo de la, a

je dan od wih je mo du lar no bes po sad no gu se -

ni~ no vo zi lo sred wih di men zi ja sa ugra |e -

nim dvo cev nim pro ti vo klop nim ra ket nim

si ste mom, po pu lar no na zva no – mi li ca.

Voj na ro bo ti ka

Ro bo ti zo va ni ure |a ji za voj nu upo tre -

bu na zi va ju se i voj nim ro bo ti ma. U voj noj

ter mi no lo gi ji ne ko ri sti se, me |u tim, ter -

min ro bot, ve} iz ra zi po put: da qin ski

upra vqa ne bor be ne sta ni ce (Re mo te Con -
trol led We a pon Sta ti ons), kop ne ni si ste mi bez

po sa de (Un man ned Gro und systems), bes pi -

lot ni si ste mi (Un man ned Air craft systems),
mor na ri~ ki si ste mi bez po sa de (Un man ned
Ma ri ne systems) ili dru gi ro bo ti zo va ni ure -

|a ji ko ji ima ju od re |e ni ste pen au to no mi je i

in te li gen ci je. 

Ima ju }i to u vi du ja sno je da se Voj no -

teh ni~ ki in sti tut na od re |e ni na ~in ve} ba -

Ro bo ti ma i ro bo ti kom da nas se ba -

vi vi {e od 30 dr ̀ a va u sve tu, a naj ve }e

do me te ostva ri li su Ja pan, SAD, Ve li ka

Bri ta ni ja, Ju ̀ na Ko re ja, Ki na, Izrael,

Ru si ja, Ka na da, [vaj car ska, Ne ma~ ka...

Ka da je re~ o voj noj pri me ni, tu pred wa -

~e SAD i Izra el.

Po bro ju pri me we nih ro bot skih si -

ste ma pred wa ~e SAD, a naj ve }i broj je

raz me {ten u Ira ku i Av ga ni sta nu. Pre -

ma po da ci ma ko ji se pred sta vqa ju Kon -

gre su SAD da nas u sve tu ima vi {e od

5.300 ro bo ta naj ra zli ~i ti jih vr sta, ob -

li ka, ma sa i ka rak te ri sti ka.  

SVETSKI TREND

Ro bot voj nik san je Pen ta go na ve}

tri de set go di na. Me |u tim, oni ko ji na tim

pla no vi ma ra de, sma tra ju da je po treb no

bar jo{ to li ko go di na da se ti pla no vi

pot pu no ostva re. Pro ce wu je se da }e

Pen ta gon do 2035. raz vi ti ro bo ta ko ji

}e iz gle da ti, mi sli ti i bo ri ti se kao voj -

nik. 

ROBOT VOJNIK

Za vr lo krat ko vre me VTI je u jav nost

iza {ao sa vi {e pro je ka ta u ob li ku funk -

ci o nal nih mo de la iz te obla sti. Pre sve -

ga se mi sli na au to ma ti zo va ni pro ti vo -

klop ni si stem APOS, mo du lar ni ro bo ti -

zo va ni bor be no-osma tra~ ki si stem na gu -

se ni~ nom vo zi lu bez po sa de sred wih di -

men zi ja – mi li ca, da qin ski upra vqa nu la -

ku mo du lar nu osma tra~ ko-bor be nu sta ni cu

DA LOS i bes pi lot nu le te li cu – vra bac,

ko ja je kra jem ok to bra ima la i svoj pr vi

uspe {an let.

Pre ma po da ci ma iz do stup ne li te ra -

tu re i na osno vu pre gle da stra nih re {e wa u

ze mqa ma sa raz vi je nom voj nom ro bo ti kom,

ka rak te ri sti~ no je da se ta is tra ̀ i va wa

du go ro~ no pla ni ra ju (za pe ri od do 25 go di -

na), da su po ve za na sa pred vi |e nim raz vo -

jem teh no lo gi ja i da se za wih odva ja ju zna -

~aj na sred stva. Upo re do sa raz vo jem i is -

tra ̀ i va wi ma iz ra |u ju se od go va ra ju }i

stan dar di, me to de i pro ce du re ko je tre ba

da de fi ni {u pri me nu voj nih ro bo ta, da po -

mog nu pri li kom in te gra ci je, is pi ti va wa i

pro iz vod we. Tra ja we is tra ̀ i va wa za vi si

od slo ̀ e no sti i u pro se ku se kre }e od tri

do pet go di na.



`we i op te re }e wa po tvr |e ni su sa vla |i -

va we uspo na do 30 ste pe ni, mo gu} nost kre -

ta wa uz i niz ste pe ni ce i au to no mi ja ra da

od dva do ~e ti ri sa ta. Ja sno je da zbog kli -

ren sa i di men zi ja kret nog de la (gu se ni ca)

po sto je ogra ni ~e wa u sa vla |i va wu vi si ne

pre pre ka. 

Ne po sto ji uni ver zal no vo zi lo, ve} se

po je di na~ no pro jek tu je pre ma ja sno de fi ni -

sa nim zah te vi ma ko ji pro iz i la ze iz na me ne

i tak ti~ ke upo tre be. Pre kom po no va wem

bor be ne na do grad we mo ̀ e se u kor pus vo -

zi la sme sti ti ko ri stan te ret i da qin ski

pre ve sti pre ko vo de ne pre pre ke ili po

qud stvo opa snog te re na. Mo du lar nom

ugrad wom raz li ~i tih si ste ma mo gu }a je br -

za i jed no stav na pro me na na me ne si ste ma.

Ta ko to sred stvo mo ̀ e po slu ̀ i ti za pre voz

ra we ni ka, do tur mu ni ci je, le ko va i hra ne.

Na wu se mo gu ugra di ti raz li ~i ti bor be ni

ili ne bor be ni si ste mi. 

U pr voj va ri jan ti bor be nih si ste ma

re a li zo va na je mo du lar na ugrad wa pro ti -

vo klop nih si ste ma za bli sku pro ti vo klop nu

bor bu, ko ja ukqu ~u ju ra ket ni si stem 120 mm

M91 i dvo cev ni lan ser sa pro ti vo klop nim

ra ket nim si ste mom 90 mm, sa od go va ra ju -

}im sen zo ri ma, si ste mom za po kre ta we i

da qin sko upra vqa we i kon tro lu. Na pri -

me ru ta dva pro ti vo klop na ra ket na si ste -

ma po ka za na je funk ci ja da qin skog upra -

vqa wa, ot kri va wa, iden ti fi ka ci je ci qa,

ni {a we we i ga |a we. 

Iz bor ugra |e nih bor be nih si ste ma

bio je uslo vqen pre sve ga ras po lo ̀ i vim

pro ti vo klop nim si ste mi ma, ma da je mo gu -

}a ugrad wa i dru gih vo |e nih i ne vo |e nih

ra ket nih si ste ma. Ta ko |e, teh ni~ ki je lak -

{e iz vo dqi va ugrad wa bes tr zaj nih si ste -

ma i po pi ta wu me ha ni~ ke ugrad we i po pi -

ta wu ener gi je za wi ho vo upra vqa we i po -

kre ta we.

Is pi ti va we funk ci je ga |a wem, ko je je

oba vqe no 9. no vem bra 2009. na po li go nu

Tehni~kog opitnog centra u Ni kin ci ma, da -

lo je o~e ki va ne re zul ta te. Rad na ta kvom

si ste mu na sta vqa se ka ko bi do bio sve od -

li ke voj nih ro bo ta, te od re |e ni ste pen sa -

mo stal no sti i in te li gen ci je.

Mo du lar nost

Ovo je tra jan za da tak Voj no teh ni~ kog

in sti tu ta, jer je za po ~e la no va era pri me -

ne ro bo ta u sa vre me nim si ste mi ma na o ru -

`a wa i voj ne opre me, a Re pu bli ka Sr bi ja

po sta la jed na od tri de se tak ze ma qa u sve tu

ko ja se ba vi voj nom ro bo ti kom. 

Si stem je mo du lar nog ti pa sa jed no -

stav nom pro me nom na me ne i vr ste na o ru -

`a wa. Mo ̀ e se ko ri sti ti u svim vre men -

skim uslo vi ma i na sko ro svim vr sta ma te -

re na. Wi me se upra vqa be ̀ i~ no, sa mo gu} -

no {}u jed no stav nog uve zi va wa u ko mand no-

in for ma ci o ni (C4I) si stem vi {eg ni voa. Sa

jed nog ko mand nog me sta mo gu }e je upra vqa ti

sa vi {e de se ti na iden ti~ nih ili ra zno rod -

nih si ste ma.

Sa sto ji od be ̀ i~ no da qin ski upra -

vqa nog gu se ni ~ar skog vo zi la bez po sa de

sred wih di men zi ja i bor be ne plat for me

sa mo du lar nim pro ti vo klop nim si ste -

mom. Gu se ni~ no vo zi lo ima te lo od za va -

re nih ~e li~ nih plo ~a, po gon ske to~ ko ve
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Mno gi na po mi wa we re ~i ro bot

od mah po mi sle na Ja pan, ali je aka de -

mik dr Mi o mir Vu ko bra to vi} ~o vek ko ga

svet ski stru~ wa ci sma tra ju pi o ni rom

mo der ne hu ma no id ne ro bo ti ke. Na i me,

bez we go ve ta~ ke nul tog mo men ta ZMP,

ko ju je usta no vio pre ~e tr de se tak go di -

na, ni je dan ro bot na sve tu ne bi mo gao

da na pra vi ni ko rak. I Ja pan ci pri zna -

ju da su we go va ot kri }a pre sud no uti ca -

la na raz voj svet ske ro bo ti ke.

Ina ~e, aka de mik Vu ko bra to vi}

svo je vre me no je ra dio kao in ̀ e wer u

Voj no teh ni~ kom in sti tu tu, a po sle pre -

la ska u In sti tut Mi ha i lo Pu pin i osni -

va wem Cen tra za ro bo ti ku 1968, pred -

vo dio je tim emi nent nih stru~ wa ka. U

vre me ka da o pra vqe wu hu ma no id nih

ro bo ta ni ko ni je raz mi {qao, pe ri o du

1972–1974. go di ne tim aka de mi ka Vu -

ko bra to vi }a na pra vio je pr ve ak tiv ne

eg zo ske le te.

SRPSKA ROBOTIKA



na pred woj stra ni vo zi la, a si stem osla -

wa wa je ne za vi san, sa tor zi o nim ela -

sti~ nim oslon ci ma, dok su gu se ni ce me -

tal ne sa dvo o so vin skim ~lan ci ma. Po -

kre ta we gu se ni~ nog vo zi la je elek tro mo -

tor no, a upra vqa we be ̀ i~ no.

Na vo zi lo se ugra |u je da qin ski be ̀ i~ -

no upra vqa na plat for ma sa pro ti vo klop -

nim ra ket nim si ste mom osa 90 mm, sa dva

lan se ra i osma tra~ ko-ni {an skom ka me rom

ili pro ti vo klop ni ra ket ni si stem M91 120

mi li me ta ra. Mo gu }a je ugrad wa i dru ge vr -

sta na o ru ̀ a wa.

Funk ci o ni sa we 

Si ste mom mi li ca upra vqa se da qin -

ski be ̀ i~ no sa ko mand nog me sta. Ko mand -

no-upra vqa~ ki pult sa sto ji se od upra vqa~ -

ke kon zo le sa te le ko mu ni ka ci o nim mo du li -

ma i lap top ra ~u na ra ko ji slu ̀ i za kon tro -

lu ka me re i bi ra we na ~i na ra da ka me ra

(vo ̀ wa–osma tra we–ni {a we we).

Vo zi lom se upra vqa po mo }u kon trol -

ne kon zo le ko ja ima al fa nu me ri~ ki ek -

ran, i on pri ka zu je tre nut ni sta tus i fun k -

ci je. Ta ko |e se sa ko mand ne kon zo le

upra vqa plat for mom i oru |em. Po sto ji

mo gu} nost po de {a va wa au to mat skog ra -

da – po kre ta wa po prav cu ka da se plat -

for ma ne pre kid no kre }e po prav cu. Do -

di rom na ko mand nu pa li cu pre sta je au -

to mat sko kre ta we i vra }a se kon tro la

na pa li cu. 

Ra ke ta se po je di na~ no opa qu je (le va

ili de sna) pri ti skom kom bi na ci je ta ste ra

sa ko mand nog pul ta.

Taj mo du lar ni ro bo ti zo va ni si stem

mo ̀ e bi ti u za {ti }e nom i skri ve nom po lo -

`a ju, a pu tem da qin skog upra vqa wa vo zi lo

sa na o ru ̀ a wem mo ̀ e se do ve sti na me sto

iz vo |e wa bor be nih dej sta va bez di rekt nog

iz la ga wa qud stva. Mo ̀ e se ko ri sti ti u to -

ku in ten ziv nih bor be nih dej sta va, ali i kao

fak tor iz ne na |e wa. 

Si stem ima re ̀ i me ra da u ko ji ma

omo gu }a va br zin sko pra }e we i po zi ci o ni -

ra we bor be nog i ne bor be nog si ste ma.

Upo tre bom ove da qin ski upra vqa ne

la ke mo du lar ne osma tra~ ko-bor be ne sta -

ni ce omo gu }a va se dej stvo po ne pri ja teq skoj

`i voj si li i sla bo oklo pqe nim i za {ti }e -

nim ci qe vi ma sa bez bed ne da qi ne i za {ti -

te ope ra te ra.

Ia ko su ovo ma li ko ra ci u voj noj ro -

bo ti ci, zna ~aj no je da su pro jek ti re a li zo -

va ni za re la tiv no krat ko vre me u Voj no teh -

ni~ kom in sti tu tu i da on za to ima ka pa ci -

te te. Na taj na ~in VTI sprem no do ~e ku je

vre me ko je do la zi, jer je ro bo ti za ci ja po je -

di nih voj nih si ste ma ne mi nov nost i pre ili

ka sni je bi }e pri me we na i u na o ru ̀ a wu Voj -

ske Sr bi je. 

Pri re di la Mi ra [VE DI]
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Ka ko je ovo vo zi lo ~e ti ri pu ta uma -

we na ver zi ja BVP M80, to su shod no to -

me i we go ve kon kret ne ka rak te ri sti ke

sma we ne, ali to ne uma wu je mo gu} nost da

se na we mu is tra ̀ e i is pi ta ju ra zne

funk ci je. Ta ko to vo zi lo mo ̀ e da pli va.

Osnov na na me na je i bi la da se na uma -

we noj ver zi ji bor be nog vo zi la pe {a di je

is pi ta ju plov ne od li ke. Is pi ti va wem vo -

`wom po raz li ~i tim vr sta ma te re na i

raz li ~i tim re ̀ i mi ma vo ̀ we i op te re -

}e wa po tvr |e ni su sa vla |i va we uspo na

do 30 ste pe ni, mo gu} nost kre ta wa uz i niz

ste pe ni ce i au to no mi ja ra da je od dva do

~e ti ri sa ta. Ja sno je da zbog kli ren sa i

di men zi ja kret nog de la (gu se ni ca) po sto je

ogra ni ~e wa u sa vla |i va wu vi si ne pre -

pre ka.

ISPITIVAWA

Mi li ca je ste mo du lar ni be ̀ i~ ni

da qin ski upra vqa ni sa vre me ni si stem

za bli sku pro ti vo klop nu bor bu na gu se -

ni~ nom vo zi lu sred wih di men zi ja bez po -

sa de, na me we na za efi ka snu za {ti tu ten -

ko pro la znih pra va ca, te za tak ti~ ko uni -

{ta va we utvr |e nih obje ka ta. Ve li ku efi -

ka snost po ka zu je i kao po mo} no sred stvo

spe ci jal nih pe {a dij skih pro ti vo klop nih

je di ni ca pri li kom ope ra ci ja iz vi |a wa,

nad gle da wa i va tre nog dej stva iz ne be -

zbed nih zo na po raz li ~i tim vr sta ma te -

re na i ur ba nim uslo vi ma. 

EFIKASNA ZA[TITA



T
enk T-34 sma tra se za je dan od sim bo la Dru gog

svet skog ra ta, ali u obla sti rat ne teh ni ke i ob -

ra scem za raz voj ten ko va ka kve da nas zna mo – sa

ba lan si ra nim od no som va tre ne mo }i, oklop ne

za {ti te i po kre tqi vo sti. Na stao je 1937, ka da

su u kon struk to rom bi rou Har kov skog pa ro vo znog za vo da

(HPZ), ali jas za vo da broj 183, iz ra |e ni teh ni~ ki cr te ̀ i

ten ka sa rad nom ozna kom A-20, na o ru ̀ a nog to pom ka li -

bra 76 mm L-11. U Za vod su, na men ski, za rad na no vom

ten ku po sla te de se ti ne in ̀ e we ra, ko je je pred vo dio

Adolf Ja ko vqe vi~ Dik. 
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Tenk slobode

S I M B O L  D R U G O G  S V E T S K O G  R A T A  –  T - 3 4

Tenk T-34 s pravom mo`e da se smatra za jedno 

od najefikasnijih oru|a u istoriji. Masovna

proizvodwa tih oklopwaka stvorila je osnovu 

za formirawe tenkovskih jedinica SSSR-a koje su

umar{irale u Berlin. Pre toga tenkovi T-34

u~estvovali su u borbama za Beograd. Proizvodio se

sa topovima 76 mm i 85 m, u varijantama koje se

uslovno ozna~avaju kao T-34-76 i T-34-85. 



U vre me na stan ka pr vih cr te ̀ a o~e ki -

va lo se da }e tenk ko ri sti ti to~ ko ve to kom

mar {a na pu tu, a u bor bi i u te ren skoj vo -

`wi gu se ni ce. Ta kav hi brid ni po gon, ko ri -

{}en na ten ku BT-5, stva rao je ve li ke te {ko -

}e u pro jek to va wu tran smi si je. O to me da li

tre ba pra vi ti hi brid ne ten ko ve ili sa mo gu -

se ni~ ne raz go va ra lo se i u Sta qi no vom ka -

bi ne tu. On se 1938. od lu ~io za iz ra du dva

pro to ti pa – hi brid nog A-20 i gu se ni~ nog A-

32, ~i ji su na cr ti iz ve de ni di rekt no iz A-

20 u kon struk tor skom bi rou KB-24 pod vod -

stvom Mi ha i la Ili ~a Ko {ki na i Alek san -

dra Alek san dro vi ~a Mo ro zo va. Za te dve

li~ no sti ve zu je se na sta vak isto rije razvo-

ja T-34.

Zbog efi ka sno sti ra da, po ~et kom

1939, tri bi roa za vo da Broj 183 u{la su u

je dan, na zvan „odel 520“, sa Ko {ki nom i

Mo ro zo vom. Oni su bi li za du ̀ e ni za pro -

ve ru dva pro to ti pa na po li go nu Za vo da. Ne -

ko li ko no vih ten ko va pri ka za no je 23. sep -

tem bra 1939. naj va ̀ ni jim li~ no sti ma Cr -

ve ne ar mi je. Oni su po dr ̀ a li na sta vak ra -

da na A-32 pod no vom in ter nom za vod skom

ozna kom A-34. Pod pri ti skom po tre be da

se pro ve de br zo pre na o ru ̀ a va we ten kov -

skih je di ni ca za od bra nu SSSR-a, 19. de -

cem bra 1939, uka zom Ko mi te ta od bra ne

Sa ve ta na rod nih ko me sa ra, usvo jen je u na -

o ru ̀ a we T-34, biv {i A-34. Pr vi pri me rak

za vr {en je u ja nu a ru, a na red ni fe bru a ru

1940. go di ne. 

Skri va ni 

od po sma tra ~a

Ka ko bi se pro ve la pla ni ra na is pi ti -

va wa (od 2.000 km vo ̀ we) i, ujed no, dr ̀ av -

nom vr hu pred sta vio tenk, oba pro to ti pa su

u no }i 5/6. mart 1940. kre nu la iz Har ko va

na mar{ do Mo skve. Skri va ni su od po sma -

tra ~a pre ci zno pla ni ra nom mar {ru tom iz -

van gra do va i se la, a pre la zi li su i za le -

|e ne re ke, kre }u }i se naj ~e {}e no }u. U no }i

17. mar ta ten ko vi su na Iva nov skom tr gu u

Kre mqu po ka za ni Sta qi nu i we go vim naj -

bli ̀ im sa rad ni ci ma. Za vre me mar {a Ko -

{kin se raz bo leo. Zdra vqe glav nog kon -

struk to ra po gor {a lo se i on je 26. sep tem -

bra 1940. umro, a no vi {ef Bi roa po stao

je Mo ro zov. U to vre me iza {li su iz za vo da

broj 183 pr vi se rij ski pri mer ci T-34, a

pro iz vod wa se pri pre ma la i u Sta qin grad -

skom trak tor skom za vo du (STZ). Se ri ja se te -

{ko uho da va la zbog slo ̀ e no sti ten ka, ne do -

stat ka ha la, no vih teh no lo {kih re {e wa ... 

Sma tra lo se da su mo to ri V-2 iz za vo -

da broj 75 u Har ko vu do sti gli zadovoqava-

ju~i re zul tat ka da su na prob nom sto lu ra -

di li 150 sa ti bez ot ka za. Za mon ta ̀ nu li -

ni ju T-34 ni su mo gla da se pro na |u osnov na

oru |a L-11, jer su ona pre sta la da se pro -

iz vo de 1939. go di ne! Jo{ je go re {to su ti

to po vi bi li po treb ni i za te {ke ten ko ve KV.

Po sle oko 400 T-34 sa L-11, fa bri ke su

pre {le na ugrad wu no vog oru |a 76 mm F-

34. Se kun dar no na o ru ̀ a we ni je se me wa lo

– je dan mi tra qez uz cev to pa, a dru gi na ~e -

o noj plo ~i ten ka. Do ju na 1941. pro iz ve de no

je 1.126 T-34, ko ji su, uglav nom, bi li pre da -

ti je di ni ca ma u pri gra ni~ nim okru zi ma. U

tim sa sta vi ma T-34 ~i ni li su sa mo pri bli -

`no 7,5 od sto ukup nog bro ja ten ko va u

trenutku kada su Nemci pokrenuli napad na

SSSR. 

U pr vim bor ba ma T-34 ni su se is ta -

kli zbog ni za raz lo ga ne ve za nih za tak ti~ -

ko-teh ni~ ke od li ke tog ten ka. Po sa de ni su

bi le ob u ~e ne ni za no vi tenk, ni ti za pred -

sto je }a rat na is ku {e wa. Ten kov ske je di ni -

ce ~e sto su bi le upu }i va ne u po gre {no vre -

me na po gre {no me sto. Re zer vni de lo vi ni -

su pri sti za li iz fa bri ka do is tu re nih sa -

sta va na fron tu. Kao je dan od ve li kih pro -

ble ma po ka zao se ne do sta tak vo zi la ko ja

mo gu da ote gle T-34 (ma se 26 to na) do ra -

di o ni ce. Zbog to ga su broj na vo zi la pa la u
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Po sa da: ~e ti ri ~la na 

Bor be na ma sa: 28,2–30,9 t za vi sno od pro iz vo |a ~a i se ri je

Po gon ska gru pa: di zel mo tor V-2-34 367,6 kW (500 KS)

Di men zi je:

du ̀ i na te la 6.100 mm

{i ri na 3.000 mm

vi si na 2.520 mm

kli rens 400 mm

Na o ru ̀ a we:

top ka li bra 76,2 mm F34 sa 97–100 gra na ta (tre nut no-fu ga sna OF-350, 

pan cir no-obe le ̀ a va ju }a BR-350A i po tka li bar na BR-350P)

do met 13.000 m

dva mi tra qe za ka li bra 7,62 mm DTM sa 3.600 me ta ka

Mak si mal na br zi na: 55 km/~

Au to no mi ja: na pu tu 300 km, a iz van pu ta 250 km

Oklop na za {ti ta:

~e lo 45 mm 

bo ko vi te la 40 i 45 mm

gor wa po vr {i na i pod 20 mm

ku po la 45 mm (52 mm na li ve noj ku po li)

Tak ti~ ko-teh ni~ ke ka rak te ri sti ke T-34 pro iz ve de nih 1943. 

Vod T-34 u mestu Fu`ina u Istri 1949. godine. 

Prvi tenk sa leva je T-34-76 proizveden 1943. godine 

u Uralma{zavodu. 



ru ke Ne ma ca. Do 9. ju la 1941. ve }i na T-34

bi la je uni {te na ili su po sta li plen pro -

tiv ni ka. 

Pr va pri li ka da se po ka ̀ e {ta mo ̀ e

T-34 bi la je bit ka za Mo sko vu u zi mu 1941.

go di ne. U isto ri ju Cr ve ne ar mi je u{li su pr -

vi he ro ji iz po sa da T-34. Ka pe tan La vri nen -

ko ostao je bez tri T-34 u bor ba ma, ali je do

po gi bi je 17. de cem bra 1941. uni {tio 52 ne -

ma~ ka ten ka u 28 bor bi. U vre me te {kih bor -

bi za glav ni grad SSSR-a T-34 bi li su tra -

`e na ret kost. Do po sled wih da na de cem bra

udeo T-34 ni je pre {ao 25–30 od sto ukup nog

bro ja ten ko va u jedinicama Crvene armije. 

Pod pri ti skom ne ma~ kog pro do ra pro -

iz vod wa T-34 se li se na is tok. Na li sti za -

vo da ko ji su fi na li zo va li ten ko ve na {ao

se i broj 112 iz Gor kog. U za vo du broj 183

ra di lo se u dve sme ne od po 11 sa ti ka ko

bi se po dr ̀ a la od bra na otax bi ne. U ju lu je

iz Har ko va u je di ni ce oti {lo 225 T-34, u

na red na dva me se ca po 250 ten ko va. U ok -

to bru, pre po ~et ka eva ku a ci je u du bo ku po -

za di nu fron ta u Ni ̀ wi Ta gil, pro iz ve de no

je 30 T-34. Od ne ko li ko za vo da for mi ran

je Ural ski ten kov ski za vod broj 183, ko ji je

kra jem de cem bra po ~eo mon ta ̀ u T-34 od de -

lo va do ne tih iz Har ko va. Pro iz vod wa mo -

to ra pre me {te na je u STZ, a u je sen 1941.

za vod broj 75 pre se lio se u ^e qa binsk.

Ia ko je do mar ta 1942. po stig nu ta dnev na

pro iz vod wa od de set mo to ra V-2, to je bi -

lo pre ma lo za rat ne po tre be. U me |u vre -

me nu, mo to ri su po ~e li da se pro iz vo de u

jo{ dva za vo da. 
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Vr lo slo ̀ e ne pri li ke oko Har ko va u pro le }e 1942. go di ne uti ca le su na od lu ku Na -

rod nog ko me sa ri ja ta od bra ne SSSR-a da se od pri vre me nih ~e ta sa te {kim ten ko vi ma

KV for mi ra je di ni ca za oja ~a we fron ta na kri ti~ nim prav ci ma. U Vla di mi ru, is to~ no

od Mo skve, pri ku pqe ni su ten ko vi od po sa de za 158. tbr. Na front su ten ki sti pri sti gli

31. ma ja 1942. i od mah bi li uve de ni u bor be za kon tro lu ju ̀ nih ru skih pro stran sta va.

Ten ko vi KV i T-34 iz 158. tbr su da ri li su se sa sna ̀ nim ne ma~ kim ten kov skim je di ni ca -

ma na pu tu za Sta qin grad. U bor ba ma sa Pa u lu so vom 6. ar mi jom i 40. ten kov skim kor pu -

som u se lu Boq {o je Troc ko je, za sa smo ne ko li ko ~a so va, 158. tbr osta la je bez 40 ten ko -

va i po lo vi ne qud stva, a za uz vrat su uni {ti li 85 ne ma~ kih ten ko va. Do re ke Don do {li

su sa mo se dam ten ko va, dva ar ti qe rij ska oru |a i ne ko li ci na au to ma ti ~a ra. 

Ka da su osta li bez jo{ dva ten ka, pre ̀ i ve li pri pad ni ci 158. tbr po vu ~e ni su u po -

za di nu, na od mor i re or ga ni za ci ju. Do bi li su no ve ten ko ve T-34 i po pu nu qud stvom, te se

ok to bra 1942. go di ne 158. tbr, pre for mi ra na u 158. ten kov ski puk, pod ko man dom 4. MK

vra ti la na ra ti {te. Pri dru ̀ i la se je di ni ca ma kon cen tri sa nim za uni {ta va we 6. ar mi -

je. Ten ki sti su od 19. do 23. no vem bra 1942. go di ne iz ve li pro dor sa ju ̀ nog prav ca. Po -

sle po be de kod Sta qin gra da puk se svr stao u li stu elit nih, pod no vim ime nom – 42. gar -

dij ski ten kov ski puk. Pod ko man dom 3. gar dij skog SMK puk se pri dru ̀ io ofan zi vi u sme ru

Ro sto va. Puk je 28. apri la 1943. u se lu Dar jev ka, u Ro stov skoj obla sti, pre for mi ran u

36. gar dij sku tbr, pod re |e nu 4. gar dij skom SMK, u ~i jem sa sta vu je osta la do kra ja ra ta i

bo ri la se za jed no sa tri gar dij ske me ha ni zo va ne bri ga de. 

Po sle dru gog od mo ra i po pu ne 36. gtbr je av gu sta 1943. za u ze la po lo ̀ a je na re ci

Mi us, na ula zu u Don bas. Nem ci su od lu ~i li da po sva ku ce nu bra ne taj ru dar ski ba zen i

za to su vo |e ne iz u zet no te {ke bor be. Ten ki sti su po sle pro do ra od 200 ki lo me ta ra u du -

bi nu pro tiv ni~ kog po ret ka do {li do oba la Azov skog mo ra. 

Od na stan ka 36. gtbr pod tom ozna kom, na ~e lu je di ni ce pro me ni lo se osam ko man da -

na ta. ^e ti ri su po gi nu la u bor ba ma, je dan je po vre |en u ude su i sa mo dva su pre da la du -

`nost po po tre bi slu ̀ be. Od bor bi na re ci Ju ̀ ni Bug do za vr {et ka ra ta ko man dant je bio

gar dij ski pu kov nik @ukov. Pod ko man dom @uko va 36. gtbr bo ri la se za Ode su, za Mol da -

vi ju, pro stor u{}a Du na va. Br zim pro do rom pro {la je pre ko Du na va do Var ne na oba li

Cr nog Mo ra. Za tim su ten ki sti iz ve li mar{ do Sr bi je, po sle oslo bo |e wa Be o gra da i

for si ra wa Du na va bo ri li su se u Ma |ar skoj. To kom osam da na fe bru a ra 1945, 36. gtbr

vo di la je te {ke bor be pro tiv ne ma~ kih ten ki sta oko re ke Hron. Na red bom od 25. fe bru a -

ra ~i tav 4. GSMK iz ve den je iz bor be nih dej sta va u re jon gra da Se ~ew. To kom 1.000 da na

rat ne isto ri je bri ga da je pre {la 8.500 km. 

Po sle ra ta bri ga da je pre me {te na, pr vo, u Te mi {var u Ru mu ni ji, za tim u Jam bol u

Bu gar skoj. De cem bra 1947. go di ne 36. gtbr do bi la je na re |e we da ide u otax bi nu, u grad

Al ~evsk u Lu gan skoj obla sti u Don ba su i isto vre me no da se pre for mi ra u puk u sa sta vu

4. di vi zi je na sta le pre for mi ra wem rat nog 4. GSMK.

SLAVNA 36.  TENKOVSKA BRIGADA

Jedini sa~uvani T-34-76 na Balkanu nalazi se u zbirci Muzeja otaxbinskog rata u Bawaluci



Sva tri za vo da za du ̀ e na za pro iz vod -

wu T-34 to kom ra ta, pro vo di la su mo di fi ka -

ci je na osnov nom pro jek tu u ho du, pa se mo ̀ e

na pr vi po gled pre po zna ti oda kle do la zi kon -

kre tan T-34. U STZ zna tan broj va re nih ele -

me na ta za me wen je li ve nim. U vre me Sta qin -

grad ske bit ke pre ki nu ta je pro iz vod wa u STZ,

a ne do sta tak ten ko va na do me {}en je uvo |e -

wem u la nac mon ta ̀ e T-34 za vo da iz ^e qa -

bin ska, Om ska i Ural ma{ za vo da. To kom

1942. i 1943. pre ki nu ta je do sta va gu me, pa su

to~ ko vi na ten ko vi ma bi li pot pu no me tal ni. 

Mo di fi ka ci je u ho du

Naj vi {e iz me na pre tr pe la je ku po la

ten ka. U po ~et ku, iz ra |i va na je za va ri va -

wem. Ima la je je dan ve li ki po klo pac ko ji se

otva rao pre ma na pred, pa je ko man dir mo -

rao da iz vi ru je i da se iz la ̀ e pro tiv ni~ koj

va tri. Sa to pom F34 pro me ni la se teh no -

lo gi ja iz ra de ku po le – od ta da je naj ~e {}e

bi la li ve na. Na ten ko vi ma ko ji su pro iz vo -

|e ni od po sled wih me se ci 1942. ugra |i va ne

su pre o bli ko va ne ku po le hek sa go nal nog ob -

li ka u tlo cr tu, sa dva okru gla lu ka za ula zak

i iz la zak po sa de, ume sto jed nog ve li kog, te

sa ni zom iz me na. Iz ra |i va ne su li ve wem

ili ko va wem, za vi sno od za vo da. Od le ta

1943. na ku po le su ugra |i va ne ko man dir ske

ku po li ce KV-1S. 

Blen da to pa iz ve de na je iz ra zi to za -

o bqe na. Oklop na za {ti ta po ve }a na je na

~e lu sa 45 na 75 mm, sa bo ka sa 45 na 52

mm. Po sa de su se po seb no `a li le na ne do -

sta tak pro sto ra i ne u do ban rad u ten ku. To -

kom ga |a wa ten ki sti su te {ko di sa li u vo -

zi lu pu nom ba rut nih ga so va. Projektanti su

pro blem po ku {a li da re {e si ste mom za

pre ~i {}a va we va zdu ha ci klon i ven ti la to -

rom. Ia ko su pro ve de ne te iz me ne, T-34 ni -

ka da ni su po sta li udob na vo zi la i ni su se

mo gli po re di ti sa kom fo rom ne ma~ kih i

ame ri~ kih oklop wa ka. U ku po li T-34 bili

su sme {te ni pu ni lac i ko man dir ten ka, ko -

ji je ujed no bio ni {an xi ja. Ako se ima u vi -

du da je u is toj po zi ci ji na dve du ̀ no sti bio

i ko man dir tak ti~ ke je di ni ce – vo da ili ~e -

te, on da se mo ̀ e za mi sli ti ko li ko je ofi -

cir bio pre op te re }en oba ve za ma to kom

bor be. 

Za vre me pro iz vod we naj ma we pro me -

na pre tr pe lo je te lo ten ka ko je se po ka za lo

kao iz u zet no re {e we sa bo~ nim stra ni ca ma,

ko je su bi le pot pu na no vost u vre me po ja ve

T-34. ^e lo te la bi lo je za ko {e no pod uglom

od 60° i na taj na ~in se znat no po ve }a la de -

bqi na pan cir nog ~e li ka ko ju je mo rao da sa -

vla da pro jek til pro tiv ni~ kog ten ka ili pro -

tiv ten kov skog oru |a. Osnov ni oklop bio je

de bqi ne 45 mi li me ta ra. Bo~ ni deo te la

ten ka, iz nad gu se ni ca, bio je pod uglom od

40°, a zad wi deo te la 48°. ^e lo ku po le bi lo

je de bqi ne 45 mi li me ta ra. 

I po red ve li kih rat nih gu bi ta ka, ma -

sov na pro iz vod wa po voq no se od ra zi la na

po pu nu ten kov skih je di ni ca Cr ve ne ar mi je.

U onim je di ni ca ma ko je su u{le u Kur sku

bit ku, ju la 1943. go di ne, T-34 ~i ni li su 62

od sto ten kov skog par ka (2.033 ten ka od

3.258). To kom te bit ke zna ~aj T-34, sa oru -

|em od 76 mm, bio je na vr hun cu. 

No vi ne ma~ ki ten ko vi na met nu li su

po tre bu za no vim oru |em ve }eg ka li bra.

Ten ki sti Cr ve ne ar mi je do bi li su T-34 sa

oru |em 85 mm, a sta ri pri mer ci po ste pe no

su, od po ~et ka 1944, od la zi li u je di ni ce u

po za di ni, za obu ku ten ki sta. Ia ko se to kom

ra ta ko ri sti la sa mo ozna ka T-34, bez od -

re |i va wa va ri jan te, na knad no su se u li te -

ra tu ri po ja vi le uslov ne ozna ke T-34-76 i T-

34-85. 

Ten ko vi T-34-76 odr ̀ a li su se u pro -

iz vod wi do sre di ne 1944. go di ne. Do ta da

iz ra |e no je 35.294 pri mer ka T-34 pr ve ge -

ne ra ci je i to 33.929 u osnov nom mo de lu sa

oru |em 76 mm, za tim 1.170 ten ko va sa pla -

me no ba ca ~em i 195 ko mand nih vo zi la. Ia -

ko se T-34-85 ma sov no pro iz vo dio, zna tan

broj T-34-76 za dr ̀ ao se u je di ni ca ma ~ak i

u Ber li nu. Po sle ra ta osta li su u na o ru -

`a wu SSSR-a do po ~et ka pe de se tih. 

No vi ka li bar 

i ku po la 

U vre me Kur ske bit ke, le ta 1943,

Nem ci su u bor be uve li no vu ge ne ra ci ju ten -

ko va sa mo} nim oru |i ma i sna ̀ nim oklo -

pom. Cr ve na ar mi ja mo ra la se po sta ra ti

da {to pre do |e do usa vr {e nog ten ka, ali

ne po ce nu pre la ska na pot pu no nov pro iz -

vod. U to vre me ra di kal no je mo der ni zo van

T-34 u okvi ru pro jek ta T-43, ali sa sta rim

oru |em F-34. Ia ko je ve} mno go ura |e no,

mo ra lo se od u sta ti od ta kvog pri stu pa, jer

se na boj nom po qu po ka za lo da ka li bar 76

mm ne mo ̀ e da za u sta vi ne ma~ ke ten ko ve.

1. januar  2010.24

Na po li go nu u Ku bin ki vi de lo se da pro jek til

76 mm ne mo ̀ e da pro bi je bo~ nu stra ni cu

ne ma~ kog ti gra na uda qe no sti od sa mo 200

me ta ra. Za to je hit no ot po ~eo rad na mi ni -

mal nom pri la go |a va wu T-34 za oru |e ka li -

bra 85 mm. Te sti ra wa su pro {la ~e ti ri

raz li ~i ta mo de la oru |a. 

U za vo du broj 183, ja nu a ra 1944, iz -

ra |e ni su pr vi pri mer ci T-34-85 sa oru |em

D-5T, pro jek to va nim u za vo du broj 9, na men -

Deo ten ko va na o ru ̀ an je 1942. i

1943. pla me no ba ca ~i ma ATO-41 i ATO-

42, ugra |e nim ume sto mi tra qe za u ~e lo

vo zi la. Ta kvi ten ko vi, sa ozna kom TO-34,

ula zi li su u sa stav sa mo stal nih ba ta qo -

na i pu ko va. Ko man dir ski tenk T-34K

imao je avi ja cij sku ra dio-sta ni cu, a ge -

ne ral ski T-34F sta ni cu do me ta 120 ki -

lo me ta ra. Oko 150 ten ko va pro iz ve de no

je 1943. kao lov ci ten ko va sa oru |em 45

mm ZIS-4. 

Ten ko vi za iz vla ~e we na ba zi te la

T-34 pro iz vo di li su se 1942. go di ne. Za -

tim, iz ra |i va ni su ten ko vi no sa ~i mo sta

sa mo stom du ̀ i ne 7,7 me ta ra. Na de lu

stan dard nih ten ko va ko ri {}e ni su ure -

|a ji za ~i {}e we mi na PT-3, od no sno PT-

34. Upo re do sa T-34-85 pro iz vo di li su

se ko man dir ski tenk i pla me no ba ca~ OT-

34-85. 

DERIVATI T-34



ski za ten ko ve po ro di ca KV i IS. Re~ je o

oru |u na sta lom po uzo ru na ona iz Ne ma~ -

ke. Za pr va ~e ti ri me se ca 1944. go di ne pro -

iz ve de no je 255 pri me ra ka ten ko va sa D-5T,

pre za vr {et ka raz vo ja no vog oru |a 85 mm

ZIS-S-53, na sta log u Cen tral nom ar ti qe -

rij skom kon struk ci o nom bi rou (CAKB) na

osno vu pro tiv a vi on skog oru |a ob ra sca

1939 (kod nas po znat kao M39). 

U po ~et ku, S-53 pa tio je od broj nih

teh ni~ kih pro ble ma, po seb no sa pro tiv tr -

zaj nim ure |a jem. S vre me nom su pro ve de ne

po treb ne iz me ne na me ha ni zmu i teh no lo -

gi ji pro iz vod we i S-53 je pri hva }en kao

stan dard no oru |e T-34-85, naj pre u za vo -

du 112, po ~ev {i od fe bru a ra 1944, a za -

tim od mar ta u za vo du 183 i od ju na u za -

vo du 174. 

U od no su na T-34-76 naj u o~ qi vi ja raz -

li ka na T-34-85 je ste no va znat no ve }a ku -

po la. Ona je na ten ko vi ma sa D-5T ima la

dva ~la na po sa de, a sa S-53 tri ~la na po -

sa de. Na te lu ten ka na pra vqe ne su sit ne iz -

me ne, ka kve bi za si gur no bi le ura |e ne i

bez pro me ne oru |a. To kom 1944. po ste pe no

su uve de ne teh ni~ ke no vi ne na mo to ru – re -

gu la tor za sve re ̀ i me i no vi pre ~i sta~ va -

zdu ha mul ti ci klon, za tim dva ven ti la to ra u

ku po li, ni {an T[-15, elek tri~ ni oki da~

glav nog oru |a i mi tra qe za, ra dio-sta ni ca

9RS, ume sto 9RM po ve }a nog do me ta od 22

na 27 ki lo me ta ra i ra dio-sta ni ca RSB-F

na ko man dir skim ten ko vi ma. 

Ia ko su pro iz vo di ra znih fa bri ka bi -

li stan dar di zo va ni po tak ti~ ko-teh ni~ kih

ka rak te ri sti ka ma, raz li ko va li su se zbog

pri me ne raz li ~i tih teh no lo {kih pro ce sa.

Iz va na se ten ko vi pre po zna ju po me stu {a va

na li ve noj ku po li i ob li ku ko man dir ske ku -

po li ce. Od ja nu a ra 1945. luk ko man dir ske

ku po li ce, ume sto dva de la, imao je je dan. 

Pro iz vod wa T-34-85 na sta vqe na je i

po sle pa da Ber li na. U dru goj po lo vi ni 1945.

iz ra |e no je 4.758 ten ko va, a 1946. oko

2.700. Iz va na su se raz li ko va li po raz me -

{ta ju ven ti la to ra – u za vo du 112, ume sto dva

ven ti la to ra, sme {te na je dan po red dru gog,

pre me sti li su je dan ven ti la tor iz nad cen -

tral nog de la ten ka, ra di bo qe ven ti la ci je

bor be nog ode qe wa. Te {ko se mo ̀ e od re di -

ti ta ~an broj pro iz ve de nih T-34. Ra zni iz -

vo ri iz Ru si je na vo de od 61.293 do 61.382

pri me ra ka. Raz li ka u od no su na uku pan broj

mo ̀ e da se sma tra za ne ma ri vom.

U ten kov skim je di ni ca ma SSSR-a, po

broj no sti T-34 osta li su do mi nant ni po ko -

li ~i na ma sve do kra ja pe de se tih, jer su po -

sto ja li pro ble mi u osva ja wu se rij ske pro iz -

vod we no vih ten ko va. Tenk T-44 pro iz vo dio

se upo re do sa T-34 u pe ri o du 1944–1946,

ali je ukup no iz ra |en sa mo 1.631 pri me rak.

Mno go se o~e ki va lo od T-54, ali se pro iz -

vod wa po la ko uho da va la, po ~ev {i od 1947.

go di ne. Te go di ne u je di ni ca ma se na la zi lo

oko 18.000 T-34. Sta ri ten ko vi ras ho do va -

ni su pra te }i di na mi ku do la ska T-54. Tek u

{e zde se tim T-34 pre pu {ta pro stor pli mi

no vih ten ko va. 

Ka ko bi se odr ̀ ao ko rak sa vre me nom,

ve }i na T-34 mo der ni zo va na je to kom re mon -

ta. U po ~et ku su mo di fi ko va ni mo to ri na

stan dard V-34-M11. Za vo za ~a je ugra |en

ure |aj za no} nu vo ̀ wu – BVN. Na de snoj

stra ni te la ten ka mon ti ran je in fra cr ve ni

ure |aj FG-100. Ure |aj za osma tra we u ko -
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Pred ula zak u Sr bi ju 36. gtbr pri -

mi la je tenk T-34 sa fa bri~ kim bro jem

4080297, pro iz ve den u Sor mov skom za -

vo du, ko ji se sa da ~u va na vi so kom po sta -

men tu u Lu gan sku u Ukra ji ni. Na ten ku pi -

{e „Od oca [uq gi – si nu Ki sen ku“, po red

me dve da, rat nog zna ka bri ga de. Po sle

oslo bo |e wa se la Po krov sko u We pro pe -

trov skoj obla sti, Ja kov Fe do ro vi~ [uq -

gi dao je no vac za li~ ni tenk gar dij skog

po ru~ ni ka Ki sen ka. Po sla ra ta taj tenk

je oti {ao na kraj wu ta~ ku is to ka SSSR-a,

na ostr vo Sa ha lin.

Ja nu a ra 1968, to kom re dov nog ra da

na ten ku, unu tar ku po le pro na |e na je plo -

~i ca sa nat pi som iden ti~ nim onom ka kav

je tenk to kom ra ta imao na ku po li. Na

ini ci ja ti vu ko man dan ta Da le ki sto~ nog

voj nog okru ga ge ne ra la ar mi je Tol bu ka

(ko man dant 14. gmbr u bor ba ma za Be o -

grad), tenk je 1971. po sta vqen na po sta -

ment. 

LI^NI TENK

U prvim ~asovima posle oslobo|ewa Beograda – tenk T-34-76 

Tenk T-34-85 iz ratne 

proizvodwe na ve`bi 1948. godine

u okolini Mladenovca



man dir skoj ku po li MK-4 za me ni li su no vi

TPK-1 ili TPKU-2B. Ume sto mi tra qe za DT

ugra |en je DTM sa te le skop skim ni {a nom –

PPU-8T. Od 1952. ten ko vi su, ume sto ra dio-

sta ni ce 9-R, do bi li 10-RT-26E... U do ku men -

ti ma So vjet ske ar mi je mo der ni zo va ni ten -

ko vi do bi li su ozna ku T-34-85, ob ra zac

1960.

Na knad no su ti oklop wa ci do bi li usa -

vr {e ni no} ni ure |aj TVN-2 i ra dio-sta ni cu

R-123. Iz ve stan broj T-34 ostao je bez na o -

ru ̀ a wa i pre pra vqen je u TZI T-34T, sa mo -

hod ne di za li ce SPK-5 i 10M, no si vo sti do

10 to na, a za tim su ti ne ka da {wi ten ko vi

pre tvo re ni u vo zi la za ra di o lo {ko-he mij -

sko iz vi |a we. Po sled wi ten ko vi T-34-85 iz

na o ru ̀ a wa po vu ~e ni su u pr voj po lo vi ni se -

dam de se tih, iz za ba ~e nih gar ni zo na u Si bi -

ru i na Da le kom is to ku. 

Oslo ba |a we Sr bi je

Zna tan broj ten ko va T-34 ko ri {}en je

u bor ba ma pro tiv Si la oso vi ne na Bal ka nu,

kao glav no ma ne var sko sred stvo u raz bi ja -

wu kon cen tra ci je ne ma~ kih elit nih je di ni ca

u cen tral noj Sr bi ji, ko je su bra ni le ulaz u

Pa non sku rav ni cu, put za na sta vak pro do ra

Cr ve ne ar mi je pre ma Ne ma~ koj. Je di ni ce

Tre }eg ukra jin skog fron ta, pod ko man dom

mar {a la Tol bu hi na, u bor ba ma za oslo bo -

|e we Sr bi je, u je sen 1944, ko ri sti le su sa -

mo ten ko ve T-34. U svim je di ni ci ma od re |e -

nim za ula zak u Sr bi ju, 20. sep tem bra 1944,

u tre nut ku ka da su po ~e le pri pre me za ofan -

zi vu, na la zi lo se 358 ten ko va i sa mo hot ki,

uglav nom T-34 i Su-85. Kao oja ~a we na

front je, do po ~et ka ok to bra, do {lo do dat -

nih 546 ten ko va i sa mo hot ki za re dov nu po -

pu nu je di ni ca i na dok na du gu bi ta ka. Ten ko vi

T-34 bi li su i u na o ru ̀ a wu je di ni ca Dru gog

ukra jin skog fron ta, ko je su oslo bo di le Ba -

nat i on da kre nu le pre ma se ve ru. 

Na po ~et ku ofan zi ve u is to~ ne de lo ve

Sr bi je u{le su je di ni ce 57. ar mi je Tre }eg

ukra jin skog fron ta. U 57. ar mi ji, u 32. gar -

dij skoj me ha ni zo va noj bri ga di, bi lo je 18 T-

34, pri mqe nih ok to bra 1944. go di ne. Po

~e tu ten ko va T-34 ima li su 53. sa mo stal ni

mo to ci kli sti~ ki puk (de set ten ko va) i 1201.

sa mo hod ni ar ti qe rij ski puk (osam ten ko va). 

Ka da su Cr ve no ar mej ci do {li do Mo -

ra ve, stvo re ni su pred u slo vi za pro dor po -

kret ne gru pe fron ta ^e tvr tog gar dij skog sta -

qin grad skog me ha ni zo va nog kor pu sa (4.

GSMK), od re |e nog za ula zak u Be o grad. U we -

go vom sa sta vu na la zi lo se 160 ten ko va T-34 –

pri bli ̀ no 50 T-34-76 i 110 T-34-85. Glav -

ni na ten ko va bi la je u 36. gar dij skog ten kov -

skoj bri ga di (gtbr), ko ja se u to vre me sma tra -

la za iz u zet no po u zda nu i do bro uve ̀ ba nu je -

di ni cu, te u sa sta vu tri gar dij ske me ha ni zo -

va ne bri ga de – 13. gmbr, 14. gmbr i 15. gmbr. 

Ta ma sa od teh ni ke br zo je sa vla da la

Nem ce i otvo ren je put ka Be o gra du. Za taj

za da tak, 11. ok to bra u pod ne, 4. GSMK na -

la zio se u po la znom re jo nu za pre la zak Mo -

ra ve kod Do we Li va di ce. Ten ko vi T-34 pre -

{li su Mo ra vu pre ko ne ma~ kog mo sta, no si -

vo sti 30 to na. Do zo re 12. ok to bra ten ko vi

su bi li na le voj oba li Mo ra ve na pu tu za

Be o grad. Glav ni udar u ko jem su bi li ten ko vi

T-34 iz 36. gtbr, 13. i 14. gmbr i{ao je

prav cem pre ko Mla de nov ca, a po mo} ni

udar, prav cem na ko jem se na la zi la 15. gm-

br, vo dio je pre ko Sme de re va. Ten ko vi T-34

iz te bri ga de u{li su u bor bu je dan sat po -

sle po ~et ka po kre ta ka re jo nu Lu gav ~i ne. Ka -

da su Nem ci iz ba ci li iz stro ja dva ten ka,

po ~e la je `e sto ka bor ba. Na red ni po ku {aj

da za u sta ve ten ko ve i me ha ni zo va nu pe {a -

di ju Nem ci su u~i ni li u Ra qi, ali su bi li

po ra ̀ e ni do ju tra 13. ok to bra. Ka sno uve ~e

T-34 do {li su do oba le Du na va i ta ko su od -

se kli Nem ce kon cen tri sa ne u Sme de re vu i

Po ̀ a rev cu. 

Za to vre me glav ni na 4. GSMK pro bi ja -

la se kroz sna ̀ nu od bra nu za du ̀ e nu da po

sva ku ce nu obez be di iz vla ~e we gru pe ar mi ja

E na se ver. U se lu Na ta lin ci, 12. ok to bra

pre pod ne, na ten ko ve T-34 iz 36. gtbr ukr -

cao se ba ta qon 4. bri ga de 21. di vi zi je

NOVJ. Ma sa T-34 jur nu la je na To po lu po sle

sna ̀ nog va tre nog na le ta vi {e ar ti qe rij -

skih di vi zi o na, za vr {e nog plo tu ni ma ka }u -

{a. Ten ko vi su ve li kom br zi nom u{li u grad

i iz ba ci li Nem ce. 

Ten ki sti 36. gtbr kod Be lo sa va ca na i -

{li su na pro tiv ten kov sku za se du sa oru |i ma

88 mm. Ten ko vi T-34 iz pred wih de lo va bri -

ga de pre {li su pre ko ne ma~ kih va tre nih po -

lo ̀ a ja i na sta vi li da qe pre ma Mla de nov -

cu. To kom ve ~e ri, 12. ok to bra, u grad su u{li

T-34 sa de san tom au to ma ti ~a ra. Kre ta li su

se sa upa qe nim fa ro vi ma, uz ja ku va tru iz

svih oru |a. Ne ma~ ka od bra na je slo mqe na.

Pro dor iz ve den 12. ok to bra pla ti la je 36.
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Pred ula zak na Bal kan sva sred stva

rat ne teh ni ke 4. GMK do bi la su be le tak -

ti~ ke ozna ke sa si lu e ta ma `i vo ti wa.

[a blo ni su iz ra |e ni za sve je di ni ce di -

rekt no pod re |e ne ko man di tog sa sta va.

Ten ko vi T-34 iz sa sta va 36. gar dij ske

ten kov ske bri ga de, u ko joj se na la zi la

glav ni na ten ko va od re |e nih za oslo bo -

|e we Be o gra da, ima li su ozna ku me dve da

iz dig nu tog na no ge. Ten ko vi T-34 iz 13.

gar dij ske me ha ni zo va ne bri ga de ima li su

je le na, iz 14. gmbr ko wa, a iz 15. gmbr

la stu. U sa sta vu 62. sa mo stal nog mo to ci -

kli sti~ kog ba ta qo na bi lo je 10 T-34 sa

si lu e tom `i ra fe. 

SIMBOLI

Tenk T-34-76 iz 15. gardijske mehanizovane brigade 

u podr{ci jugoslovenskim snagama u Barawi po~etkom 1945. godine



gtbr sa oko 15 o{te }e nih i uni {te nih ten -

ko va. 

Ten ko vi su u Ra qu u{li ra no uju tro 13.

ok to bra. Nem ci su se po vu kli pre ma Ava li,

ure |e noj u sna ̀ an ~vor od bra ne. Pro boj pr -

vog po ja sa ne ma~ ke od bra ne Be o gra da po ~eo

je to kom no }i 13/14. ok to bar: pr vi su u ro -

vo ve pro dr li ten ko vi 36. gtbr, a za tim glav -

ni na 4. GSMK i Pr va pro le ter ska di vi zi ja

NOVJ. Ten ki sti su u Ku mo dra ̀ u na krat ko za -

sta li pred va tre nim zi dom, ali su po sle

ukla wa wa te pre pre ke pro du ̀ i li da qe u ta -

da pe ri fer no na se qe Ba wi ca. 

To kom no }i 14. ok to bra na po mo} nom

prav cu ten ki sti 15. gmbr su ko bi li su se sa

elit nim mo to ri zo va nim pu kom SS di vi zi je

Bran den burg. Pri me ni li su uo bi ~a je nu tak -

ti ku no} nog bo ja: u dr skom, br zom pro do ru

sa upa qe nim sve tli ma ukli ni li su se u ne -

ma~ ku ko lo nu. Gu se ni ca ma su pre ga zi li ne -

ma~ ka vo zi la i `i vu si lu i na sta vi li ka Be -

o gra du. U za vr {nim bor ba ma od 14. do 20.

ok to bra, 4. GSMK na {ao se pred dve gru pe

pro tiv ni~ kih sna ga – jed noj na zva noj po ge ne -

ra lu [ne ken bur ge ru (Schnec ken bur ger) u sa -

mom Be o gra du, sa oko 30.000 qu di, i dru goj

[tet ner (Stet tner), sa sli~ nim bro jem qu di,

ko ja je po ku {a va la da se pro bi je iz Sme de -

re va u Be o grad. 

Bit ka za Be o grad

Ten ki sti su do bi li pre sud ni za da tak u

pro do ru u grad, jer je do ne ta od lu ka da se ide

u fron tal ni udar na uskom od se ku. O~e ki va -

la se sna ̀ na i do bro ure |e na pro tiv ten kov -

ska od bra na. Nem ci su iz gra di li ~vo ro ve

od bra ne na Ka le meg da nu, Sla vi ji, na pri la -

zi ma Sav skom mo stu, oko blo ka zgra da mi ni -

star sta va u pod ru~ ju uli ce Kne za Mi lo {a i

Ne ma wi ne, oko Glav ne `e le zni~ ke sta ni ce i

na Ve li kom Vra ~a ru. Na ~vo ro vi ma od bra -

ne ure |e ni su va tre ni po lo ̀ a ji oru |a 88 mm

i samohotki ko ji ma su pla ni ra li da za u sta -

ve T-34. For mi ra ni su po seb ni pro tiv ten -

kov ski sa sta vi, na o ru ̀ a ni pan cer fa u sti ma

i pla me no ba ca ~i ma.

U cen tru bor be nog po ret ka, na prav cu

Ba wi~ ki vis–Au to ko man da–Ka le meg dan, na -

la zi le su se 36. gtbr i osta le je di ni ce 4.

GSMK. Bri ga de su for mi ra le ju ri {ne od re -

de sa ten ko vi ma, pe {a di jom, ar ti qe ri jom,

mi no ba ca ~i ma i pi o ni ri ma. Od re di ma su

pri do da te ~e te NOVJ. Nem ci su za „do ~ek“

ure di li pro tiv ten kov ske i stre qa~ ke ro vo -

ve, ar mi ra no be ton ska sklo ni {ta za oru |a i

bun ke re na ras kr sni ca ma. Deo zgra da pri -

pre mqen je za od bra nu, a ka na li za ci ja za

ma ne var. 

Pr vog da na, 14. ok to bra, po pod ne i to -

kom no }i 14/15. ok to bar, uz po dr {ku T-34 iz

36. gtbr i 13. gmbr, sa vla da ni su od bram be -

ni po lo ̀ a ji na Ba wi ci, De di wu i Mi lo {ev -

cu, pa su se 36. gtbr i Pr va pro le ter ska di -

vi zi ja NOVJ po kre nu le pre ko Au to ko man de

ka Sla vi ji, a 13. gmbr da qe pre ma tr ka li -

{tu. Uz po dr {ku T-34 Pr va pro le ter ska
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Na ulicama Beograda oktobra 1944. godine Nemci su koristili protivtenkovska oru|a

kalibra 88 mm, {to potvr|uje snimak razorenog T-34-85

Oklopwak T-34-85 iz 36. gardijske tenkovske brigade u Beogradu oktobra 1944. godine.

Broj 3 pored brigadne takti~ke oznake predstavqa 3. bataqon u brigadi.



bri ga da pro bi la se to kom no }i 15. ok to bra

od Sla vi je do Glav ne po {te i Na rod ne skup -

{ti ne. Ten ki sti 14. gmbr u~e stvo va li su u

bor ba ma za Vo ̀ do vac i Gim na zi ju kra qa

Alek san dra. Ten ko vi su ima li pre su dan zna -

~aj za uni {ta va we ne ma~ ke od bra ne u fa -

bri ci Be o me tal. Bor be su na sta vi li na Zve -

zda ri. To kom da na 15. ok to bra ten ki sti i

pe {a di ja uni {ti li su od bra nu na Ve li kom

Vra ~a ru i u Uli ci kra qa Alek san dra kod Vu -

ko vog spo me ni ka. 

Nem ci iz sme de rev skog prav ca pro bi -

li su se u no }i 15/16. ok to bar do Cvet ko ve

me ha ne i Vra ~a ra. U no} nim, po seb no `e -

sto kim bor ba ma po ti snu li su par ti za ne i

cr ve no ar mij ce iz 14. gmbr. Uju tro, 16. ok to -

bra, pe {a di ja Dru ge pro le ter ske bri ga de

NOVJ i de lo vi 36. gtbr uni {ti li su Nem ce u

re jo nu Uli ce kra qa Alek san dra. Za to vre -

me 13. gmbr bo ri la se za `e le zni~ ku sta ni -

cu gde su Nem ci iz ra di li ni zo ve ar mi ra no -

be ton skih sklo ni {ta. Uju tro 17. ok to bra

Nem ci su po ti snu li 15. gmbr iz Ve li kog i

Ma log Mo krog Lu ga, a to kom pre po dne va 21.

udar na di vi zi ja i 15, uz po dr {ku ka }u {a i

avi ja ci je, sta bi li zo va la je sta we na is to~ -

nim pri la zi ma gra du. Pred ve ~e su pre {li u

pro tiv u dar i uni {ti li pre o sta le Nem ce na

Sme de rev skom pu tu. Nem -

ci su po ku {a li o~aj ni~ ki

pro dor pre ko Ava le, na -

o ru ̀ a ni sa mo li~ nim na -

o ru ̀ a wem. Avi ja ci ja i

ar ti qe ri ja su se po bri -

nu le za te sa sta ve, a

osta tak je uni {ten kod

Bo le ~a.

U no }i 17/18. ok to -

bar pre gru pi sao se 4.

GSMK ta ko {to su ten ko -

vi T-34 do de qe ni kao oja -

~a we stre qa~ kim di vi zi -

ja ma i NOVJ. 

Ten ko vi su po dr ̀ a li

par ti za ne iz 236. stre -

qa~ ke di vi zi je u bor ba ma

za cen tar gra da. Po pu lar ne tri de set ~e tvor -

ke i par ti za ni iz Pr ve pro le ter ske do {li

su 19. ok to bra do pa la te Al ba ni ja i ho te la

Mo skva. To kom no }i 18/20. ok to bar Nem ci

su po ~e li da se iz vla ~e pre ko mo sta na le vu
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Tenk T-34-86 iz 36. gardijske tenkovske brigade ukrcava Beogra|ane koji su se ukqu~ili u borbe za oslobo|ene grada

Iz 36. gardijske tenkovske brigade u Beogradu oktobra 1944. 



oba lu Sa ve. Do 6. ~a so va uju tro oslo bo |en

je Ka le meg dan. Po sled we bor be vo |e ne su

oko Glav ne `e le zni~ ke sta ni ce i mo sta. Ne -

ma~ ki po lo ̀ a ji pa li su pod sna ̀ nim na le -

tom, po dr ̀ a nim ju ri {nim avi o ni ma. U tom

mo men tu za na sta vak bor be pre sud no je bi lo

za u ze ti Sav ski most na ko ji su ten ki sti i pe -

{a di ja ju ri {a li de se ti na ma pu ta. U za vr -

{ni ci, ju ri {ni avi o ni Il-2 ne u tra li sa li

su ne ma~ ku pro tiv a vi on sku i ze maq sku ar ti -

qe ri ju i obez be di li pro dor ten ko va T-34 iz

13. gmbr i pe {a di je NOVJ i 209. pu ka Cr -

ve ne ar mi je. Oni su u na le tu pre {li pre ko

mo sta na le vu oba lu Sa ve. Ne ma~ ki mo sto -

bran na ^u ka ri ci do 19 ~a so va uni {ti li su

13. i 15. gmbr, i de lo vi 6. i 28. di vi zi je

NOVJ. 

U bor ba ma za Be o grad ten ko vi su ima -

li iz u zet no va ̀ an za da tak, jer su, da ne bi

stra da li ci vi li, iz be ga va ni avi o ni i te {ka

ar ti qe ri ja (sa mo iz u zet no). Ten ki sti, iz lo -

`e ni pro tiv ni~ kim pro tiv ten kov skim oru |i -

ma, mo ra li su di rekt nom paq bom da o~i ste

uli ce od ne ma~ kih va tre nih ta ~a ka. 

Par ti zan ski T-34

Nem ci su jo{ od pr vih da na ra ta pro tiv

SSSR-a do bro pro ce ni li da T-34 pred sta -

vqa iz u zet no bor be no sred stvo i da to tre -

ba is ko ri sti ti. Ten ko ve iz rat nog ple na uvr -

sti li su u vla sti te je di ni ce, po sle mo di fi -

ka ci ja po put ugrad we ne ma~ ke ra dio-sta ni -

ce, ko man dir ske ku po li ce i pri bo ra i ala ta.

Pro ce wu je se da su Nem ci to kom ra ta mo di -

fi ko va li vi {e od 300 ten ko va sa oru |em 76

mm i oni su u ne ma~ kim do ku men ti ma no si li

zva ni~ nu ozna ku T-34 747(r). Deo tih ten ko va

ko ri stio se naj ~e {}e u sa mo stal nim vo do vi -

ma i ~e ta ma u sa sta vu oklop nih di vi zi ja na

Is to~ nom fron tu. Deo T-34 bio je u je di ni -

ca ma Po li ci je po ret ka (Ord nung spo li zei) i
ko ri {}en je za bor bu pro tiv ge ri la ca. U sa -

sta vu 5. oja ~a ne po li cij ske ten kov ske ~e te (5.

verstärk te Po li zei-Pan zer-Kom pa nie), 3. i 4. vod

na o ru ̀ a ni su sa po pet T-34 u mo di fi ka ci ja -

ma ka rak te ri sti~ nim za pro iz vod wu iz 1941.

i 1942, sa ve li kim jed no del nim po klop cem

za ula zak i iz la zak po sa de, te sa dva po klop -

ca iz 1943. go di ne. U bor ba ma pro tiv par ti -

za na u Ukra ji ni 5. ~e ta na la zi la se u sa sta vu

10. SS po li cij skog pu ka. Le ta 1944. puk se

pre me stio u Trst, a ten ko vi su sme {te ni u Go -

ri ci, oda kle su kre ta li u bor be pro tiv par -

ti za na na se ve ru Ita li je i Slo ve ni ji. 

Od 21. fe bru a ra 1945. ~e ta je pot ~i -

we na ko man di SS i po li cij skih je di ni ca za

Ja dran sku oba lu sa se di {tem u Tr stu. Pro -

le }a 1945. go di ne T-34 uve de ni su u bor be -

na dej stva pro tiv je di ni ca ^e tvr te ar mi je

NOVJ, ko je su se pro bi ja le pre ma se ve ru. U

bor ba ma za Ilir sku Bi stri cu Nem ci su ima -

li se dam ten ko va T-34. Oni su pri vre me no

za dr ̀ a li 20. udar nu di vi zi ju, ali su lo {e

pro {li u su ko bu sa Dru gim ten kov skim ba ta -

qo nom Pr ve ten kov ske bri ga de NOVJ. Je dan

T-34 uni {ten je va trom iz la kog ten ka stju -

art (Stu art), mo di fi ko va nog u lov ca ten ko va,

ta ko {to se, ume sto u bor bi uni {te ne ku po -

le, ugra |i vao ne ma~ ki pro tiv ten kov ski top

75 mm PAK 40. U na stav ku pro do ra ka Tr stu

le va ko lo na 20. di vi zi je, oja ~a na de lo vi ma

Dru gog ten kov skog ba ta qo na, sa ten ko vi ma

stju art i oklop nim au to mo bi li ma AEC, kre -

ta la se pre ma me stu Ba zo vi ca, u ko jem su se

Nem ci do bro utvr di li i pri pre mi li za od -

lu~ nu od bra nu. 

U bor ba ma 30. apri la par ti za ni su

pr vo, u jed nom uda ru, za u ze li Ba zo vi cu, ali

su iz ba ~e ni iz me sta od lu~ nom in ter ven ci -

jom Ne ma ca, uz po dr {ku se dam T-34. U pro -

tiv u da ru ne pri ja teq je ko na~ no uni {ten. U

pr vom ula sku u Ba zo vi cu pred par ti zan skim

ten ko vi ma na {la se na uskom pu tu pre pre ka

sa otvo rom pre vi {e uskim za stju ar ta.
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Tenk T-34-85 pro iz vo dio se po li -

cen ci od 1949. do 1958. go di ne u ^e ho -

slo va~ koj. Me |u 3.185 ko ma da bi li su i

ten ko vi no sa ~i mo sta MT-34 i TZI. Od

1951. do 1955. u Poq skoj je iz ra |e no

1.380 T-34-85. Poq ski pa ket mo der ni -

za ci je T-34-85M1 i M2 bio je naj o bim -

ni ji od svih pro ve de nih na T-34. Po sa da

je sma we na sa pet na ~e ti ri ~la na, jer je

uve den ure |aj za da qin sko upra vqa we

mi tra qe zom, mo tor je mo gao da ko ri sti

raz li ~i te vr ste go ri va, ve li ke iz me ne su

pro ve de ne na me ha ni zmu ko man di ten ka,

do dat je pri bor za pod vod nu vo ̀ wu...

LICENCNA 

PROIZVODWA

Po sa da: pe to ro ~la no va 

Bor be na ma sa: 32,2

Po gon ska gru pa: di zel mo tor V-2-34

367,6 kW (500 KS)

Di men zi je:

du ̀ i na te la 8.100 mm

{i ri na 3.000 mm

vi si na 2.200 mm

kli rens 400 mm

Na o ru ̀ a we:

top ka li bra 85 mm ZIS-S-53 sa 56 gra na ta (tre nut no-fu ga sna OF-365K, pan cir no-

-obe le ̀ a va ju }a BR-365 i BR-365K i po tka li bar na BR-365P)

do met 13.000 m

dva mi tra qe za ka li bra 7,62 mm DTM sa 1.953 me ta ka

Mak si mal na br zi na: 55 km/~

Au to no mi ja: na pu tu 290–300 km, a iz van 250 km

Tak ti~ ko-teh ni~ ke ka rak te ri sti ke T-34-85:

Ratni plen jugoslovenskih partizana u mestu Bazovica: T-34 iz nema~ke 5. policijske tenkovske ~ete



Dok su par ti za ni pro ce wi va li si tu a -

ci ju, u Ba zo vi cu su u{li ne ma~ ki T-34. Ko -

man dir ~e te Sta ver na re dio je ra dio-ve zom

vr lo is ku snom ni {an xi ji Be gu {u da sa AEC-

om uni {ti ten ko ve. Pre ko ete ra pro ne la se

na red ba: „Be gu{ na pred! Be gu{ na pred! Uni -

{ti ne pri ja teq ske ten ko ve! Uni {ti ne pri ja -

teq ske ten ko ve! U pi ta wu je Trst! U pi ta wu je

Trst! Trst ili smrt!“ Be gu{ se pro vu kao na

~e lo ko lo ne i is tu rio AEC kroz otvor na

pre pre ci tek to li ko da bi usme rio cev pre -

ma ne ma~ kim ten ko vi ma. ^el ni T-34 ga |ao je

sa se dam do osam pro boj nih gra na ta. 

Pr va ten kov ska bri ga da u{la je u Trst

sa naj ma we jed nim ospo so bqe nim T-34 iz

rat nog ple na. U ru ka ma ju go slo ven skih ten -

ki sta na {lo se pet ili {est T-34 iz uni {te -

ne 5. ~e te. Tri ili ~e ti ri ten ka ne ma~ ke po -

sa de osta vi le su kod Ilir ske Bi stri ce, a

dve kod Ba zo vi ce. 

Po sle ra ta biv {i ne ma~ ki T-34 ko ri -

{}e ni su u je di ni ca ma ko je su ima le ten ko ve

sa oru |em ka li bra 85 mm. Je dan pri me rak

na {ao se u in ven ta ru Ten kov skog {kol skog

cen tra u Ba wa lu ci. Na tom ten ku ob u ~a va ni

su bu du }i ofi ci ri ten ki sti do is te ka teh -

ni~ kih re sur sa. Sre }om, u [kol skom cen tru

OMJ pre po zna li su isto rij sku vred nost tog

ten ka i uvr sti li su ga u zbir ku vo zi la iz lo -

`e nu u ka sar ni „Pe tar Drap {in“ u Ba wa lu -

ci. Sa da se ~u va u zbir ci Mu ze ja otax bin -

skog ra ta u ka sar ni „Ko za ra“, kao je di ni sa -

~u va ni pri me rak T-34-76 mm na ju ̀ no slo -

ven skim pro sto ri ma. 

Dru ga ten kov ska 

bri ga da JA

U pro le }e 1945. go di ne u Be o grad su

do {li i ju go slo ven ski ten ko vi T-34-85. Re~

je o Dru goj ten kov skoj bri ga di (tbr), for mi -

ra noj na te ri to ri ji SSSR-a od po sa da ko je

su na ten kov ski kurs oti {le iz Ita li je. Ta -

mo se le ta 1944. na la zio ka dar za raz voj

dve ten kov ske bri ga de, ali su Bri tan ci da li

na o ru ̀ a we za sa mo jed nu bri ga du. Za to se

600 par ti za na po ~et kom je se ni pre ba ci lo

avi o ni ma u SSSR, na obu ku pro ve de nu u

oko li ni gra da Tu la, na po li go nu Te snic ko. 

Po sa de ten ko va pro {le su prak ti~ ni

deo obu ke na T-34 u 32. gtbr, a me ha ni ~a ri u

Tul skim me ta lur {kim za vo di ma. Za Ju go slo -

ve ne su uslo vi to kom obu ke bi li iz u zet no te -

{ki, pre sve ga zbog hlad no }a ko je su i{le do

mi nus 20, pa ~ak i mi nus 40 ste pe ni Cel zi -

ju sa. Po sle pet me se ci obu ke, 8. mar ta 1945,

na te ri to ri ji SSSR-a for mi ra na je no va

je di ni ca, pod pri vre me nim na zi vom Pr va

ten kov ska bri ga da. U skla du sa for ma cij -

skim ta bli ca ma Cr ve ne ar mi je, iz fa bri ke

su za po pu nu je di ni ce pre u ze ta 65 pri me ra -

ka T-34-85. Tom teh ni kom po pu we na su tri

ba ta qo na od po tri ~e te. U sva koj ~e ti na la -

zi la su se tri vo da sa tri ten ka i tenk za ko -

man di ra ~e te. Po je dan tenk do bi li su ko -

man dan ti ba ta qo na. U ko man di bri ga de bi la

su dva ten ka. U vre me dok je bri ga da pre ba -

ci va na u otax bi nu, u Er de vi ku je for mi ran

mo to ri zo va ni de sant ni ba ta qon sa tri ~e te

au to ma ti ~a ra, ko je su se pre vo zi le na ten -

ko vi ma i, de lom, na ka mi o ni ma. Pla ni ra no

je da oni u bor bi {ti te ten ko ve od pro tiv -

ni~ ke pe {a di je. 

U pu nom sa sta vu, 2. tbr sti gla je u Be o -

grad `e le zni com, 26. mar ta 1945. go di ne.

Od mah po sle is kr ca va wa ten ko vi su ske la -

ma pre ba ~e ni pre ko Sa ve u Srem i oti {li

su na po lo ̀ a je na Srem skom fron tu. Jed na

ten kov ska ~e ta (2. ~e ta 2. ba ta qo na) za dr -

`a na je u Be o gra du ra di od bra ne gra da i ko -

1. januar  2010.30

Ju go slo ven ske po sa de po red ten ko va

T-34-76, ra nih se ri ja, po ja vi le su se na

pro pa gand nim snim ci ma pri pad ni ka Pr -

vog od re da NOVJ, for mi ra nog ja nu a ra

1944. u SSSR-u, u bli zi ni Ko lom ne. Re~ je

o neo bi~ noj je di ni ci po pu we noj Ju go slo ve -

ni ma iz je di ni ca Si la oso vi ne i pre ̀ i ve -

lim pri pad ni ci ma 369. pu kov ni je NDH,

uni {te ne pred fa bri kom trak to ra u Sta -

qin gra du, Sr bi ma iz Ba~ ke, iz ne ma~ kih

rad nih ba ta qo na, eko nom skim emi gran ti -

ma iz Ira na, pre be glim iz ma |ar skih rad -

nih lo go ra, za tim ra znim po li ti~ kim emi -

gran ti ma iz pred rat nih vre me na, pri pad -

ni ci ma ju ̀ no slo ven skih na ro da. U sa sta vu

Pr vog od re da na la zi la se ~e ta sa ten ko -

vi ma T-34-76 ra nih se ri ja. Ka da su ok to -

bra 1944. pri pad ni ci od re da, pre i me -

nov nog u Pr vu bri ga du NOVJ u SSSR-u, do -

{li u Be o grad, ni su ima li ten ko ve. 

JUGOSLOVENSKA 

ZASTAVA NA T-34-76 

U SSSR

Oklopwak T-34-85 iz 2. bataqona 

2. tenkovske brigade u Br~kom prole}a

1945. godine



man di. Glav ni na 2. tbr, sa 1. i 3. ba ta qo -

nom, ima la je va ̀ ne za dat ke 12. apri la u

pro bo ju Srem skog fron ta. Od we se o~e ki -

va lo da ostva ri pro dor u re jo nu Vin ko va ca,

uz Pr vu pro le ter sku di vi zi ju i 21. di vi zi ju. 

Dru gi ba ta qon ko ri {}en je na po mo} -

nom prav cu, na mo sto bra nu kod Br~ kog, sa

za dat kom pre se ca wa po vla ~e wa pro tiv ni~ -

kim sna ga ma. Ten ko vi su od ^u ka ri ce u [a -

bac pre ve ze ni plo vi li ma re~ ne flo ti le, ko -

ja su vu kli mo ni to ri. Za tim su pon ton skim

ske la ma pre {li Dri nu i vla sti tim ho dom

do {li do Br~ kog. 

Sto ji mir Ili je vi}, zva ni Ge ri la (94),

u~e snik u tim do ga |a ji ma, se }a se da su 12.

apri la 1945. u ~e ti ri sa ta kre nu li na pro -

boj fron ta, ali bez or ga ni zo va ne po dr {ke

pe {a di je. Ume sto da se ona na la zi iza ten -

ko va i da {ti ti ten ki ste od pro tiv ni~ ke pe -

{a di je, ona se pr va po kre nu la ka fron tu.

Ten ko vi su osta li sa mi i kre nu li su u pro -

boj. Ge ri la se na {ao u ten ku sa ko man di rom

ko ji se ni je sna {ao. Za to je od we ga pre u zeo

kon tro lu i na re dio da tenk jed nu gu se ni cu

obo ri u rov, a da se dru gom kre }e po ivi ci

ro va. Sa tr bu hom ten ka u ro vu ~i sti li su

pro laz kroz pro tiv ni~ ku pe {a di ju va trom iz

oba mi tra qe za. Ten ki sti su po sle `e sto kih

bor bi do {li do Vu ko va ra pr vog da na ofan -

zi ve, a do za vr {et ka dru gog da na u{li su u

Vin kov ce. Iz bor be je iz ba ~e no se dam T-34-

85 i po seb no je te {ko stra dao mo to de sant -

ni ba ta qon, ko ji je ostao bez tre }i ne qu di. 

Ten ki sti su 18. apri la uve de ni u bor bu

u Ple ter ni ci, po sle krat ke ar ti qe rij ske

pri pre me. Nem ci su za u sta vi li ten ko ve do -

bro or ga ni zo va nom od bra nom, ali su iz vu -

kli iz bor be vla sti te ten ko ve, jer su stra -

ho va li od T-34-85. Dru gog da na bor be za

Ple ter ni cu jed na ten kov ska ~e ta je ru {i la

ku }u za ku }om ka ko bi otvo ri la put pe {a di -

ji. Po sle za u zi ma wa me sta, 2. tbr se po kre -

nu la da qe i na sa mom iz la sku iz Ple ter ni -

ce na {la se pod ar ti qe rij skom va trom. Od -

lu~ na od bra na na sta vi la se u se li ma ko ja su

sle di la i ten ki sti ni su ostva ri li za da tak –

da od se ku elit nu 7. SS di vi zi ju Princ Eu gen

to kom po vla ~e wa iz Sla von skog Bro da, na

prav cu pre ma Ba tri ni. Na sta vak pro do ra 2.

tbr pre ma Nov skoj mo rao se od lo ̀ i ti, jer

su ten ko vi iz SSSR-a do {li sa zim skim

uqem, a bri ga da ni je ima la let we. Zbog to ga

su ten ko vi mi ro va li u Ori ov cu ~i ta ve dve

sed mi ce – sve do 5. ma ja, ka da je uqe ko na~ -

no si glo. 
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U ten kov skoj ~e ti 14. gar dij ske me ha ni zo va ne bri ga de bi li su T-34-76. Oni su ima li

tak ti~ ki znak je di ni ce na ku po li – be lu si lu e tu ko wa u ga lo pu. Vo za~ u toj ten kov skoj ~e ti

bio je Sto ji mir Ili je vi}, zva ni Ge ri la (94), ko ji sa da `i vi u uli ci Kne za Mi lo {a, pre ko

pu ta Mi ni star stva od bra ne Sr bi je, u zgra di po red ko je se ok to bra 1944. go di ne bo rio u

T-34. On se se }a da su ten ki sti 14. bri ga de pr vog da na bor bi za Be o grad, 14. ok to bra,

pre {li pre ko Ava le i ka da su do {li do Au to ko man de do bi li su na re |e we da pre pre ~e put

ne ma~ kim je di ni ca ma ko je su iz Sme de re va po ku {a le pro boj do Be o gra da. Ge ri la, kao

pred rat ni sta nov nik Be o gra da, pred vo dio je ten ko ve do Cvet ko ve me ha ne. Pet T-34 za u ze -

lo je od bram be ne po lo ̀ a je. Sa po sa da ma u vo zi li ma ~e ka li su na i la zak Ne ma ca.

To kom no }i Nem ci iz bor be ne gru pe [tet ner u{li su u ku }e oko ten ko va. Sa jed nog

bal ko na za pa li li su je dan T-34. Po sle `e sto kog su ko ba Nem ci su se po vu kli u Ma rin ko vu

ba ru, u to vre me pu stu uz vi {i cu. Pred zo ru po ti snu ti su u su ko bu sa par ti za ni ma. U tim

bor ba ma Ge ri la je bio u ten ku sa tak ti~ kim bro jem 320, ko ji je no sio na ku po li, uz znak je -

di ni ce – ko wa u ga lo pu. Ten kov ska ~e ta 14. bri ga de bo ri la se u uli ci Kne za Mi lo {a i kod

`e le zni~ ke sta ni ce. Po sle oslo bo |e wa Be o gra da, 14. bri ga da bo ri la se u Ma |ar skoj u

ve li koj Bu dim pe {tan skoj ope ra ci ji u ko joj je slo mqe na ki~ ma ne ma~ kih ten kov skih di vi zi ja. 

KOW U GALOPU NA KUPOLI

Tenk T-34-76 iz 1. tenkovske brigade 

u centru Trsta

Parada na Slaviji povodom prve godi{wice oslobo|ewa Beograda – T-34-85



Za bor bu je u to vre me

bi lo pri pre mqe no 50 T-34-

85. Oni su kre nu li u prav -

cu Za gre ba, sa za dat kom da

po dr ̀ e 21. di vi zi ju. Po -

sled wa od bra na Ne ma ca i

usta {a bi la je kod Se sve ta.

Ten ko vi su 8. ma ja, oko 16

~a so va, uve de ni u bor bu iz

po kre ta. Do 21 ~as bi li su

u Se sve ta ma. Oko ~e ti ri

~a sa 9. ma ja 2. tbr kre nu la

je ka Za gre bu. Pro tiv ni~ ke

sna ge su se po vu kle, ali je

put bio za kr ~en osta vqe nom

teh ni kom i vo zi li ma. Jed na

~e ta po sla ta je da uni {ti

usta {e na po lo ̀ a ju kod

[e sti na. Glav ni na bri ga de

na sta vi la je 10. ma ja pre ma

Ce qu, a 3. ba ta qon je ostao

u Za gre bu, jer su se u oko li -

ni gra da jo{ uvek vo di le

bor be. Bez bor bi ten ko vi

su do {li do Qu bqa ne, gde

se 2. tbr pri ku pi la u ce li ni

i za tim iz ve la mar{ u Trst,

ka ko bi pri ka za la od lu~ -

nost Ju go sla vi je u na me ri da

za dr ̀ i taj grad. 

Tri de set ~e -

tvor ke u JNA

Osim ten ko va pri -

mqe nih kao po klon za 2.

tbr, naj ma we je dan tenk na -

{ao se toj je di ni ci ka da su

je di ni ce Tre }eg ukra jin skog

fron ta kre nu le na se ver i

za so bom osta vi le po ne -

{to od teh ni ke, o{te }e ne

ili po kva re ne to kom te -

{kih bor bi u je sen i zi mu

1944/1945. go di ne. Na -

red ne po pu ne ten ko vi ma

pri sti za le su iz SSSR-a

po sle ra ta. Na osno vu kre di ta odo bre nog u

Mo skvi, ju na 1946. pri mqe no je 308 T-34-

85. U vre me ras ki da sa is to~ nim blo kom, u

JNA na la zi lo se 425 T-34. 

Ka da su {e zde se tih po kre nu te ve li ke

na bav ke rat ne teh ni ke iz SSSR-a, u je di ni -

ce JNA pri sti gli su ten ko vi no ve ge ne ra ci je

T-54 i T-55. U to vre me po nu |e ne su za ma le

pa re i ve li ke ko li ~i ne re mon to va nih T-34B

(ekvi va lent T-34-85, ob ra zac 1960, sa mo -

to rom V-34-M11, pre ~i sta ~em va zdu ha VTI-

3, ure |a jem za za gre va we te~ no sti za hla |e -

we uqa NIKS-1, ge ne ra to rom od 1,5 kW,

ni {a nom T[-16, elek tri~ nom pum pom MZA-

3 za pu we we re zer vo a ra za go ri vo) iz po -

sle rat ne pro iz vod we. Ia ko su ta da bi li

pot pu no za sta re li, u JNA su ih ko ri sti li ka -

ko bi po ve }a li broj ten ko va. 

U pe ri o du od 1966. do 1968. pri mqe -

no je 600 ko ma da T-34B i BK (ko man dir ski

ten ko vi). Po sle do la ska do dat nih ten ko va u

in ven tar JNA, do stig nut je mak si mal ni broj

od 1.007 T-34. Sa ten ko vi ma su pri mqe ne

ku mu la tiv ne gra na te UBK-1, ko je su za me ni le

po tka li bar ne.

To kom se dam de se tih svi sta ri T-34 mo -

der ni zo va ni su do stan dar da T-34B, za tim

su na oba mo de la ugra |e na po sto qa za pro -

tiv a vi on ski mi tra qez 12,7 mm bra u ning

(Brow ning), do ma }i in fra cr ve ni ure |aj za

no} nu vo ̀ wu M-68 i no vi ra dio-ure |a ji R-

113 i R-123, ko ji su se ko ri sti li na T-

54/55. Iz ve stan broj T-34 do bio je osam de -

se tih go di na ra dio-ure |aj RUT-1.

Po ~e tak po vla ~e wa T-

34 iz na o ru ̀ a wa 1988.

(1003. T-34-85 i T-34B)

po du da ra se sa ve li kom re -

or ga ni za ci jom JNA po pla -

nu Je din stvo. Po ~et kom

1991. u na o ru ̀ a wu se jo{

na la zi lo 889 T-34, u to

vre me go to vo 29,5 od sto od

svih ten ko va u JNA. U bor -

ba ma 1991. go di ne T-34-85

me sti mi~ no su ko ri {}e ni

na svim de lo vi ma ra ti {ta. 

U vre me ka da se stva -

ra la no va po li ti~ ka kar -

ta Bal ka na, 1992. go di ne,

ne ki pri mer ci T-34 osta li

su u sa sta vu Voj ske Re pu -

bli ke Srp ske i u skla di -

{ti ma na pro sto ru Re pu bli ke Srp ske Kra ji -

ne. Po ~et kom 1993. u Voj sci Ju go sla vi je na -

la zi lo se 393 T-34. U to vre me oni su pred -

sta vqa li 26,7 od sto ten ko va u VJ. Broj T-34

po ve }ao se 1996. na 422 ko ma da, ka da su iz

11. kor pu sa SVK ten ko vi pre ba ~e ni u VJ to -

kom tzv. mir ne re in te gra ci je Is to~ ne Sla -

vo ni je i Ba ra we. 

Te 1996. za vr {e na je isto ri ja T-34 u Voj-

sci Ju go sla vi je, pri hva }a wem li mi ta od 1.025

ten ko va, u skla du sa Pod re gi o nal nim spo ra -

zu mom o kon tro li na o ru ̀ a wa. U VJ su osta li

T-72/M-84 i T-55, a T-34 uglav nom su ise ~e ni

u sta ro gvo ̀ |e. Ten ko vi iz imo vi ne biv {e JNA

naj du ̀ e su se za dr ̀ a li u BiH – po sled wih 23

pri mer ka uni {te no je 2000. go di ne. 

Alek san dar RA DI]

1. januar  2010.32

Tenk T-34-85 na smotri u Glini nakon ve`be 1950. godine

Veliki beli redni brojevi na blatobranima i jugoslovenska zastava

na kupoli prepoznatqiv su znak tenkova ~ete iz 2. brigade, koja se

marta 1945. godine zadr`ala u Beogradu



T
o kom Dru gog svet skog ra ta za od bra -

nu SSSR-a ve li ki zna ~aj ima li su

oklop ni ~am ci (OK^) jer su se glav -

ne bor be vo di le u za hva tu unu tra -

{wih plov nih pu te va. Mo ni to ri su

bi li re la tiv no ma lo broj ni u od no su na

oklop ne ~am ce, ko ji su ~i ni li oko sni cu udar -

nih sna ga re~ nih i je zer skih flo ti la. Glav -

ni nu flot ne li ste ~i ni la su dva vr lo sli~ na

plov na sred stva – OK^ pro jek ta 1124, de-

plasmana od pri bli ̀ no 50 to na, i pro je kat

1125, deplasmana od 25 do 30 to na. 

Od pri mer ka do pri mer ka ti bro do vi

raz li ko va li su se u ni zu teh ni~ kih de ta qa,

a pre sve ga po na o ru ̀ a wu. U osno vi, svi

su ima li po jed no pram ~a no oru |e ka li bra

76 mm, a ve }i ~am ci 1124 ima li su i kr me -

no oru |e 76 mm ili vi {e cev ni lan ser ra -

ke ta. 

Na o ru ̀ a we

Oklop ni ~a mac 1124 pro jek to van je

1934. go di ne. Dve go di ne ka sni je za vr {en

je ~el ni oklop ni ~a mac i do ne ta je od lu ka

o se rij skoj pro iz vod wi u bro do gra di li -

{ti ma u Astra ha nu i Ze le no dol sku. U po -

~et ku, glav no na o ru ̀ a we oklop nih ~a ma ca

~i ni le su dve ku po le sa ten ko va T-35 ili

T-34 sa oru |i ma ka li bra 76,2 mm ili na

ne kim bro do vi ma jed no ili dva oru |a sa

otvo re nom ugrad wom 76,2 mm len der. Ako

se ugra |i va lo sa mo pram ~a no oru |e, on da

se na kr mi na la zio vi {e cev ni lan ser ra -

ke ta ka li bra 82 ili 132 mm ili u ne kim

pri li ka ma pro tiv a vi on ski top ka li bra 37

mi li me tra.

Do dat no na o ru ̀ a we raz li ko va lo se

od bro da do bro da, za vi sno od okol no sti i
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DDuunnaavvsskkii    

oklopnici

Glavna borbena plovila

re~nih flotila SSSR-a

tokom Drugog svetskog

rata bili su oklopni

~amci i to dva osnovna

tipa 1124 i 1125. 

U borbama za

oslobo|ewe Beograda

posade Dunavske flotile

prodrle su do ostataka

lan~anog mosta pod

sna`nom nema~kom

vatrom. Posle rata 

u Re~noj ratnoj flotili

jugoslovenske vojske

slu`ili su po jedan

oklopni ~amac tipa 1124

i 1125. Bili su plovila

za ponos i presti` i

redovno su prikazivani

na proslavama 

i defileima.

Q8
Typewriter
37



po tre ba. Ne ki bro do vi ima li su i do ~e ti ri

mi tra qe za 12,7 i 7,62 mm, a ne ki sa mo je -

dan. Na brod se ukr ca va lo 17 ~la no va stal -

ne po sa de. Sa 97 pri me ra ka oklop ni ~am ci

1124 bi li su naj broj ni ji u re~ nim flo ti la -

ma SSSR-a. Pr vi u se ri ji uve den je u na o ru -

`a we Amur ske flo ti le 1937. go di ne.

Re~ ni oklop ni ~am ci (RO^) ko ri {}e ni

su na svim de lo vi ma is to~ nog fron ta u Vo -

lo {koj flo ti li u od bra ni Sta qin gra da,

Dwe prov skoj flo ti li, Ka spij skoj flo ti li,

Azov skoj flo ti li Cr no mor ske flo te u te -

{kim bor ba ma 1942. go di ne, La do {koj flo -

ti li u od bra ni Le win gra da i u sa sta vu Bal -

ti~ ke flo te i One ̀ ew ske flo ti le. U za vr -

{noj ofan zi vi ra ta, av gu sta 1945, u Man xu -

ri ji bo ri li su se re~ ni oklop ni ~am ci Amur -

ske flo ti le. Po sle ra ta du go su osta li u sa -

sta vu re~ nih flo ti la sve do 1960. go di ne.

Deo ~a ma ca pre dat je

1945. go di ne NKVD-u za

po tre be obez be |e wa

dr ̀ av ne gra ni ce. 

Oklop ni ~a mac 1125

pro jek to van je 1934. u

bi rou Be nua. ^el ni

brod se ri je za vr {en je

1936. i usvo jen je u na -

o ru ̀ a we. Kao i kod

pro jek ta 1124, na o ru -

`a we je va ri ra lo od

slu ~a ja do slu ~a ja. Naj -

~e {}e, ~am ci su ima li

na pram cu ku po lu sa

ten ka T-34 sa oru |em

76,2 mm i kao po mo} no

na o ru ̀ a we mi tra qez

12,7 mm D[K i dva mi -

tra qe za 7,62 mm. Ne ki

pri mer ci ima li su ku -

po lu ten ka T-28, a ne ki,

sa gra |e ni to kom ra ta,

oru |e len de ra ili vi -

{e vec ni lan ser ra ke ta

82 mm. Stal nu po sa du

~i ni lo je 13 qu di. 

U Du nav skoj flo ti li

U pr vim da ni ma ra ta, ju na 1941. u bor -

be su u{li oklop ni ~am ci iz Du nav ske flo -

ti le. Oni su po sle po vla ~e wa sa pred rat ne

gra ni ce iza {li iz del te Du na va i, pre ko Cr -

nog mo ra, pre {li u re ke Bug i Dwe star. Bo -

ri li su se za od bra nu Ker ~a i Azov skog mo -

ra do pro do ra Si la oso vi na na is tok, kao

15. januar  2010.28

Dunavski  

Ko bi li ca re~ nog oklop nog ~am ca

pro jek ta 1124 sa ozna kom No 424 po lo -

`e na je 1942. u bro do gra di li {tu u Ze le -

no dol sku. Po ri nut je le ta 1943, a 17. de -

cem bra 1943. uvr {ten u sa stav Azov ske

flo ti le. Od 22. mar ta 1944. ozna ka

bro da pro me we na je u BK-424. Me sec da -

na ka sni je u{ao je u Du nav sku flo ti lu.

Po sle po ta pa wa 16. ok to bra 1944. od u -

sta lo se od va |e wa zbog ve li ~i ne {te te

i BK-424 for mal no je iz bri san iz flot -

ne li ste 14. no vem bra 1944. go di ne. 

Ko bi li ca re~ nog oklop nog ~am ca

pro jek ta 1124, sa ozna kom BK-338, po -

lo ̀ e na je u Astra ha nu 1942, a po ri nut je

le ta 1943. go di ne. Uve den je u na o ru ̀ a -

we 11. de cem bra 1943. go di ne. Od 15.

ja nu a ra do 13. apri la 1944. go di ne BK-

338 bio je u sa sta vu Azov ske flo ti le, a

za tim je pre dat Du nav skoj flo ti li. U~e -

stvo vao je u ja {ko-ki {i wev skoj ope ra ci -

ji av gu sta 1944. go di ne. U bor ba ma za Vu -

ko var 9. de cem bra 1944. po to nuo je po -

sle du e la sa ne ma~ kom ar ti qe ri jom. 

Re~ nom oklop nom ~am cu pro jek ta

1125 sa ozna kom No 71 po lo ̀ e na je ko -

bi li ca 1940, po ri nut je le ta 1942, a 31.

ok to bra iste go di ne uvr {ten je u Vo lo -

{ku flo ti lu. U~e stvo vao je u bor ba ma za

Sta qin grad. Od 30. ma ja 1943. u sa sta vu

Azvo ske flo ti le bio je u ker ~an sko-el ti -

gen skoj ope ra ci ji – 31. ok to bra do 11.

de cem bra 1943. go di ne. Od 13. apri la

1944. pre me {ten je u Du nav sku flo ti lu.

Kod Vu ko va ra je po to pqen 9. de cem bra

1944. go di ne. Vi {e pu ta je to kom ka ri je re

me wao ozna ku – od 18. sep tem bra 1942.

bio je No 32, od 16. no vem bra 1942. No
53, od 21. mar ta 1943. No 321 i od 22.

mar ta 1944. do po ta pa wa BK-231. 

POTOPQENI 

U BEOGRADSKOJ OPERACIJI

Oklopni ~amac OK^-201 na defileu Re~ne ratne flotile. 

U predwem planu vidi se krma RO^-200 sa {estougaonom

kupolom, karakteristi~nom za kasne serije T-34-76

Re~ni oklopni ~amac u plovidbi punom 

brzinom na reci Savi 1954. godine



Pro dor kroz ne ma~ ku od bra nu na vra ti -

ma is to~ ne Sr bi je po ~eo je 28. sep tem bra

1944, bor ba ma za Ra du je vac u ko ji ma je u~e -

stvo va lo de vet OK^ u va tre noj po dr {ci. U no -

}i pr vog na dru gi dan ofan zi ve sa tri oklop -

na ~am ca – BK-336, BK-337 i BK-338 – u Ra -

du je vac je is kr can de sant od 120 qu di. De vet

~a ma ca pru ̀ a lo je va tre nu po dr {ku de sant -

nom od re du sa po lo ̀ a ja uz le vu oba lu Du na -

va. Nem ci su do zo re is te ra ni uz vod no i na -

red nog ju tra 15 ~a ma ca kre nu lo je u pro gon u

prav cu Pra ho va. Du nav ska flo ti la u{la je u

Pra ho vo 30. sep tem bra dr skim dnev nim pro -

do rom sa ~am ci ma BK-32 i BK-336, ko ji su

pre vo zi li 60 mor na ra Pra te }eg obal skog od -

re da pod za {ti tom BK-33 i BK-215. 

De sant je is kr can od 17.55 do 18.01

~a so va i do 19.40 sa ti pro bio se u Pra ho vo

i u{ao u uli~ ne bor be, uz va tre nu po dr {ku

sa 15 OK^. Za 50 mi nu ta Pra ho vo je o~i -

{}e no od Ne ma ca. Bor be su se na sta vi le u

sme ru Mo ra ve, a Du nav ska flo ti la se sa ve -

li kim te {ko }a ma pro vu kla kroz Gvo zde na

vra ta, u to vre me vr lo te {ku pre pre ku sa

br za ci ma i pod vod nim ste na ma i pri de de -

se ti na ma ne ma~ kih bro do va na mer no po to -

pqe nih na plov nom pu tu. Oklop ni ~am ci su

uz po mo} pe qa ra sa vla da li ka me ne pra go ve
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Ba tin ska bit ka bi la je jo{ jed no te -

{ko is ku {e we za Du nav sku flo ti lu ko ja je

po dr ̀ a va la 57. ar mi ju u is kr ca va wu na

de snu oba lu Du na va i pru ̀ a la va tre nu

po dr {ku sa re~ nim oklop nim ~am ci ma. Za

boj 27. no vem bra 1944. u re jo nu Bez da na

kon cen tri sa no je 12 re~ nih oklop nih ~a -

ma ca iz 1. gar dij skog di vi zi o na. Do ta mo

su do {li Ti som i ka na lom Kra qa Pe tra. 

BATINSKA BITKA

deo Cr no mor ske flo te.

Ka da se front okre nuo

u obrat nom sme ru,

1944. po no vo je oform -

qe na Du nav ska flo ti -

la. U we nom sa sta vu na -

la zi la se bri ga da

oklop nih ~a ma ca pro -

jek ta 1124 i 1125. Oni

su ko ri {}e ni za pre voz

i va tre nu po dr {ku u de -

san ti ma, po seb nom u

pr vom ta la su ka da se

mo ra la sa vla da ti sna -

`na od bra na. Obi~ no

se na od re du oklop nih

~a ma ca pr vo pre vo zi la

po seb no iza bra na ~e ta

mor na ri~ ke pe {a di je

sa za dat kom da otvo ri

put glav ni ni de san ta.

Po sle is kr ca va wa de -

san ta oklop ni ~am ci

pru ̀ a li su va tre nu po -

dr {ku, di rekt no uni -

{ta va ju }i pro tiv ni~ ke

va tre ne ta~ ke. 

Do je se ni 1944.

Du nav ska flo ti la pro bi la se do Ka la fa ta

gde su bro do vi i ~am ci kon cen tri sa ni za po -

~e tak Be o grad ske ope ra ci je (u ru skoj voj noj

isto ri ji taj na ziv se ko ri sti za bor be na dej -

stva na pro sto ru Sr bi je od 28. sep tem bra do

20. ok to bra). U sa sta vu tih sna ga bi lo je 16

oklop nih ~a ma ca, svr sta nih u dva di vi zi o na

Bri ga de oklop nih ~a ma ca. 

Pogled na RO^-200 preko krmenog protivavionskog oru|a 

RO^-201 – umesto izvornog naoru`awa, proizvedenog u SSSR-u,

prilikom rekonstrukcije jeste na taj ~amac ugra|en PAT 20 mm

italijanske firme „Breda“



i do {li do Or {a ve. Do 10. ok to bra ta mo

se na {lo 19 oklop nih ~a ma ca. Od 12. do 14.

ok to bra po dr ̀ a va li su na sil ni pre la zak

Mo ra ve i pro dor do Sme de re va gde se u

okru ̀ e wu na la zio sna ̀ an ne ma~ ki sa stav

[tet ner, ve li ~i ne oko 30.000 qu di. 

Po dr {ka pro bo ju

Du nav ska flo ti la pri dru ̀ i la se po ku -

{a ju da se Nem ci pred u pre de u pro bo ju do

Be o gra da. U zo ru 14. ok to bra iza Sme de rev -

ske ade kon cen tri sa no je 16 oklop nih ~a ma -

ca. To kom da na, iz ~am ca BK-71 sa ne ko li ko

di rekt nih po go da ka one spo so bqen je ne ma~ -

ki oklop ni voz. [est OK^ pro dr lo je u sme -

de rev sko pri sta ni {te, ga |a ju }i ne ma~ ke va -

tre ne ta~ ke iz po kre ta. Od uz vrat ne va tre

o{te }e ni su BK-411 i BK-423. 

^e ti ri ~am ca iz ve la su no }u no vi pro -

dor uz va tre nu po dr {ku jo{ dva ~am ca. Ni

dru gog da na bor bi za Sme de re vo, 15. ok to -

bra, ne ma~ ka od bra na ni je po su sta la jer su

u gra du bi le elit ne je di ni ce. U no }i 15/16.

ok to bar oklop ni ~am ci BK-431, BK-432 i

BK-438 is kr ca li su de sant ki lo me tar uz vod -

no od Sme de re va sa za dat kom da pre pre ~e

put ka Groc koj. Da bi od vu kli pa ̀ wu sa de -

san ta, {est ~a ma ca vo di lo je du el sa ne ma~ -

kom ar ti qe ri jom. Ne ma~ ki ar ti qer ci po go -

di li su re zer vo ar go ri va BK-424, ko ji se

pre vr nuo i po to nuo. 

To kom bor bi za Sme de re vo, 15. ok to -

bra, osam ~a ma ca 1. gar dij skog di vi zi o na

oklop nih ~a ma ca kre nu lo je uz vod no, plo ve }i

tik uz le vu oba lu re ke, po red ne ma~ kih po lo -

`a ja i mi na ko je su pro le }a 1944. po lo ̀ i li

sa ve zni~ ki avi o ni. Po di {li su Be o gra du 17.

ok to bra, istog da na ka da su ko na~ no pa li po -

sled wi ne ma~ ki od bram be ni po lo ̀ a ji u Sme -

de re vu. U to vre me NOVJ i 4. Gardijski

staqingradski mehanizovani korpus Cr ve ne

ar mi je po ku {a va li su da za u zmu most pre ko

Sa ve, kao po sled wu ar te ri ju za odr ̀ a va we

ne ma~ kog gar ni zo na u Be o gra du. 

Glav ni za da tak za de set ~a ma ca 1. di vi -

zi o na bio je da dr ̀ i pod va trom most, put pre -

ma Ze mu nu i Rat no ostr vo. Ko rek tu ra va tre

vo di la se sa Ne boj {i ne ku le. Oklop ni ~am ci

po go di li su 19. ok to bra u 12.30 ~a so va po -

sred nom va trom dve ma ski ra ne sa mo hot ke 75

mm, ko je su bi le po red mo sta, a po tom su uni -

{ti li vo zi la sa po ja ~a wi ma, ko ja su po ku {a -

la da se iz Ze mu na pre ba ce u cen tar Be o gra -

da. ̂ am ci su mo ra li da pro |u po red osta ta ka

`e le zni~ kog mo sta pre ko Du na va na me stu da -

na {weg Pan ~e va~ kog mo sta. Na stu bo vi ma mo -

sta bi li su Nem ci, a de lo vi kon struk ci je pre -

pre ~i li su put bro do vi ma. Pr vi ~am ci pro bi -

li su se 19. ok to bra u oko 14 ~a so va pod sna -

`nom va trom, ma ne vri {u }i po red po ru {e nih

de lo va mo sta. Po sle pro la ska dej stvo va li su

u po kre tu po ne ma~ kim po lo ̀ a ji ma i do {li do

le ve oba le Du na va iza Rat nog ostr va. Za to

vre me ten ki sti i pe {a di ja ovla da li su Sav -

skim mo stom i kre nu li ka Ze mu nu. 

^am ci su, po ~ev od 17 ~a so va, po dr ̀ a -

va li pro dor i za tim su na red nog da na u~e -

stvo va li u bor ba ma za pro {i re we mo sto -

bra na na le voj oba li Sa ve. Osim bor bi za

Ze mun, ~am ci su 21. ok to bra u~e stvo va li u

li kvi da ci ji ne ma~ kog mo sto bra na na ^u ka -

ri ci. Pro ce wu je se da je do 22. ok to bra, u

bor ba ma za Be o grad i Ze mun, Du nav ska flo -

ti la ne u tra li sa la 20 ne ma~ kih ba te ri ja,

uni {ti la oklop ni voz i tri skla di {ta i iz -

ba ci la iz stro ja oko 1.500 pro tiv ni ka bez

qud skih gu bi ta ka, sa mo uz te ̀ a o{te }e wa na

BK-214. Za za slu ge u bor ba ma za Be o grad 1.

gar dij skom di vi zi o nu OK^ do de qe no je po -

~a sno ime „be o grad ski“. 

Dve bri ga de

Po sle oslo bo |e wa Be o gra da, pro ve de -

na je re or ga ni za ci ja Du nav ske flo ti le ko ja

je po de qe na na 1. bri ga du re~ nih bro do va

(1. gar dij ski di vi zi on OK^ sa 17 bro do va,

3. di vi zi on OK^ sa 18 bro do va, 1. di vi zi -

on mo ni to ra sa tri bro da), ko ja je po sla ta

na se ver u bor be za Ma |ar sku, i 2. bri ga du

re~ nih bro do va (4. di vi zi on OK^ sa 16 bro -

do va, 1. di vi zi on mi no lo va~ kih ~a ma ca sa

16 bro do va, 2. di vi zi on mo ni to ra sa tri

bro da) za dr ̀ a nu u ju go slo ven skim vo da ma sa

za dat kom da po dr ̀ a va 68. stre qa~ ki kor pus

(SK) Cr ve ne ar mi je i NOVJ u za hva tu Du na -

va i Sa ve. U re jo nu No vog Sa da na la zio se

4. di vi zi on sa 16 oklop nih ~a ma ca. 

Pre la zak na de snu oba lu Du na va sma -

trao se iz u zet no va ̀ nim i za to se u No vom

Sa du 25. no vem bra na {la 83. sa mo stal na

bri ga da mor na ri~ ke pe {a di je Cr no mor ske

flo te. Pred po ~e tak Bu dim pe {tan ske ope -

ra ci je, 1. bri ga da, 83. bri ga da i oja ~a wa

kon cen tri sa ni su kod Bez da na, a 2. bri ga da

osta la je u re jo nu No vog Sa da sa jed nim ba -

ta qo nom 83. bri ga de i oja ~a wi ma. De snu

oba lu Du na va dr ̀ a le su zdru ̀ e ne ne ma~ ko-

hr vat ske je di ni ce, ko je su se osla wa le na

sna ̀ ne od bram be ne ~vo ro ve u Ilo ku, Opa -

tov cu, So ti nu i Vu ko va ru. 

Du nav ska flo ti la, sa glav ni nom sna ga,

pre ba ci la se od u{}a Ti se do Bez da na pre -

ko ka na la za o bi la znim plov nim pu te vi ma

jer je bio ne mo gu} pro dor uz vod no od No vog

Sa da. Oklop ni ~am ci 1. bri ga de pro bi ja li

su se de set da na Ti som i ka na li ma du bo kim

80–90 cen ti me ta ra.

Bro do vi 2. bri ga de po dr ̀ a va li su

ofan zi vu 68. SK i NOVJ, po kre nu tu 1. de -

cem bra 1944. ka ko bi se ovla da lo de snom

oba lom Du na va od Ilo ka do u{}a Dra ve. U

pr va tri da na re~ ni oklop ni ~am ci pru ̀ a li

15. januar  2010.30

Komandni most re~nog oklopnog ~amca sa dvocevnim protivavionskim mitraqezom 12,7 mm



su va tre nu po dr {ku u po ku {a ju da se pro bi je

od bra na, ali ni su ima li re zul ta ta. Iz se -

dam OK^ 1124 Dru ge bri ga de, u no }i 4. de -

cem bra 1944. (kod Opa tov ca), is kr cao se

pred wi od red de san ta sa 320 bo ra ca 305.

sa mo stal nog ba ta qo na mor na ri~ ke pe {a di -

je sa za dat kom da dez or ga ni zu je od bra nu u

zo ni 68. SK i 12. kor pu sa NOVJ. Bro do vi su

pri {li oba li neo t kri ve ni, vo ze }i sa jed nim

mo to rom, ma lom br zi nom, sa na gi bom na de -

sni bok i od vo |e wem iz duv nih ga so va u vo du.

Pri de, od po mo }i je bi la i su ma gli ca. Da bi

bi li {to da qe od Ne ma ca plo vi li su za sva -

ki slu ~aj uz le vu oba lu pod kon tro lom NOVJ.  

Oklop ni ~am ci pre ve zli su i dru gi

e{a lon od 1.250 qu di iz 1. gar dij skog utvr -

|e nog re jo na i dva ba ta qo na 5. bri ga de

NOVJ. Od ba ~e ni su svi ne ma~ ki pro tiv u da -

ri i de sant je do kra ja da na pro du bio mo sto -

bran. Is kr ca ni de sant otvo rio je put za

pro dor do Vu ko va ra. 

O~e ki va lo se da }e grad br zo pa sti i

za to se iz osam oklop nih ~a ma ca 4. di vi zi o -

na, no }u 7/8. de cem bra, is kr cao de sant u vu -

ko var sku lu ku. Kao i u pret hod nom de san tu,

iste je di ni ce – 5. bri ga da i 305. ba ta qon –

ko ri sti le su iden ti~ nu tak ti ku pri kri ve nog

pri la za. Ar ti qe ri ja se tru di la da ba ra -

`nom va trom {ti ti de sant od in ter ven ci je i

da pri gu {i {um mo to ra oklop nih ~a ma ca.

To kom no }i is kr ca lo se 1.512 qu di sa osam

za u sta vi ma sov ni udar oko 50 ten ko va i dva

pe {a dij ska ba ta qo na sa ci qem da se de sant

okru ̀ i i od se ~e od re ke. Ve} po ti snu te je di -

ni ce de san ta, uz po mo} oklop nih ~a ma ca, po -

vra ti le su po lo ̀ a je i odr ̀ a le se na mo sto -

bra nu. 

U tim bor ba ma 9. de cem bra po to pqen

su BK-338 pro jek ta 1124 i BK-231 pro jek ta

1125. Zbog ne mo gu} no sti da se 68. SK pro -

bi je do de san ta, u no }i 9/10. de cem bra po -

vu ~e no je 988 pre ̀ i ve lih pri pad ni ka de -

san ta sa pet OK^ i ~e ti ri mi no ba ca~ ka

~am ca. 

U bor ba ma za So tin 12–18. de cem bra

an ga ̀ o va no je {est OK^ i dva mi no ba ca~ ka

~am ca i oja ~a we ~e ti ri RO^ iz 1. bri ga de.

U na stav ku bor bi na de snoj oba li Du na va

ume sto 68. SK u po mo} NOVJ do {la je bu -

gar ska 1. ar mi ja, ko ju je po dr ̀ a va lo se dam

oklop nih ~a ma ca. Ne ma~ ki uda ri do ve li su

Bu ga re u kri ti~ nu si tu a ci ju. Ta da su OK^ in -

ter ve ni sa li. Nem ci su 26. de cem bra go to vo

za u ze li Opa to vac, gde se na la zio {tab jed -

ne bu gar ske di vi zi je. Di vi zi on OK^ do {ao

je u re jon So ti na i re {io kri zu – pro ce wu je

se da su iz ba ci li iz stro ja 800 Ne ma ca i

pet ten ko va. 

Ka da su je di ni ce 3. ukra jin skog fron ta

oti {le na se ver u Ma |ar sku ve }i na oklop -

nih ~a ma ca ta ko |e je oti {la uz vod no. Du nav -

ska flo ti la kon cen tri sa la se 24. fe bru a -

ra 1945. za pro dor na bra ti slav sko-be~ -

kom prav cu sa 33 oklop na ~am ca, a za po dr -

{ku NOVJ na vu ko var skom prav cu, u to vre -

me ko ri {}e na su sa mo ~e ti ri ~am ca. U vre -

me dok se glav ni na bro do va pri pre ma la za

ju ri{ na Be~, ko man dant 1. bri ga de re~ nih

bro do va kf P. I. Der ̀ a vin pre ba ~en je avi -

o nom sa gru pom ofi ci ra u bli zi nu Vu ko va -

ra, ra di pri pre ma za pro boj Srem skog

fron ta. 

U no }i 11/12. apri la 1945. bro do vi

Du nav ske flo ti le is kr ca li su de sant 5. bri -

ga de kod So ti na. U pre laz re ke kre nu lo se

bez ar ti qe rij ske pri pre me da bi se iz ne na -

di la pro tiv ni~ ka od bra na. Bro do vi su pri -

me }e ni tek na pri la zi ma za is kr ca va we i

ta da su ule te li u sna ̀ nu va tru, ali za krat -

ko jer su pro tiv ni~ ki va tre ni po lo ̀ a ji u}ut -

ka ni va trom iz dva mo ni to ra „Azov“ i

„Ker~“ i ~e ti ri re~ na oklop na ~am ca. Iz me -

|u po no }i i 5.20 sa ti na de snoj oba li Du na -

va na {lo se 1.000 pri pad ni ka 5. bri ga de.

Oni su od se kli Nem ce i usta {e ko ji su se po -

vla ~i li ka Vu ko va ru pod pri ti skom sa glav -

nog prav ca pro do ra 1. ar mi je. 

Po sle pro bo ja Srem skog fron ta

oklop ni ~am ci vi {e ni su bi li po treb ni u ju -

go slo ven skim vo da ma Du na va. Ka da je za vr -

{en rat Du nav ska flo ti la osta la je u Ma -

|ar skoj, Ru mu ni ji i Bu gar skoj sve do je se ni

1948, a po sle pot pi si va wa mi rov nih ugo vo -

ra bro do vi su po vu ~e ni u vo de SSSR-a. 

U ju go slo ven skoj 

flot noj li sti 

U vre me Re zo lu ci je In for mbi roa, le -

ta 1948, Re~ na rat na flo ti la (RRF) ~i sti -

la je, u te snoj ve zi sa Du nav skom flo ti lom

SSSR-a, re ke od mi na. Ne ko li ko bro di }a i

~a ma ca bi lo je sve ~i me se RRF pri dru ̀ i la

osta lim sa sta vi ma JNA u pri pre ma ma za od -

bra nu od even tu al ne ofan zi ve biv {ih sa ve -

zni ka. Je dan od pr vih po te za na ja ~a wu RRF
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Tip 1124:

Pogonska grupa: dva benzinska 

motora snage 2 h 900 KS

Deplasman: 52,2 t ili 50 t

Dimenzije: 25,3 h 4,1 h 0,9 m

Brzina: uzvodno 11,1 ~v, 

nizvodno 19,4 ~v 

Autonomija plovidbe: 325 nm

Tip 1125:

Pogonska grupa: benzinski motor 

720–800 KS

Deplasman: 26,5 t ili 29,9 t

Dimenzije: 22,65 h 3,55 h 0,56 m

Brzina: uzvodno 15 ~v,

nizvodno 19,7 ~v 

Autonomija plovidbe: 250 nm

Tip ZB:

Pogonska grupa:     dva benzinska motora

snage 2 h 1.500 KS

Deplasman: 51,6 t

Dimenzije: 25 h 4,05 h 0,835 m

Brodogradili{ta u SSSR-u tokom ratne proizvodwe koristila su 

ono {to su imala pri ruci  – zato OK^-200 ima dva razli~ita modela kupole,

verovatno skinute sa tenkova kojima je u borbenim dejstvima stradalo telo

pro tiv ten kov skih oru |a 45 mm i 27 mi no ba -

ca ~a. Za u ze li su mo sto bran {i rok tri i du -

bok dva ki lo me tra. Ne ma ci su pred u ze li vr -

lo `e sto ke pro tiv u da re, po dr ̀ a ne ten ko vi -

ma. Oklop ni ~am ci po dr ̀ a va li su de sant, a

BK-242 i BK-7 za u sta vi li su pre ci znim po -

go ci ma ko lo nu od osam ten ko va. 

De sant se 9. de cem bra na {ao u kri zi.

Re~ ni oklop ni ~am ci pre ba ci li su ma lo po -

ja ~a we. De vet ~a ma ca pru ̀ a lo je va tre nu po -

dr {ku sa ma log ra sto ja wa u po ku {a ju da se



bi la je br za re kon struk ci ja

bro do va iz ple na i onih po -

dig nu tih sa dna re ke. Na taj

na ~in u flot nu li stu u{li su

pr vi ve }i bro do vi – mo ni -

tor Sa va, re~ ni ten ko no sci

ne ma~ kog po re kla, pr vi re~ -

ni pa trol ni ~am ci... 

Ka da se dr ̀ a va na la -

zi la u blo ka di, u sa stav RRF

u{la su i dva re~ na oklop na

~am ca, u tom tre nut ku iz u zet -

no vred ne bor be ne je di ni ce

ako se ima u vi du da se Pa -

non ska rav ni ca sma tra la

vr lo ve ro vat nim pro sto rom

ob ra ~u na is to~ nog blo ka sa

Ju go slo ve ni ma. Na oklopne

~am ce ra ~u na lo se i pre Re -

zo lu ci je In for mbi roa –

pre ma Pr vom flot nom pro -

gra mu ko ji je 27. de cem bra

1947. odo bren na Pre zi di -

ju mu Na rod ne skup {ti ne tre -

ba lo je da se u sa sta vu RRF

for mi ra di vi zi on oklop nih

~a ma ca. U to vre me jo{ se

pro ce wi va lo da }e iz

SSSR-a sti }i po treb na po -

mo} za raz voj JNA. 

Po sle Re zo lu ci je In -

for mbi roa oslo nac se mo -

rao pro na }i sa mo unu tar

po sto je }ih teh ni~ kih re sur -

sa. Iz vo de su iz va |e na dva

oklop na ~am ca po to pqe na

de cem bra 1944. go di ne kod

Vu ko va ra. Oni su re kon -

stru i sa ni u bro do gra di li -

{tu „Ti to“ u Be o gra du i uvr -

{te ni u sa stav RRF. 

Glav no na o ru ̀ a we bi -

le su dve ku po le sa ten ka

T-34. Na ko mand nom mo stu

po sta vqe no je dvo stru ko po -

sto qe za pro tiv a vi on ski

mi tra qez 12,7 mm bra u ning

(Brow ning). Du` bo ko va bro -

da na la zi le su se {i ne za

po la ga we re~ nih si dre nih

mi na R-1. Na re~ nom oklop -

nom ~am cu 1125 na stra ni

kr me na la zio se PAT 20 mm.

Po sle re mon ta ta plo vi la

do bi la su ozna ke RRF –

OK^-200 za ve }i ~a mac

1124, i OK^-201 za ~a mac

pro jek ta 1125. Ma ti~ na lu -

ka bi la im je u [ap cu, gde se

kra jem ~e tr de se tih na la zi -

la ko man da i ve }i na bro do -

va RRF. 

Pla ni ra na je grad wa

di vi zi o na od 18 ra ket nih

oklop nih ~a ma ca. Po la ze }i od is ku sta va sa

1124 i 1125. na rux bi na je po de qe na na 12

~a ma ca ZN i {est ZB, ko ji su tre ba li da se

raz li ku ju po di men zi ja ma. Za oba je pla ni -

ra no da, po uzo ru na bro do ve Du nav ske flo -

ti le, osnov no na o ru ̀ a we bu de sa T-34 i to

oru |e 85 mm. U to vre me T-34-85 bi li su

osnov no na o ru ̀ a we ten kov skih je di ni ca

JNA i za to se la ko mo glo do }i do po treb nog

na o ru ̀ a wa za oklop ne ~am ce. Na knad no,

pro je kat je iz me wen da bi se na re~ ne oklop -

ne ~am ce do da li lan se ri ra ke ta 114 mm za

po dr {ku de san ta. 

Neo stva re ni pla no vi

U bro do gra di li {tu „Ti to“ sa gra |e na su

dva OK^ ZB pred vi |e na Dru gim flot nim

pro gra mom. Pro jek to va ni su po uzo ru na

1124. Po ri nu ti su 1956. od no sno 1957, a u

RRF uve de ni su 1958. go di ne. Oni su na o ru -

`a ni pram ~a nim oru |em 85 mm i mi tra qe -

zom na kr mi. Pre ma pla no vi ma, svih 18 re~ -

nih oklop nih ~a ma ca tre ba lo je da bu du za -

vr {e ni do 1963. go di ne. Ti pla no vi ni ka da

ni su ostva re ni jer su se sre di nom pe de se tih

nor ma li zo va li od no si sa SSSR i is to~ nim

sa ve zni ci ma i bit no su pro me we ne pro ce ne

po tre ba od bra ne unu tra {wih plov nih pu te -

va. @rtvo va ni su bro do vi pred vi |e ni za

ofan ziv ne za dat ke u ko rist bro do va za pro -

tiv min ska dej stva i pre voz. 

Pod ju go slo ven skom po mor skom za sta -

vom re~ ni oklop ni ~am ci bi li su plo vi la za

po nos i pre sti`. Re dov no su pri ka zi va ni na

pro sla va ma i de fi le i ma. Na ve ̀ ba ma su

naj ~e {}e ko ri {}e ni za po dr {ku de san ti ma

po uzo ru na tak ti ku Du nav ske flo ti le. 

To kom slu ̀ be pro me ni li su ozna ke. Po -

sle Re zo lu ci je In for mbi roa RO^-200 pre -

i me no van je u RO^-201, a iz vor ni RO^-201

u RO^-202. Dva do ma }a RO^-a bi li su sle -

de }i u ni zu – RO^-203 i RO^-204. 

Po vu ~e ni su iz na o ru ̀ a wa 1964, u

vre me ka da se pro ce ni lo da re~ ni bro do vi

vi {e ne }e ima ti pri li ku da se is ka ̀ u u bor -

ba ma jer }e avi o ni i ra ket no na o ru ̀ a we

ima ti pre sud nu pred nost. 

Ka da se RRF 1991. na {la pred bor be -

nim za da ci ma po ka za lo se da bi, kao i u vre -

me Dru gog svet skog ra ta, na Du na vu od ve li ke

ko ri sti bi li so lid no za {ti }e ni bro do vi,

na o ru ̀ a ni oru |i ma za va tre nu po dr {ku. Za -

to se, na osno vu is ku sta va iz gra |an skog ra -

ta de ve de se tih, raz ma trao raz voj no vog do -

ma }eg bro da sa ten kov skim oru |i ma. Na taj

pod sti caj u Voj no teh ni~ kom in sti tu tu po ~e li

su rad na pro jek tu bro da sa ten kov skom

kupolom sa oru |em 76 mm sa pli va ju }eg ten -

ka PT-76 sme {te nom na pram cu i sa oru |em

AK-230 i vi {e cev nim lan se rom ra ke ta na

kr mi. Ne do sta tak in te re sa i nov ca do ve li

su 2000. do ga {e wa tog pro jek ta. 

Alek san dar RA DI]

15. januar  2010.32

U borbama 1944. i 1945. u Dunav skoj flotili

nalazilo se 37 oklopnih ~amaca 1124 i 23 OK^ 1125.

Oni su ko ri {}eni za vatrenu podr{ku, iskrca va we, po-

dr{ku i za{titu u desantima, obe zbe |ewe plovidbe...

Skromne dimenzije i mali gaz ~inili su ih idealnim sred-

stvom za Dunav jer su se prebacivali kroz obilazne plitke

plovne puteve, male reke i kanale, ~ak i `eleznicom kada

zatreba.

IDEALNI ZA DUNAV

Doma}i re~ni oklopni ~amac 1958. godine

Pram~ana tenkovska kupola na RO^-200 bila je 

sa T-34 kasnije proizvodwe



Jed no od naj u bo ji ti jih

bor be nih vo zi la u 

ru ka ma Na rod no o slo -

bo di la~ ke voj ske 

Ju go sa la vi je bi li su

oklop ni au to mo bi li

AEC na o ru ̀ a ni to pom

{e sto fun ta {em, 

mo} nim „ubi com” 

ne ma~ kih ten ko va. 

ku stva iz bor bi. Za to su mu pre o bli ko va li

te lo, po seb no ~e lo ko je su za ko si li, ka ko bi

se po ve }a la bor be na `i la vost. Za tim, po -

ka za lo se da AEC ima lo {u pro hod nost pa je

mark II do bio ja ~i mo tor – od 158 KS ume sto

mo to ra 105 KS. Da bi se mo gao bo ri ti pro -

tiv ten ko va, mark II na o ru ̀ an je sa vr lo efi -

ka snim pro tiv ten kov skim oru |em {e sto fun -

ta {em (57 mm) ka kav se kao vu~ no oru |e ma -

sov no ko ri stio u bri tan skoj voj sci. Po sled -

wa va ri jan ta OA AEC bio je mark III, na o ru -

`an sa ka li bra 75 mm pred vi |e nim za pri -

me nu ame ri~ ke mu ni ci je sa ten ko va {er man

(Sher man). 

Rat na pro iz vod wa

To kom ra ta pro iz ve de no je 122 AEC

mark I i 507 mark II i III. Pr vi pri mer ci

uglav nom ko ri {}e ni su u Sa ha ri, a ka sni ji u

bor ba ma po sle is kr ca va wa sa ve zni ka u

Nor man di ji. Vo zi la AEC do de qi va na su te -

{kim vo do vi ma u sa sta vu pu ko va OA za za -

dat ke va tre ne po dr {ke lak {im iz vi |a~ kim

OA. Dru gi pri stup bio je da se je dan AEC

ugra di u vod od ~e ti ri te {ka OA stex ha und

(Stag ho und). 

Osim osnov nih mo de la po ku {a lo se sa

iz ra dom pro tiv a vi on skog vo zi la AEC sa
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O K L O P  N I  A U  T O  M O  B I  L I  I Z  B R I  T A N  S K E  P O  M O  ] I

Blinde 
na Balkanu

B
ri tan ci su to kom Dru gog svet skog ra ta

ko ri sti li niz oklop nih au to mo bi la

(OA) na o ru ̀ a nih pro tiv ten kov skim

oru |i ma ve li ke pro boj ne mo }i. Je dan

od tih OA na stao je 1941. u fir mi AEC

Li mi ted, na osno vu ele me na ta dva vo zi la:

is ko ri {}e ni su de lo vi {a si je trak to ra ma -

ta dor 4h4, ko ji se u to vre me u bri tan skoj

voj sci ko ri stio kao osnov no vo zi lo za vu ~u

ar ti qe rij skih oru |a ma weg ka li bra i pro -

tiv a vi on skih oru |a, i ku po le sa ten ka va -

len tin (Va len ti ne) sa dvon fun ta {em, ili u

pre vo du na me tri~ ki mer ni si stem oru |em

ka li bra 40 mm. 

Bri tan ske oru ̀ a ne sna ge ni su tra ̀ i le

da se pro jek tu je ta kvo vo zi lo, ali su u fir mi

AEC pro ce ni li da bi bi li do bro da to ura -

de i, za tim, da ga po nu de ko ri sni ku. Iz fir -

me su obez be di li da se pro to tip no vog OA,

u stva ri vi {e ma ke ta sa po go nom, ne zva ni~ -

no pri ka ̀ e 1941. na pa ra di Ko wi~ ke gar de.

Pred sed nik vla de ^er ~il pri me tio je OA i

za tra ̀ io da se vo zi lo sta vi u se rij sku pro -

iz vod wu. Bri tan ska voj ska usvo ji la ga je u

na o ru ̀ a we pod ozna kom AEC Mk I i po sla ti

su 1942. na ra ti {te u se ver nu Afri ku i Bli -

ski is tok.

U fir mi AEC na sta vi li su sa ra dom i

u mo de lu mark II pri me ni li su prak ti~ na is -

Q8
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dvo cev nim oru |em ka li bra 20 mm er li kon

(Oer li kon), ali ni je uve den u se rij sku pro iz -

vod wu. 

Osim Bri ta na ca, AEC-i su po sle ra ta

slu ̀ i li u Bel gi ji i Dan skoj, a ne ka od vo zi -

la pre da ta Li ba nu vi |e na su u gra |an skom

ra tu sre di nom se dam de se tih.

Ka da se uzmu u ob zir sve ka ra ke te ri -

sti ke vo zi la AEC i ako se po re de sa dru gim

re {e wi ma iz tog do ba, on da se vi di da je re~

o vo zi lu so lid ne va tre ne mo }i, ali skrom ne

po kre tqi vo sti i za {ti te. Iz za se de je mo -

gao da uni {ti ne ma~ ke ten ko ve, ali to se vr -

lo ret ko de {a va lo za to {to su Bri tan ci

oklop ne au to mo bi le u po znim rat nim go di -

na ma naj ~e {}e ko ri sti li za obez be |e we po -

za di ne i pu te va.

Deo po mo }i sa ve zni ka Na rod no o slo -

bo di la~ koj voj sci Ju go sla vi je (NOVJ) bi li su

oklop ni au to mo bi li AEC Mk II. Par ti za ni

su ih zva li blin de, {to je u to ku Dru gog svet -

skog ra ta na na {im pro sto ri ma bio ter min

za sva oklop na vo zi la na to~ ko vi ma. Po zajm -

qe ni ca iz ita li jan skog je zi ka i da nas se ~e -

sto mo ̀ e ~u ti u ko lo kvi jal nom go vo ru. 

Bri tan ci su 1944. pre da li NOVJ sva

sred stva po treb na za for mi ra we 1. ten kov -

ske bri ga de (tbr) – od ten ko va do ~u tu ri ca.

Glav no oru |e ten ko va ima lo je ka li bar od

vr lo skrom nih 37 mm, pre ma lo za bor bu

15. februar  2010.12

Bor be sa pro tiv ni~ kim ten ko vi -

ma bi le su ret ke, ali `e sto ke. U po -

ku {a ju da se ovla da prav cem Ki fi no

Se lo–Ne ve si we 30. no vem bra 1944.

dva ten ka i jed na blin da u{li su u re -

jon raz bi je nog pro tiv ni ka i na le te li

na {est ne ma~ kih ten ko va i ne ko li ko

pro tiv ten kov skih oru |a. Pre ma rat -

nim iz ve {ta ji ma, Nem ci su ima li dva

te {ka ten ka pan te ra i ~e ti ri fi ja ta.

Te {ko je po ve ro va ti da su to bi li

pan te ri jer se Nem ci ni ka da ni su ko -

ri sti li wi ma po bal kan skim pla ni -

na ma. Ka ko bi lo da bi lo, je dan par -

ti zan ski tenk je uni {ten, a blin da je

pri mi la tri po got ka i iz vu kla se iz

bor be. Nem ci su osta li bez jed nog fi -

ja ta. 

U bor ba ma za To uw 13. apri la

1945. ten ko vi su do {li do mo sta ko ji

je bio mi ni ran, ali su pra vu za {ti tu

pred sta vqa li ten ko vi ko je su par ti za -

ni iden ti fi ko va li kao pan te re. Po -

sa de stju ar ta sklo ni le su se u vr ta ~e

jer su pro ce ni le da u otvo re noj bor bi

ne }e mo }i da uni {te ne ma~ ki tenk.

Jed na blin da se usu di la da u|e u dvo -

boj – ni {an |i ja Be gu{ pr vom pan cir -

nom gra na tom pro ma {io je ciq. U tre -

nut ku ka da je pan ter iz lo ̀ io bok po -

go |en je sa tri gra na te. Po sa da je

stra da la u iz go re lom ten ku, a ko man -

dir po ru~ nik Al bert Pi hler po go |en

je, u po ku {a ju da se iz vu ~e, iz pe {a dij -

skog na o ru ̀ a wa. 

Osta tak ne ma~ kog vo da po vu kao se

po sle uni {te wa vo zi la ko man di ra vo -

da. Sa ~u va ni snim ci sa me sta do ga |a ja

po ka za li su da uni {te no ne ma~ ko vo -

zi lo ni je bi lo pan ter ve} sa mo hod no

oru |e 75 mm {tur mge {ic III (Stur -
mgeschütz III), raz ne sen unu {tra {wom

eks plo zi jom iza zva nom po got kom iz

blin de. Be gu{ je par ne de qa ka sni je

po no vio pod vig uni {tiv {i ne ma~ ki T-

34 u bor ba ma za se lo Ba zo vi cu na ula -

sku u Trst. U bor ba ma za Po stoj nu 29.

apri la 1945. vod blin di su ko bio se

sa pet ne ma~ kih ten ko va. Uni {te ne su

dve blin de. 

Protiv tenkova

Po sa de oklopno - izvi|a~kog voda sa vozilima

AEC na obu ci 1951. go di ne. 



lo {ta pro tiv Glav nog {ta ba na Vi su u ce -

li ni, u ok to bru i no vem bru 1944. go di ne 1.

tbr uve de na je u bor be na dej stva. Ba ta qon

OA ni ka da ni je ko ri {}en kao for ma cij ska

ce li na. 

^i sta~i pro laza 

stju ar ti ma

Blin de su pri do da te ten kov skim ba ta -

qo ni ma i ~e ta ma kao oja ~a we za slu ~aj da se

na i |e na pro tiv ni~ ke ten ko ve ili do bro utvr -

|e nu od bra nu. U prak si se to po ka za lo kao do -

bra od lu ka jer su blin de ~i sti le pro laz stju -

ar ti ma. ^i ta va 1. tbr bi la je od ok to bra

1944. do mar ta 1945. po de qe na na dva sa -

sta va – Se ver nu gru pu, an ga ̀ o va nu u Dal ma -

ci ji, i Ju ̀ nu gru pu, pri dro da tu je di ni ca ma

NOVJ u Her ce go vi ni. U oba pri vre me na sa -

sta va 1. tbr u{la je po ~e ta od 12 blin di. 

Ne te re nu u Ju ̀ noj gru pi blin de su uvr -

{te ne u sa stav zdru ̀ e nih ~e ta sa dva ten kov -

ska vo da i jed nim vo dom OA. U Se ver noj gru -

pi u{le su u dva ten kov ska ba ta qo na. Po seb -

no su se is ta kle u po dr {ci 29. di vi zi ji NOVJ

u re jo nu se le Bu ne to kom bor bi u za vr {nom

de lu –1944. i po ~et kom 1945. go di ne. Nem ci

i Hr va ti pred u zi ma li su is pa de iz Mo sta ra,
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U NOVJ vo zi la AEC ima la su iz -

u zet no ve li ki zna ~aj ko ji ne mo ̀ e da

se po re di sa bri tan skim is ku stvom.

Ni su ko ri {}e ni za na men ske iz vi -

|a~ ke za dat ke ve} kao po kret na oru -

|a va tre ne po dr {ke. Glav ne me te bi -

li su pro tiv ni~ ki ten ko vi i for ti fi -

ka ci je. Za ra ~un ten ko va AEC su sa -

vla da va le glav ne va tre ne ta~ ke pro -

tiv ni~ ke od bra ne ka ko bi po kre tqi -

vi ji stju ar ti mo gli da is ko ri ste pru -

`e nu pri li ku i do vr {e uni {ta va we

pro tiv ni~ ke od bra ne po dr ̀ a va ju }i

pe {a di ju. Kao glav na ma na blin di u

od no su na ten ko ve, po ka zao se ne do -

sta tak po kre qi vo sti. Blin de su bi le

ve za ne sa mo za kre ta we po pu te vi ma

i go to vo da je bi lo ne za mi sli vo vi de -

ti ih po kra {kom te re nu. Ka me ne

ogra di ce, uo bi ~a je ne u Dal ma ci ji,

bi le su ne sa vla di ve pre pre ke za wih. 

Borbena vrednost

Po sa da: ...........................................3-4

Bor be na ma sa: ...........................12,7 t

Po gon ska gru pa: ......je dan {e sto ci lin -

dri~ ni di zel mo tor A197 

od 9.650 cm³, sna ge 158 KS 

na 2.000 obr ta ja u mi nu ti

Di men zi je:

du ̀ i na...............................5.180 mm

vi si na.............................. 2.550 mm

{i ri na............................. 2.740 m

Oklop na za {ti ta:

te lo....................................8–22 mm

{tit ku po le ............................57 mm

Mak si mal na br zi na: ...........66 km/~

Au to no mi ja: ..............................400 km

Na o ru ̀ a we: ...................1h75 mm Mk V
sa 64 met ka,1h7,92 mm Be sa

sa 2.925 me ta ka, 1 h 7,7 

Bren sa 600 me ta ka

Takti~ko-tehni~ke 

karakteristike AEC Mk II:

pro tiv ne ma~ kih ten ko va i za to su Bri tan ci

1. tbr do de li li 24 AEC Mk II kao sred stvo

za va tre nu po dr {ku. Pro ce ni li su da }e ta

vo zi la s ob zi rom na vr lo usko te lo mo }i da

se ko ri ste na uskim bal kan skim pu te vi ma. 

To kom obu ke 1. tbr u Gra vi ni u Ita li -

ji, le ta 1944. go di ne for mi ra na je ~e ta

bor nih ko la, ka sni je pre for mi ra na u ba ta -

qon sa dve ~e te blin di. U pr voj fa zi u~e -

{}a u bor ba ma – od kra ja av gu sta do po ~et -

ka ok to bra 1944. go di ne – na Vis je pre ba -

~e no de vet blin di pred vi |e nih za pro tiv de -

sant nu od bra nu. Ka ko se pro ce wi va lo da su

sve ma we {an se da }e Nem ci pred u ze ti bi -

Neposredno posle rata 

vo zi la AEC ima la su 

na kupoli znak Ko man de 

ten kov skih i mo to ri zo va nih 

je di ni ca – si lu e tu T-34

Vo zi la AEC iz 1. ten kov ske bri ga de ima li su bri tan ske ozna ke i pu stiw sku {e mu bo ja wa

(pe sak i ka ki), a ju go slo ven sku pri pad nost vo zi la pred sta vqa la je za sta va na ku po li



a blin de su dej stvom

po mo stu na re ci Bu -

ni i ga zo vi ma za u sta -

vi le po ku {aj pro tiv -

ni~ kih ten ko va da

pre |u re ku.

U tim bor ba ma

ten ko vi stju art ko ri -

{}e ni su pro tiv pe -

{a di je, {to pred sta -

vqa jo{ je dan pri mer

pre mo }i va tre ne mo -

}i AEC nad ten ko vi -

ma ko ji su bi li osnov -

no sred stvo rat ne

teh ni ke 1. tbr. Blin -

de su kod Bu ne bi le u

du bo kim za klo ni ma

na zad wem na gi bu uz -

vi {e wa ta ko da ni su

mo gle da bu du osmo -

tre ne i ot kri ve ne, a

na osnov ne va tre ne

po lo ̀ a je, iz gra |e ne

uz re ku, iz la zi li su

sa mo ka da su dej stvo -

va le na pro tiv ni ka. 

U bor ba ma za

Mo star, fe bru a ra

1944, u~e sto vo va la

su oba pri vre me na

sa sta va 1. tbr. Po no -

vo kao ce li na, 1. tbr

iz ve la je mar{ do

[i be ni ka gde se po pu ni la ten ko vi ma, ali ne

i blin da ma. Sa ve zni ci to kom ra ta ni su do -

sta vi li ni je dan do dat ni AEC. U mar tu 1945,

ka da se 1. tbr pri ku pi la i pre for mi ra la

pred po ~e tak za vr {nih bor bi na osno vu sve -

`ih rat nih is ku sta va, blin de su osta le u me -

{o vi tim sa sta vi ma sa ten ko vi ma. To kom pa u -

ze, o{te }e na i is tro {e na vo zi la po pra vqe -

na su u [i be ni ku, u bri gad noj ra di o ni ci u

fa bri ci gvo ̀ |a, kar bi da i ve {ta~ kog |u bri -

va La Dal ma ti en. 
Po seb no `e sto ke bor be 1. tbr vo di la

je za Bi ha}. U bor ba ma 24. mar ta 1945.

blin de su pro dr le u grad i po ku {a le su u br -

zom na le tu da pro |u pre ko mo sta na re ci

Uni i da u|u u is to~ ni deo gra da. Nem ci su

sru {li most i jed na blin da je pri tom stra -

da la sa po sa dom. Ru~ nim ba ca ~em Nem ci su

uni {ti li blin du ko ja se pro bi la pre ko mo -

sta pre ru {e wa. Ma ja 1945. ta vo zi la su

u{la u Trst. Deo je i{ao da qe pre ma Ko ru -

{koj u sa sta vu od re da za du ̀ e nog za go we we

raz bi je nog pro tiv ni ka. Od red se 22. ma ja

vra tio u otax bi nu i ti me se za vr {io rat ni

put blin di. Od 24 oklop na au to mo bi la 19

pri me ra ka pre ̀ i ve lo je rat. Bi le su u lo -

{em teh ni~ kom sta wu, {to je oprav da no ako

se ima u vi du kroz {ta su pro {le. 

Po sle po prav ki blin de su osta le u

na o ru ̀ a wu iz vi |a~ kih vo do va. Odr ̀ a va ne

su uglav nom „ka ni ba li za ci jom“ – po ce nu

po ste pe nog sma wa wa bro ja vo zi la. Po -

sled we blin de bi le su u in ven ta ru JNA

1956. go di ne.

Ma li br zi links
U pr vim po rat nim go di na ma na ~e lu

e{a lo na na pr vo maj skim pa ra da ma Ju go slo -

ven ske ar mi je, pri re |i va nim u Be o gra du, bi -

15. februar  2010.14

Po sa da: ..................................dva ~la na

Bor be na ma sa: ............oko ~e ti ri to ne

Po gon ska gru pa:...mo tor Ford C.49WC,
sna ge 95 KS

Di men zi je:

du ̀ i na.............................. 3.300 mm

vi si na.............................. 1.530 mm 

{i ri na............................. 1.750 mm

Oklop na za {ti ta:

~e lo....................................... 30 mm

bok..........................................10 mm

zad wi deo................................ 7 mm

Mak si mal na br zi na: .............83 km/~

Au to no mi ja: ..............................320 km

Na o ru ̀ a we: ..................1h7,7 bren sa 

600 me ta ka

Takti~ko-tehni~ke

karakteristike LINKS II:

„Links” u ulo zi vo zi la ko man dan ta pa ra de 

u Be o gra du ok to bra 1946. go di ne, odr ̀ a ne

po vo dom pr ve go di {wi ce oslo bo |e wa gra da

Na tr gu Sla vi ja 1945. go di ne vo zi la AEC su

zbog pa ra de pre bo je na iz bri tan ske 

pu stiw ske {e me u tam no ze le nu, ali sta ra

bo ja se pro bi ja la kroz ta nak sloj no ve. 

Po sa de AEC na obu ci 1951. go di ne. Po red ce vi to pa vi di se 

spreg nu ti mi tra qez. 



lo je jed no neo bi~ no ma lo oklop no vo zi lo.

Re~ je o ko mand nom oklop nom au to mo bi lu

links II (Lynx). Dva pri me ra ka tog vo zi la na -

{la su se na to var noj li sti sa ve zni~ kog bro -

da ko ji je 12. aprila1945. uplovio u lu ku

[i be nik sa naoru`awem za Na rod no o slo -

bo di la~ ku voj sku Ju go sa la vi je. 

Vo zi la links pro iz ve de no je od 1942.

do 1945. go di ne u 3.255 ko ma da u fa bri ci

Ford mo tor u Ka na di. U osno vi, re~ je o bri -

tan skom pro jek tu fir me Da i mler, ali pri la -

go |e nom za pro iz vod wu u ka nad skim fa bri -

ka ma ko je su to kom rat nih go di na ra di le pu -

nom pa rom za po pu nu svih sa ve zni~ kih si la.

Po ~et ni pri mer ci link sa (ali as Mk III ford)

bi li su pro ble ma ti~ na vo zi la, po seb no ka da

je bi la re~ o po u zda no sti ve {a wa. Po sle ni -

za iz me na, na stao je mo del links II (ford II),
ka kav se pro iz vo dio do za vr {et ka ra ta. 

Oba mo de la link sa bi la su br za ma la

vo zi la pred vi |e na pre sve ga za pri me nu u

iz vi |a~ kim je di ni ca ma. Zbog sku ~e nog pro -

sto ra dvo ~la na po sa da obi~ no se vo zi la u

uz dig nu tom po lo ̀ a ju u ko jem je tor zo ~o ve ka

pro se~ ne vi si ne vi rio iz nad kro va vo zi la.

U do wem po lo ̀ a ju po sa da je bi la za {ti }e na

oklop nim te lom (ka da se pro ce wi va lo da }e

bi ti iz lo ̀ e na pro tiv ni~ koj va tri). ^e o na

za {ti ta link sa od 30 mm pan cir nog ~e li ka

{ti ti la je od po got ka do ka li bra 12,7 mm, a

osta le plo ~e od 12 mm mo gle su da pod ne su

po go dak ka li bra 7,7 mm. Iz me |u se di {ta na -

la zi lo se le ̀ i {te za pu {ko mi tra qez bren,

pred vi |en za dej stvo kroz otvor na pred wem

de lu vo zi la. Link so vi su ko ri {}e ni u bri -

tan skim i ka nad skim je di ni ca ma, pre te ̀ no u

Ita li ji, Se ver noj Afri ci i In di ji. 
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Po zna ti rat ni fo to graf Da ni lo Ga go vi} 

za te kao je na pri la zi ma Sa ra je vu 1945. bren 

ke ri jer u ko jem par ti zan po zi ra sa ne ma~ kim 

„{ar cem“. Vo zi lo je u bri tan skoj 

pu stiw skoj ka mu fla ̀ i. 



la vind zo ra (Wind sor). Pod ozna kom T16 sa

For do vim mo to rom, u SAD je pro iz ve de no

bli zu 14.000 pri me ra ka. 

Iz ha la sa ve zni~ kih fa bri ka iza {le

su ve li ke ko li ~i ne ra znih de ri va ta bren ke -

ri je ra. Je dan od za ni mqi vih mo de la je su ka -

nad ski sa mo hod ni pla me no ba ca ~i. 

U rat noj pro me ni bren ke ri jer ko ri -

stio se svu da i za sve za dat ke po god ne za ma -

lo oklop no vo zi lo – od ma log OT, te gqa ~a

za pro tiv a vi on ska i pro tiv ten kov ska vu~ na

oru |a, kao sa mo hod ni mi no ba ca~... 

Zbog ve li ke pri sut no sti bren ke ri je ra

ne ki pri mer ci do {li su u ru ke NOVJ, ia ko

ni ka da ni su bi li u znat noj ko li ~i ni deo po -

mo }i. Iz u ze tak su dva ko ma da iz sa sta va 1.

tbr ko ri {}e na za vu ~u pro tiv ten kov skih

oru |a ne ma~ kog po re kla 75 mm pak 40. Mo -

`e se pret po sta vi ti da su ta dva vo zi la, kao

i deo ten ko va 1. tbr „ne zva ni~ no pre u ze ta”

u bri tan skim ra di o ni ca ma. De {a va lo se da

par ti za ni to kom obu ke u|u u ra di o ni cu, sta -

ve ju go slo ven sku za sta vu na bok vo zi la i iza -

|u iz kru ga. 

U ne ma~ kom rat nom ple nu 1941. na {ao

se deo teh ni ke bri tan skih je di ni ca iz Gr~ ke.

U bor ba ma 1945. go di ne pro tiv Gru pe ar mi -

ja E po ne ki bren ke ri jer pao je u ru ke par ti -

za na. Zbog po tre be za ka kvim-ta kvim bor be -

nim vo zi li ma, u NOVJ su na bren ke ri je re

po sta vqa li ne ma~ ke mi tra qe ze MG34. Po -

sle ra ta ni su bi li od zna ~a ja pa su vr lo br -

zo ne sta li iz in ven ta ra. 

Alek san dar RA DI]

15. februar  2010.

Uni ver zal ni 

oklop ni te gqa~

Na svim ra ti {ti ma Dru gog svet skog ra -

ta ma sov no su ko ri {}e na ma la br za gu se -

ni~ na vo zi la po zna ta po ime nu bren ke ri jer

(Bren Car ri er). Ono je na sta lo 1934, ka da su

u bri tan skoj fir mi Vi kers-Armstrongs iz -

ra di li pro to tip vo zi la plat for me za na o -

ru ̀ a we (Car ri er – no sa~) na o ru ̀ a nog sa Vi -

ker so vim oru |em ka li bra 40 mm. Iz Rat nog

ka bi ne ta ni su po ka za li in te res za ta ko na -

o ru ̀ a no vo zi lo, ali su po dr ̀ a li na sta vak

ra da na vo zi lu za pre voz mi tra qe za, sa dva

~la na po sa de. 

Pr vi pri mer ci pro iz ve de ni su 1936.

i na osno vu po ~et nih is ku sta va bri tan ska

voj ska od lu ~i la se za na rux bi nu tri mo de la

za sno va na na {to ve }em bro ju iden ti~ nih

ele me na ta – ma log OT za pre voz 4–6 pri -

pad ni ka me ha ni zo va ne ko wi ce, iz vi |a~ kog

vo zi la i bren ke ri er – no sa ~a za pre voz mi -

tra qe za 7,7 mm bren (u to vre me ma sov no

uve de nog u na o ru ̀ a we). Pred vi |a lo se da

}e vo zi lo za hva qu ju }i oklop noj za {ti ti mo -

}i da pro dre do pr ve bor be ne li ni je i da }e

on da pru ̀ a ti va tre nu po dr {ku pe {a di ji dej -

stvu ju }i bre nom sa po sto qa na sa mom vo zi -

lu. Bu du }i da je ni {an xi ja sa mo de li mi~ no

bio za {ti }en od sna ̀ ne va tre pro tiv ni ka,

pred vi |a lo se da se bren u ne ko li ko po te za

ski ne sa po sto qa i on da ko ri sti van vo zi la

iz po god nog za klo na kao pu {ko mi tra qez. 

U na me ri da stan dar di zu je pro iz vod wu

1939. go di ne pro jek to van je „uni ver zal ni
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Bor be na ma sa: ...........................3,95 t

Po gon ska gru pa: ..........mo tor Ford GAE
sna ge od 60 do 85 KS,

za vi sno od pro iz vod ne se ri je

Di men zi je:

du ̀ i na.............................. 3.657 mm

vi si na...............................1.588 mm

{i ri na............................. 2.057 mm

kli rens................................ 203 mm

Oklop na za {ti ta:

~e lo........................................10 mm

bo ko vi i zad wi deo.................. 7 mm

Mak si mal na br zi na: .............40 km/~

Au to no mi ja: ..............................180 km

Na o ru ̀ a we: .................7,7 mm bren sa 

900 me ta ka

Takti~ko-tehni~ke karakteristike

JU NI VER ZAL KE RI E RA Mk I:

no sa~” (Uni ver sal Car ri er), ka kav se uz ma le

iz me ne pro iz vo dio do za vr {et ka Dru gog

svet skog ra ta. U je di ni ca ma se u to vre me ve}

odo ma }i lo ime bren ke ri jer na {te tu zva -

ni~ nog na zi va. U stva ri, oko 1.280 vo zi la

bi li su bren ke ri je ri od 35.000 ke ri je ra

pro iz ve de nih u bri tan skim fa bri ka ma. Zbog

ve li kih rat nih po tre ba ta vo zi la su, na

osno vu bri tan skih teh ni~ kih cr te ̀ a, pr o iz -

vo |e na u Ka na di – oko 29.000 ko ma da, za -

tim 5.600 u Au stra li ji, 420 na No vom Ze -

lan du sa ni zom iz me na u pro jek tu. U Ka na di

su iz ra di li 5.000 ko ma da pro du ̀ e nih vo zi -

Sa ve zni~ ki „bren ke ri jer” 

na gra ni ci Ju go sla vi je 1945. 

pro la zi po red uni {te nog 

ne ma~ kog ~e tve ro cev nog 

pro tiv a vi on skog to pa



V I [ E N A M E N S K I  A V I O N  M O S K I T O

na bo ku no sa avi o na. Lov ci su ima li ne {to

ve }i raz mah kri la i u to vre me do bro skri -

ve ni adut – ra dar.

Rat na is ku stva

Pr vi avi o ni mo ski to uve de ni u na o ru -

`a we Kra qev skog rat nog va zdu ho plov stva

(RAF) bi li su iz vi |a ~i PR Mk I. Oni su 13.

ju la 1941. upu }e ni u stra te {ku fo to-iz vi -

|a~ ku je di ni cu 1 (No 1 PRU) u ba zi Ben son.

Dva me se ca ka sni je ba ~e ni su u va tru – pr vi

za da tak za mo ski to bio je iz vi |a~ ki let od

lu ke Brest na ju gu do gra ni ce Fran cu ske.

Br zi avi on po ka zao se do bro za {ti }e nim

od pre sre ta wa. Me se ci ma su le te li na dr -

ske i vi so ko ri zi~ ne za dat ke bez gu bi ta ka,

do de cem bra 1941, ka da su ne ma~ ki pro tiv -

a vi on ci obo ri li pr vi mo ski to kod Ber ge na

u Nor ve {koj. 

No} ni lov ci NF Mk II sa ra da rom AI
Mk IV bi li su pri o ri tet na po tre ba za od -

bra nu Ve li ke Bri ta ni je u pr voj po lo vi ni

1942, ka da su bom bar de ri Luft va fe ula -

zi li go to vo sva ke no }i u va zdu {ni pro stor

iz nad ostr va. U to vre me pro vo di li su tzv.
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Borbeni

komarac
U

pro jek to va wu avi o na mo ski to (Mo squ i -
to – ko ma rac) po {li su u fir mi De He -

vi lend (De Ha vil land) od ve} pro ve re -

nog po u zda nog mo to ra mer lin i jed no -

stav ne kon struk ci je, pri la go |e ne rat -

noj pro iz vod wi i ne do stat ku stra te {kih si -

ro vi na. [i ro ka pri me na dr ve ta u iz ra di

tog avi o na bi la je za slu ̀ na za na di mak –

„dr ve no ~u do“. Ia ko su pro jek tan ti `e le li

da stvo re, pre sve ga, br zi bom bar der, od

po ~et ka se mo ski to pri pre mao za pa ra lel nu

pro iz vod wu u tri mo de la – kao iz vi |a~ ve -

li ke br zi ne le ta, po go dan za pro do re u du -

bi nu pro sto ra pod kon tro lom si la Oso vi -

ne, no} ni lo vac, za od bra nu od ne ma~ kih

bom bar de ra, i avi on za va tre nu po dr {ku. 

Pr vi mo ski to po le teo je 25. no vem bra

1940. go di ne. To kom po ~et nih le to va po ka -

za lo se da se od tog avi o na mo ̀ e mno go o~e -

ki va ti, pa se ubr za no pro vo dio pro gram

prob nih le to va. Bom bar de ri i iz vi |a ~i

ima li su pu no iden ti~ nih de ta qa kon struk -

ci je, ukqu ~u ju }i po klo pac za ula zak i iz la -

zak po sa de u do wem de lu tru pa za raz li ku od

no} nog lov ca u ko ga se ula zi lo kroz vra ta

Q8
Typewriter
40
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Sa do la skom sve ve }eg bro ja Mk VI
no} ni lov ci pre pu sti li su lov ci ma bom -

bar de ri ma za dat ke du bo kih po je di na~ nih

pro do ra. Jed na od naj po zna ti jih pod vi ga

iz ve de nih sa Mk VI bi lo je oslo ba |a we 700

za tvo re ni ka iz Ami je na 19. fe bru a ra

1944. go di ne. U ope ra ci ji sa do bro iza -

bra nim ime nom – Je ri hon – avi o ni mo ski -

to sru {i li su zi do ve za tvo ra pre ci znim

bom bar do va wem. U zi do vi ma vi so kim 60

me ta ra i de be lim 90 cm bom be su otvo ri le

pro la ze kroz ko ji je 255 za tvo re ni ka iza -

{lo na slo bo du (ka sni je je wih 182 po no vo

uhva }e no, a 37 stre qa na). U toj ak ci ji bom -

be su ubi le 50 Ne ma ca. 

U ni zu sli~ nih pre ci znih dej sta va

uni {ta va ne su va ̀ ne zgra de u Fran cu skoj,

Dan skoj, Ho lan di ji i Nor ve {koj u po dr {ci

ge ril ci ma i SAS-u. Osim osnov nog Mk VI,
na o ru ̀ a va ni su du bin skim bom ba ma, mi -

na ma i ra ket nim zr ni ma, pod ve {e nim na

{i ne na pot kril nim no sa ~i ma na za da ci -

ma pro tiv brod ske i pro tiv pod mor ni~ ke

bor be. 

To kom ra ta na sta le su de se ti ne va ri -

jan ti i pod va ri jan ti mo ski ta pri la go |e ne za

ra zne po seb ne za dat ke – od na vo |e wa bom -

bar de ra do lo va na pod mor ni ce. 

Mo ski to se na sta vio pro iz vo di ti i po -

sle za vr {et ka ra ta. Po sled wi avi o ni u se -

rij skoj pro iz vod wi bi li su no} ni lov ci Mk

38. Pr vi pro to tip po le teo je 18. no vem bra

1947. go di ne. Na rux bi na RAF-a po de qe na je

iz me |u dve De He vi len do ve fa bri ke u Het -

fil du i ^e ste ru. Ka da su 15. no vem bra

1950. rad ni ci fa bri ke u ^e ste ru za vr {i li

po sled wi od 101 pri mer ka Mk 38 sa RAF-

ovom ozna kom VX916, bio je to i po sled wi

od 7.781 pro iz ve de ni mo ski to to kom de set

go di ne od po le ta wa pr vog pro to ti pa. U tre -

nut ku ka da su avi o ni Mk 38 do ve de ni do po -

u zda no sti po treb ne za slu ̀ bu u je di ni ca ma,

bi li su pot pu no za sta re li u od no su na no ve

le te li ce. Ra dar AI.Mk IXb ta ko |e se po ka zao

pro ble ma ti~ nim i za to su na prob nim le to -

vi ma ko ri {}e ni oni ame ri~ kog po re kla

AI.Mk X. Ka da je ot klo wen deo teh ni~ kih pro -

ble ma, u RAF-u su pro ce ni li da su Mk 38

pre spo ri i pre te {ki za pre sre ta we bom -

bar de ra SSSR-a Tu-2 i Tu-4 na ve li kim vi -

si na ma. Za to Mk 38 ni ka da ni su le te li u sa -

sta vu RAF-a i osta li su kon zer vi ra ni do

pri mo pre da je Ju go slo ven skom rat nom va zdu -

ho plov stvu (JRV). 

Kraj Dru gog svet skog ra ta ni je bio kraj

bor be ne slu ̀ be mo ski ta. Zbog ten zi ja na

Da le kom is to ku od no vem bra 1945. ti avi o -

ni ko ri {}e ni su za iz vi |a~ ke za dat ke iz nad

Ki ne i Kam bo xe i za bor be ne za dat ke pro -

tiv ge ri le u In do ne zi ji. Od ju na 1948. do

de cem bra 1955. bri tan ski skva dro ni iz vi -

|a ~a i lo va ca bom bar de ra mo ski to u~e stvo -

va li su u bor ba ma u Ma la ji. Sre di nom pe -

de se tih taj avi on se ko ri stio u su zbi ja wu pi -

ra te ri je oko Bor nea i obez be |e wu nu kle -

ar nog po li go na na Bo ̀ i} nim ostr vi ma.

Pre o sta li avi o ni na sta vi li su da slu ̀ e za

po mo} ne za dat ke, pre sve ga, za vu ~u me ta za

ga |a we pro tiv va zdu {ne od bra ne i me te o -

ro lo {ka iz vi |a wa, sve do pr ve po lo vi ne

{e zde se tih. 

U Ju go slo ven skom 

rat nom va zdu ho plov stvu

Pod pri ti skom SSSR-a i sa te li ta, Ju -

go sla vi ja se kra jem 1951. od lu ~i la da pri -

hva ti voj nu po mo} dru ge stra ne – Ame ri kan -

ci i Bri tan ci su pre svih osta lih po nu di li

ve li ke ko li ~i ne rat ne teh ni ke iz vi {ko va

pre ko pro gra ma uza jam ne od bram be ne po -

mo }i (Mu tu al De fen se Aid Pro gram me). Ia ko

se ra di lo o za sta re lim sred stvi ma, ona su

bi la do bro do {la u JRV u tre nut ku ka da se

Be de ker ofan zi vu. Uni {ta va li su sim bo le

gra do va u skla du sa tu ri sti~ kim vo di ~i ma u

na di da }e na taj na ~in slo mi ti duh bra ni -

la ca ostr va. 

Bom bar de ri B Mk IV iz ve li su pr vi bor -

be ni za da tak 31. maj 1942. go di ne. U po ~et ku

su no si li ~e ti ri bom be od 250 fun ti. Na -

knad no su mo di fi ko va ni za ~e ti ri bom be od

500 fun ti (po dve u bom bo lu ku i dve na pot -

kril nim no sa ~i ma), ko je su po sta le stan dard -

ni bor be ni te ret bom bar der skih mo ski ta. 

Od le ta 1944. no} ni lov ci le te li su

iz nad Za pad ne Evro pe na za da ci ma za {ti te

sa ve zni~ kih in va zi o nih sna ga, a iz nad Bri -

ta ni je pre sre ta li su le te }e bom be V-1. Po -

sled wih me se ci ra ta no} ni lov ci mo ski to

~i sti li su va zdu {ni pro stor iz nad te ri to -

ri ja pod kon tro lom Ne ma ca za ra ~un bom -

bar de ra. Kru ̀ i li su iz nad ae ro dro ma

Luft va fe i u za se di ~e ka li po le ta we lo va -

ca. Jed na od hra brih tak ti ka, pri me wi va na

jo{ od 1942, bi li su pro do ri u du bi nu pro -

tiv ni ka sa po je di na~ nim avi o ni ma u slo bod -

nom lo vu. 

No} ni lov ci mo ski to stal no su usa vr -

{a va ni ka ko bi se odr ̀ a la tr ka u pri me ni

no vih pro na la za ka, po seb no na po qu ra dar -

ske teh ni ke i po ve }a wa br zi ne pe wa wa i

mak si mal ne br zi ne. Od pr o le }a 1943. ko -

ri sti li su se no} ni lov ci NF Mk XI II sa za o -

bqe nim no sem po zna tim po na dim ku bik (Bull)
po treb nim za sme {taj ve li ke an te ne ra da -

ra. Kri la Mk XI II bi la su iden ti~ na kao na

lov cu bom bar de ru FB.Mk VI, ko ji se pro iz vo -

dio od fe bru a ra 1943. go di ne. Re~ je o vr lo

sret noj kom bi na ci ji dve na me ne. Na jed nom

B Mk IV pro ve de ne su pre prav ke ko je su ga

u~i ni le pro to ti pom Mk VI, ko ji je iz veo pr vi

let 1. ju na 1942. go di ne. 

15. april  2010.

Tra di ci o nal no su Bri tan ci bi ra li

sim bo li~ no ime za avi on, a iza su sle di -

la slov no-nu me ri~ ke ozna ke na me ne i va -

ri jan te. Pr vo se skra }e ni com pred sta -

vqa la na me na avi o na – u slu ~a ju mo ski ta

to su bi le skra }e ni ce NF za no} ne lov ce

(Night Fig hter), PR za iz vi |a ~e (Pho to grap -
hic-Re con na is san ce), B za bom bar de re

(Bom ber), FB za lov ce bom bar de re (Fig -
hter-Bom ber), T za tre na ̀ ne avi o ne (Tra i -
ner)... Za tim, sle di skra }e ni ca za mo del

(Mark) Mk. i rim ski broj ko ji de fi ni {e

kon kret nu va ri jan tu u ni zu pro jek to va nih.

Pr vi mo ski to bio je PR Mk I, a sle di li su

NF Mk II, T Mk III, B Mk IV... Do 20 ko ri -

{}e ni su rim ski bro je vi, a ka sni je va ri -

jan te ima le su arap ske bro je ve. 

U JRV pri me wi va ne su ozna ke sa cr -

ti com iz me |u pre fik sa Mk i ozna ke va -

ri jan te is pi si va ne arap skim bro je vi ma:

Mk-3, MK-6 i Mk-38. 

Britanski sistem 

ozna~avawa

Poletawe para Mk-38 iz 103. puka



nog ko man dan ta Ti ta i dr ̀ av nih li de ra po -

zna te po na dim ku @uti }e va eska dri la. Pre -

o bu ka je pro ve de na za me sec i po da na, pr vo

na dvo mo tor nim avi o ni ma avro an son, za -

tim na mo ski tu sa dvo stru kim ko man da ma le -

ta. 

Ubr zo po po vrat ku pi lo ta i teh ni ~a ra

u otax bi nu, pri sti gli su pr vi avi o ni. Bri -

tan ski pi lo ti sle te li su 21. ok to bra 1951.

na ae ro drom Ba taj ni ca sa {est pri me ra ka

Mk-38. To su bi li pr vi od 140 avi o na mo -

ski to uvr {te nih u JRV. Pre pre le ta pro {li

su re mont, ia ko mno gi avi o ni ni su pret hod -

no ko ri {}e ni. Po sle pro ce du re pri mo pre -

da je Mk-38 su pr vo pre ba ci va ni na ae ro -

drom Pan ~e vo za pre o bu ku 103. pu ka. Kurs

su vo di li Oka no vi} i @uti}. Ka ko su pi lo ti

pu ka pret hod no le te li na jed no mo tor nim

avi o ni ma pr vo su se su sre li sa dvo mo tor ci -

ma, le te }i na avro an so nu. Po sle sa mo stal -

nih le to va na tom avi o nu pre la zi li su na

mo ski to. Za pi lo te osta lih pu ko va pre o bu ka

se po ~et kom 1952. pro vo di la u Ba taj ni ci, a

za tim na ae ro dro mu Ple so u pri vre me nom

cen tru za pre o bu ku. 

To kom pro ce sa pri je ma mo ski ta do no -

vem bra 1952, i sa dva do dat na avi o na ma ja

1953. go di ne u JRV je uve de no 77 Mk-6, 60

Mk-38 i {est Mk-3. Osim mo to ra ugra |e nih

na avi o ni ma, kao re zer va je pri mqe no 79

mer li na 25 i 73 mer li na 113 i 114.

Iz me |u je di ni ca JRV avi o ni mo ski to

po de qe ni su ta ko da su iz vi |a~ ki pu ko vi do -

bi li Mk-38, a tri bo mar der ska pu ka na o ru -

`a na su sa Mk-6 i sa jed nim iz vi |a~ kim ode -

qe wem Mk-38. Tre na ̀ ni avi o ni Mk-3 bi li

su po treb ni svim pu ko vi ma. Za to su deo bor -

be nih avi o na na knad no pre pra vqe ni u tre -

na ̀ ne. 

Na kon 103. pu ka, to kom 1952, suk ce siv -

no sa pri je mom do dat nih avi o na, na mo ski to

su pre na o ru ̀ a na ~e ti ri pu ka – 88. i 109. puk

iz sa sta va 32. va zdu ho plov ne di vi zi je sa ae -
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pre o sta la teh ni ka sa mu kom odr ̀ a va la u

`i vo tu. 

Jo{ u vre me dok su se vo di li pre go -

vo ri o po mo }i, Bri tan ci su pri sta li da po -

{a qu mo ski to. Pr va tri pi lo ta iz sa sta va

103. va zdu ho plov nog iz vi |a~ kog pu ka i de -

set me ha ni ~a ra oti {li su av gu sta 1951. u

Ve li ku Bri ta ni ji na pre o bu ku. Pi lo ti iza -

bra ni da pr vi sed nu u ka bi ne mo ski ta do

ta da su le te li na spit fa je ri ma (Spit fi re),

mo di fi ko va nim u iz vi |a ~e. Hu se in Oka no -

vi} i Meh me da li ja Lo {i} le te li su to kom

ra ta u 352. skva dro nu RAF-a, ali jas Pr voj

eska dri li NOVJ na spit fa je rima i pret -

hod no is ku stvo sa Bri tan ci ma bi lo je do -

bra pre po ru ka za put na pre o bu ku na mo -

ski to. Ni ko la @uti} se u vre me pre o bu ke

sma trao za jed nog od per spek tiv nih pi lo ta

u JRV. On je ka sni je po stao po znat kao ko -

man dant je di ni ce avi o na za pre voz vr hov -

ro dro ma Ple so, no vo for mi ra ni 184. iz vi -

|a~ ki puk, ta ko |e sa Ple sa, i 97. va zdu ho plov -

ni puk 21. di vi zi je sa ae ro dro ma Ze mu nik. 

Iz vi |a ~i

No} ni lov ci Mk-38 ni su bi li svr sis -

hod ni za na men ske za dat ke, po seb no za to {to

su im Bri tan ci pre pre le ta ski nu li ra da re,

ali su JRV bi li po treb ni iz vi |a~ ki avi o ni.

Za to su Mk-38 do bi li ae ro fo to ka me re

(AFK) za ver ti kal no i ko so ae ro fo to sni ma -

we (AFS). U po ~et ku su ko ri {}e ne ne ma~ ke

ka me re karl cajs (Carl Ze iss) Rb-30 sa snim -

kom di men zi ja 30h30 cm, ka kve su se za te kle u

skla di {ti ma JRV iz rat nog ple na. Za AFS na

ma lim vi si na ma ko ri stio se ob jek tiv fo ku sa

20 cm. U JRV naj ~e {}e se ra di lo sa ve }ih vi -

si na sa fo ku si ma 50 cm i 75 cm. Na knad no,

sa do la skom AFK iz MDAP-a na avi o ne su

ugra |e ne ame ri~ ke ka me re. Na Mk-38 naj ~e -

Avi o ni mo ski to do bi li su u JRV evi -

den ci o ne ozna ke po ~ev od 8001. U pr vom

de lu ni za bi li su avi o ni Mk-38, za vr {no

sa ozna kom 8060. Za tim su sle di le „{e -

sti ce“ od ozna ke 8163 do 8142. Tre ba lo

je da avi o ni Mk-3 pr vo bit no bu du uve de -

ni u ope ra tiv nu evi den ci ju unu tar se -

kven ce pred vi |e ne za sve avi o ne mo ski to

i za to su pri li kom pri je ma ima li ozna ke

8061, 8062, 8103, 8134, 8141 i 8143.

One su na knad no pro me we ne u za se ban

niz za Mk-3, po ~ev od 8161 do 8175, u

vre me ka da je pre pra vqen deo bor be nih

u tre na ̀ ne avi o ne. Iz vor ni Mk-3 pri -

mqe ni od Bri ta na ca do bi li su ozna ke

8161-8163 i 8167-8169, a osta la me -

sta po pu ni li su avi o ni na knad no pre pra -

vqe ni od Mk-6 i Mk-38. 

Evidencijski brojevi

Du go ro~ no odr ̀ a va we mo ski ta po ve re no je do ma }im za vo di ma i in du stri ji. Pr vi

za da tak bi la je pre prav ka se dam Mk-6 i dva Mk-38 u avi o ne za obu ku sa dvo stru kim ko -

man da ma le ta. Sa tih avi o na uklo we ne su in sta la ci je na o ru ̀ a wa i oni su pre i me no va ni

u Mk-3, bez ob zi ra na to iz ko je su va ri jan te iz ve de ni. Ra do vi su pro ve de ni 1953–1955

u Za vo du za oprav ku avi o na broj 154 (od 1957. go di ne VTRZ „Zmaj“).

U tom za vo du za vr {en je re mont pr vog mo ski ta 13. ja nu a ra 1955. go di ne. Iz voj nog

pred u ze }a „Utva“ iz Pan ~e va, 27. av gu sta 1957, iza {la su pr va dva re mon to va na Mk-38.

Mo to ri mer lin re mon to va ni su u 166. ra di o ni ci (od 1955. VTRZ „Mo ma Sta noj lo vi}“ u

Kne ̀ ev cu). Avi o ni su re mon to va ni na kon 600 ~a so va le ta, a mo to ri na kon 400 ~a so va

ra da. 

Na Mk-6 na knad no su ugra |e ne ame ri~ ke ra dio-sta ni ce AN/ARC-3 do me ta od 50 do

290 km, za vi sno od vi si ne le ta. One su za me ni le bri tan ske TR-1143, ko je su ra di le na

sa mo ~e ti ri ka na la (za raz li ku od ame ri~ kih na osam ka na la). Zbog ne do stat ka ra dio-

kom pa sa, naj pre su na deo mo ski ta ugra |e ni ure |a ji ADF-12, ski nu ti sa avi o na Li-2. U

Va zdu ho plov nom opit nom cen tru su 1955. i 1956. pro ve de na is pi ti va wa ra dio-kom pa sa

SCR-269G na Mk-6 i Mk-38. To kom 1955. po ku {a lo se i sa ugrad wom pre sre ta~ kog ra da -

ra AN/ARS-6 na Mk-38, ali se od u sta lo od na stav ka ra da na toj mo di fi ka ci ji. 

Modifikacije i remont

Avi o ni Mk-38 na ae ro dro mu 

Pan ~e vo to kom pri pre ma 

za Pr vo maj sku pa ra du 1952. go di ne



me nom AFK K-37 za no} no AFS, ski nu tih sa

mla znih avi o na RT-33A, ali one su se po ka -

za le kao lo{ iz bor. Ni su bi le po god ne za

mo ski to. Za no} ne iz vi |a~ ke le to ve na dva

pod kril na no sa ~a Mk-38 pod ve {a va ne su

sve tle }e avio-bom be SAB i ili fo to avio-

bom be FO TAB. Za pre ci zno od re |i va we po -

lo ̀ a ja ob jek ta sni ma wa na Mk-38 ugra |e ni

su bom bar der ski ni {an OPB-1R sa bom -

bar de ra Pe-2FT.

Pre ma pro ce na ma po tre ba JRV, sa Mk-

38 po pu we na su dva pu ka ko ja su ima la za da -

tak da se ospo so be za iz vi |a we ope ra tiv ne

du bi ne pro tiv ni ka u sni ma wu ve li kih ae ro -

fo to ce li na, iz vi |a we ope ra tiv nih re zer vi,

sa o bra }a ja i ko lo na, a ma wim de lom za tak -

ti~ ko iz vi |a we. Po je dan iz vi |a~ ki puk bio je

na is to ku i za pa du dr ̀ a ve. Pr vo su pre o bu ku

pro {li pi lo ti 103. pu ka. Ka ko su pret hod no

le te li na jed no se dim avi o ni ma, u 103. pu ku u

po ~et ku ni su ima li na vi ga to re iz vi |a ~e, oni

su na knad no {ko lo va ni za po tre be le ta~ kih

za da ta ka na mo ski tu. Tek pro le }a 1953. go di -

ne u 103. puk do {li su iz vi |a ~i ob u ~a va ni na

kur su u Qu bqa ni. Wih

su iza bra li iz me |u

mla dih ofi ci ra pe -

{a di je, ar ti qe ri je,

in ̀ i we ri je, pro tiv a -

vi on ske od bra ne, pa

su bi li od ve li ke ko -

ri sti na iz vi |a~ kim

za da ci ma. 

U me |u vre me nu,

na Mk-38 pre {le su

po sa de 184. pu ka sa

ae ro dro ma Ple so,

for mi ra nog 12. fe -

bru a ra 1952. od do -

ta da {weg 184. puka

la kih no} nih bom bar -

de ra, na o ru ̀ a nog

dvo kril ci ma Po-2 i

715. iz vi |a~ ke eska -

dri le, na o ru ̀ a ne

avi o ni ma Pe-2FT. 

U tom pu ku ni si

ima li pro ble ma sa

po pu nom me sta iz vi -

|a ~a jer su pre u ze li

ka dar sa Pe-2FT.

Pr vi Mk-38 sle te li

su na Ple so u pr vim

da ni ma po sle pri ku -

pqa wa 184. pu ka. 

Oba iz vi |a~ ka

pu ka u~e stvo va la su u

Pr vo maj skoj pa ra di

1952, ka da je pr vi put

na ze mqi i va zdu hu

pred Be o gra |a ni ma

pri ka za na no va rat -

na teh ni ka pri mqe na

od Ame ri ka na ca i

{}e se ko ri sti la vr lo po pu lar na ka me ra u

JRV fer ~a ild (Fa ir child) K-24, pred vi |e na za

dnev na i no} na ver ti kal na i ko sa AFS sa ob -

jek ti vi ma sa fo ku som od 18 cm i 35,5 cm. Ko -

ri stio se film di men zi ja 13h13 cm u du ̀ i ni

do voq noj za 125 sni ma ka. Ma sa K-24 iz no si -

la je 15 kg, znat no ma we od 73 kg ma se Rb-30

sa ob jek tiv nom od 75 cm. 

Na Mk-38 po vre me no su se ko ri sti le i

dru ge ka me re ame ri~ kog po re kla – K-22, ko -

je su se za raz li ku od K-24 upo tre bqa va ne

sa mo za dnev na AFS. One su ima le ob jek ti -

ve F-15 i F-30,5 cm za ma le vi si ne i F-61

i F-101 cm za ve }e vi si ne. Di men zi je fil -

ma bi le su 23h23 cm. Po dve K-18 sa ob jek -

tiv nom F-61 cm i fi lom 23x46 cm bi le su

pred vi |e ne, ta ko |e, sa mo za dnev na AFS.

Za za dat ke no }u ugra |i va la se jed na ae ro -

fo to ka me ra K-19 sa ob jek ti vom od 30,5

cen ti me ta ra. 

Usled ne do stat ka ka me ra, ne ret ko se

na avi o ni ma na la zi la sa mo jed na K-24.

Pred za vr {e tak slu ̀ be mo ski ta u JRV,

1959. i 1960. go di ne po ku {a lo se sa pri -

Bri ta na ca. Osim iz vi |a~ kih pu ko va, na knad -

no su for mi ra na iz vi |a~ ka ode qe wa sa Mk-

38 za tak ti~ ko iz vi |a we (u 97. pu ku pre for -

mi ra no u eska dri lu) u sa sta vu bom bar der -

skih pu ko va na o ru ̀ a nih sa Mk-6. 

Aero-foto snimawa

Po kva li te tu iz vi |a~ ke obu ke u JRV u

pr voj po lo vi ni pe de se tih naj bo qe bi le su

po sa de 103. pu ka, jer su je di ni cu pred vo di li

pi lo ti sa rat nim is ku stvom. Po sa de 103. pu -

ka uve ̀ ba ne su pr vo za po je di na~ no AFS po

da nu u po voq nim me te o ro lo {kim uslo vi ma

(PMU), a po ste pe no su ovla da le avi o ni ma

do iz vi |a~ kih za da ta ka u slo ̀ e nim me te o -

ro lo {kim uslo vi ma (SMU) i no }u i u sa sta -

vu pa ra i ode qe wa i iz vi |a we sa ve li kih

vi si na do 30.000 fi ta (9.150 me ta ra). Na

ta kve za dat ke to kom bo rav ka pu ka na ae ro -

dro mu Pan ~e vo po le ta li su sa trav na te po -

let no-slet ne sta ze, osve tqe ne fe we ri ma,

pr vo sa anso nom, za tim sa mo ski tom. 

Sre di nom no vem bra 1953. puk je pre -

me {ten iz Pan ~e va u Ba taj ni cu gde su ima -

li sa vre me nu po let no-slet nu sta zu sa be -

ton skom pod lo gom i no} nim osve tqe wem.

Obu ka se pro vo di la za AFS na mar {ru ta -

ma u du ̀ i ni od 20 do 30 ki lo me ta ra, AFS

ae ro fo to ce li na po je di na~ nim avi o ni ma u

dva re da i ode qe wem u ~e ti ri re da. Deo

po sa da ob u ~a vao se za ko so AFS. 

Po seb no is ku {e we za JRV bi la je

1953, ka da su pr vo u sep tem bru odr ̀ a ni ve -

li ki ma ne vri, kao pri kaz mo }i, i od mah za -

tim u ok to bru sve je di ni ce su pre ve de ne u

po vi {e nu bor be nu go to vost zbog Tr {}an ske

kri ze. U vre me ma ne va ra na ae ro dro mu
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Sre di nom pe de se tih

po ku {a no je da se re {i

pro blem ne do stat ka avi o na

za pro tiv brod sku i pro tiv -

pod mor ni~ ku bor bu na za -

da ci ma po dr {ke JRM. Je di -

ni na ~in da se do |e do na -

men skih avi o na u krat kom

ro ku i za ma li tro {ak bi la

je mo di fi ka ci ja mo ski ta po

uzo ru na Bri tan ce. Mo gu} -

no sti ugrad we naj pre su is -

pi ta ne u VOC-u 1954. go di -

ne. Ko man da JRV na re di la

je 18. apri la 1956. da se

Mk-6 na o ru ̀ a sa jed nim

tor pe dom TR-45/A, ma se

961 kg i sa mo si dre nim mi -

na ma. U osno vi, re~ je o

tor pe du ko ri {}e nom na

rat nim bro do vi ma JRM, ali

pri la go |e nom za od ba ci va we sa avi o na ta ko {to su po sta vqe ni

sta bi li za to ri na zad wi deo. Ga |a we sa TR-45/A i po la ga we mi na

iz ve de no je sep tem bra 1956. sa ae ro dro ma Ze mu nik. 

Mo di fi ka ci ja je uve de na u na o ru ̀ a we i za pod ve {a va we

tor pe da pri la go |e na su ~e ti ri mo ski ta, a je dan za po la ga we mi na

ASAG. Svih pet avi o na bi lo je u sa sta vu 2. eska dri le 97. pu ka.

Po le ta we sa tor pe dom pom no se uve ̀ ba va lo zbog pro ble ma sta -

bil no sti avi o na i ma log kli ren sa. Sta bi li za to ri tor pe da bi li

su na sa mo de se tak cen ti me ta ra od pi ste. Ra di to ga su pi lo ti le -

te li sa {kol skim tor pe dom is pu we nim vo dom, a po tom sa ma ne -

var skim tor pe dom bez boj ne gla ve. 

Na Mk-6 su u Va zdu ho plov nom opit nom cen tru 1957. i 1958.

pro ve de na is pi ti va wa le te }eg mo de la tor pe da u raz me ri 1:2 i

1:3 LE TOR, ma se 110 ki lo gra ma (slika dole). Pro je kat ni je do -

speo do uvo |e wa u na o ru ̀ a we. 

Torpedni moskito

15. april  2010.

E{alon aviona „moskito” 

na paradi 1954. godine

Po le ta we ode qe wa Mk-6 

na o ru ̀ a nog sa tor pe di ma TR-45/A



nor ma lu, pi lo ti Mk-38 na sta vi li su da le te

u va zdu {ne pro sto re okol nih dr ̀ a va. To su

po sta li ru tin ski za da ci i iz vr {a va ni  su po

pla nu Dru gog (oba ve {taj nog) ode qe wa Ko -

man de JRV ili Dru ge upra ve Ge ne ral {ta ba

JNA. Do po ~et ka 1954. pro ve de na su AFS

sko ro svih naj va ̀ ni jih de lo va gra ni~ nog

pro sto ra Al ba ni je, Bu gar ske, Ma |ar ske i

Ru mu ni je. Ob ra da fil mo va i de {i fro va we

sni ma ka pro vo di lo se u Ko man di JRV. U slu -

~a je vi ma ka da je pro ve ra u to vre me va ̀ nih

in for ma ci ja o po kre ti ma ili kon cen tra ci -

ja ma je di ni ca tra ̀ i la da se u|e u stra ni va -

zdu {ni pro stor, pri me wi va la se tak ti ka

ubo da – iz ne nad nog krat kog ula ska i AFS

pre ci zno od re |e ne zo ne. 

U prak si, ve }i na le to va bi li su ko sa

ae ro fo to sni ma wa iz pri gra ni~ nog po ja sa.

Ne ki od tih le to vi bi li su ri zi~ ni – lo va~ -

ki avi o ni su sed nih dr ̀ a va po ku {a li su da

pre sret nu Mk-38 i sa sta rim lov ci ma Jak-

9 i sa mla znim lov ci ma MiG-15 na le tu u

re jo nu Ska dar skog je ze ra, 14. sep tem bra

1954, mo ski to ko ji se na la zio na iz vi |a~ -

kom za dat ku u ko me su ga |a li pro tiv a vi on -

ci i sa na {e i sa al ban ske stra ne. U tom

le tu, osim pi lo ta An te Sar de li ~a, na dru -

gom se di {tu na la zio se Al fons [a li, na -

~el nik tre }eg od se ka dru gog ode qe wa. On

je sre di nom pe de se tih u~e stvo vao u pla ni -

ra wu i re a li za ci ji le to va ko ji se u do ku -

men ti ma vi da na vo de kao spe ci jal ni za da -

ci ae ro fo to sni ma wa. Na ̀ a lost, stra dao

je 27. ju na 1955. u ka ta stro fi ka da su se

su da ri li avro an son i S-49C pri sle ta wu

na ba taj ni~ ki ae ro drom. 

Osim na hra brim iz vi |a~ kim le to vi ma,

avi o ni Mk-38 pri ka zi va li su pre sti` dr ̀ a -

ve i na dru ge na ~i ne – na pri mer na smo tra -

ma pred stra nim li de ri ma. U ~ast eti op skog

ca ra Ha i la Se la si ja, 23. ju la 1954, iz nad ae -

ro dro ma Ze mun nad po ~a snom tri bi nom pre -

le te lo je 18 Mk-38 iz 103. pu ka, svr sta nih u

gru pe ko je su ob ra zo va le ini ci ja le dve dr ̀ a -

ve „E“ i „J“. Ti avi o ni su u~e stvo va li i u pa -

ra di pri re |e noj sep tem bra 1954. u ~ast

pred sed ni ka Tur ske Xe la la Ba ja ra.

U to vre me oso bqe nost 103. pu ka sma -

tra la se vr hun skom za stan dar de JRV, us kla -

|e nom sa vi so kim zah te vi ma Na toa. Le ta

1954. u pu ku se na la zi lo 25 Mk-38, po je dan

Mk-3, Mk-6 i avro an son za obu ku i jed na ro -

da za ve zu. Ve} na iz ma ku 1954. puk se pri -

pre ma za pre la zak na mla znu teh ni ku. To kom

1955. pri mqe ni su no vi avi o ni, a pre o sta -

li Mk-38 su do za vr {et ka 1956. pre da ti

184. pu ku. U to vre me raz ma tra la se ugrad -

wa ra da ra na Mk-38, ali to se ni je ostva -

ri lo. U 184. pu ku vr hu nac ospo so bqe no sti

do stig nut je 1956, ka da se obu ka pla ni ra la

unu tar na le ta od 90 do 100 ~a so va go di {we.

Te go di ne ostva re no je 3.388 ~a so va na le ta

(679 ~ no }u) sa 31 pi lo tom. U to vre me broj

avi o na po ve }ao se do 34 ko ma da. Ne ki za -

da ci su bi li van red ni, po ve za ni sa kri zom u

Ma |ar skoj to kom ko je se odr ̀ a va la po vi {e -

na bor be na go to vost. 

Mo ski to Mk-38 iz 184. pu ka po vu ~en je

iz na o ru ̀ a wa kra jem 1960, ka da se je di ni -

ca pre na o ru ̀ a la lov ci ma bom bar de ri ma

F-84G, kao pre la znim avi o ni ma do do la ska

mla znih iz vi |a ~a. Mk-38 su osta li u za vo du

„Zmaj“ do sre di ne 1961, ka da su ko na~ no

ras ho do va ni. 

Bom bar der ski mo ski to
Lov ci bom bar de ri Mk-6 uve de ni su

1952. u 32. di vi zi ju, kao za me na za bom bar -

de re Pe-2FT, ko ji su u to vre me bi li ve} go -

to vo pot pu no is tro {e ni. Ta ko |e, sa Pe-2FT

na Mk-6 pre na o ru ̀ a ne su 1. i 2. eska dri la

97. pu ka, a 3. iz vi |a~ ka eska dri la pri mi la

je Mk-38. Po {to se ra di lo o pu ku pred vi |e -

nom za po dr {ku Ju go slo ven skoj rat noj mor -

na ri ci (JRM), osim pi lo ta, u ka bi ni mo ski ta

le te li su mor na ri~ ki ofi ci ri za raz li ku od

osta lih pu ko va ko ji su ima li ofi ci re iz vi -

|a ~e iz sa sta va JRV. 

U pri mar noj na me ni tri pu ka, na o ru -

`a na pre te ̀ no avi o ni ma Mk-6, ob u ~a va la

su se za za dat ke va tre ne po dr {ke. Pi lo ti su

na po li go ni ma ga |a li iz mo} nog pa ke ta stre -

qa~ kog na o ru ̀ a na sa ~e ti ri oru |a 20 mm

ugra |e na u avi o nu pod ka bi nom i ~e ti ri mi -

tra qe za 12,7 mm mon ti ra na u no su avi o na. 
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U ka ta stro fa ma na mo ski tu stra da -

lo je 16 pi lo ta i de vet ofi ci ra iz vi |a ~a

i je dan bo rac ne le ta~ (u 17 uni {te nih

avi o na). U ude si ma je uni {te no 13 avi o -

na Mk-6, tri Mk-38 i je dan Mk-3. Naj ~e -

{}e su stra da li mla di pi lo ti pot po ru~ -

ni ci i po ru~ ni ci. Glav ni uzor ka ta stro -

fa bi la je ne di sci pli na u le te wu i pi -

lot ske gre {ke. U osam ude sa po sa da se

spa si la pa do bra nom. U tri ude sa oba

~la na po sa de su is ko ~i la, u jed nom slu ~a -

ju, po sle su da ra dva mo ski ta, je dan od pi -

lo ta se iz vu kao, a tri ~la na po sa de su

stra da la. U po sled wem ude su 1960. avi -

on je upao u ne pra vi lan po lo ̀ aj u obla ku

i pi lot je na re dio le ta ~u me ha ni ~a ru da

is ko ~i. Ka da je iza {ao iz obla ka pi lot

je po vra tio kon tro lu nad avi o nom i vra -

tio se na ae ro drom bez svog me ha ni ~a ra. 

Po sle sle ta wa na mo re dr ve na kon -

struk ci ja mo ski ta du ̀ e vre me odr ̀ a va la

se na po vr {i ni vo de. U dva ude sa ko ji su

se za vr {i li plu ta wem avi o na dva pi lo ta

ni su ko ri sti la ~a mac ko ji je bio u avi o nu

ve} su se, za to {to su bi li sla bi pli va -

~i, od lu ~i li na to da osta nu unu tar avi o -

na do do la ska ~am ca Ju go slo ven ske rat ne

mor na ri ce. 

Udesi

Cer kqe, 1. eska dri la 103. pu ka bi la je na

stra ni „cr ve nih“, a 184. puk na ae ro dr o mu

Mo {kaw ci na stra ni „pla vih“. To kom ma -

ne va ra pr vi put su iz ve de na no} na AFS sa

pri me nom FO TAB za osve tqa va we te re na.

Na pr vom ta kvom le tu iz ve de no je ae ro fo to

sni ma we `e le zni~ ke sta ni ce u Ma ri bo ru. 

Od 8. ok to bra 1953, usled po gor {a -

wa od no sa sa Ita li jom, 184. puk na la zio

se u pri prav no sti. Pr va eska dri la 103.

pu ka, za du ̀ e na za slo ̀ e ne i ri zi~ ne za dat -

ke i no} ne le to ve, 22. ok to bra pre le te la

je na Ple so. Pr vih da na kri ze Mk-38 i{li

su na za dat ke ko sog AFS po gra ni~ nog po ja -

sa, a za tim su pre {li i na le to ve unu tar

Ita li je sa AFS i vi zu el nim iz vi |a wem.

Bez bed no sni raz lo zi uti ca li su na to da se

le to vi iz vo de naj ~e {}e u ra nim ju tar wim

~a so vi ma, ka ko bi se iz ne na di la pro tiv -

ni~ ka PVO i lo va~ ka avi ja ci ja, i do la zi lo

se iz neo ~e ki va nih pra va ca pre te ̀ no sa

se ve ra iz prav ca Au stri je. Sni ma ni su mo -

sto vi na re ci Ta qa men to, ae ro dro mi u

pod ru~ ju Udi ne, Tre vi za i La ti za ne, lu ka

Ve ne ci je i Mon fal ko ne, tra ga lo se za kon -

cen tra ci jom sna ga na {i rem pro sto ru Tr -

sta i se ve ra Ita li je. 

Po sle Tr {}an ske kri ze od de cem bra

1953, ka da su se pri li ke za JRV vra ti le u



Na dva pot kril na no sa ~a i dva no sa ~a

u bom bo lu ku ka ~i le su se bom be ma se do 250

kg po no sa ~u ili osam ra ket nih zr na od 27 kg

(60 fun ti) na pot kril nim no sa ~i ma.

U se kun dar noj na me ni pu ko vi sa Mk-6

ob u ~a va li su ode qe we za tak ti~ ke iz vi |a~ -

ke za dat ke sa AFK K-24. Ve li ki zna ~aj iz vi -

|a~ ki za da ci ima li su za 97. puk, jer se

pred vi |a lo da on u ra tu mo ra da pra vo vre -

me no pro na |e i uni {ti pro tiv ni~ ki po mor -

ski de sant. 

Po seb ni za da ci 97. pu ka od no si li su

se na za {ti tu vr hov nog ko man dan ta Ti ta u

vre me dok se na la zio na Ja dran skom mo ru.

Puk se mar ta 1953. pri vre me no pre ba zi rao

na ae ro drom u Ti to gra du (sa 20 avi o na), ra -

di za dat ka pa tro li ra wa iz nad bro da „Ga -

leb“ sa ukr ca nim Ti tom i de lom dr ̀ av nog

vr ha i ~e ti ri eskort na ra za ra ~a. Po mor ski

sa stav vra }ao se iz po se te Ve li koj Bri ta ni -

ji. Sli ~an za da tak po sa de 97. pu ka ima li su

apri la 1954. ka da su pa tro li ra li iz nad
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kon vo ja na Ti to vom po vrat ku iz po se te Gr~ koj

i Tur skoj. Po le ta li su sa Ze mu ni ka, a rat ne

bro do ve do ~e ka li su kod Otrant skih vra ta,

u uslo vi ma vr lo lo {e vi dqi vo sti.

Ia ko su ve} par go di na po sle do la ska

mo ski ta u sa stav JRV uve de ni i mla zni avi o -

ni, oni po ko li ~i na ma ni su is ti snu li teh ni ku

iz vre me na Dru gog svet skog ra ta sve do dru ge

po lo vi ne pe de se tih. Od 1956. mo ski to pa da u

dru gi plan. Pi lo ti 88. pu ka pro {li su pre o -

bu ku na F-84G i te o ret sku za F-86E, ali su

le te li na mo ski tu do kra ja 1956. go di ne. Zbog

ne do stat ka mla znih avi o na, no vem bra 1956.

u Ko man di JRV od lu ~i li su da 88. puk pri vre -

me no pre |e na do ma }e lov ce S-49C, znat no

ni ̀ ih per for man si u od no su na mo ski to.

Kra jem 1956. u sa sta vu JRV na la zio se

je dan pre o sta li bom bar der ski puk sa 30 Mk-

6 i 30 pi lo ta. Ve} u to vre me po ka za lo se da

mo ski to ne }e mo }i da du ̀ e vre me le ti zbog

is tro {e no sti avi o na. Ve} 1957. ras ho do -

van je zna tan broj Mk-6. Po seb no su ~e sti

bi li kva ro vi na mo to ri ma zbog lo {eg ra da

teh ni~ ke slu ̀ be. Mo to ri su ski da ni sa avi -

o na pre is te ka me |u re mont nog re sur sa od

400 ~a so va. Glav ni uz ro ci bi li su pre ko ra -

~e we bro ja obr ta ja, pad pri ti ska uqa i pre -

gre va we mo to ra. De {a va lo se da me ha ni ~a -

ri sta ve ki {ni cu ume sto te~ no sti za hla |e -

we i vr lo ~e sto su mo to ri pre du go ra di li na

ze mqi zbog da va wa pri o ri te ta za le te we

mla znim avi o ni ma. 

U Ko man di JRV `e le li su da se mo ski to

iz 97. pu ka za me ni sa na men skim pro tiv pod -

mor ni~ kim avi o nom po god nim za po dr {ku

JRM. Za to su 1956. bri tan ski pro iz vo |a ~i

pri re di li de mon stra ci o ne le to ve sa avi o -

ni ma {ort si mju (Short Se a mew) i ga net (Gan -
net AS Mk.1). No vi avi o ni ni su na ru ~e ni iz

ino stran stva ve} iz do ma }e fa bri ke „Ika -

rus“ – pr vi pri mer ci avi o na 214 u{li su u

97. puk 1958. go di ne. Od ta da su pre o sta li

pri mer ci mo ski ta Mk-6 pri ku pqe ni u 184.

pu ku. U sa sta vu te je di ni ce 1958, osim po -

sto je }e tri iz vi |a~ ke eska dri le Mk-38, for -

mi ra na je ~e tvr ta eska dri la Mk-6 za du ̀ e na

za vu ~u me ta za po tre be ga |a wa pro tiv a vi -

on ske ar ti qe ri je. Ubr zo, po ~et kom je se ni

1958. avi o ni i po sa de ~e tvr te eska dri le

pre {li su na ae ro drom Ze mu nik i po sta li

su no vo for mi ra na 16. eska dri la pro tiv a -

vi on ske ar ti qe ri je. 

Avi o ni su naj ~e {}e vu kli me te sa ru -

kav cem i za sta vom MB-1 i MB-2 za po tre be

ga |a wa [kol skog cen tra PVO iz Za dra. Po -

sled wa dva avi o na pro {la su re mont le ta

1961. i od ta da odr ̀ a va la se eska dri la sa

11 Mk-6 i 2 Mk-3. Po sled we le to ve su avi o -

ni 16. eska dri le ima li 1962. go di ne. Pre -

ma od lu ci od 4. ja nu a ra 1963. u eska dri lu je

do {lo 12 TV-2, iz u ze tih iz ra znih je di ni ca

RV i PVO. Pre o sta li avi o ni mo ski to ras -

ho do va ni su na ae ro dro mu Ze mu nik. 

Alek san dar RA DI]

Mk-6 Mk-38

Po gon ska gru pa: 2 h mer lin 25 1.218 kW 2 h mer lin 114A 1.274 kW 
Di men zi je:

raz mah kri la 16,52 m 16,52 m

du ̀ i na 12,55 m 12,55 m

Ma se:

pra zan 7.120 kg 6.920 kg

nor mal na u po le ta wu 9.118–9.198 kg 9.251 kg

Per for man se:

mak si mal na br zi na 530 km/~ 516 km/~

br zi na kr sta re wa 400 km/~ 493 km/~

vr hu nac le ta 8.150 m 10.500 m

takti~ki radijus 666 km 710 km

du ̀ i na po le ta wa sa be ton ske PSS 602 m 650–705 m

du ̀ i na sle ta wa na be ton sku PSS  640 m 630 m

Na o ru ̀ a we: 4 h 20 mm hi spa no 4 h 20 mm hi spa no

200 me ta ka na oru |e 200 me ta ka na oru |e

4 h 7,7 mm (0.303 in) kolt bra u ning

400 me ta ka na mi tra qez 

4 h 250 kg bom bi 2 h 50 kg SAB ili FO TAB

Takti~ko-tehni~ke odlike

Na neo bi ~an na ~in je dan ele ment mo -

ski ta za dr ̀ ao se u na o ru ̀ a wu de se ti na -

ma go di na po sle ras ho do va wa po sled weg

pri mer ka avi o na. Avi on ski to po vi hi spa -

no bi li su u do brom sta wu, a u skla di {ti -

ma se na {lo 500 ko ma da. Po uzo ru na re -

{e wa sa po zna tog „tro cev ca“ – pro tiv a -

vi on skog to pa (PAT) M55 ka li bra 20 mm,

pro jek to van je la fet za po tri au to ma ta

ski nu ta sa mo ski ta. Pod vo zak i do wi la -

fet is ko ri {}e ni su sa ne ma~ kog PAT-a

M38, ni {an sa M55 i ka da su rad ni ci Teh -

ni~ kog re mont nog za vo da Ha xi }i sve to po -

ve za li u ce li nu do bi li su PAT 20/3 mm Mk
II. Oru |a su po de qe na po je di ni ca ma PVO

i za dr ̀ a la su se sve do gra |an skog ra ta. U

ra tu su, kao i ve }i na osta lih PAT-ova,

slu ̀ i li za va tre nu po dr {ku pe {a di ji. 

Protivavionski top MK II

15. april  2010.

Na Mk-6, evidencijski broj 8064,

provedena su brojna ispitivawa 

u Vazduhoplovnom opitnom centru



koji nisu bili potrebni u kontinentalnim

oblastima. Prvi AB-40 u akciji imali su

kupolu sa topom kalibra 20 mm breda mod-

el 35, iako su karakteristi~no naoru`awe

za tu po~etnu varijantu autoblinde ~inila

tri mitraqeza kalibra 8 mm breda model

38 sa ~ak 4.008 metaka. Dva mitraqeza

nalazila su se u poligonalnoj kupoli niskog

pr eseka povezanoj zakovicama, a jedan je

bio postavqen za dejstvo unazad, iznad

pokriva~a motora. Takav sme{taj mitraqeza

nije bio slu~ajan jer je autoblinda imala

neobi~no re{ewe sa dve voza~ke pozicije –

jednom na predwem delu vozila i drugom na

zadwem. Na taj na~in autoblinde su mogle

brzo da se okrenu u uskom prostoru, da se

uvuku u male uli~ice i planinske puteqke.

Kod za mene uloge voza~a, jedan od wih

iskqu~ivao je svoj mewa~ i prepu{tao dru-

gom komande vozila. 

Vozilo AB-40 pokretao je benzinski

{estocilindri~ni motor firme Fiat SPA

snage 80 KS. Pogon je bio izveden na sva

~etiri to~ka. Veliki rezervni to~kovi bili

su postavqeni na bokovima tela na poluga-

ma da bi mogli poslu`iti kao oslonac za

lak{i prelazak {iroke prepreke.

Autoblinda je mogla da razvije brzinu

od 76 km/h na dobrom putu. Za razliku od

izvanredne pokretqivosti, oklopna za{ti-

ta nije bila adut tog vozila jer je posadu

{titilo ~eli~no telo od 6 do 15 mm de-

15. jun  2010.28

Autoblinda
Najbrojniji oklopni

automobili iz ratnog plena u

rukama jugoslovenskih

partizana bili su iz

italijanske porodice AB-40 i

AB-41 – popularne autoblinde.

Od Drugog svetskog rata, po tim

vozilima u slengu na{ih

oru`anih snaga ostao je izraz

„blinda” za oklopqene

to~ka{e. 

OKLOPNI AUTOMOBILI AB-40 I AB-41 

M
usolinijeve ambicije stvarawa itali-

janskog kolonijalnog carstva imale su

lo{ oslonac u ratnoj tehnici. Kasnih

tridesetih, u oru`anim snagama  su za

kratko vreme da podstaknu razvoj niza

novih sredstava ra tne tehnike us kla -

|enih sa standardima tog doba. 

Za zamenu oklopnih automobila la -

n}ia (Lancia) nasle|enih uz vremena Prvog

svetskog rata, 1937. definisani su ta -

kti~ko-tehni~ki zahtevi za vozilo koje }e

biti pogodno pre svega za izvi|a~ke za-

datke i policijsku slu`bu u kolonijama. Na

os novu tih zahteva u firmi Fiat i SPA
izradili su 1938. prototip autoblinde

(autocarro blindato). Posle niza izmena

vozilo je usvojeno u naoru`awe marta

1940. pod oznakom AB-40. Oko organi-

zacije serijske proizvodwe pojavili su se

te{ko}e koje su odlo`ile dolazak auto-

blindi u jedinice. Tek marta 1941. za -

vr{eno je prvih pet vozila u fabrici u

\enovi. U skladu sa prioritetima dodeqe-

na su vodu u Italijanskoj afri~koj policiji

(Polizia Africa Italiana), koji je u uveden u de-

jstva septembra 1941. godine. 

Dve voza~ke pozicije

Vozila AB-40 koja su kori{}ena u li-

bijskoj pustiwi imala su naro~ite gume pri-

lago|ene za kretawe po pesku i ventilatore

Vozilo AB-41 Jugoslovenske armije 1951.

godine. U pozadini se vidi oklopni transporter

SdKfz 251 
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bqine. Kupola je imala ne{to boqu

za{titu koja je u ~eonom delu iznosila do

18 mm ~elika.  

Prva iskustva iz borbi pokazala su

da je autoblindi potrebno ja~e na or -

u`awe pa su AB-41, kao proizvodni stan-

dard, dobile kupolu identi~nu lakom

tenku L 6-40 sa oru|em kalibra 20 mm
breda model 35 sa mitraqezom kalibra

8 mm breda model 38 i pride sa jednim

mitraqezom 8 mm pored zadweg voza~a.

Masa AB-41 porasla je na 7,4 tone za ra-

zliku od 6,85 kod AB-40. Motor na AB-41

imao je osam kowskih snaga vi{e od pr -

ethodne varijante, ali i niz poboq{awa.

Naknadno su AB-40 uglavnom dobile

turelu identi~nu kao kod AB-41. Izvana

tako modifikovana vozila mogu da se

prepoznaju po {arkama bo~nih vrata koja

su kod prvih serija autoblinde postavqe-

na prema nazad, a kasnije prema ~elu

vozila. 

Vozila AB-40 i AB-41 dodeqivana

su el itnoj pe {adiji sa tradicionalnim

imenom Bersaqeri (Bersaglieri) i jedini-

cama organizovana u bataqone (odnosno

grupe u kowici) od 40 vozila sa ~etama

(odnosno skvadronima) od 17 vozila. U

pr aksi su autoblinde naj~e{}e ko ri{ -

}ene ra{trkano u malim sastavima ek -

vivalenta voda, ~esto u parovima i poje-

dina~no.

Od kraja 1941. tri tenkovske diviz-

ije popuwavane su autoblindama prema

formaciji u kojoj su sledovale: po tri ko-

mada u komandi divizije, pa 26 vozila za

izvi|a~ku grupu (pored 56 lakih tenkova i

devet samohotki) i ~etiri OA u puku Be -

rsaqera. Divizija Arijete imala je 40

AB-41 u izvi|a~kom bataqonu, umesto

formacijom predvi|enog sastava. 

Glavni zadaci autoblindi na ra -

ti{tu bili su izvi|awe posebno velikih

prostora Sahare u borbama protiv Bri-

tanaca, zatim obezbe|ewe komuni kacija i

infrastrukture i pratwa ko lona.   

Verzija AB 43 ima niz poboq{awa,

a od AB-41 se razlikuje po ni`oj i {iroj

tu reli sa oru|em 20 mm, odnosno proti -

vt enkovskim oru|em 47 mm sa 63 metka u

jo{ {i roj tureli. Imala je motor Ansaldo
od 110 KS, servoko~nice, protivavions-

ki mitraqez i baca~ dimnih kutija na

boku. [est kanti od 20 litara goriva

sme{tene su na blatobranima i bokovi-

ma tela. Masa vo zila porasla je sa 7,4

na 8 tona. Do sloma Italije izra|en je

sa mo prototip, a kasnije je serijska

proizvodwa organizovana za potrebe

Nemaca i Republike SALO, ostatka Ital-

ije pod kontrolom Musolinija.

Pre pada Italije, u \enovi su pro -

izvedena 24 komada AB-40, 600 komada

AB-41 i jedan AB 43. Kasnije, do zavr{et-

ka rata proizvedeno je jo{ 23 AB-41 i

102 AB-43. 

Protiv partizana

Iskustva iz protivgerilskih dejstava

na Balkanu 1941/42. pokazala su da je

italijanskim snagama potreban znatan broj

autoblindi koje mogu da efikasno prate

kolone u pokretu po putevima na brdsko-

planinskom terenu, pa da iz upori{ta od-

laze na brze intervencije. Zato se od

po~etka 1942. popuna autoblindama sve

vi{e usmeravala na jedinice anga`ovane

na Balkanu. Te godine pristiglo je prvih de-

set komanda. Samostalni vodovi AB-41

bili su pot~iweni komandama V i VI armi-

jskog korpusa (AK). U dokumentima se te{ko

prati kretawe autoblindi, posebno ako je

re~ o gra|i nastaloj u partizanskom pokre-

tu jer se po pravilu tehnika navodi samo po

nameni. 

Autoblinde se precizno pomiwu u jed-

noj borbi u kojoj su se posebno istakle 11.

aprila 1943, kada su u~estvovale u

za{titi povla~ewa iz Oto~ca. U zoru tog

dana puk iz divizije Re, bez jednog ba -

taqona, i razne domobranske i usta{ke je-

dinice izvukle su se iz grada pod pritiskom

partizana. Dve partizanske tankete L.3

prestigle su pe{adiju koja je progonila

protivnika u povla~ewu i uletele u kolonu.

Dejstvuju}i iz mitraqeza (jedinog na -

oru`awa tanketa), bez podr{ke pe{adije,

pr obijale su se prema selu Brlog. Na ulazu

u selo, dve tankete uletele su u zasedu au-

toblindi. U prvoj tanketi pogo|enoj u ~elo

pancirnim zrnima stradala su dva parti-

zanska tenkista. U me|uvremenu, pristigla

su jo{ tri partizanska vozila – tenk ho~kis

H39 i dve tankete. Iz autoblinde pogodili

su ho~kisa – o{te}eni su periskop i

povre|ena dva ~lana posade. Posada

ho~kisa, vozila znatno mo}nijeg od auto-

blinde, ostala je u borbi i nadmo}nom va-

trom oru|a kalibra 37 mm prinudila je

italijansko vozilo na povla~ewe. Na mostu

na ulazu u Brlog nastavila se borba auto-

blindi i partizanskih tenkista – AB-41 je

pogodio jo{ jednu tanketu ~ija je dvo~lana

posada izre{etana posle izlaska iz vozi-

la. Autoblinda se ponovo povukla, ali je

do kraja borbe o{tetila jo{ jednu tanketa. 

Nema~ki trofejni oklop

Posle izlaska Italije iz rata Nemci

su brzim prodorom u podru~ja pod kontrolom

italijanske armije do{li do zna tnog ratnog

plena. U skladu sa nema~kim obi~ajem preuz-

imawa trofejne (Beute) ra tne tehnike, prvo

su imenovali vozila kao oklopni automobil

(Panzerspähwagen) AB 41 201(i) i zatim su

ugradili nema~ke radio-stanice, puno boqe

od italijanskih ure|aja. U re~niku nema~kih

jedinica au tobli nde su ~esto nazivane ital-

ijanskim trofejnim oklopom (italienischer
Beute-Panzer).

Nemci su autoblinde prepoznali kao

vrlo korisno sredstvo ratne tehnike u bor-

bi protiv gerile i zato su ve}inu AB-41 iz

plena koristili na Balkanu. Sa nema~kim

krstom uvedene su u dejstva protiv parti-

zana ve} sredinom septembra 1943. tokom

ofanzive Wolkenbruch. Tada je u borbama

u Gorskom kotaru u~estvovalo 13 AB-41 iz

29
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Odnosi izme|u Jugoslavije i Itali-

je nisu bili nimalo idili~ni izme|u dva

svetska rata – ponekad se dolazilo do

ivice otvorenog konflikta. Kasnije je

prevladao pragmati~an odnos, pa su

1939–1941. iz Italije za potrebe

hitnog naoru`avawa Kraqevine Ju-

goslavije pristizali bombarderi, mo-

torna vozila, protivavionska oru|a i

ostala tehnika. Jedna od naruxbina iz

1940. odnosila se na 54 AB-40 za

potrebe izvi|a~kih jedinica u kowici.

Ugovor nije ostvaren jer je serijska

proizvodwa AB-40 po~ela samo neko-

liko sedmica pre agresije Sila osovine

na Jugoslaviju. 

Nesu|ena nabavka 

Oklopni automobil

AB-41 iz 1. tenkovske

~ete Tenkovskog

bataqona NOV i PO

Hrvatske 11. maja

1944. u Sluwu



sastava 44. izvi|a~kog bataqona 44.

pe{adijske divizije. 

Osim Vermahta, autoblinde su na

na{em prostoru slu`ile i u sastavu SS-a.

Deo te tehnike bile su nove AB-43, koje su

u nema~koj slu`bi imale oznaku AB 43

203(i). U SS-u autoblinde su kori{}ene i

u policijskim jedinicama za za{titu poret-

ka. Na primer, 18. SS policijski puk imao

je vod autoblindi na Sremskom frontu u je-

sen 1944. godine.U Istri vod AB-41ko-

risti vod SS policijskog puka „bocen”

U partizanskim redovima

Autoblinde su u zametnoj koli~ini pa -

le u ruke partizana septembra 1943, u vr -

eme ka da su italijanske snage do`ivele

slom. Pa rtizani su razoru`ali ita -

lijanske jedinice na prostoru Krajine, Go -

rskog kotara, Dalmacije, delovima Slo -

venije i na raznim mestima su pronalazili

ta vozila. Autoblinde su u partizanskim

dokumentima nazvane SPA, po tada{wem

obi~aju da tehnika nosi ime po motoru. 

Jedinice formirane od tehnike iz

ratnog plena kratko su ̀ ivele jer su Nemci

preduzeli ofanzivu pod vo|stvom feld-

mar{ala Romela kako bi do{li do prosto-

ra koji su kontrolisali Italijani. U peri-

odu od mesec-dva partizanske autoblinde

kori{}ene su u Dalmaciji i Sloveniji.  

Dve autobline, pored 16 tenkova,

bile su u sastavu tenkovskog bataqona

^etvrte operativne zone u Dalmaciji. U

sastavu Prve proleterske divizije ko-

ri{}ene su u borbama oktobra 1943. za

Livno, Kupres i Travnik. Borbe su pre -

`ivele obe autoblinde i samo dva tenka.

Preostala tehnika prezimila je 1943/44.

godinu zakopana u blizini jezera kod Jaj-

ca, a posade su preba~ene u Italiju za pop-

unu Prve tenkovske brigade. 

Autoblinde su ponovo iza{le na svet-

lo danas u jesen 1944. u sastavu tenkovske

~ete „Lazo Marin“ Petog kraji{kog kor-

pusa. 

Na prostoru Slovenije partizani su

razoru`ali delove italijanskog 11. AK. Od

tehnike iz plena formiran je Tenkovski

odred Glavnog {taba NOV i PO Slovenije

sa 90 primeraka borbene tehnike, uk -

qu~uju}i 15 autoblindi. Taj veliki sastav

za gerilsko ratovawe uveden je u borbe po

delovima kao oja~awe za pe{adijske sas-

tave u zauzimawu niza malih mesta. Zato se

organizacija prilagodila potrebama i

formirane su ~eta me{ovitog sastava sa

10 tenkova, {est autoblindi i ~e tiri ok-
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Iz nema~kih ratnih dokumenata vidi se

da je u prvoj polovini 1944. formiran niz

vo dova oklopnih automobila (Pancerspähwa-
genzug), predvi|enih za borbeno ob -

ezbe|ewe komandi vi{eg ranga. Prema for-

maciji u svakom vodu nalazilo se {est AB-

41 ili drugih trofejnih vozila – francuskih

oklopnih automobila panar ili u ne kim slu -

~ajevima italijanskih lakih tenkova L6.

Naredbom od 10. januara 1944. takav

vod formirao se u Vukovaru u sastavu 69.

AK. Izabrano qudstvo vozom je preko Be -

ograda i Bitoqa oti{lo u Tiranu da preuzme

potrebnu tehniku i posle sedam dana puta

vratili se u 69. AK, koji se tada ve} nalazio

u Zagrebu. U martu 1944. na re|eno je formi-

rawe vodova za Komandu Jugoistoka u

Beogradu, zatim za komandu 2. ok lopne armi-

je u Vrwa~koj Bawi i za po trebe komandi ko-

rpusa: 5. SS brdskog AK, 15. brdskog AK, 21.

brdskog AK, 34. AK Z.B.V. (posebne namene),

91. AK Z.B.V. i 97. AK.  Tako|e, vodove auto-

blindi dobile su lova~ke i legionarske di-

vizije i 1. brdska di vizija koja formira

izvi|a~ki bataqon sa poluguseni~ara 12 Sd-
Kfz 251 i pet trofejnih oklopnih automobi-

la. 

Osim blindi razbacanih po vodovima

u sastavu Vermahta, na Balkanu je delovala

468. ~eta posebne namene (Pancerspähwa-
genkompanie ZBV 468). Ona je formirana

aprila 1944. pod komandom 69. AK. Prema

materijalnoj formaciji u sastavu te ~ete

trebalo je da se koriste iskqu~ivo vozila

nema~ke proizvodwe – 33 oklopna automo-

bila, dve samohotke 75 mm i devet samo-

hotki 20 mm. Zbog nedostatka tehnike za po -

punu u vreme formirawa u ~eti se nalazilo

samo devet vozila italijanskog porekla, a u

vreme formirawa o~ekivala se popuna sa

jo{ 16 autoblindi i 16 vozila nema~ke

proizvodwe. Glavni zadaci te ~ete odnosili

su se na obezbe|ewe `elezni~ke pruge za

Beograd. 

Pred po~etka borbi za oslobo|ewe

Srbije 468. ~eta je 25. avgusta 1944. pre-

ba~ena u Beograd i pretpo~iwena Komandi

Jugoistok. Posle nekoliko dana oti{la je u

Po`arevac, a tokom oktobra u~estvovala je

u borbama u Negotinu, Zaje~aru i Boru i u

obezbe|ewu moravskog pravca. Pred pri-

tiskom Crvene armije i NOVJ preme{tena

je u Kragujevac u Korpus Miler i zatim u

Kraqevo u sastav 34. AK. Delovi ~ete

uni{teni su sa borbenom grupom [tetner

podno Avale, a delovi u borbama za

Beograd. Ostaci ~ete pre{li su Drinu i

do{li do Sarajeva. Tamo su po~etkom 1945.

u{le u sastav 122. bataqona oklopnih au-

tomobila 22. pe{adijske divizije, jedinice

pristigle na Balkan sa Krita tokom

povla~ewa Grupe armija E. U tom sastavu

pre po~etka povla~ewa u jesen 1944.

nalazila su se 32 razli~ita oklopna auto-

mobila nema~ke i italijanske proizvodwe i

18 samohotki marder. Vozila 122.

bataqona preba~ena su brodom do gr~ke

obale, zatim su putevima pro{la Vardars-

ki pravac i preko Pri{tine, Kraqeva i

U`ica do{la do Sarajeva. Pod borbom

122. bataqon, sa ostacima 468. ~ete, pro-

bio se du` Drine preko Zvornika i Bije-

qine do Srema. Posle proboja Sremskog

fronta u posledwem mesecu rata 122.

bataqon se povla~io preko Slavonije i

Zagorja do Slovenije gde se ~itava 22. di-

vizija predala partizanima.

Aleksandar Radi} 

Dragan Savi}

U nema~kim jedinicama

Nemci i usta{e napreduju uz podr{ku AB-41 tokom borbi za deblokadu Bawaluke septembra

1944. godine,koju su tada gotovo potpuno zauzele jedinice 5. korpusa



lopna kamiona sa tri voda me{ovitog sas-

tava – sa dva tenka, dve autoblinde i jed-

nim kamionom. Na isti na~in formirane

su ~ete u sastavu 14. i 15. partizanske di-

vizije koje su pridodate brigadama na

te`i{nim pravcima dejstva. U praksi, de-

lovali su vodovi i „grupe“ od po jednog ten-

ka, autoblinde i kamiona. 

Posle artiqerijske pripreme, u nase-

qa su naj~e{}e ulazili tenk i autoblinda,

a zatim oklopni kamion pun partizana.

Ve}ih te{ko}a u tim akcijama nije bilo jer

slovena~ki domobrani nisu bili na oru -

`ani za protivtenkovsku borbu i po pra -

vilu su se predavali suo~eni sa ~e-likom.

Slovena~ki partizani su se ve} u ok-

tobru i novembru 1943. na{li pod sna -

`nim udarom Nemaca na pravcu prodora u

Dolewsku i Notrawsku. Nemci su prakti~no

uni{tili odred. Od pre`ivele tehnike

odred je obnovqen juna 1944. godine. Kada

je 7. maja 1945. u{ao u Qubqanu u koloni

su bila tri tenka i tri blinde AB-41. 

Jedna AB-41 bila je u Drvaru 25. maja

1944. u vreme nema~kog vazdu{nog desanta

u sastavu tenkovskog voda Prvog proleter-

skog korpusa zajedno sa tri laka tenka.

Onesposobqena je u prvom naletu nema~kih

obru{avaju}ih bombardera Ju-87 {tuka. 

Na prostoru Srbije autoblinde kori -

{}ene su u Auto-{koli Glavnog {taba Sr-

bije, formiranoj novembra 1944. u Kragu-

jevcu. U wenom sastavu prikupqala se

trofe jna tehnika iz centralne Srbije ko-

ri{}ena za kurseve voza~a i obuku pe -

{adije u borbi protiv tenkova. U {aro-

likoj zbirci tehnike na{le su se najmawe

dve autoblinde – jedna u Kragujevcu, a jedna

u Zemunu.

Kraji{ke autoblinde

Za popunu tenkovske ~ete koja se

nalazila u Lici posle pada Italije pro -

na|ene su tri autoblinde  i 790 metaka 20

mm. U to vreme, 24. septembra 1943, sa do-

datnim tenkovima od ~ete je formiran

Tenkovski bataqon Glavnog {taba NOV i

POJ Hrvatske. Dve autoblinde bile su u 1.

a jedna u 2. ~eti tog bataqona. Prva borba

u kojoj su autoblinde u~estvovale bila je

za uzimawe sela O{tarije u Lici 11. janu-

ara 1944. godine. Vod od dva AB-41 iz 1.

te nkovske ~ete podr`avao je Osmu kor-

duna{ku diviziju u razbijawu usta{ke

posade, koja se obezbedila zidanim

dvospratnim bunkerima, rovovima za sto-

je}i stav i `i~anim preprekama. Trebalo

je da autoblinde u|u u mesto istovremeno

sa pe{adijom koju su podr`avale, dejstvu-

ju}i u zahvatu puta zbog skromne prohodnos-

ti to ~ka{a na kra{kom te renu. Usta{ki i

domobr anski mitraqesci iz bunkera

prikovali su Korduna{e za tlo. Krizu su

re{ile autoblinde tako {to su pod vatrom

dovukle protivtenkovska oru|a na bliska

odstojawa od bunkera.

Prvo oru|e dovu~eno je

do dvori{ta jedne ku}e,

probijen je otvor u zidu

i posle ~etiri granate

pr e`ivela posada bu -

nkera se predala. Na

isti na~in zauzeti su

jedan po jedan svi

bunkeri. U zavr{nici su

autoblinde i tankete

uni{tile protivnika na

brisanom prostoru, dok

su poku{ali beg iz

O{tarija.  

Jedna AB-41 iz 1.

~ete imao je 14. januara

1944. namenski izvi|a~ki zadatak da utvr-

di dokle su se probili delovi nema~ke 392.

divizije i usta{e koje su dan ranije krenule

u prodor iz Karlovca u pravcu Ogulina.

Kod sela Rebi}a autoblinda je u{la u bor-

bu i podr`avala je Korduna{e u `estokom

protivudaru. Obe vozila uvedene su u

borbe 16. januara 1944. u gowewu. Jedno

vozilo naletelo je na Nemce u povla~ewu,

koji su tr~ali nose}i minobaca~e. U

kratkom srazu, zahvaquju}i autoblindi, Ko-

rduna{i su do{li do ~etiri minobaca~a i

jedne protivtenkovske pu{ke. 

Na izvi|awu 17. januara autoblinde

su otkrili protivni~ki avioni, ali bombe

nisu pogodile partizanska vozila.   

Pred ofanzivnom Morgen{tern, po -

~etkom maja 1944, tehnika 2. tenkovske ~ete

skrivena je u {ume, osim jednog AB-41 i

jedne tankete, koji su bili u za{titi Glavnog

{taba NOV i PO Hrvatske na Plitvi~kim

jezerima. Ta dva vozila u{la su u sastav 1.

~ete koja se od 8. maja nalazila u po -

vla~ewu. U hodu, vozila se sklawaju u vrta -

~e, prekrivaju zemqom i maskiraju uvelim

li{}em. Dve autoblinde 12. maja maskira -

ne su na padinama Debele kose u rejonu

Sluwa. Tenkovski bataqon privremeno je

prestao da postoji, a tenkisti su se vratili

po skrivenu tehniku u junu kada je ofanziva

pro{la. Iskustva iz desanta na Drvar bi-

la su presudna za odluku da se sredinom ju-

na 1944. godine ponovo aktivira vod od

jedne autoblinde i dve tankete za za{titu

Glavnog {taba NOV i PO Hrvatske prvo na

Baniji zatim na Kordunu. 

Osam meseci posade tih vozila bile

su u stalnom de`urstvu za odbranu od even-

tualnog desanta, formalno kao prvi de-

ta{irani vod me{ovitog Auto-tenkovskog

bataqona formiranog 20. juna 1944. u To-

puskom. Sa glavninom bataqona u sastavu

~etvrtog voda bila je jo{ jedna autoblinda.

Drugi vod  sa preostalom tre}om auto-

blindom, zadu`en za obezbe|ewe aerodro-

ma na Krbavskom poqu, u{ao je 28. jula u

sa stav aero-baze. Posade AB-41 i dve tan-

kete imale su 9. avgusta okr{aj sa us -

ta{kim sastavom koji se probio do Udbine.

Usta{e su videle autoblindu na ~elu inter-

ventnog sastava aero-baze i zato su

pogre{no pomislili da je re~ o Nemacima.

Prekasno su shvatili da su u zabludi. Us-

ta{e su privremeno odba~ene, ali je pro-

tivnika bilo previ{e pa se baza morala

izmestiti pod za{titom tenkovskog voda. 

Oslawaju}i se na brzinu, autoblinda

je jurila sa zadatka na zadatak, na iz -

vi|awe predweg kraja protivnika i za -

31

42

Dvadeset AB-40 i AB-41 modifiko-

vani su 1942. u dresine za za{titu pru-

ga na Balkanu. Na bokove su, na mestu

rezervnog to~ka, postavqeni to~kovi za

kretawe po pruzi. Blinde na pruzi imale

su svetlosne i signalne ure|aje prila-

go|ene `elezni~kim standardima. Sr -

edinom 1942. formirane su dve ~ete sa

dva voda od po pet AB-40 koje su u{le u

sastav 2. in`iwerijske `elezni~ke mo-

bilne grupe sa komandom na Su{aku.

Vodovi su stacionirani u Ogulinu za

obezbe|ewe pruge Su{ak–Karlovac i u

Kninu za obezbe|ewe pruga u Dalmaciji

i Sloveniji. Nemci su dresine nastavili

da koriste za namenske zadatke

obezbe|ewa glavnih `elezni~kih prava-

ca. U drugoj polovini 1944. u slu`bi je

bilo 14 dresina.

Na `elezni~kim {inama

Posada: 4 – komandir, dva voza~a

za dva smera kretawa i radista

Borbena masa: 7.400 kg
Dimenzije (m) : du`ina – 5,92,

visina – 2,44, {irina 1,95

Maks. brzina na putu: 78 km/h
Maks. brzina na terenu: 38 km/h
Autonomija: 400 km
Naoru`awe:1 h 20 mm breda 35

sa 456 metaka i 2 h 8 mm breda 38

sa 1.992 metaka

Takti~ko-tehni~ke odlike 

AB-41

Borci 16. vojvo|anske

divizije poziraju uz

AB-41 maja 1945. u

Koru{koj. Vozilo je

tada pripadalo 14.

SS diviziji

„Galicija”.



{titnicu . Od 28. novembra 1944. u aero-

bazi ostala je samo autoblinda. 

Vozila zlata vredna 

U odbrani Like od ofanzive protivni-

ka 14. decembra 1944. u nedostatku pe{adi-

jskih rezervi u intervenciju je poslata auto-

blinda. Povla~e}i se od polo`aja do po-

lo`aja, to jedino borbeno vozilo bez po-

dr{ke pe{adije zadr`avalo je protivnika

oko tri sata na prostoru dubine tri kilo-

metra! U toj borbi posada je utro{ila 410

metaka 20 mm i 1.400 metaka 8 mm.

Narednog dana autoblinda partizanske avi-

jacije i daqe se tukla uz utro{ak 540 meta-

ka 20 mm i 1.700 metaka 8 milimetara.

Posada je poku{avala da zaustavi lavinu. U

drugoj polovini decembra autoblinda je

{titila kolonu rawenika i onda je

preme{tena na obezbe|ewe artiqerije. Ka-

da su partizani ponovo u{li u Korenicu 26.

decembra 1944, autoblinda je preme{tena

na Sluw u sastav Prvog tenkovskog

bataqona. Posle po pravke „avijacijski“ AB-

41 vratio se u Tenkovski bataqon po~etkom

februara 1945. 

U me|uvremenu, autoblinde iz glavine

bataqona istakle su se 7/8. novembra

1944. u borbi za Cazin. Vatrom iz oru|a

20 mm preko glava pe{adije o~istile su mi-

traqeska gnezda u bunkerima i zgradama

ure|enim za odbranu. Po kretqivost AB-41

do{la je do izra`aja na uskim uli~icama i

to se zavr{ilo lo{e po Nemce i usta{e –

od oko 500, poginulo je vi{e od 200.

Od 12. novembra 1944. ponovo je

provedena reorganizacija i u obnovqenom

Tenkovskom bataqonu direktno podre|enom

Prvom korpusu bile su sve tri autoblinde –

u 1. ~eti vozilo deta{irano u aero-bazu, a

u 2. ~eti po jedno vozilo u 1. vodu i u 2. vodu

pri Glavnom {tabu NOV i PO Hrvatske. 

U proterivawu zloglasnih sluwskih us-

ta{a iz Dre`nika 18. novembra 1944.

u~estvovao je jedan AB-41. Podr`avao je

pe{adiju u borbama za selo Irinovac i

posle bega usta{a za Dre`nik dejstvovao je

po crkvi i {koli u tom mestu. Uz podr{ku au-

toblinde, pe{adija je na juri{ zauzela

utvr|ene gra|evine. Posle prekida borbi

zbog velikog snega, 11. februara 1945. de-

lovi nema~ke 373. divizije i usta{e pre-

duzele su of anzivu i povratile kontrolu

nad nekoliko mesta, koja su tokom jeseni i

zi me izgubili. U poku{aju da se odbace pro-

tivnici i oslobodi selo ^atrwa, 12. feb-

ruara, uz pe{adiju 35. divizije, anga`ovane

su dve tankete i jedan AB-41. Jaka vatra

prinudila je pe{adiju da se

zaustavi. U obnovqenom

poku{aju da se krene daqe

tankete su predvodile, ali

pe{adija nije mogla da prati

pokret pod sna`nom vatrom.

Autoblinda je poku{ala da se

uklini u protivni~ki ras-

pored i za sobom povu~e

pe{adiju. Pogo|ena je iz pro-

tivtenkovske pu{ke – poginuo

je mitraqezac, te{ko su

raweni predwi voza~ i

ni{anxija, a lak{e zadwi

voza~ koji je izvukao auto-

blindu. Dan kasnije vozilo je

sa novom posadom bilo

pripremqeno za borbe.

Borbe oko ^atrwe potrajale

su osam dana. 

Autoblinda i dve-tri

tankete svakodnevno su an-

ga`ovane na zaustavqawu

poku{aja ispada protivnika.

Dve AB-41 su tokom borbi u

prvoj polovini marta odr -

`avale izvi|a~ke patrole na

putu Dr e`nik–Vaganac. Pro-

tivnici su krenuli u ofanzivu

u no}i 13/14. mart u obrat-

nom smeru od patrola auto-

blindi – od Vaganca prema

Dre`niku. U osloba|awe ko-

munikacija 16. marta krenule

su obe autoblinde koje su kao

i do tada otvarale vatru

preko ~etiri tankete i pe{adije. Neprijate-

qske snage povuke su se prema Biha}u,

osloncu za ofanzivu prema Kordunu i Lici.

U to vreme sazrele su okolnosti da se ide i

na Biha}, gde su se nalazili delovi 373. i

392. divizije, 999. tvr|avske grupe i

usta{e. U tim borbama 23. marta ukqu~ene

su tankete i dva AB-41. Tankete i autoblin-

da iz 1. ~ete napadali su pravcem @e qava

(selo pored koga je kasnije iz gra|en poznati

biha}ki aerodrom sa podzemnim galerija-

ma)–Baqevac–Zavaqe. Tako|e, AB-41 iz 2.

~ete probio se od sela Iza~i} do Vrka{i}.

Kona~no, za 24. mart pl anirano je da se u|e

u Biha}, ali je prethodno moralo da se za-

uzme selo Za vaqe tokom no}i 23/24. mart.

Za taj zadatak odre|ena su oba AB-41.

Posada vozila iz 2. ~ete u{la je u selo i za-

uzela polo`aj u senci jednog visokog drveta

i odatle je de jstvovala po bunkeru u centru

sela. Voza~ je pomerio vozilo bli`e bu -

nkeru, ali je po  go|en ru~nim ba ca~em pa -

ncerfaustom iz drugog bu nke ra koga nisu os-

motrili. Po ginuo je predwi voza~, a tri

~lana posade su isko ~ila povre|ena iz uni -

{tene autoblinde. 

Posle Biha}a jedina preostala auto-

blinda u~ estvovala je 8. aprila u borbama

za ~i {}ewe prostora kod ^atrwe. U tom

selu pogo|ena je protivtenkovskim oru|em i

o{te}ena. Rawena su dva ~lana posade. 

Kraj rata

U zavr{nim operacijama za os lo -

bo|ewe Jugoslavije, maja 1945, zapleweno

je vi{e od dvadeset autoblindi. U to vreme

administracija jugoslovenske armije nije

precizno evidentirala plen i zato se te{ko

mo`e pratiti stawe tih vozila. U prvim

mesecima posle rata autoblinde su bile do-

deqene tenkovskim brigadama za potrebe

obuke voza~a. Kasnije, do po~etka 1948,

preostala vozila pr edata su {kolskom

bataqonu u sastavu Tenkovske oficirske

{kole i vojnog u~ ili{ta u Beloj Crkvi, a po-

tom od 1. oktobra 1948. u Bawaluci. Budu}i

oficiri te nkovskih jedinica prvo su ovla-

davali vo`wom italijanskih autoblindi i

srodnih vozila, a onda su prelazili na te -

nkove i to trofejnog porekla. Posledwa

tro fejna vozila rashodovana su 1952/53.

posle pr enaoru`awa na ameri~ku tehniku

primqenu u programu vojne pomo}i. 

Posle rata autoblinde su bile u sas-

tavu Korpusa narodne odbrane Jugoslavije

(KNOJ), a u~estvovale su i u borbama pro-

tiv odmetnika i ostataka kolabora-

cionisti~kih snaga, kontroli teritorija i

granice. U sastavu KNOJ -a bile su dresine

izra|ene od autoblindi. 

Aleksandar RADI] 

15. jun  2010.

Autoblinda AB-41 na

trgu Slavija, oktobra

1945.  tokom proslave

prve godi{wice

oslobo|ewa Beograda

AB-41 iz plena Jugoslovenske

armije, maja 1945. u ju`noj

Austriji 



gradili na utvr|enim odbrambenim linija-

ma. Paralelno su provedene temeqite pro-

vere tenkova koje su ponudile firme

„Ho~kis” i „Reno” i ni jedan ni drugi nisu

zadovoqili standarde francuske vojske. Tek

je tre}i prototip ho~kisa, zavr{en avgusta

1935, usvojen u naoru`awe. Interesi

konkurentskih firmi zadovoqeni su tako

{to je Ministarstvo odbrane Francuske

naru~ilo ho~kise uvedene u proizvodwu pod

oznakom laki tenk model 1935 H (Char léger
modèle 1935 H), odnosno skra}eno H35, za-

tim reno R35 i FCM3, koji se na poligonu

pokazao kao najboqi od konkurenata. ^ak

tri tenka za istu namenu stvorila su dosta

problema korisniku, ali su proizvo|a~i do-

bili posao.  

Prva serija H35 naru~ena je 6. novem-

bra 1935, a prvi tenkovi predati su fran-

cuskoj vojsci deset meseci kasnije. Vrlo am-

biciozno naruxbine podignute su na 400

koma da, ali su se planovi sudarili sa

tehni~kih problemima. Pokazalo se da se

H35 u vo`wi izvan puta na neravnom terenu

ne mo`e kontrolisati posebno u zaokretu i

na nizbrdici. Tenk pogowen motorom od 78

15. jul  2010.26

LAKI TENK HO^KIS

Vredan ratni plen

Prvi tenk antifa{isti~ke

gerile u Srbiji bio je ho~kis

koji je pao u plen oktobra

1941. kod Gorweg Milanovca.

^etnici i partizani

koristili su taj oklopwak 

u borbama za Kraqevo. 

F
rancuzi su sredinom tridesetih

poku{ali da prona|u pogodnu zamenu

za, u to vreme najmasovniji tenk na sve-

tu, reno FT17. Modernizovani de-

rivati tog oklopwaka ~inili su okos-

nicu tenkovskih jedinica i u Francuskoj i u

ve likom broju dr`ava {irom sveta, ukqu -

~uju}i Kraqevinu Jugoslaviju. 

Vrlo konzervativni francuski gener-

ali nisu tra`ili mnogo vi{e od starog

FT17. U osnovi, `eleli su novi tenk, ali za

staru taktiku – pratwu pe{adije. Zato se od

lakog pe{adijskog tenka nije tra`ilo da ima

veliku brzinu i sna`no naoru`awe.

Takti~ko-tehni~ki zahtevi definisani su ju-

na 1934, ali su u firmi „Ho~kis” (Société des
automobiles Hothckiss) prethodne godine ve}

po~eli da projektuju nov tenk na osnovu po-

dataka koji su procureli iz General{taba. 

VELIKA O^EKIVAWA
Prvi primerak zavr{en je 11. januara

1935. godine. Vozilo je naoru`anom samo

mitraqezom sme{tenim u nagra|e tela ten-

ka, sli~no bunkerima kakvi su se u to doba

Dobro o~uvani „Ho~kis”

H39 sa dugom cevi izlo`en

u zbirci norve{kog

garnizona Rena

Q8
Typewriter
43



KS kretao se maksimalnom brzinom od 28

km/h od ~ega se na terenu mogla o~ekivati

jedva ne{to ve}a brzina od hoda ~oveka.

Mewa~ je bio sklon ~estim otkazima. Osim

toga, kratko oru|e kalibra 37 mm pito

(Puteaux) SA18 smatralo se preslabim za

efikasnu podr{ku pe{adiji u manevarskom

ratu. Lo{ kvalitet ~elika i nestandardizo-

vani delovi, zbog u~e{}a puno kooperanata

u serijskoj proizvodwi, bili su jedan od

ve}ih nedostatke koje je imao H35. Naruxbi-

na se i pored svega morala ostvariti, pa je

100 H35 uvr{teno u dva bataqona za

pratwu pe{adije, a ostali su dodeqeni

kowici,  kao izvi|a~ki tenkovi. 

U „Ho~kisu” su 1937. zavr{ili proto -

tip lakog tenka  „modèle 1935 H modifie
1939” ili, kako se u praksi obi~no oz na -

~avao, H39 sa motorom od 120 KS. Usled

ve}ih gabarita tog motora moralo se pre-

oblikovati telo tenka, a rekonstruisani su

i mewa~, diferencijal i ko~nice. Debqina

oklopa porasla je sa 35 na 40 mm (na ~elu,

bokovima i nazad), uz istovremeno stro`e

sta ndarde provere kvaliteta ~elika.

Ugra|eno je novo oru|e SA 38 sa znatno

du`om cevi (od 35 kalibara) u odnosu na

SA 18 (od 21 kalibra). Sa tom izmenom

H39 mogao je da u|e u boj protiv drugih

tenkova jer je probijao 30 mm pancirnog

~elika na udaqenosti do 1.000 metara

(kratkocevno oru|e sa H35 probijalo je

samo 15 mm). Na obe varijante tenka, bez

obzira na model oru|a, ugra|ivana je

livena kupola APX R standardizovana za

lake tenkove ho~kis i reno R35, ali kada

se posmatraju fotografije, odmah se vidi

razlika u du`ini cevi. 

Masa tenka H39 pove}ana je sa 11,37

na 12,1 tonu i sve takti~ko-tehni~ke odlike

znatno su poboq{awe. Tenk H39 proizvodio

se od 1939, ali je zbog nedostatka SA 38 na

vozila sa novim motorima ugra|ivana stara

kratkocevna oru|a. Takvi hibridni tenkovi

nosili su uslovnu oznaku H38, a za vojsku to

su bili tenkovi H39.

Prvi ho~kisi koji su izvezeni bila su

tri primerka za Poqsku jula 1939. godine.

Oni su u na smamom po~etku Drugog svetskog

rata ~inili polu~etu sa tri renoa R35.

Turska je februara 1940. nabavila dva

ho~kisa. 

Do sloma Francuske pod udarom ne-

ma~ke sile maja 1940. proizvedeno je oko

1.100 ho~kisa H35 i H39. Planovi da se

pokrene mese~na proizvodwa od ~ak 500 ko-

mada nisu ostvareni zbog surove ratne re-

alnosti. Zato su stotine tenkova ostale ne-

dovr{ene u fabrici. 

NEMA^KI RATNI PLEN

Ho~kisi su u ratu pro{li lo{e, kao i

ostali francuski tenkovi, u srazu sa

izuzetnim nema~kim takti~arima koji su

skladno koristili prednosti udru`enih

tenkova, artiqerije i avijacije, uz odli~nu

procenu prilika na rati{tu. U nema~kom

ratnom planu na{lo se 550–600 ho~kisa ko-

ji su bili dobrodo{la prinova kao i ostali

„bojte panceri” (trofejni tenkovi). U to

vreme to su bili solidniji tenkovi u odnosu

na nema~ka vozila, pa su nastavili sa

slu`bom kod novog korisnika pod zvani~nom

oznakom pancerkampfvagen (Panzerkampfwa-
gen) 35H 734(f), odnosno 38H 735(f). Oznake

35 i 38 nisu francuske i zato se kod svakog

konkretnog primerke mora pogledati fo-

tografija da li predstavqa francuski stan-

dard H35 ili H39. 

Nemci su najpre poku{ali da popune

svoje tenkovske divizije sa ho~kisima, ali

oni nisu bili pogodna vozila za blickrig.

Glavna kritika koju su imali za te tenkove

odnosila se na preoptere}enost dva ~lana

posade. Komandir je istovremeno bio i

ni{anxija i punilac, a voza~ se morao iz-

boriti sa problemati~nim komandama vozi-

la. Nemci su smatrali da tenk treba da ima

peto~lanu posadu. 

Iako nisu bili izabrani za popunu

tenkovskih divizija ti tenkovi morali su da

se iskoriste na efikasan na~in jer su Nem-

ci oskudevali u ratnoj tehnici. Deo vozila

prepravqen je u artiqerijske tegqa~e, vozi-

la za artiqerijske osmatra~e, komandne

tenkove, a izra|eni su i lovci tenkova sa

oru|em 75 mm Pak 40 L/48 poznati po

nazivu marder I, samohodne haubice 105 mm
le.F.H.18/40, poneki primerak sa starom

haubicom le.F.H.16, lansere raketa 28/32cm
itd. Deo ho~kisa u{ao je u sastav samostal-

nih posadnih ~eta i bataqona. 

Nemci su minimalno prilagodili te

tenkove tako {to su umesto posmatra~ke

polukugle za komandira ugradili klasi~an

dvodelni poklopac. Zatim su ugradili ra-

dio-stanice Fu 5, nema~ke proizvodwe. 

Jedinice naoru`ane ho~kisima borile

su se te`i{no na Balkanu, deo tenkova na -

lazio se u Finskoj, gde su kori{teni u bor-

bama protiv Crvene armije, a deo u No -

rve{koj i Francuskoj u posadnoj slu`bi.

Posade 27 ho~kisa iz sastava 1. puka

afri~kih lovaca, odanih vladi iz Vi{ija,

borio se novembra 1942. protiv ameri~kog

po morskog desanta kod Kazablanke. Un -

i{tili su ~etiri stjuarta pre nego {to su

promenili stranu u ratu. 

Tokom 1942. godine ho~kisi su se na -

{li u sastavu nema~kih tenkovskih pukova

koji su posle te{kih gubitaka na isto~nom

frontu poslani na odmor i popunu u Fran-

cusku. Te jedinice su pre povratka na front

primile tenkove nema~ke proizvodwe. 
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Borbena masa: 12, 1 t
Pogonska grupa: benzinski motor

Hockis 89,5 kW (120 KS)

Dimenzije (m): du`ina 4,22, visina

2,15, {irina 1,85 i klirens 0,37

Maksimalna brzina: 36 km/h
Autonomija: 151 km
Savladavawe prepreka: rov 

1,8 m, vertikalna prepreka 0,5 m i

vodena prepreka 0,85 m ili 1,4 m
Naoru`awe: 37 mm h  Pito SA 38 sa

100 granata

7,5 mm h [aterlo (Chatellerault)
M1931 sa 2.400 metaka 

Takti~ko-tehni~ke odlike H39

Vod „ho~kisa” i „somua” (na ~elu) iz sastava Pz.Abt.202,
postrojeni u Mostaru 25. marta 1943. godine



Dolaskom novih tenkova u Vermaht i

SS i utro{kom tehni~kih resursa 1943/44,

ho~kisi su potisnuti u drugi plan, ~ak u

posadnim jedinicama, iako se broj od 391

primerka morao po{tovati. Februara

1944. Nemci su 19 H38 predali Bugarskoj za

potrebe `andarmerije u borbi protiv us-

tanika.

Tako|e, Nemci su ho~kise koristili u

odbrani od savezni~kog desanta u Nor-

mandiji i prodora kroz Francusku. Niz

samostalnih ~eta i bataqona imao je

me{ovitu popunu sa francuskim tenkovima. 

Posle Drugog svetskog rata ta oklopna

vozila nisu lako oti{la u penziju. Prvo su

slu`ili Francuzima  u okupaciji Nema~ke i

u Siriji. Zatim su 1948.  bili u sastavu tzv.

Ruske ~ete 8. tenkovske brigade (posade su

do{le iz biv{eg SSSR-a) tek formiranih

izraelskih odbrambenih snaga i imali su

va`nu ulogu u borbama u odbrani Izraela.

Na~in na koji su ho~kisi do{li u ruke

Izraelaca ostao je kontraverzan – neki

tvrde da su ilegalno preba~eni brodom od

luke Marseq do Haife, a drugi da vode

poreklo iz Jugoslovenske armije. Prik-

loni}emo se informacijama o francuskom

poreklu tih tenkova jer se na sa~uvanim fo-

tografijama iz borbi za aerodrom Lida

1948. vidi francuska osmatra~ka koma -

ndirska polukugla, a tenkovi koje su Nemci

prebacili na Balkan prethodno su pro{li

modifikacije, ukqu~uju}i ugradwu pok-

lopaca komandirskog otvora. 

Izvori razli~ito govore o tome do ka-

da su izraelski ho~kisi bili u naoru`awu.

Neki tvrde da su rashodovani po~etkom

pedesetih, a drugi da su imali udela u ratu

na Bliskom istoku 1956. godine. 

Fotografija ho~kisa sa britanskim

dvofunta{em (37 mm) koja se pojavquje u

literaturi predstavqa ili foto-retu{ za

propagande namene ili propao poku{aj da

se ho~kis prenaoru`a. 

U OKUPACIJI SRBIJE
Nemci su leta 1941. u Srbiji imali

samo posadne pe{adijske divizije sa neko-

liko starih tenkova FT17. Kada se ustanak

razmahao doveli su poja~awe, ukqu~uju}i

tenkovske jedinice naoru`ane sa fran-

cuskom tehnikom.  Po~etkom septembra

1941. u borbena dejstva u centralnoj Srbi-

ji uveden je 1. bataqon 202. tenkovskog puka

(I/Pz.Abt.202, 5. februara 1943. preimeno-

van u samostalni 202. bataqon – Panzer Ab-
teuling 202) sa me{avinom od 18 sredwih te -

nkova somua S35 i 41 lakim tenkom ho~kis u

po~etnom sastavu. U komandnoj ~eti bile su

tri somue i pet ho~kisa, u tri tenkovske ~ete

po jedna somua za komandira i zamenika ko-

mandira ~ete i tri komandira vodova, a u

tri voda ~etiri ho~kisa. Po formaciji pop-

una ho~kisima bila je 100 odsto. Bataqon je

`eleznicom do{ao iz Francuske u Beograd

i odmah se ukqu~io u borbena dejstva u cen-

tralnoj Srbiji u podr{ci 342. pe{adijskoj

diviziji. Ho~kisi su u{li u U`ice posle

povla~ewa partizana u isto~no Bosnu.  

U narednoj ofanzivi – od 15. do 25.

januara 1942. godine – ho~kisi su bili u bo -

rbama oko Drine na prostoru Zvo rnik–Vi -

{egrad. Od 7. februara bataqon je po -

t~iwen 714. pe{adijskoj diviziji u Srbiji. U

junu i julu sa tom divizijom odlaze u borbe

na Kozari protiv 2. kraji{kog odreda. Nem-

ci su u par navrata platili gubicima

smionost da sa te{kom tehnikom poku{aju

progon partizana u kozarskim {umama. U

proboju sa Kozare od 3. do 5. jula partizani

su benzinskim bocama izbacili iz stroja

par tenkova. Tokom borbi oko Kozare Nem-

ci su ostali bez dva ho~kisa, a jo{ ~etiri su

o{te}ena. 

Ho~kisi su tokom leta 1942. u~estvo-

vali u borbama na Baniji, a  kasnije tokom

jeseni u Bosanskoj Krajini.  

Glavnina bataqona zadr`ala se na tom

prostoru do kraja januara 1943, a 3. ~eta je

bila u {irem rejonu Rogatice u podr{ci

718. pe{adijskoj diviziji. U celini,

preimenovani bataqon sada sa skra}enom

oznakom Pz.Abt.202 u~estvovao je u zimu

1943. u operaciji Vajs (Weiss), kod nas poz-

natoj kao Bitka na Neretvi. Ho~kisi su bili

u borbama od 20. januara 1943. godine. Ko-

manda bataqona i 1. i 2. ~eta zadu`eni su

za podr{ku 717. diviziji u prodoru od San-

skog Mosta prema Bosanskom Petrovcu sa

zadatkom da odseku glavninu partizanskih je-

dinica. Nai{li su na odlu~nu odbranu kra-

ji{kih brigada. Tenkovi su se razvukli od

Grme~a do Kqu~a. 

15. jul  2010.

Posebno mesto u istoriji Drugog

svetskog rata na na{im prostorima ima

7. SS brdska divizija Princ Eugen pop-

uwena te`i{no folksdoj~erima. Za tu je-

dinicu formiran je SS  Pz.Abt.7 sa fran-

cuskim te{kim tenkovima {ar B koji su se

pokazali kao lo{ izbor za brdsko-

planinske terene. Zato su toj diviziji u

vreme operacije Vajs I, januara 1943,

pridru`eni ho~kisi iz 12. ~ete. Oni su po-

dr`avali diviziju tokom proboja Sluwa,

zauzimawa Biha}a i Bosanskog Petrovca.

U nastavku ofanzive prema Livnu ozbiqan

problem postale su prepreke na putu.

Navodi se da su 26. februara od Kolu-

ni}a do O{treqa na putu prema Drvaru,

na samo sedam kilometara puta, morali

da uklone 230 prepreka od stabala i jama

dubine tri, a {irine 6,8 metara. 

Do zavr{etka Bitke na Neretvi

ho~kisi su u sastavu Pz.Abt.7. Oni dolaze

do Hercegovine i ostaju u Qubu{kom do

po~etka [varca. Kada su krenuli na po-

lazne polo`aje za ofanzivu u isto~noj

Hercegovini, nai{li su na protivqewe

Italijana koji su nerado dozvolili

Nemacima pokret kroz wihovu zonu odgov-

ornosti. U atmosferi na ivici sukoba

Nemci su se probijali istovremeno ra-

zoru`avaju}i ~etnike na koje su nailazili

putem. Ho~kisi su tokom borbi bili

uglavnom u obezbe|ewu komunikacija u

Crnoj Gori i Hercegovini i zatvarale su

pravce za izvla~ewe partizana iz obru~a. 

U Princ Eugen diviziji

„Ho~kis” iz tre}e ~ete Pz.Abt.202

Cev nema~kog „ho~kisa” uni{tenog

na Sremskom frontu kod sela

Ba~inci 18. januara 1945. godine



U no}nom prepadu 31. januara

na 1. fe bruar partizani su u selu

Rami}i uni{tili komandu Pz.Abt.
I/212, ubili komandanta jedinice

potpukovnika Fon Gejza i zarobili

~e tiri tenka. Posle intervencije

de setak tenkova partizanski su se

povukli, ali nisu stigli da ih

uni{te. 

U operaciji Vajs II u borbama

protiv glavnine partizanskih snaga

u dolinama Rame i Neretve tenkovi

Pz.Abt.I/202. podeqeni su izme|u dve

borbene grupe formirane od 718.

divizije sa zadatkom da do|u do

Jablanice. U borbama u centralnoj

Bosni tenkovi su se jako te{ko kre-

tali po planinskim putevima, a u

zasedama su im nanosile gubitke

partizanska protivtenkovska oru|a

i mine. Dvanaestog marta Pz.Abt.202
povu~en je iz borbi zbog priprema

za operaciju [varc (Schwartz),
odnosno Bitku na Sutjesci. 

U to vreme ho~kisi su pode-

qeni po vodovima i ~etama za po-

dr{ku pe{adiji na {irokom pros-

toru Bosne i Hercegovine i Crne

Gore: na~elno 1. i 2. ~eta pre -

pot~iwene su 118. lova~koj diviziji

(biv{a 718. pe{adijska), a 3. ~eta

od 11. maja 369. diviziji. Od 6. juna

3. ~eta bori se u borbenoj grupi

Ludviger 104. lova~ke divizije.

Ona se 12. juna sukobila sa operativnom

grupom divizije koja je poku{ala da se pro-

bije iz obru~a na putu Fo~a–Miqevina. Ne-

ma~ki tenkovi su odbacili 1. proletersku

brigadu, ali unutar odbrane partizana, os-

tali su bez pe{adijske podr{ke. Tenkovi su

sami produ`ili do sela Rataj i dr`ali po-

lo`aj oko mosta preko Bistrice. Borci 2.

proleterske brigade, iako su imali

nare|ewe da uni{te svu te{ku ratnu tehniku,

izvukli su iz obru~a na le|ima pro-

tivtenkovsko oru|e 47 mm sa pet granata.

Iz bliske razdaqine uni{tili su dva tenka,

a tre}i o{tetili i naterali ostatak 3. ~ete

da se povu~e u Fo~u. Zlosre}na 3. ~eta os-

tala je 10. jula kod @i vinica bez tri tenka

koji su zaglavili u mo~ ari. Nemaci su

morali da se povuku, a partizani su

uni{tili sva tri oklopna vozila. 

Posle zavr{etka ofanzive Pz.Abt.202
preme{ten je u rejon Bawaluke. Od 26.

avgu sta 1943. u{ao je u sastav novoformi-

ranog 15. brdskog korpusa sa komandom u

Bawaluci. Ho~kisi su u to vreme kori{}eni

uglavnom na prostoru Bosanske Krajine,

Po savine i isto~ne Bosne. Kada su ra-

zoru`ane italijanske jedinice, ho~kisi su

do{li do Zadra.

Iz Pz.Abt.202 su po~etkom 1944.

izuzeti ho~kisi i umesto francuskih tenkova

uvedeni su italijanski M15/42. Ho~kisi su

preba~eni u Pariz na generalni remont

zbog isteka tehni~kih resursa. U proseku su

do tada prevalili 9.000 kilometara, {to je

izuzetan broj ako se ima u vidu neslavni

po~etak wihove karijere. 

DVANAESTA ^ETA POSEBNE
NAMENE
Osim Pz.Abt. 202 kao najve}eg sastava

sa ho~kisima, ti tenkovi slu`ili su u 12.

tenkovskoj ~eti posebne namene (Panzer
Kompanie z.b.V. 12), namenski formiranoj

za protivgerilska dejstva od „bojte”

tehnike – od FT17 do ho~kisa. Dok su u ~eti

kori{}eni tenkovi francuskog porekla, u

borbama nije u~estvovala kao celina ve}

fragmentirano po vodovima od ~etiri do

pet tenkova i poluvodovima od dva tenka,

ko ji su prema potrebi pridru`ivani pe -

{adijskim pukovima na terenu.

Broj ho~kisa u tim vodovima kretao se

od deset u dva voda sa kraja 1941. do ekvi-

valenta bataqona 1943. godine. U jednom

izve{taju od 31. maja 1943. pomiwe se da

12. ~eta ima 30 ho~kisa na terenu, {est u

radionici i ~etiri na putu za popunu. Mar-

ta 1944. godine 12. ~eta preformirana je

na ra ng vi{e u 12. bataqon (Pz.Abt. z.b.V. 12).

U izve{taju od 1. oktobra 1944. uz razna

italijanska i francuska vozila, 12.

bataqon ima 18 ho~kisa u slu`bi i

pride jedan na remontu. Sa tom

tehnikom jedinica je u~estvovala u

borbama za Beograd. Navodno su

ho~kisi sa me{avinom juri{nih

oru|a ({turmge{ica), renoa R-35 i

somua postavili kod Obrenovca

zasedu sovjetskim tenkovima T-34 i

36. diviziji NOVJ. Nemci su u

kratkoj borbi uni{tili 13 T-34 i

oko 100 vozila. Zatim su {tur-

mge{ici krenuli u izvla~ewe pod

za{titom tenkova, ali i jedni drugi

su te{ko stradali od dejstva

juri{nika iqu{ina 2. 

Iz Pz.Abt. z.b.V. 12 svi tenkovi,

ukqu~uju}i ho~kise, do decembra

1944. predati su u tenkovski park u

Maksimiru. Sa tim sredstvima pop-

uwavane su samostalne ~ete i

vodovi koji su od kraja 1944.

formirani u sastavu pe{adijskih

divizija. 

Tokom 1944. deo ho~kisa isko-

ri{}en je za formirawe pomo}nih

oklopnih vozova. Tenkovi su ukrca-

vani na teretne vagone i tako su pa-

trolirali prugama, ugro`enim par-

tizanskim diverzijama. U slu~aju

potrebe brzo i bez te{ko}a

silazili su sa platformi na tlo. 

Tenkovi ho~kis, osim u Vermah-

tu, slu`ili su u SS-u u jedinicama

policije poretka, ekvivalente vojne

policije. Za te protivgerilske sastave po -

~etkom 1942. sa stokova francuske tehnike

izuzeto je 60 ho~kisa. Na na{im prostori-

ma ti tenkovi bili su u nekoliko samostal-

nih policijskih ~eta SS-a. U 6. policijskoj

tenkovskoj ~eti bilo je pet ho~kisa i {est

glomaznih vozila {tajer ADGZ koji su

u~estvovali 1943. u borbama na Fru{koj

gori i Sremu. Kasnije su kori{teni oko

Podra vske Slatine, borili su se na Kor-

dunu i Posavini 1944, a u jesen te godine

bili su u okolini \akova rezerva odbram-

bene linije koja se u na{oj istoriografiji

naziva Sremskim frontom. ^eta se na kraju

rata povukla u Austriju i predala Britanci-

ma (bez tenkova). 
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„Ho~kis” u U`icu 

u dvori{tu 

Narodnog muzeja

Srbija 1941. godine:

izvla~ewe tenka koji je tre}i

put promenio vlasnika – od

Francuza preko Nemaca do

Srba



U 11. SS policijskoj ~eti bilo je pet

ho~kisa i {est panara 178.  Oni su od mar-

ta do maja 1944. bili u borbama na Bilo-

gori i Papuku 1944. Juna 1944. do{li su u

Morovi}, u~estvovali od 12. do 22. juna

1944. u borbama na Fru{koj gori  i od ok-

tobra 1944. nalazili su se u Slavoniji.

Prema procenama istra`iva~a Dra-

gana Savi}a, oru`ane snage NDH preuzele

su od sredine 1943. do leta 1944. izme|u

10 i 15 ho~kisa i to iskqu~ivo kratko-

cevnih. Prema formaciji trebalo je da bude

formiran po jedan vod ho~kisa u svakom od

~etiri gorska zdruga. 

Ta~no kretawe tih tenkova kroz je-

dinice te{ko se mo`e ustanoviti zbog gubit-

ka dokumenata tokom rata. Zato nisu poz-

nati ni precizni podaci koliko je ho~kisa

pro{lo kroz jedinica na na{em terenu, a

jo{ mawe se zna o gubicima, jer su se Nemci

te{ko odricali te{ko o{te}enih tenkova.

Veoma efikasna tehni~ka slu`ba izvla~ila

je te{ko o{te}ene tenkove i oni su posle

popravke ponovo dolazili na rati{te.  

TENKOVI SRPSKIH
GERILACA

Prvi nema~ki tenkovi izba~eni iz

stroja po~etkom septembra 1941. u borba-

ma oko planine Rudnik identifikovani su u

literaturi kao ho~kisi, ali za sada nema

dokaza da to mo`da nisu bili R35 ili FT17.

Prvi ho~kis su na po~etku nema~ke ofanzive

uni{tili ~etnici kod Rapaj-brda avionskom

bombom koja je postala provizorna pro-

tivtenkovska mina velike snage.

Kod Gorweg Milanovca 5. oktobra

1941. gerilci su postavili prepreke na put

kojim su se Nemaci povla~ili prema Rud-

niku. Ho~kisu je pala gusenica i tako je

postao ratni plen. Nemci su pre odlaska

stigli da demontiraju i odnesu zatvara~ i

ni{an, kako bi onemogu}ili kori{}ewe ten-

ka. Majstori iz radionice u selu Luwevica

popravili su gusenicu, a zatim su prona|eni

neki biv{i voza~i tenkova Kraqevine Ju-

goslavije. Politika je od 22. do 24. febru-

ara 2005. objavila se}awa \ure Nede-

qkovi}a iz sela Boqevac koji je bio voza~

gerilskog tenka. Prema wegovim tvrdwama

prevezao je ho~kisa iz majdana u Milanovac,

gde je izazvao paniku jer su stanovnici mis-

lili da to Nemci ponovo ulaze u grad. Na

tenku su prebojeni nema~ki krstovi. Sa jedne

strane naslikana su dvoglavi beli orao i

kruna, a sa druge petokraka – simboli oba

pokreta koja su se u tom trenutku borila

protiv Nemaca. 

^etnicima i partizanima ho~kis je bio

i teoretsko i prakti~no u~ilo kako bi se

pripremili za odbranu od protivni~kih

tenkova i za sadejstvo sa vlastitim. Nede-

qkovi} i voza~ kamiona Miodrag Tri{i}

prevezli su ho~kis u ^a~ak. Sa jo{ jednog

tenka te marke koji je ostao tokom nema~kog

pokreta kod sela Duma~a (izme|u Quqaka i

Bara), skinuti su zatvara~ i ni{an potreb-

ni za pripremu tenka iz ̂ a~ka za borbe. Za-

tim su prona|ene tri granate. Na ho~kisa su

ponovo postavqene nema~ke oznake jer je

planirano da se pripremi iznena|ewe

Nemacima u garnizonu Kraqevo (gde su se

nalazila dva puka 714. divizije i jedan puk

717. divizije). ^ak su i posade dobile ne-

ma~ke uniforme, prema se}awu Nede-

qkovi}a. 

U akciju su krenuli Nedeqkovi}, kao

voza~, i Franc ^epri{ek, kao komandir, i

jedan tenk reno sa tri ~lana posade. Tenkovi

su vozom preba~eni do sela Mrsda} gde su

se zadr`ali dva dana. U prvu akciju tenkovi

su krenuli u no}i izme|u 31. oktobra i 1.

novembra 1941. godine. Ho~kis je trebalo

da se probije do hotela „Pariz”. Bez

te{ko}a do{li su do odredi{ta i sa sve tri

granate ga|ali su zgradu u kojoj se nalazila

nema~ka komanda. Prema prethodnom dogov-

oru signalnom raketom pozvali su pe{adiju

u pokret, ali se ona nije pojavila. Nede-

qkovi} tvrdi da su dva sata ~ekali na

pe{adiju i kada se ona nije pojavila, povuk-

li su se iz grada.  

15. jul  2010.30

^eta od 15 ho~kisa H39 sa kratko-

cevnim oru|em, izuzeta za pomo} Finskoj

u borbi protiv SSSR-a, iskrcana je zbog

nema~ke agresije u norve{ku luku Narvik

7. maja 1940, kao deo savezni~kog kontin-

genta. U stvari, iskrcano je samo pet

tenkova. Nemci su 8. juna izbacili sa -

veznike iz Narvika i prona{li su tri

H39. Ho~kisi koji nisu ni preba~eni iz

[kotske u Narvik i dva izvu~ena tenka

u{li su u sastav 1. tenkovske ~ete (1.

CCC) Slobodnih Francuza, jedne od

prvih jedinica koja je bila pod komandom

generala [arla Degola. Ho~kisi su se

borili u Gabonu i Siriji protiv Fran-

cuza koji su izvr{avali naredbe ma -

r{ala Petena iz Vi{ija. 

^eta slobodnih Francuza

„Ho~kis” u Erdeviku marta

1945. Na provizornom

poligonu borcima koji su

se pripremali za proboj

Sremskog fronta

prikazano je koja su

najosetqivija mesta tenka

i prohodnost vozila.



Oba tenka – i ho~kis i reno – kasnije

su preba~ena na podru~je U`ica. Pred ne-

ma~kom ofanzivom povla~ili su se ka ^aje-

tini, gde su onesposobqeni i napu{teni

pred nadolaze}im premo}nim nema~kim

snagama. Prvi ho~kis uni{tili su u borbi

~etnici, koji su na Rapaj-brdu postavili

avio nsku bombu na putu, kao protiv -

tenkovsku minu. 

KORDUNA[KI HO^KISI
Partizanske jedinice u Lici i Kordunu

formirane u po~etku za odbranu srpskih

sela od usta{a, do{le su do prvih tanketa

italijanskog porekla ve} po~etkom 1942. go-

dine. Ho~kisi su se na podru~ju Korduna po-

javili januara 1943. iz sastava delova 14.

~ete pot~iwene 7. SS diviziji tokom op-

eracije Vajs I. Prvi „pravi“ tenk ho~kis

oteli su partizani iz 5. korduna{ke brigade

8. korduna{ke divizije u borbi sa 7. SS di-

vizijom na Drenova~i, ju`no od Biha}a 6.

februara 1943. godine. Nema~ki voza~ izgu-

bio je kontrolu nad tenkom i skliznuo sa pu-

ta u vrta~u. Nemci su potisnuti, a tokom

povla~ewa skinuli su zatvara~ oru|a 37 mm
i aktivirali ru~nu bombu unutar tenka

ra~unaju}i da se vi{e ne}e mo}i koristiti. 

Tenk iz Drenova~e pokrenut je na licu

mesta, ali se pred barikadom od balvana,

postavqenom na putu nema~kim tenkovima

tokom ofanzive, ponovo na{ao u vrta~i.

Partizani su rukama izvukli vozilo te{ko

13 tona. U centralnoj tehni~koj radionici u

Bijelim Potocima na Pqe{evici provedene

su potrebne popravke na razbijenom podu

tenka i pogonskom to~ku. Zatim su u selu Ve-

lika Korenica partizanski mehani~ari Vla-

jko Petrovi} i @eqko Kraus izradili zat-

vara~ metodom poku{aja i pogre{aka jer

nisu imali podatke o tome kako bili treba-

lo da izgleda, niti potreban materijal.

Posle {est dana rada ho~kis je osposobqen. 

Jedan ho~kis postao je plen 4. kor-

duna{ke brigade 8. korduna{ke divizije 26.

januara 1943. na Bandinom mostu kod sela

Cvitovi}a na Kordunu. Nemci su ga ostavili

i prethodno onesposobili. Od tog tenka se

odustalo zbog nedostatka qudi potrebnih za

popravke prvog ho~kisa i nekoliko tanketa i

priprema za ofanzivu prema Oto~cu, pa je

poslu`io kao izvor rezervnih delova.

Od popravqenog ho~kisa i osam  tan-

keta 7. marta 1943. u selu Kova~ica kraj Ko-

renice formirana je tenkovska ~eta 1. kor-

pusa. Komandir je bio Vladimir Vlaisavqe-

vi}, a zamenik komandira Budislav Pribi}.

Obojica su pre rata bili podoficiri u je-

dinicama bornih kola Kraqevine Jugoslav-

ije. Po nacionalnom sastavu u ~eti je bilo

24 Srba i 12 Hrvata.

Prvi put se ho~kis pojavio u borbi za

selo Crna Vlast (kasnije Gorwe Vrhovine)

koje su dr`ali ~etnici. U prvom naletu, 20.

marta 1943. u 21 ~as, u selo su u{le dve tan-

kete jer su na ho~kisu morali da se otklone

kvarovi. Tankete i pe{adija nisu savladale

~etnike utvr|ene u pravoslavnoj crkvi i

{koli. U 10.30 sati 21. marta ho~kis je po-

di{ao crkvi, ali su ga ~etnici zasuli ru~nim

bombama i o{tetili. Posle popravke u oko

12.30 sati ho~kis je vra}en u borbu – a pogo-

ci iz oru|a 37 mm u prozor i toraw crkve

prinudili su ~etnike na povla~ewe.

Utro{eno je pet granata, a ni{anxija Petar

Perua~a dejstvovao je sa male razdaqine

kako bi bio siguran u pogodak i efekte. 

U nastavku prodora partizana prema

Vrhovinama, 6. aprila, ho~kis i tankete su

sami, bez podr{ke pe{adije, presekli

kolonu italijanskog bataqona i kolabo-

ranata u povla~ewu. Protivnici su u panici

odbacili te{ko naoru`awe i probijali se

prema Oto~cu. Ho~kis je u toj borbi utro{io

sedam granata i 500 metaka. 

Naredni potez u prole}noj partizan-

skoj ofanzivi u dolini reke Gacka bilo je

osvajawe Oto~ca. Odre|eno je da ho~kis

„poslu`i za kr~ewe puta za prolaz u

grad”. Prema nare|ewu [taba 1. korpusa

taj tenk trebalo je da ostane u gradu, a

tankete su odre|ene za gowewe protivni-

ka. Prilike su se na terenu razvijala mi-

mo planova jer su Italijani oti{li iz

Oto~ca u zoru. Dve partizanske tankete

krenule su bez podr{ke pe{adije u pro-

gon. Nai{le su kod sela Brlog na zasedu

autoblinde – uni{tena je jedna tanketa i

stradala su dvo~lana posada. Ho~kins je

pri{ao u pomo}, ali je pogo|en pancirn-

im zrnom 20 mm. O{te}en je periskop

voza~a i rawena su dva ~lana posade –

Petar Perua~a i Aco Fura}. Iako

raweni nastavili su da se bore i vatrom

iz topa prinudili su autoblindu na

povla~ewe. Ho~kins je utro{io 18 grana-

ta. Usled kvara na motoru du`e vremena

je mirovao. Zbog nedostatka potrebnih

alata, glava motora odvezena je seqa~kim

kolima (skrivena pod senom) do Topuskog,

a zatim kamionom u Zagreb u mehani~ar-

sku radionicu „Sila” u kojoj su tada

odr`avana nema~ka vozila. Radovi su

provedeni i uredno pla}eni sa 16.000

kuna! Mre`a ilegalaca postarala se da

se u „Sili“ popravi i motor  „drvarskog“

ho~kisa.

Kraji{nici su kod Drvara maja 1943.

do{li do jo{ jednog ho~kisa. Iz te nkovske

~ete po~etkom juna poslali su 200 litara

benzina za prebacivawe tog tenka do sela

Kova~ica gde se nalazila te nkovska ~eta.

Koristili su ga kao izvor rezervnih delo-

va. Kao i kod prvog ho~kisa, motor je

popravqen u firmi „Sila”. 

Kada je septembra 1943. godine Te -

nkovs ka ~eta prerasla u Tenkovski ba -

taqon, ho~kis je ostao u Lici, u Vrhovina-

ma, u sastavu no ve 2. tenkovske ~ete.

Nemaci i usta{e su u prole}e 1944. u

nizu ofanzivnih akcija prinudili Tenkovski

bataqon da skloni svu tehniku i privremeno

prestane sa delovawem. Kada su junu 1944.
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Jedna od posadnih jedinica koja se

pojavila na prostoru Srbije u jesen 1944.

bio je 212. bataqon. Re~ je o jedinici

zadu`enoj za odbranu Krita sa neobi~nom

me{avinom tehnike – u vreme pre pokret

na sever, 28. avgusta 1944, u 212. ba -

taqonu nalazio se 51 tenk od pancera I
do pancera IV, komandnih pancera, somua

i 15 ho~kisa H38. Kada se glavnina Grupe

armija E pokrenula prema Balkanu, Pz.Abt.
212 preba~en je na ~vrsto tlo, ali samo

sa nema~kom tehnikom – „bojte panceri”

ostali su na Kritu.

Tenkovi sa Krita

„Ho~kis” iz Pz.Abt.212 maja 1943. godine

u {irem rejonu ^ajni~a



sa prvim mrakom 22. aprila 1945. oko

18.50 ~asova kada je pe{adija 10. kraji{ke

divizije ve} podi{la predwem kraju usta{ke

odbrane. U jednom naletu zauzeti su

polo`aji i nastavili sa prodorom prema

gradu. Me|utim, nai{li su na vodenu

prepreku jer su usta{e u povla~ewu sru{ile

mostove. Tenkisti su gazom pre{li reku Su-

turliju. Do jutra grad je bio oslobo|en. ̂ eta

je maja 1945. u Krawu u{la u sastav tek

formirane 4. tenkovske brigade. 

SLAVONSKI HO^KISI
Tenkovski vod 6. slavonskog korpusa

formiran je od tehnike koju su domobrani

iz garnizona Daruvar predali 1. septem-

bra 1944. posle poziva upu}enom pripad-

nicima kolaboracionisti~kih jedinica da

pre|u na stranu partizanskog pokreta. Do-

mobrani su dovezli dva ho~kinsa i jedan Fi-
at Ansaldo. Tenkovski vod je 13. septembra

uveden u borbe za Pakrac. Zbog tajnosti

prila`ewa dovu~eni su od sela Sira~ do

polaznog polo`aja volovskom vu~om, maski-

rani slamom. Tenkovi su savladali spo-

qa{wu odbranu mesta i u{li me|u ku}e. U

uli~nim borbama domobranska artiqerija

je uni{tila jedan tenk i te{ko o{tetila

drugi. Preostalo oklopno vozilo u~estvo-

valo je u borbama za Daruvar 16. septem-

bra. Kasnije je po pravqen o{te}eni tenk

iz Pakraca, pa je vod sa dva vozila

podr`avao pe{adiju u ]a|avici u Po-

dravini i Podravskoj Slatini 25. septem-

bra. U tim borbama uni{ten je jedan tenk,

a preostali je tokom svoje ratne istorije

u~estvovao u borbama za Na{ice, novem-

bra 1944. godine. 

TENK ZA OBUKU

U borbama za Beograd partizani su

do{li do barem tri ho~kisa koji su dode-

qeni Auto-{koli Glavnog {taba Srbije. U

tom sastavu nalazilo se vi{e desetina ra-

zli~itih primeraka tenkova i ostalih vozi-

la prikupqenih po centralnoj Srbiji za

potrebe obuke voza~a i posada i pe{adije u

sadejstvu i protivtenkovskoj borbi. Ho~kisi

su bili u delu {kole sme{tene u Zemunu. 

Posle rata poslu`ili su za popunu

novoformiranih tenkovskih brigada. U 3.

tenkovsku brigadu (tbr) juna 1945. u{li su

tenkovi iz u to vreme rasformiranih par-

tizanskih jedinica 1. tenkovskog bataqona

4. korpusa, tenkovska ~eta 5. korpusa.... Kas-

nije su ho~kisi do{li i do 4. i 5. tbr kao

sredstvo za obuku do o~ekivanog dolaska T-

34 iz SSSR-a. Rezolucija Informbiroa

dala je novi `ivot trofejnoj tehnici jer su

svi tenkovi bili dobrodo{li za odbranu.

Preostali ho~kisi i ostali tenkovi iz ple-

na koncentrisani su u 4. brigadi u Osijeku.

Do sada{wa istra`ivawa nisu pru`ila saz-

nawa kada su posledwi ho~kisi ra -

shodovani, ali se mo`e pretpostaviti da su

zavr{ili karijeru kada i svi drugi trofejni

tenkovi – 1953. godine.  

Aleksandar RADI]

15.jul  2010.32

obnovqene aktivnosti partizanskih

tenkista, ho~kis nije bio aktivan zbog kv -

arova. Prilikom ponovnog fo rmira  wa

tenkovskog bataqona 4. korpusa, 12. no-

vembra 1944, ho~kis se vdio u sa stavu 1.

voda 2. tenkovske ~ete, ali sa mo na papiru.

U SASTAVU PETOG
KRAJI[KOG KORPUSA
Leta 1944. u sastavu 5. korpusa u

Bosanskoj Krajini formiran je tenkovski

vod od dva italijanska tenka i jednog

ho~kisa pod komandnom Laze Marina. U

borbama za Bawaluku, septembra 1944,

5. korpus imao je samo jedan tenk Fiat
M15/42 ukqu~en u borbe na pravcu Lau{-

centar Bawaluke u podr{ci 6. kraji{koj

brigadi. Tenk je do{ao do hotela „Bosna”

gde je rasturio kolonu neprijateqske ar-

tiqerije sa kowskog vu~om, a zatim je

nai{ao na dva ho~kisa iz 3. gorskog zdru-

ga. Domobrani su se predali bez borbe i

na taj na~in poja~an je vod 5. korpusa za

jo{ dva ho~kisa. Pod pritiskom nema~kih

snaga taj korpus se morao povu}i iz

Bawaluke sa dva dodatna ho~kinsa. Oni

su ~inili vod u sastavu tek formirane

Tenkovske ~ete 5. korpusa. 

Po jedan ho~kis i M15/42 pru`ali su

20. oktobra 1942. podr{ku 10. kraji{koj

diviziji u borbama za Travnik. Na po~etku

akcije, u sadejstvu sa pe{adijom, partizans-

ki tenkovi postepeno su lomili `ilavu

odbranu usta{a. Jedan partizanski tenk

razi{ao se kod `elezni~ke stanice, jakog

upori{ta, od pe{adije, u{ao me|u usta{e i

zaustavio zbog kvara. Usta{e su pobile

posadu i uvele tenk u borbu na svojoj strani.

I usta{ama se dogodilo sli~no kao i parti-

zanima – u{li su bez pe{adije me|u

kraji{nike i stali zbog kvara na motoru.

Posada je zarobqena, a tenk je odmah

vra}en u borbu. 

Potisnute sa svih polo`aja u gradu

usta{e su se koncentrisale u kasarni i

organizovale sna`nu odbranu. Dva tenka

su otvorila vatru iz pokreta. Na ulazu u

kasarnu pogo|en je M15/42 sa bliskog

rastojawa iz dobro skrivenog pro-

tivtenkovskog oru|a. Usta{e su iz tenka

izvukle i masakrirale Lazu Marina i

Petra Me}avu, zamenika komandanta 10.

kraji{ke divizije. Preostali ho~kis zak-

lonio se iza zida i vatrom blokirao

izlaz iz kasarne. Sa tog vatrenog

polo`aja udaqenog od oko 100 metara

tenk je podr`avao posledwi juri{ posle

koga se travni~ki usta{ki garnizon

predao. Tenkisti koji su stradali na

ulazu u kasarnu progla{eni su za naro-

dne heroje, a Tenkovska ~eta 5. korpusa

dobila je ime po Lazi Marinu. 

Ho~kisi su u~estvovali u borbama za

oslobo|ewe Bawaluke. Uvedeni su u dejstva

Tenk sa evidencijskom brojem

Jugoslovenske armije 647 izlo`en

na Kalemegdanu 1947. godine



У вре ме про јек то ва ња
ави о на Ми Ма-2, 1938. 
го ди не, у Евро пи су 
по ле те ла два зна чај на
пре ла зно-тре на жна 
ави о на – BC-1 и Ар-96.
Упо ре ђи ва њем 
њи хо вих 
ка рак те ри сти ка, Ми Ма-2
има од ре ђе ну пред ност.
Кон струк тор ин же њер
Дра гу тин Ми ло ше вић ту
пред ност по сти гао је 
бо љим аеро ди на мич ким
ре ше њем и знат но 
лак шом кон струк ци јом.
Суд би ну Ми Ма-2 ипак је
од ре ди ло ратно вре ме.
Ка ко је кон струк тор
умро у за ро бље ни штву,
oста ла је је дин стве на. 

С
ре ди ном три де се тих про -
шлог ве ка, по ја вом но вих
ло вач ких ави о на, ни ско кри -
ла ца са увла че ћим стај ним
тра пом, за тво ре ном ка би -

ном и бр зи на ма ко је су се кре та ле око
500 km/h, уочен је не до ста так од го ва -
ра ју ћег ави о на за пре ла зну обу ку и
тре на жу. Тај пе ри од од ли ку је ве ли ки
број уде са у вој ним ва зду хо плов стви -
ма зе ма ља ко је су у сво је на о ру жа ње
пр ве усво ји ле но ве ави о не ве ли ких бр -
зи на, јер су за обу ку ко ри сти ле ле те -
ли це за ста ре ле кон цеп ци је. У Евро пи,
у ита ли јан ском ва зду хо плов ству 1937.
по ја вио се спе ци јал но кон стру и сан
ави он, пр ви но ве кла се за пре ла зну
обу ку и тре на жу – нар ди ФН 305. 

Из у зев те ле те ли це, у дру гим
европ ским вој ним ва зду хо плов стви ма
ни је би ло у упо тре би спе ци јал но кон -
ци пи ра них ави о на за ту но ву уло гу, већ
су нај че шће адап ти ра ни по сто је ћи вој -

ни и спорт ски ави о ни, ко ји су у том мо -
мен ту би ли ну жно пре ла зно ре ше ње.
Бр зи на тих ави о на из но си ла је око 300
km/h. Би ло је јед но кри ла ца и дво кри ла -
ца, ве ћи ном са фик сним стај ним тра пом
и без на о ру жа ња. У ју го сло вен ском вој -
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ном ва зду хо плов ству три де се тих, по -
сле обу ке у основ ним пи лот ским шко -
ла ма, пре ла зна обу ка оба вља ла се на
дво крил ном фи зир ФП-2 и ви со ко крил -
ном ро го жар ски ПВТ, чи ја мак си мал на
бр зи на у хо ри зон тал ном ле ту ни је пре -
ла зи ла 200 до 230 km/h.

ДО МА ЋИ  ПРО ЈЕК ТИ 

Те про бле ме и бу ду ће прав це раз -
во ја вој ног ва зду хо плов ства до бро је
уочио ва зду хо плов ни ин же њер ка пе -
тан пр ве кла се Дра гу тин Ми ло ше вић,
та да шњи управ ник Аеро план ске ра ди -
о ни це Пр вог ва зду хо плов ног пу ка у
Но вом Са ду. Схва та ју ћи по тре бу за та -
квим ави о ном, он се још 1936. са мо и -
ни ци ја тив но и у свом сло бод ном вре -
ме ну при хва тио из ра де прет ход не сту -
ди је та кве ле те ли це. Идеј ни про је кат
(аеро ди на мич ки про ра чун са из бо ром
мо то ра и ели се, про ра чун пер фор ман -
си, ста бил но сти, те нај ну жни је цр те -
же ави о на и струк ту ре) за вр шен је
1937. го ди не.

Ави он је кон ци пи ран као дво сед,
са се ди шти ма јед но иза дру гог, са ду -
плим ко ман да ма ле та и за тво ре ном ка -
би ном. По гон ску гру пу тре ба ло је да
чи ни је дан ли ниј ски ва зду хом хла ђе ни
мо тор са ком пре со ром, RENAULT 6Q-
02 од 162 кW (220 КС) са дво кра ком
ме тал ном ели сом, про ме њи вог ко ра ка
у ле ту. У кон струк ци о ном по гле ду ави -
он је за ми шљен као сло бод но но се ћи
ни ско кри лац, ме шо ви те кон струк ци је

са за крил ци ма и увла -
че ћим стај ним тра пом.
Кон струк тор ни је дао
име ни сиг ни рао тај
свој пр ви про је кат, па
је он услов но озна чен
као М-1. 

Од сек за ва зду хо -
плов не кон струк ци је
Шта ба ва зду хо плов -
ства Вој ске ни је при -
хва тио про је кат због
уво зних ком по не на та у
ње го вој кон струк ци ји
(мо тор, ели са и стај ни
трап), иако је по ка рак -
те ри сти ка ма и пер фор -
ман са ма био ис пред

сво га вре ме на и по тен ци јал но бо љи од
свих по сто је ћих ино стра них ави о на
исте кла се, по ни клих у зе мља ма са
мно го сна жни јом ва зду хо плов ном ин -
ду стри јом и тра ди ци јом. Због то га је
ин же њер Ми ло ше вић при сту пио из ме -
на ма свог пр во бит ног про јек та. Но вим
ре ше њем пред ло жио је уград њу мо то -
ра Gnome-Rhône K-7 од 309 кW (420
КС), на исти змај ави о на, при че му је
укуп на ду жи на ле те ли це скра ће на са
7,2 на 6,7 ме тра, уз исти раз мах и по -
вр ши ну кри ла. Укуп на ма са ави о на по -
ве ћа на је за 60 kg и из но си ла је 980 ки -
ло гра ма. Ра ди бо ље ста бил но сти на зе -
мљи при во же њу, по ле та њу и сле та њу,
кон струк тор је по ве ћао пр во бит но
про јек то ва но ра сто ја ње из ме ђу глав -
них но гу стај ног тра па са 1,90 на 2,39
ме тра.

Ова ко про јек то ва ни ави он до био
је озна ку М-2 и пред ста вљао је пр ву
ва ри јан ту ка сни јег Ми Ма-2. Ин тен зи -
ван рад на про јек ту ави о на М-2 ин же -
њер Дра гу тин Ми ло ше вић за по чи ње
кра јем 1937. го ди не. Сви аеро ди на мич -
ки и ста тич ки про ра чу ни за вр ше ни су
до 17. ју на 1939, као и ве ћи на ра ди о -
нич ких цр те жа. За кри ло ави о на Ми -
Ма-2 кон струк тор је иза брао аеро про -
фил NACA 23012, је дан од нај ви ше
упо тре бља ва них уочи Дру гог свет ског
ра та (у по гле ду ма лог от по ра аеро про -
фил NACA 23012 иде у ред нај бо љих).
У ме ђу вре ме ну, у фа бри ци „Ал ба трос”
из Срем ске Ми тро ви це из ра ђен је др -
ве ни мо дел ави о на у раз ме ри 1:10,
пред ви ђен за ис пи ти ва ња у аеро ту не -
лу ра ди де фи ни тив не про ве ре про ра -
чу на. Тај мо дел, али већ са озна ком
Ми Ма-2,  ис пи ти ван је у аеро ту не лу
La bo ra to i re Eif fel у Паризу 17. и 18. јула
1939. године. После те сти ра ња у аеро -
ту не лу кон струк тор је по ве ћао ду жи ну
тру па са 6,7 на 7,2 ме тра. 

У то ку за вр шних ра до ва на про јек -
то ва њу ави о на М-2 ин же њер Ми ло ше -
вић до не кле је из ме нио ге о ме три ју
ави о на и ко ри го вао про ра чу не. Та ко,
на при мер, због до дат ка на о ру жа ња и
по ве ћа ња ко ли чи не го ри ва, ма са ра сте
за 80, од но сно 30 ки ло гра ма; по вр ши -
на кри ла по ве ћа на је са 12,0 на 13,6 m²,
а раз мах кри ла са 8,50 на 9,23 ме та ра.
На кра ју, укуп на ма са са ко јом су про -

ра чу на те пер фор ман се ави о на по ра -
сла је са пр во бит них 980 на 1.262 ки -
ло гра ма. Нај ве ћа бр зи на у хо ри зон тал -
ном ле ту за ту ма су из но си ла је пре ма
про ра чу ну 387 km/h на ви си ни од
2.000 ме та ра.

Ра ди до би ја ња по др шке свом про -
јек ту, ин же њер Дра гу тин Ми ло ше вић
на пи сао је 12. ма ја 1939. ра порт Шта бу
Ва зду хо плов ства вој ске и по ну дио са да
већ де фи ни ти ван про је кат ави о на М-2
(дру гу ва ри јан ту) са свим по треб ним
по да ци ма и еле мен ти ма ко ји од ли ку ју
озби љан про је кат. На кра ју ра пор та
кон струк тор је на гла сио ка ко је ави он
на ме њен за упо тре бу у вој ном ва зду хо -
плов ству и у све му је про јек то ван та ко
да бу де што јеф ти ни ји за из ра ду и што
лак ши за одр жа ва ње. 

Из гле да да тај ра порт ни ка да ни је
уру чен оно ме на ко га је на сло вљен.
Уме сто ње га не што ка сни је (ве ро ват -
но по чет ком ју на) на пи сан је но ви,
прак тич но иден тич ног са др жа ја, са мо
са да са пот пи си ма ин же ње ра ма јо ра
Ђор ђа Ма ној ло ви ћа и ин же ње ра ка пе -
та на пр ве кла се Дра гу ти на Ми ло ше ви -
ћа! Ма јор Ма ној ло вић био је на слу -
жби у Ко ман ди Ва зду хо плов ства вој -
ске (Тех нич ко оде ље ње I) и сво јим ути -
ца јем и ве за ма са ва зду хо плов ним
бри гад ним ге не ра лом Бо ри во јем Мир -
ко ви ћем, по моћ ни ком ко ман дан та ва -

По два по чет на сло ва пре зи ме на
ин же ње ра ка пе та на пр ве кла се Дра гу -
ти на Ми ло ше ви ћа, кон струк то ра, и
ин же ње ра ма јо ра Ђор ђа Ма ној ло ви ћа
ави он је до био на зив Ми Ма-2 и озна -
ку ММ-2. Тре ба ис та ћи да ин же њер
Ма ној ло вић ни је имао ни ка квог уде ла
у про јек то ва њу тог ави о на. Не дво сми -
сле ни до ка зи за то по сто је у ви ду пот -
пи са на цр те жи ма, про ра чу ни ма и дру -
гим ре ле вант ним до ку мен ти ма. Али,
имао је до бре ве зе – био је на слу жби
у Ко ман ди Ва зду хо плов ства вој ске и
сво јим ути ца јем и ве за ма са ва зду хо -
плов ним бри гад ним ге не ра лом Бо ри -
во јем Мир ко ви ћем, по моћ ни ком ко -
ман дан та ва зду хо плов ства, ус пео је да
из деј ству је реа ли за ци ју тог ави о на.  

НА ЗИВ



зду хо плов ства, ус пео је да из деј ству је
ре а ли за ци ју тог ави о на. По два по чет -
на сло ва пре зи ме на ин же ње ра Ми ло -
ше ви ћа и Ма ној ло ви ћа ави он до би ја
на зив Ми Ма-2 и озна ку ММ-2. Тре ба
ис та ћи да ин же њер Ма ној ло вић ни је
имао ни ка квог уде ла у про јек то ва њу
тог ави о на. Не дво сми сле ни до ка зи за
то по сто је у ви ду пот пи са на цр те жи -
ма, про ра чу ни ма и дру гим ре ле вант -
ним до ку мен ти ма. 

ПРО БЛЕ МИ У ИЗ РА ДИ

Ка да је Штаб Ва зду хо плов ства
вој ске Кра ље ви не Ју го сла ви је фор мал -
но при хва тио про је кат, фа бри ка ави о -
на „Ика рус А. Д.” у Зе му ну пре у зе ла је
оба ве зу ре а ли за ци је про то ти па но ве
ле те ли це и ње не евен ту ал не се риј ске
про из вод ње. Про то тип Ми Ма-2 из ра -
ђен је у ње ној про то тип ској ра ди о ни -
ци, а уго вор за ту из ра ду из ме ђу Шта -
ба Ва зду хо плов ства вој ске и фир ме
„Ика рус” ( Пов. в. наб бр. 662) за кљу -
чен је 25. мар та 1941. за су му од
987.047 ди на ра. Уго вор је на кнад но за -
кљу чен, иако је рад на про то ти пу већ
био за вр шен, што је био чест слу чај у
то вре ме.  Ра до ве је кон тро ли сао Над -
зор ни ор ган Шта ба Ва зду хо плов ства
вој ске у тој фа бри ци (ин же њер Са ва
Пе тро вић, ва зду хо плов ни ма јор Во ји -
слав По по вић и тех ни чар Сте ван Ла -
зић). Та чан да тум на ре ђе ња за по че так
ра до ва ни је по знат, али се зна да је
ави он ком пле ти ран до пр ве по ло ви не
но вем бра 1940. го ди не. За вр шно ме -
ре ње ма се и об ра чун по ло жа ја те жи -

шта ави о на из вр ше но је 10. но вем бра
1940, о че му је на чи њен уре дан за пи -
сник. 

На кон из ла ска из фа бри ке, на ави -
о ну су из вр ше не ма ње до ра де. Ис пуп -
че на ок на на ве тро бра ну и на кро ву ка -
би не за ме ње на су рав ним пло ча ма од
плек си гла са. Ок на од три плек са сме -
та ла су пи ло ту због не по вољ ног пре ла -
ма ња све тло сти. 

У кон струк тив ном по гле ду ави он
Ми Ма-2 је сте јед но мо тор ни сло бод но -
но се ћи ни ско кри лац са за крил ци ма и
увла че ћим стај ним тра пом. Ави он је
дво сед са се ди шти ма је дан иза дру гог
са ду плим ко ман да ма и за тво ре ном ка -
би ном. Као што је ре че но, по на ме ни
иде у ред пре ла зно-тре на жних ави о на. 

На ави он је угра ђен зве зда сти
сед мо ци лин дрич ни мо тор Gnome-
Rhône К-7 од 309 кW (420 КС) при
2.100 обр та ја у ми ну ти на ви си ни 2.000
ме та ра. Тај мо тор се по фран цу ској ли -
цен ци про из во дио у Фа бри ци аеро -
план ских мо то ра а. д. у Ра ко ви ци (од
1939. Ин ду стри ја мо то ра). Про јек том
је пред ви ђе но да се риј ски ави о ни бу ду
опре мље ни ме тал ним дво кра ким ели -
са ма, преч ни ка 2,550 m, са елек трич -
ним уре ђа јем за про ме ну ко ра ка у ле ту
(Ratier или Piaggio). Ме ђу тим, ка ко је
због ра та по ре ме ће на ис по ру ка ме тал -
них ели са, то су за ис пи ти ва ње про то -
ти па из ра ђе не две дво кра ке др ве не
ели се од ла ме ли ра ног др ве та брест-ја -
сен и то за ве ли ке бр зи не преч ни ка
2,450 m и за до бро пе ња ње ели са
преч ни ка 2,350 m. Глав чи на ели се има
ме тал ну ка пу.

Про јек том је пред ви ђе но да се на
про то тип угра ди ме ха нич ки руч но увла -
че ћи стај ни трап ти па нар ди, а да се за
се риј ску про из вод њу раз ви је до ма ћи.
Ме ђу тим, пр во због за тег ну тих од но са, а
по том, и ра та, ита ли јан ска др жа ва оме -
та ла је ис по ру ку уго во ре ног ма те ри ја ла,
због че га је и из ра да про то ти па ка сни ла.
Из пи са ма (19. и 20. ју на 1940) фа бри ци
„Ика рус” и ин же ње ру Дра гу ти ну Ми ло -
ше ви ћу, ви ди се да се фир ма „Нар ди” из
Ми ла на „жа ли” на до ма ћу ца ри ну и цен -
зу ру и уве ра ва фа бри ку „Ика рус” да до -
ку мен та ци ја и ма те ри јал упра во сти жу.
И по ред тих про бле ма, про то тип ави о на
Ми Ма-2 ле тео је са про јек том пред ви ђе -
ним ме ха нич ки руч но увла че ћим стај ним
тра пом. На про то ти пу ни је по сто ја ла ра -
дио-ста ни ца, али се за се риј ску про из -
вод њу пред ви ђа ла уград ња ра дио-ста ни -
це „Те ле фун ке но вог” Fug VII.

Пред ви ђе но је да ави он бу де на о -
ру жан са два не син хро но ва на ми тра -
ље за (у кри ли ма) дарн М30 7,7 mm са
по 175 ме та ка и че ти ри бом бе од 10
ки ло гра ма ис под тру па. За то су на ле -
те ли ци угра ђе на два ком плет на но са ча
ми тра ље за, ко ман де оруж ја, ку ти је за

15. aвгуст 2010.30



31

4444

мет ке и је дан ком плет ба ца ча бом би.
На за вр шном ме ре њу те жи не и цен -
тра же – 10. но вем бра 1940, на о ру жа -
ње је при сут но.

По за вр шет ку про то ти па, ави он
је по нео нео бич но ру хо: кри ла, зад њи
део тру па и реп не по вр ши не би ли су
обо је ни за га си то цр ве ном бо јом док
су опла та мо то ра, цен трал ни део тру -
па и карман слив ни ци би ли од по ли ра -
ног алу ми ни јум ског ли ма. На кор ми лу
прав ца имао је са мо ма лу за ста ву Ју го -
сла ви је, без ика квих дру гих на ци о нал -
них или вој них обе леж ја.

ОПИТ НИ ЛЕ ТО ВИ

Фа брич ка ис пи ти ва ња ави о на у ле -
ту оба вље на су ра ди функ ци о нал не про -

ве ре ра да свих агре га та и уре ђа ја, евен -
ту ал ног до те ри ва ња и основ ног упо зна -
ва ња ави о на. Мак си мал не спо соб но сти
ни су про ве ра ва не. Пр ви лет је из ве ден
нај ве ро ват ни је по чет ком 1941. на зе мун -
ском аеро дро му. Пр ви је по ле тео опит ни
пи лот фа бри ке „Ика рус” Ва си ли је Сто ја -
но вић. У окви ру фа брич ких ис пи ти ва ња
из вр ше но је 45 ле то ва у тра ја њу од 20 са -
ти. Ис пи ти ва ња су за вр ше на до по чет ка
мар та 1941. го ди не.

По се ћа њу опит ног пи ло та, Ми Ма-2
је био до бар ави он, до бро се по на шао у
пре ву че ном ле ту, без тен ден ци је сва љи -
ва ња на кри ло и са мо вољ ног ула ска у ко -
вит. До бро се пе њао и у хо ри зон тал ном
ле ту ла ко је до сти зао бр зи ну од 350
km/h. За вре ме фа брич ких ис пи ти ва ња
ни је ра ђен „лет на ба зи” и ни је утвр ђе на
мак си мал на бр зи на, али, по оце ни пи ло -
та, по што је ави он ла ко убр за вао си гур -
но би до сти гао бр зи ну од 400 km/h. Та -
ко ђе, по се ћа њу опит ног пи ло та, али и
ин же ње ра пи ло та Ми ло ра да Спа си ћа,
ави он је био до вољ но ста би лан и вр ло по -
кре тљив и асо ци рао га је на тај фу на
(Ме-108). Ка би на је би ла вр ло функ ци о -
нал на са до бром ви дљи во шћу за хва љу ју -
ћи из ме ђу оста лог и из ме ни већ по ме ну -
тог ве тро бран ског ста кла. На по ле та њу
и сле та њу ави он се нор мал но по на шао,
са крат ким за ле том у по ле та њу и крат -
ким во же њем по сле та њу, за хва љу ју ћи
из ме ђу оста лог и ефи ка сним за крил ци -
ма, од но сно коч ни ца ма спо соб ним да
при ме енер ги ју ко че ња.

Кра јем мар та 1941, про то тип ави -
о на Ми Ма-2 при мио је над зор ни ор ган
Шта ба ва зду хо плов ства Вој ске и пре -
дат је Ва зду хо плов ној опит ној гру пи у
Зе му ну, ка да су из вр ше ни и сви при је -
ми и кон тра при је ми ле то ви, та ко да је
фа бри ка „Ика рус” 25. мар та 1941.
скло пи ла уго вор за ис по ру ку ави о на.
Ка ко се кра јем мар та Опит на гру па
пре ме сти ла у Кра ље во, од фа бри ке је

тра же но да њен пи лот пре ле ти ави он
из Зе му на у Кра ље во и та мо га ко нач -
но пре да Опит ној гру пи. Тај пре лет Ва -
си ли је Сто ја но вић из вр шио је 4. апри -
ла 1941. го ди не.

РАТ НИ ПЛЕН

Ави он Ми Ма-2 нео ште ћен је пре -
жи вео Април ски рат, па је на кон до ла -
ска Не ма ца про гла шен рат ним пле ном
оку па тор ских вла сти. Не зна се по у -
зда но у ка квом ста њу су Нем ци за пле -
ни ли ави он, али се прет по ста вља да је
он ве ро ват но био не ис пра ван. По што
не мач ке вој не вла сти ни су би ле на ро -
чи то за ин те ре со ва не за тај ави он, он
је уз дру ге ле те ли це при ку пље не на
аеро дро му Кра ље во то ком ју на 1941.
пре дат но во фор ми ра ном Зра ко плов -
ству НДХ. Ави он је по пра вљен на са -
мом аеро дро му и до био је ре ги стар ски
број 6301, а у Зе мун га је тек по чет ком
сеп тем бра 1941. пре ле тео ка пе тан пи -
лот ло вац Ђор ђе (Ге ор ги је) Јан ков ски,
проб ни пи лот фа бри ке ави о на Dor ni -
er-Wer ke G.M.B.H. у Кра ље ву. Јан ков -
ски га је прет ход но ис пи тао у ва зду ху,
као и дру ге ави о не ко ји су за Зра ко -
плов ство НДХ по пра вље ни у Кра ље ву.  

На аеро дро му „Зе мун” ави он  Ми -
Ма-2 при мио је хр ват ски бој ник (ма -
јор), вој ни из ви ђач Иван Пу пис, за ду -
жен за оправ ке, при јем и тран сфер
ави о на из бив шег ју го сло вен ског ва -
зду хо плов ства. Уме сто да ави он од мах
од ре ди за пре лет, бој ник Пу пис га је
за др жао за сво је слу жбе не и лич не по -
тре бе. У на ред них шест ме се ци бој ник
Пу пис је за сво ја слу жбе на пу то ва ња у
За греб нај че шће (уз не што ка сни је
при сти гли са ни тет ски ави он RWD-13)
ко ри стио ави он Ми Ма-2. Ави о ном су
упра вља ли пи ло ти: ва зду хо плов ни бој -
ник Ро мео Адум и сат ник (ка пе тан) Јан -
ко Доб ни кар, ина че проб ни пи ло ти хр -
ват ског зра ко плов ства у Зе му ну. Обо -
ји ца су би ли под ко ман дом бој ни ка Пу -
пи са. Ти ле то ви вр ше ни су је дан пут
ме сеч но, а у пе ри о ду је сен – зи ма
1941/1942. ко ри шће ни су на из ме нич -
но шест-се дам пу та. Због сво јих осо -
би на (за тво ре на ка би на, дво сед) ави он
је био ве о ма по го дан за вре мен ске
усло ве те ве о ма хлад не зи ме. 



На ред бом Ко ман де хр ват ског зра -
ко плов ства од 23. мар та 1942. на ре ђе -
но је да про то тип Ми Ма-2 пре ле ти на
аеро дром „Рај ло вац” код Са ра је ва.
Пре лет је био по чет ком апри ла 1942.
го ди не. Лет ави о ном (ко ји је прет ход -
но до де љен 17. зра ко плов ном ја ту 6.
зра ко плов не ску пи не) ра ди про бе мо -
то ра и из во ђе ња акро ба ци ја из ве ден
је 13. ма ја 1942. го ди не. По ле тео је
нат по руч ник пи лот ло вац Вид Са ић из
18. зра ко плов ног ја та. У днев ни ку ле -
те ња ре ги стро ван је под бро јем 209.
Са аеро дро ма „Рај ло вац” ави он је по -
ле тео у 10 ч и 35 ми ну та. При сле та њу
– тач но у 11 ча со ва, да кле по сле 25 ми -
ну та, пи лот је „пре ву као” ави он, ко ји
се сру шио на аеро дром. 

При ли ком тог уде са, ави он је ско ро
пот пу но уни штен, а пи лот је пре жи вео
удес. Ко ми сиј ска ште та про це ње на је на
око 90%. Нат по руч ник Вид Са јић остао
је ско ро не по вре ђен, што сва ка ко ука зу -
је на до бру жи ла вост ави о на. Тре ба ис -
та ћи да пи лот ни је знао ни шта о екс пло -
а та ци ји и ка рак те ри сти ка ма ле те ли це.
Ни је знао ни да ли је ави он ис пра ван, а
за лет ни је имао ни на ре ђе ње ни ти одо -
бре ње. Упра во за то по сле уде са од у зе то
му је зва ње пи ло та лов ца. Ка сни је му је
зва ње вра ће но. Ави он Ми Ма-2 ни је ви -
ше ни кад оспо со бљен и рас хо до ван је.
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мич ким ре ше њем (ма ња по вр ши на
кри ла и по преч ни пре сек) и знат но лак -
шом кон струк ци јом.

Пла ни ра на на бав ка ве ли ког бро ја
мо дер них ло вач ких ави о на за опре ма -
ње Ју го сло вен ског вој ног ва зду хо плов -
ство пред Дру ги свет ски рат, из ино -
стран ства и до ма ћих фа бри ка, као им -
пе ра тив је по ста ви ла уво ђе ње но вог
пре ла зног и тре на жног ави о на у опе -
ра тив ну упо тре бу. Због хит но сти си -
ту а ци је Ко ман да ва зду хо плов ства Вој -
ске раз ма тра ла је и мо гућ ност на бав -
ке ави о на Ар-96 из Не мач ке. Та по руџ -
би на се не на ла зи на спи ску по ру че ног
ва зду хо плов ног ма те ри ја ла (тај ни про -
то кол из ме ђу ју го сло вен ске и не мач ке
вла де пот пи сан 5. ју ла 1939. у Бе о гра -
ду). Ме ђу тим, у јед ном пи сму ми ни -
стра ино стра них по сло ва Кра ље ви не
Ју го сла ви је Алек сан дра Цин цар-Мар -
ко ви ћа, од 5. ја ну а ра 1941, до ста вље -
ног Шта бу ва зду хо плов ства Вој ске,
ци ти ра се пи смо кра љев ског по слан -
ства у Бер ли ну од 25. де цем бра 1940.
у ко јем се ка же: „да ће мо за ара до Ар-
96 и фи зи лер-шторх до би ти јед ну
тре ћи ну у ави о ни ма, а за дру ге две
тре ћи не ли цен цу и од го ва ра ју ћи ма те -
ри јал за из ра ду ави о на... ”. Ре а ли за ци -
ју тих пре го во ра пре ки нуо је рат.

Из рас по ло жи ве до ку мен та ци је
(пи смо фа бри ке „Ика рус” од 14. ав гу ста

1945. су пру зи ин же ње ра Дра -
гу ти на Ми ло ше ви ћа) мо же се
са зна ти да је Штаб ва зду хо -
плов ства Вој ске не по сред но
пред Април ски рат 1941. го ди -
не пла ни рао про из вод њу се ри -
је од 50 ави о на Ми Ма-2 за на -
ше ва зду хо плов ство. По за вр -
шет ку ра та 1945. го ди не, Ко -
ман да ва зду хо плов ства и фа -
бри ка „Ика рус” би ли су по но -
во за ин те ре со ва ни за про из -
вод њу тог ави о на за по тре бе
Ју го сло вен ског рат ног ва зду хо -
плов ства, али до ре а ли за ци је
по сла ни је до шло јер је идеј ни
тво рац и кон струк тор тог ави -
о на ин же њер Дра гу тин Ми ло -
ше вић умро у не мач ком за ро -
бље ни штву. ƒ

Вла ди мир МИ ЛО ШЕ ВИЋ 
Ми лан МИ ЦЕВ СКИ 

КОН КУ РЕН ЦИ ЈА

У Евро пи су, у вре ме про јек то ва ња
ави о на Ми Ма-2 – 1938. го ди не, по ле те -
ла два зна чај на пре ла зно-тре на жна
ави о на. Би ли су то BC-1 фир ме Nord
Ame ri can (ка сни је по знат као хар вард,
ко ри шћен у бри тан ском РАФ-у) и не -
мач ки Ара до Ар-96. Упо ре ђи ва њем
основ них ка рак те ри сти ка тих ле те ли -
ца, по да ци ука зу ју на од ре ђе не пред но -
сти Ми Ма-2 над ње го вим хи по те тич -
ким кон ку рен ти ма.  Кон струк тор је ову
пред ност по сти гао бо љим аеро ди на -

Као рат ни плен ави он се на шао
у са ста ву хр ват ског зра ко плов ства.
На по след њи лет по вео га је нат по -
руч ник пи лот ло вац Вид Са ић из 18.
зра ко плов ног ја та, ко ји је по ле тео
са аеро дро ма „Рај ло вац” 13. ма ја
1942. ра ди про бе мо то ра и из во ђе -
ња акро ба ци ја. Ави он је по ле тео у
10 ч и 35 мин и при сле та њу, по сле
25 ми ну та, пи лот је „пре ву као” ави -
он, ко ји се сру шио на аеро дром. У
том уде су ави он је ско ро пот пу но
уни штен, а пи лот је пре жи вео. 

ПО СЛЕД ЊИ ЛЕТ

15. aвгуст 2010.
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67Б или ГАЗ-69. Ма са те ре та мо ра ла је
би ти 1.200 kg у нор мал ној ва ри јан ти и
1.600 kg са оп те ре ће њем. Вла да је да ла
Ми љу са мо го ди ну да на да про јек ту је В-
12 и за то су у би роу ра ди ли 14–16 ча со -
ва сва ког да на. Не ки струч ња ци ни су ни
од ла зи ли из за во да. 

НА СТА НАК И МО ДЕ ЛИ
Хе ли коп тер В-12 за ми шљен је по

узо ру на глав ног кон ку рен та, аме рич ки
„си кор ски С-55” – са мо то ром сме ште -
ним у ве ли ком за о бље ном но су, ка би ни
за по са ду сме ште ној ви со ко из над мо -
то ра и те рет но-пут нич кој ка би ни иза
мо то ра. Ср це те ле те ли це био је мо тор
са дво стру ком зве здом са 14 ци лин да ра
– АШ-82В, на стао у би роу Шве цо ва. 

Цр те жи В-12 за вр ше ни су до по -
чет ка мар та 1952. го ди не. Већ 30. апри -
ла 1952. за леб део је пр ви про то тип, али
при ве зан за тло. Пр ви сло бод ни лет из -
ве ден је 3. ју на 1952. го ди не. У скла ду
са бр зим раз во јем, но ва ле те ли ца је под
озна ком Ми-4 уве де на у се риј ску про из -
вод њу у 292. за во ду у Са ра то ву, то ком

Хе ли коп те ри су се ди на мич но
раз ви ја ли у пр вим го ди на ма по -
сле Дру гог свет ског ра та у САД
и Ве ли кој Бри та ни ји. Иако је у то

вре ме СССР на сто јао да у све му су стиг -
не, ако не и пре стиг не кон ку рент ске си -
ле, хе ли коп те ри су би ли из у зе так. Од -
нос вла сти и вој ске про ме нио се по сле
ефи ка сне при ме не хе ли коп те ра у Ко реј -
ском ра ту, па су се со вјет ски ге не ра ли
за ин те ре со ва ли за ши ро ку при ме ну но -
ве тех ни ке. По себ но за ни ма ње иза звао
је вер ти кал ни ма не вар. За то је Са вет
ми ни ста ра СССР-а, 5. ок то бра 1951, одо-
брио хи тан раз вој де сант но-тран спорт -
ног хе ли коп те ра са рад ном озна ком В-
12, али јас ВД-12, у би роу глав ног кон -
струк то ра Ми ха и ла Ле он ти је ви ча Ми ља. 

Не ко ли ко да на пре од лу ке вла де
лич но је Ста љин во дио са ста нак одр жан
у Кре мљу о те ми ка ко ли кви ди ра ти за о -
ста так Со вјет ског Са ве за у раз во ју тих
ле те ли ца. Де фи ни са ни су зах те ви уне ти
у вла дин до ку мент, ко ји ма се тра жи ло
да но ва ле те ли ца пре во зи 12 љу ди, ла ки
топ 57 или 76 mm, те рен ско во зи ло ГАЗ-

Х е л и к о п т е р М и - 4

Хе ли коп тер Ми-4, 
по пу лар на „че твор ка”,
на ста ла је 1952. на 
осно ву лич ног зах те ва
со вјет ског во ђе Ста љи на
да се на док над ни 
за о ста так ин ду стри је
СССР-а за за пад ним 
зе мља ма у раз во ју 
хе ли коп те ра. Иза зов
про јек тан ти ма био је
аме рич ки „си кор ски” 
С-55. Ка да се по ја ви ла
со вјет ска ма ши на, она је
знат но пре ва зи ла зи ла
аме рич ког кон ку рен та 
у свим од ли ка ма. 
У Ју го сла ви ји су од 1960.
до 1977. ко ри шће на 
24 при мер ка Ми-4. 

15. септембар 2010.

ЧЕТВОРКА Одељење из 107. пука са Ми-4

јула 1963. на планини Мањача,

на једној од бројних вежби

тога доба које су се изводиле

дословно у свим деловима

Југославије
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Typewriter
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су про из ве де ни мо де ли са шест се ди шта
за по ли тич ке и вој не ли де ре СССР. 

Са Ми-4 у СССР-у пр ви пут су про -
ве ре не де се ти не но вих мо гућ но сти при -
ме не за ра чун ору жа них сна га. Про јек -
то ва не су ле те ли це за из ви ђа ње у ноћ -
ним усло ви ма, за по ста вља ње про тив -
тен ков ских ми на из ва зду ха, за ко ман до -
ва ње из ва зду ха, ар ти ље риј ски из ви ђач
са ТВ ка ме ром, ле те ли ца за елек трон ско
оме та ње... 

Од 1958. ра ди ло се на на о ру жа ним
Ми-4АВ. У по чет ку, Со вјет ска ар ми ја
ни је по ка за ла ве ћи ин те рес за аван гард -
не про јек те. Тек 1967. при хва ћен је у на -
о ру жа ње бор бе ни Ми-4АВ са си сте мом
К-4В, са ста вље ним од че ти ри про ти во -
клоп не во ђе не ра ке те 9М17М фа лан га и
96 не во ђе них ра кет них зр на 57 mm С-
5М у шест са ћа стих лан се ра УБ-16-57У.
Ал тер на тив но, уме сто са ћа стих лан се ра
моглo се на боч не но са че под ве си ти до
шест авио-бом би од 100 kg или че ти ри
од 250 kg. У про зо ре су по ста вље ни
отво ри за деј ство из ауто мат ског на о -
ру жа ња. На бор бе ни стан дард мо ди фи -
ко ва но је 185 Ми-4А. 

Ци вил на ави ја ци ја има ла је низ по -
себ них мо де ла као што су пут нич ки Ми-
4П, ко ји је пр ви у СССР-у ко ри шћен за
ре дов ни пут нич ки пре воз на око сто ли -
ни ја. Из ра ђи ва не су по себ не по љо при -
вред не и про тив по жар не ва ри јан те. 

Ми-4 ле те ли су у нај ма ње 34 др жа -
ве ши ром све та пре те жно у вој ној уло зи.
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фа брич ких и др жав них те сти ра ња. Већ
де цем бра 1952. пр ви се риј ски Ми-4
иза шли су из фа брич ке ха ле. У пр вој по -
ло ви ни 1953. оба вље на су вој на ис пи ти -
ва ња и Ми-4 је усво јен у на о ру жа ње. Те
го ди не су на па ра ди у Мо скви у фор ма -
ци ји ле те ле 24 се риј ске ма ши не. По ка -
за ло се у прак си да су про јек тан ти од -
лич но ура ди ли по сао и да је Ми-4 знат -
но пре ма шио зах те ве Са ве та ми ни ста ра
и кон ку рент ски С-55. 

Из РВ СССР на ру чи ли су ма сов ну
про из вод њу. У Са ра то ву су про из ве -
де на 152 Ми-4 до 1954, ка да је та фа -
бри ка осло бо ђе на хе ли коп тер ског
про гра ма у ко рист про из вод ње лов ца
Јак-25. Про из вод ња Ми-4 на ста вље на
је све до 1966. го ди не у 387. за во ду у
гра ду Ка зањ. Из тог по го на иза шло је
3.155 ле те ли ца. У вре ме при ја тељ ских
од но са СССР и Ки не 1956. го ди не, тех -
нич ка до ку мен та ци ја за Ми-4 пре да та
је фа бри ци у Хар бин ску. У њој су ки -
не ски рад ни ци од 1958. до 1979. из ра -
ди ли 545 ле те ли ца под ло кал ном озна -
ком Z-5. 

На по чет ку ду ге ка ри је ре те ле те -
ли це глав ни не до ста так био је вр ло кра -
так ре сурс че ти ри кра ка но се ћег ро то -
ра, ко ји су би ли ме шо ви те др ве но-ме -
тал не кон струк ци је. По сле пу но тру да
је два је до стиг нут ре сурс од 150 ча со ва.
Са до дат ним мо ди фи ка ци ја ма до шло се
сре ди ном пе де се тих до 300 ча со ва и по -
сте пе но, у ви ше ко ра ка, до 2.000-2.500
ча со ва са пот пу но ме тал ним кра ко ви ма.
Сра змер но ве ли ки преч ник ро то ра до -
вео је до фла те ра, ко ји се те шко ре ша -
вао. То ком слу жбе де ша ва ли су се уде си
са хе ли коп те ри ма Ми-4 због ре зо нан це
зе мље. Сви ње го ви ви тал ни еле мен ти
има ли су у по чет ку про блем са крат ким
ре сур сом, али се он по сте пе но дра стич -
но про ду жио. 

Раз вој Ми-4 по ка зао се као до бра
шко ла за би ро Миљ ко ји је ка сни је ди -
рект но ко ри стио на но вим ле те ли ца ма
са вла да на ре ше ња. Це на за то био је
ин тен зи ван рад цен тра ле би роа и од
1959. го ди не 1. фи ли ја ле при фа бри ци у
Са ра то ву ко ја је би ла за ду же на за рад
на свим мо ди фи ка ци ја ма.

Пр ва мо дер ни за ци ја Ми-4 про ве -
де на је 1958, ка да је у про из вод њу уве -
ден Ми-4А (али јас Ми-4АДТ) са по бољ -
ша њи ма на ро то ру, по ве ћа ном по вр ши -
ном хо ри зон тал них ста би ли за то ра и
ауто-пи ло том АП-31. 

Про тив под мор нич ки Ми-4М имао
је осма трач ки ра дар „курс”, ка сни је за -
ме њен са „ру би ном-В” на Ми-4МР. Мор -
на рич ки Ми-4 на о ру жа ва ни су ду бин -
ским бом ба ма под ве ша ва ним на боч ним
но са чи ма и хи дро а ку стич ним бо ва ма.
Уну тар ле те ли це на ла зи ла се хи дро а ку -
стич на ста ни ца „ба ку” и ча мац за СТС.
Мор на ри ца се по ка за ла вр ло ам би ци о -
зним ко ри сни ком Ми-4 па су на мен ски
про јек то ва ли ми но ло вац Ми-4БТ, за тим
Ми-4МТ, на о ру жан тор пе дом ПЛАТ-1
или ра ке том „кон дор”, спа си лач ки Ми-
4МУ и Ми-4МС, Ми-4МО са хи дро а ку -
стич ном ста ни цом „ока”, те Ми-4У за от -
кри ва ње ци ље ва и пре да ју по да та ка за
ра кет не си сте ме. За ле то ве из над мо ра
на Ми-4 су се по ста вља ли плов ци. 

Са лон ски Ми-4С пр во бит но је из ра -
ђен за пред сед ни ка Је ме на, а на кнад но

На мон та жи Ми-4 у ре монт ном
за во ду „Ја стреб” на ста ром аеро дро -
му у Зе му ну ра ди ли су рад ни ци ка зањ -
ског за во да од септембра 1960. све до
22. апри ла 1961, ка да је по ле тео по -
след њи, 24. при ме рак. Че ти ри да на
ка сни је прак тич но је за вр ше на при -
мо пре да ја „че твор ки”, осим јед не ко -
ја је при мље на 24. ју на 1961. го ди не.
У опе ра тив ној еви ден ци ји ЈРВ и ПВО
„че твор ке” су но си ле еви ден ци о не
озна ке у се квен ци од 12001 до 12024. 

НАБАВКА

Наредбом Команде РВ и ПВО од 4. марта 1963. за ремонт Ми-4 задужен је 

завод „Јастреб” у Земуну. „Четворке” су 1973. још увек ремонтоване у халама

које су биле близу нарастајућег Новог Београда.



Укрцавање десанта код Удбина у Лици 1971. 

у Ми-4 из 780. ескадриле, која је у то време

имала амблем лептира

У бор бе ним деј стви ма ко ри шће ни су пр -
ви пут то ком ору жа не ин тер вен ци је ис -
точ ног бло ка у Ма ђар ској 1956. го ди не. 

У НА ШЕМ 
ВА ЗДУ ХО ПЛОВ СТВУ
Об но ва од но са из ме ђу Ју го сла ви је

и СССР-а 1955. и 1956. отво ри ла је пут
но вим на бав ка ма на о ру жа ња. Сим бо -
лич но, ли дер СССР-а Ни ки та Хру шчов је
1957. по кло нио Ти ту је дан ави он „иљу -
шин 14”. У то вре ме пла но ви на о ру жа ва -
ња ЈРВ још су би ли усме ре ни на на бав ке
тех ни ке од са ве зни ка из за пад ног све та.
На ба вљен је пр ви тран спорт ни хе ли коп -
тер „си кор ски С-55”. На осно ву пр вих
ис ку ста ва до не та је од лу ка да се по ве -
ћа ју ко ли чи не С-55 и то из до ма ће ли -
цен цне про из вод ње. У ме ђу вре ме ну, из
СССР-а по ну ђе ни су знат но ве ћи Ми-4
под по вољ ним усло ви ма. За то су обе ле -
те ли це уве де не у на о ру жа ње го то во
исто вре ме но – пр ва три С-55 при мље на
су 28. ок то бра 1960, а 2. де цем бра исте
го ди не у еви ден ци ју су упи са не пр ве две
„че твор ке”. У пр вој по ло ви ни 1961. при -
мље не су још 22 „че твор ке” до пу ног
бро ја ма ши на по треб них за пла ни ра ну
по пу ну две еска дри ле од 12 ко ма да. 

Је ди ни ца иза бра на за пре на о ру жа -
ње на но ву тех ни ку до та да је ле те ла на
лов ци ма бом бар де ри ма F-47D „тан дер -
болт” (Thun der bolt) са аеро дро ма у Ни -
шу. По след њи ле то ви на тим ави о ни ма
из ве де ни су 3. и 4. ок то бра 1960. и за -
тим се пре шло на пре о бу ку и ре ор га ни -
за ци ју за пот пу но но ве за дат ке. У са мо
не ко ли ко сед ми ца знат но се про ме нио
ка дар је ди ни це јер је део пи ло та до био
пре ко ман ду у оста ле је ди ни це на о ру -
жа не мла зним бор бе ним ави о на, а при -
мљен је део ле та ча из дру гих са ста ва.
Од 15. ок то бра 1960. је ди ни ца је уз но -
ви са став до би ла и но во име - 107. ва -
зду хо плов ни хе ли коп тер ски пук.

Од марта до јула 1960. године пре -
дставници ЈНА и фирме Југоимпорт би -
ли су у Москови на преговорима за на -
бав ку Ми-4. У саставу тог тима био је
про бни пилот ВОЦ-а Урош Мандић ко ји
се у то време сматрао за једног од на ших
најискуснијих пилота хеликопте ра. Он
је имао прилике да лети на Ми-4 у бли -
зи ни Москве и на основу крат ког вре -
ме на проведеног у ваздуху оце нио је да
ће Ми-4 одговарати потре ба ма. Утисак
делегације био је да се пре го варачима

са стране СССР жури и они су у више на -
вра та подсећали Југосло ве не да се Индо -
незија (у то време блиска са Југосла ви -
јом) одлучила за 20 Ми-4 по цени од
180.000 долара за комад, а да ће ЈРВ до -
бити исте летелице за 176.000 долара и
за 25.000 долара по комаду ре зервне мо -
торе. Одмах после потписи ва  ња уговора
кратку преобуку током ле та 1960. године
у Москви прошло је је з гро пилота 107.
пу ка - мај Никола Пе тро вић, командант
пука, мај Момчило Ђурић, официр за ле -
тач ке послове, кап Лазар Јаневски, офи -
ци р за летачке по слове у командни пука...

Исти мо дел обу ке про шло је је згро
пи ло та 107. пу ка – ма јор Ни ко ла Пе тро -
вић, ко ман дант пу ка, ма јор Мом чи ло Ђу -
рић, офи цир за ле тач ке по сло ве, ка пе тан
Ла зар Ја нев ски, офи цир за ле тач ке по -
сло ве у ко манд ни пу ка, и ка пе тан Ми лан
Бер на тић, пи лот 1. оде ље ња 1. еска дри -
ле. Они су по по врат ку у Ниш во ди ли
пре о бу ку 24 пи ло та, ко ји су чи ни ли глав -
ни ну пу ка. Те о рет ска обу ка по че ла је 15.
де цем бра 1960. Усле ди ли су пр ви ле то ви
25. мар та 1961, а од 24. ма ја сви пи ло ти
би ли су об у че ни за лет на „че твор ци”. 

Ис ку сни пи ло ти, пре све га ко ман -
ди ри еска дри ла и оде ље ња, на ста ви ли
су са обу ком са де сног се ди шта за во ђе
ва зду хо пло ва и на став ни ке по са да. Уз
већ об у че них шест на став ни ка (уз пи ло -
те ко је су би ли у СССР два пи ло та пре -
шла су на Ми-4 са „си кор ског 51”), ко ји
су во ди ли пре о бу ку, пук је имао 17 по -
са да. Оне су на се бе пре у зе ле за да так

да то ком 1961. за вр ше пре о бу ку пре о -
ста лих пи ло та пу ка (у два тур ну са кроз
ко ја је про шло 24 пи ло та). У пр вом тур -
ну су на „че твор ке” је до шло 16 до та да -
шњих из ви ђа ча са ави о на „мо ски то”,
ко ји се у то вре ме по вла чио из на о ру -
жа ња. Из ви ђа чи су пре ле то ва на „че -
твор ка ма” има ли са мо кра так ле тач ки
курс на школ ском ави о ну „аеро-3”. Па -
ра лел но са пре о бу ком пи ло та, „че твор -
ке” су „са вла да ли” ави о ме ха ни ча ри пу -
ка и авио-ра ди о ни це ни шке 161. ба зе. 

Још то ком пре о бу ке ти хе ли коп те -
ри су ле те ли на ху ма ни тар не за дат ке
по мо ћи ста нов ни штву угро же ном по -
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Ми тра ље зи А-12,7 mm ни су при мље ни ка да и „че твор ке”. Угра ђе ни су на кнад -
но де цем бра 1964. го ди не. Прет ход но су ју ла 1964. у ВОЦ-у про ве ри ли деј ство на -
о ру жа ња на ме та ма на по ли го ну Чен та. Уз утро шак од 500 ме та ка ре зул та ти су би -
ли по зи тив ни, осим при мед бе да је про бле ма тич но га ђа ње на ма лим бр зи на ма ле та
јер се због по ве ћа них ви бра ци ја мо то ра не мо же др жа ти ни шан ска тач ка на ци љу.

По узо ру на на о ру жа не „че твор ке” у СССР-у и Че хо сло вач кој, и у ЈРВ и ПВО
по кре нут је 1968. рад ни за да так ин те гра ци је са ћа стих лан се ра за не во ђе на ра -
кет на зр на ка ли бра 57 mm ко ја су би ла стан дард но на о ру жа ње свих бор бе них
ле те ли ца у РВ и ПВО. Но са чи за че ти ри лан се ра Л-12-57 mm и ни шан ПКН-52
угра ђе ни су у за во ду „Ја стреб”. За тим су про ве де ни те сто ви од 12. ју на до 4. ок -
то бра 1972. на М-4 12017. По сле 26 ле то ва и ме ре ња на зе мљи про це ње но је да
би си стем на о ру жа ња био по го дан са мо за деј ство на по вр шин ске ци ље ве и да
се „че твор ка” због инерт но сти, сла бе ма не вар бил но сти и скром ног ди ја па зо на
бр зи на не мо же у пот пу но сти при ме ни ти за деј ство по зе маљ ским ци ље ви ма при -
ме ном кла сич ног ави он ског ма не вра (ра ке ти ра ње из по ни ра ња). Ме ре ња ма се
по ка за ла су да на о ру жа на „че твор ка” има ма су од 7.031,7 ки ло гра ма. Ма са лан -
се ра из но си ла је 248 kg, а ра ке та 57 mm 189,6 kg.

НАОРУЖАНИ МОДЕЛ



пла ва ма и пре во зи ли по вре ђе не. Пр ви
за да так по сле пре о бу ке би ла је јав на
про мо ци ја Ми-4 на пр во мај ској па ра ди
1961. у Бе о гра ду, за тим у ју лу на аеро -
ми тин зи ма у Љу бља ни и За гре бу – у сти -
лу по пу лар ном у то до ба си му ли ра ли су
пре воз спо ља шњег те ре та и то са пу -
ним са ста вом еска дри ле од 12 ма ши на.
Због сло же но сти за дат ка у при пре ми за
аеро ми тин ге оства рен је на лет од 403
ча са. У ат мос фе ри „оду ше вље ња“ прет -
по ста вље них ко ман ди са но вим ле те ли -
ца ма пре о бу ка је че сто пре ки да на због
пре во за ви со ких ста ре ши на и ра зних
де мон стра ци ја ва зду шног пре во за. 

УЧЕ ШЋЕ НА ВЕ ЖБА МА
Пр ва так тич ка ве жба на ко јој су

„че твор ке” уче ство ва ле од 25. до 28.
сеп тем бра 1961. но си ла је на зив „Зла ти -
бор”. Осам Ми-4 из 780. еска дри ло ис -
кр ца ло је па до бран це на де сант ну про -
сто ри ју код Пар ти зан ских во да и на кнад -
но су у два из ла за из ву кли де сант. За тим
су са по јед ном ма ши ном уба че не ди вер -
зант ске гру пе код Ка ча ни ка и Ста ла ћа.
Са осам ма ши на пре ве зе но је људ ство и
тех ни ка из Ни ша у Тр сте ник. Збир но, то -
ком пр ве ве жбе 15 Ми-4 има ло је 250 ле -
то ва са око 200 ча со ва на ле та. 

Већ 20. и 21. ок то бра „че твор ке” су
уче ство ва ле у ве жби „Вла си на” на ко јој
је 12 ле те ли ца пре ве зло 159. па до бран -
ски ба та љон до ме ста ис кр ца ва ња у ре -
јо ну ре ка Вла си на, Гра дац и Вла со ти нач -
ки ви но гра ди. 

Пре за вр шет ка пр ве го ди не слу жбе
Ми-4, пр ви пут су у ЈРВ и ПВО из ве де ни
ноћ ни ле то ви хе ли коп те ром. У при пре -
ми, про во ди ла се то ком да на обу ка у ин -
стру мен тал ном ле те њу али на тај на чин
што је ка би на за мра че на по кри ва чем.
Глав ни те рет пре у зе ли су на се бе на став -
ни ци ко ји су ле те ли и са по ла зни ци ма
кур се ва пре о бу ке и на по себ не за дат ке.
За то су 1961. има ли на лет од 200 до 350
са ти по пи ло ту. То ком го ди не „че твор ке”
су оства ри ле на лет од 3.400 ча со ва. 

За вре ме про це са уво ђе ња „че твор -
ке” у на о ру жа ње, пре ма пла ну ре ор га ни -
за ци је Др вар-1, на ред бом од 18. мар та
1961, 107. пук пре фор ми ран је у 107. ва -
зду хо плов ни пук (хе ли коп тер ски) са
еска дри ла ма ко је су уме сто јед но став них
озна ка – пр ва и дру га, са да има ле вла сти -
ти иден ти тет – по ста ле 780. и 781. ва зду -
хо плов на еска дри ла (хе ли коп тер ска). 

Обу ка по са да про во ди ла се ди на -
мич но. По чет ком 1962. обе еска дри ле
са вла да ле су ин стру мен тал но и ноћ но
ле те ње. По са де 107. пу ка бли ско су са -
ра ђи ва ле са ни шким 159. па до бран ским
ба та љо ном. Здру же ним си ла ма из во ди -
ле су зах тев не те ме, по пут де сан та у по -
за ди ну про тив ни ка и из вла че ње на на -
шу те ри то ри ју на ве жби „Ко сан чић и
Бој ник” и „Воћ њак и За хаћ”. Ка рак те ри -
стич ни за да ци би ли су на при мер да
780. еска дри ле пре ве зе са 10 „че твор -
ки” 50 при пад ни ка 159. ба та љо на из Ни -

ша у ре јон се ла За хаћ, пет ки ло ме та ра
ис точ но од Пе ћи с по ла ском 25. апри ла
1962. у 10 ча со ва. По из вр ше ном де сан -
ту, без га ше ња мо то ра, еска дри ла се
вра ти ла на аеро дром Ниш и у 13 ча со ва
по ле те ла на из вла че ње де сан та. 

На ве жби „Пи рот” ју ла 1962, са 14
„че твор ки”, са аеро дро ма Ниш у ре јо не
К-599, Пе тло во бо ји ште и Вар нич ки врх,
пре ба че но је 430 при пад ни ка 19. про ле -
тер ског пе ша диј ског пу ка са два брд ска
ору ђа 76 mm Б1, осам ми но ба ца ча 82
mm, два ми но ба ца ча 120 mm и два Бст 76
mm. У за вр шни ци ве жбе сви су вра ће ни
из де сант не про сто ри је у Ниш. За тај за -
да так би ло је по треб но осам из ла за.

На ве жби „Пе штер” ок то бра 1962.
то ком пре во за па до бра на ца из Де до вог
кр ша на аеро дром у Тр сте ни ку днев ни
на лет по пи ло ту био је ви ше од се дам
ча со ва. 

То ком 1963. про ве де на је обу ка у
сле та њу и по ле та њу са леб де њем и про -
тр ча ва њем са ви си на до 1.500 ме та ра и
де лом по са да до 1.900 ме та ра, што се
сма тра ло за кри те ри јум пу ног ис ко ри -
шће ња ма ши не. Из ве де ни су пр ви груп -
ни пре ле ти по но ћи од Ба тај ни це до Ни -
ша, за тим је то ком го ди не сле дио низ ноћ -
них ве жби са аеро дром ским ма не вром.
Из ве де ни су пре ле ти на ве ли ким уда ље -
но сти ма пре ко чи та ве Ју го сла ви је – 13.
мар та 1963. де вет „че твор ки” пре ве зло
је де сант од Ни ша до Тол ми на по сло же -
ним ме те о ро ло шким усло ви ма са ис кр ца -
ва њем на те рен ви ши од 1.000 ме та ра. 

Са осам Ми-4 у но ћи 9/10. ок то бар
1963, из ме ђу 3.55 и 4.10 ча со ва, пре ве -
зе на је пе ша диј ска че та у 56 ле то ва. Сле -
дио је пре воз шест то на ма те ри ја ла то -
ком но ћи у си му ли ра ну по за ди ну про тив -
ни ка. Ве жбе са „че твор ка ма” из во ђе не су
по це лој те ри то ри ји др жа ве – у око ли ни
За дра, Луч ког, Тив та, Вр ба са, Ба ња лу ке,
Но ве Гра ди шке, Гру да, Ту зле, ви ше ло ка -
ци ја на Ко со ву, Ти то гра да, По стој не... 

Ка рак те ри стич но за 1963. је и ин -
те зив но уве жба ва ње пре во за ра ње ни -
ка, што се у прак си по ка за ло вр ло ко ри -
сним. На и ме, то ком еска дрил ских так -
тич ких ве жби 780. и 781. еска дри ле на
Ко со ву има ле се у но ћи 25/26. ју на 88
по ле та ња. Ују тро, ка да су умор не по са -
де по че ле да се вра ћа ју на ма тич ни
аеро дром у Ни шу, са зна ло се за ка та -
стро фал ни по трес у Ско пљу. Пук је пре -
ве ден у при прав ност, а пет ма ши на од -
мах је кре ну ло у по моћ. 

29

45

Посада Ми-4 пред полетање са аеродрома

Ниш, октобра 1962. године



Пред у слов за оба вља ње свих за да -
та ка из ве де них у пр вим го ди на ма слу -
жбе „че твор ки” био је тех нич ко одр жа -
ва ње. Увек се ра чу на ло на ви ше од 80
од сто ис прав них ле те ли ца. На то се ни -
су од ра зи ле ни „де чи је бо ле сти” одр жа -
ва ња као што су от ка зи због гре шке у
про из вод њи. У две при ли ке до шло је до
ло ма клип ња че у реп ном ци лин дру, што
је био осо бит квар на мо то ру АШ-82В
на ко ји је и про из во ђач ука зао при ли ком
при мо пре да је ле те ли ца. 

Де ша ва ло се да пар да на то ком го -
ди не не ле ти ви ше од 30 од сто ма ши на
и то са мо при ли ком ма сов не за ме не
ро то ра због про бле ма крат ког ре сур -
са. Чак 40 да на 1963. го ди не све 24
„че твор ке” би ле су у го то во сти за за -
дат ке. 

Низ при ме ра из обу ке ко је смо на -
ве ли био је обра зац за ко ри шће ње тих
хе ли коп те ра то ком ше зде се тих. По себ -
но се ин си сти ра ло на вер ти кал ном ма -
не вру на ве ли ке над мор ске ви си не, у
так тич ку ду би ну про тив ни ка, у су мрак и
сви та ње. По са де 107. пу ка нај че шће су
ра ди ле за ра чун 159. па до бран ског ба -
та љо на из Ни ша. У по чет ку, би ло је те -
шко ћа па је јед ном при ли ком због гре -
шке у на ви га ци ји де сант ис кр цан 18 km
да ље од де сан те про сто ри је, али се с
вре ме ном рад уса вр ша вао. 

РЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ
Ре ор га ни за ци јом ЈНА под на зи вом

„Др вар-II”, про ве де ном 1964, фло та Ми-
4 по де ље на је на два де ла, ба зи ра на на
две стра не др жа ве. Је ди ни це Ми-4 ко је
су са да слу жбе но пре и ме но ва не у тран -
спорт не хе ли коп тер ске еска дри ле ушле
су у са став два ме шо ви та пу ка по моћ не
ави ја ци је, ко ји су осим хе ли коп те ра
има ли еска дри лу ави о на пред ви ђе них за
пре воз ва зду шним пу тем. У Ни шу је
оста ла 781. еска дри ла у 107. пу ку по -
моћ не ави ја ци је, а 780. еска дри ла пре -
ме ште на је на аеро дром Пле со – у са -
став 111. пу ка по моћ не ави ја ци је.

По сле ре ор га ни за ци је ни шка еска -
дри ла на ста ви ла је обу ку у већ по сто је -
ћем ду ху – са те жи штем на пре во зу па до -
бра на ца и ди вер за на та у по за ди ну про -
тив ни ка. Про ле ћа 1965. „че твор ке” су
има ле ва жан за да так за ци вил но дру штво
– су зби ја ње гу ба ра у цен трал ној Ср би ји. 

У дру гој по ло ви ни ше зде се тих и
по чет ком се дам де се тих еска дри ле „че -
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Ка ри је ра Ми-4 у ЈРВ и ПВО без
пре се да на је по без бед но сни ле те ња,
јер ни је дан ни је уни штен у катастрофи.
У уде си ма, али без фа тал них по сле ди -
ца, стра да ле су три „че твор ке”. У пр вом
озбиљ ни јем ван ред ном до га ђа ју са „че -
твор ком” 18. ја ну а ра 1962. ле те ли ца
12014 је оште ће на, али је је дан члан по -
са де ис ко чио па до бра ном! Дво чла на
по са да на ла зи ла се на ноћ ном на ви га -
циј ском ле ту по мар шру ти Ниш–Све то -
за ре во–Кру ше вац–Про ку пље–Ниш. По -
сле 50 ми ну та ле та, на ви си ни од 1.200
ме та ра, у бли зи ни Кру шев ца, по са да је
осе ти ла ја ко тре се ње мо то ра, обр то -
мер је пао на ну лу, и мо тор је стао, а
„че твор ка” је кре ну ла у ауто ро та ци ју.
Дру ги пи лот ма јор Мом чи ло Ђу рић ис -
ко чио је из ле те ли це и при зе мљио се
па до бра ном, а пр ви пи лот ма јор Ни ко -
ла Пе тро вић при нуд но је сле тео при
сла бој ме се чи ни са ре ла тив но ма лом
ште том по тех ни ку у односу на околно-
сти – уни ште на су сва че ти ри кра ка но -
се ћег ро то ра, оште ће ни мо тор и пред -
њи точ ко ви. Узрок уде са био је лом
глав не клип ња че због гре шке про из во -
ђа ча. Из СССР-а је по слат но ви мо тор
за за ме ну оште ће ног.

У ин ци ден ту 3. фе бру а ра 1966. ко ји
се до го дио на аеро дро му Пле со то ком
про бе мо то ра на зе мљи се због гре шке
пи ло та, ле те ли ца за не ла у стра ну и уда -
ри ла у агре гат „форд” и за тим се пре вр -
ну ла. Смрт но је стра дао ле тач ме ха ни -
чар за став ник Лев ко Ива нов ски, а „че -
твор ка” 12020 ка сни је је по пра вље на и
оста ла је у слу жби све до 1977. го ди не. 

У уде су, сре ћом без жр та ва, 20. ја -
ну а ра 1967. уни ште на је „че твор ка”
12009 из 781. еска дри ле.  По са да је то -
ком ноћ ног ле та из гу би ла кон тро лу над
ле те ли цом и уда ри ла у тло у по ни ра њу.
Ме ха ни чар је на вре ме схва тио шта се
де ша ва и дао је пи ло ти ма шан су да
пре жи ве. 

Гре шком по са де у уде су при ис кр -
ца ва њу де сан та 30. ју ла 1972. уни ште на
је „че твор ка” 12016 из 780. еска дри ле.
По вре ђе на су три чла на по са де и се дам
вој ни ка из де сан та. По са да „че твор ке”
12023 из штаб ног ави ја циј ског оде ље ња
83. бри га де је 10. апри ла 1974, при ли ком
сле та ња, за хва ти ла сте ну но се ћим ро то -
ром. Ле те ли ца је уни ште на, али по са да
и пут ни ци ни су по вре ђе ни. На ли сти пут -
ни ка би ла су три ге не ра ла и по зна ти по -
ли ти чар Мах муд Ба ка ли. 

УДЕСИ

Читав „нос” Ми-4 заузимао је гломазни мотор

АШ-82В, који је захтевао доста рада механичара



твор ки” зва нич но су би ле пред ви ђе не
за „из вр ша ва ње так тич ких де сан та, до -
тур ма те ри ја ла и му ни ци је пар ти зан -
ским и оста лим је ди ни ца ма, ева ку а ци ју
ра ње ни ка, ма њих пар ти зан ских и оста -
вље них је ди ни ца и осма тра ње бо ји шта,
да њу у СМУ, но ћу у ПМУ”. 

Ре ше ни су у хо ду про бле ми са ре -
сур сом кра ко ва глав ног ро то ра. Уме сто
ста рих, са ме шо ви том кон струк ци јом
од ме та ла и др ве та, 1965. угра ђе ни су
пот пу но ме тал ни кра ко ви. Због не до -
стат ка нов ца ни су уве зе не до вољ не ко -
ли чи не па је 1967. до шло до кри зе ре -
сур са и на део ма ши на вра ћа ни су ста -
ри кра ци. Про блем је ре шен 1968. про -
ду жет ком ре сур са кра ко ва на 800 ча со -
ва, по том на кнад ним про ду жет ком ре -
сур са до 1.000 ча со ва. У то вре ме на ру -
че не су ве ли ке ко ли чи не ра зних ре зер -
вних де ло ва. 

ОПЕРАТИВНА УПОТРЕБА
Под на зи вом ве жба „Ава ла” – од ав -

гу ста до ок то бра 1968. – про во ди ле су се
при пре ме ЈНА за од бра ну од евен ту ал не
агре си је Вар шав ског пак та, ко ја се оче -
ки ва ла по сле ин ва зи је на Че хо сло вач ку.
За то вре ме „че твор ке” су би ле мак си -

мал но ко ри шће не за пре воз – че сто под
пу ним те ре том и са пре во зом спо ља -
шњег те ре та – са сле та њем на ве ли ке
над мор ске ви си не до крај њих мо гућ но -
сти ле те ли це. Ра ди ло се о хит ном раз во -
ју си сте ма ва зду шног осма тра ња и ја -

вља ња на пла ни на ма – на прав ци ма оче -
ки ва ног до ла ска про тив нич ких ави о на. 

По сле до ла ска 24 Ми-8 у Ниш
1968/69. „че твор ке” из 781. еска дри ле
ви ше ни су има ле ве ћи зна чај. Све че -
шће су ле те ле на по моћ не за дат ке за
раз ли ку од 780. еска дри ле ко ја се још
ко ри сти ла за де сан те. 

На ве жби „Ме ни на-70” у сло ве нач -
ким пла ни на ма уве жба ва ла се по др шка
од бра ни 345. пла нин ске бри га де. За по -
тре бе про це не ри зи ка од про тив нич ког
де сан та (чи та ти: де сан та Вар шав ског пак -
та) 1970–1972. из ве де но је не ко ли ко ве -
жби у ко ји ма су „че твор ке” би ле на стра -
ни „пла вог” нај че шће пре во зе ћи при пад -
ни ке 63. ва зду шно-де сант не бри га де. Де -
сан ти су из во ђе ни ка ко би се про ве ри ла
од бра на аеро дро ма Ту зла на ве жби
„Озрен-70”, аеро дро ма Би хаћ на ве жба ма
„По скок-71 и 72”. На по след њој на ве де -
ној ве жби за ма ло се ни је де си ла ка та стро -
фа јер су ла ки ју ри шни ави о ни Ј-20 „кра гу -
ји” у бор би про тив де сан та, у пре во зу, ле -
те ли пре ви ше бли зу „че твор ки”, иг но ри -
шу ћи ри зи ке од су да ра са ро то ром. 

У обу ци 780. еска дри ле, због ре ље -
фа на про сто ру где су ле те ле „че твор -
ке” са Пле са, по себ но се ин си сти ра ло
на ле то ви ма у пла ни на ма, по ле та њу и
сле та њу на ве ли ким ви син ским та ча ка
(по да ну и но ћи), из ви ђа њу так тич ких
пра ва ца и но ше њу спољ них те ре та. 

На ма не ври ма „Сло бо да-71” уче -
ство ва ло је свих 19 „че твор ки” ко је су у
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Десант 159. падобранског батаљона укрцан у „четворке”. У периоду од 1961. до 1964.

посаде 107. имале су пуно посла око превоза падобранаца. Ознаке на титовкама 

падобранаца са вежбе из октобра 1962. указују на то да су били у улози „плаве” стране

По са да: 
– тро чла на – два пи ло та (де сни је ујед но на ви га тор) и ле тач ме ха ни чар

ко ји је ујед но ни шан џи ја ми тра ље за
По гон ска гру па:

– Клип ни мо тор АШ-82В сна ге 1700 КС
Ди мен зи је:

– ду жи на са ро то ри ма ко ји се окре ћу... 25 m
– ду жи на зма ја ....16,79 m
– ви си на ...5,18 m
– преч ник но се ћег ро то ра   21 m

Ма се:
– пра зан ..5.122 kg
– основ на ва ри јан та у по ле та њу (са мо са по са дом) ..6.334 kg
– де сант на ва ри јан та са до дат ним го ри вом ...7.558 kg
– мак си мал на ма са у по ле та њу .......7.800 kg

Пер фор ман се:
– мак си мал на бр зи на .....185 km/h
– бр зи на кр ста ре ња... 140 km/h
– до лет..... 425 km
– тра ја ње ле та 2 h и 55 min.
– Но си вост: до 1.250 kg те ре та или нор мал но до 11 пут ни ка (са пре оп те-

ре ћењeм 15 пут ни ка), спо ља шњи те рет мак си мал но ,,,,1.500 kg
– Ди мен зи је те рет не ка би не:  4,5x1,6x1,76 m
– На о ру жа ње: ми тра љез 12,7 mm А-12,7 на по сто љу НУВ-1 

са ко ли ма тор ским ни ша ном К-10Т, 200 ме та ка за ми тра љез

ТАКТИЧКО-ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ



том тре нут ку би ле у еска дри ла ма. За по -
тре бе „пла ве” стра не де вет „че твор ки”
780. еска дри ле би ло је под ре ђе но ко -
манд ни 119. пу ка из Ни ша, на о ру жа ног
са Ми-8, ко ја је при вре ме но пре ме ште -
на у Но во Ме сто. Три „че твор ке” из у зе -
те су за СТС и јед на за по тре бе одр жа -
ва ња ве зе за ра чун 5. ВаК и 15. дПВО.
Пре о ста ле „че твор ке” има ле су слич не
за дат ке на стра ни „цр ве них”. То ком
при прем ног де ла и глав не ди на ми ке ве -
жбе те ле те ли це са бра ле су 350 са ти на -
ле та у 912 ле то ва. 

Пред крај ка ри је ре „че твор ки”, у
пр вој по ло ви ни се дам де се тих, ма ши не
су по че ле да по ка зу ју по сле ди це по од ма -
клих го ди на. Ква ро ви су по ста ли че сти,
ис ти ца ли су ре сур си ви тал них де ло ва, а
но ви се ви ше ни су на ба вља ли. Ре монт је
ка снио то ли ко да се у пе ри о ду до 1970.
до 1972. де ша ва ло да су не ке ма ши не би -
ле при зе мље не пу них го ди ну да на до до -
ла ска на ред за ре монт. За то су сни же не
го ди шње кво те на ле та са 150 са ти из
ше зде се тих на мак си мал но 100 у 1972. 

Ста рост и до дат не на руџ би не Ми-8
ни су пот пу но по ти сну ле „че твор ке” и
оне су на ста ви ле да ле те, чак су до би ле
но ве на ме не. На ле вим вра ти ма 1970.
проб но је по ста вљен но сач за ми тра љез
7,9 mm М53. До по чет ка 1972. мо гућ -
ност на о ру жа ва ња тим до дат ним ми -
тра ље зом за по др шку де сан та до би ле
су све „че твор ке”. То се де си ло пра во -
вре ме но јер се, по сле ин фи ли тра ци је
хр ват ских екс тре ми ста на Ра ду шу 1972,
по чео при да ва ти по се бан зна чај про -
тив ге рил ским и про тив ди вер зант ским
деј стви ма по пла ну „Мач”. 

У 1973. го ди ни „че твор ке” су по ву -
че не из еска дри ла пр ве ли ни је. На осно -
ву на ред бе ССНО од 6. ја ну а ра 1973,
ни шка 781. еска дри ла пре ме ште на је на
Пле со и пре на о ру жа на је на Ми-8. На -
ред бом Ко ман де РВ и ПВО од 21. фе -
бру а ра 1973. еска дри ла се осло бо ди ла
де вет „че твор ки” ко је су оти шле у дру -
ге је ди ни це. Из Ни ша је пет Ми-4 пре -
ле те ло на Пле со у 780. еска дри лу, али
са мо при вре ме но, јер је и она оста ла
без ста рих ма ши на и при ми ла је Ми-8.
На ред бом Ко ман де РВ и ПВО од 20. ок -
то бра 1973. пре о ста ле „че твор ке” оти -
шле су из 780. еска дри ле. 

У но вем бру 1973. у са ста ву РВ и
ПВО на ла зи ло се 20 „че твор ки”. Али, око
бро ја по сто ји ми сте ри ја јер је, не зна но
ка ко, „не ста ло” 12 ле те ли ца, од но сно

јед на еска дри ла. Гла си не ка жу да су те
ма ши не оти шле на Бли ски ис ток као на -
док на да не свр ста ним са ве зни ци ма за
рат не гу бит ке у ок то бар ском ра ту. Би ло
ка ко би ло, пре о ста лих осам Ми-4 по де -
ље но је из ме ђу штаб них ави ја циј ских
оде ље ња у Ба тај ни ци, Пле су и При шти -
ни у са ста ву 1. ВаК, 11. дПВО, 15. дПВО
и 83. абр са за дат ком да се у основ ној на -
ме ни ко ри сте за пре во же ње и СТС, а у
по моћ ној за из ви ђа ње и про тив ге рил ску
бор бу. Је дан ко мад Ми-4 био је до кра ја
жи вот ног ве ка у са ста ву ВОЦ-а. 

По след ња че ти ри ак тив на Ми-4 за -
у век су при зе мље на на ред бом Ко ман де
РВ и ПВО од 15. фе бру а ра 1977, ко јом
се за бра нио на ста вак ко ри шће ња тих
ма ши на и бри са ње из број ног ста ња ви -
да. По след њи при мер ци Ми-4 би ли су
12005, 12008 и 12020 те 12013 који су
пи ло ти ВОЦ-а пре ле те ли у збир ку му зе -
ја ва зду хо плов ства на бе о град ском
аеро дро му, где се са да на ла зи ле во од
ула за, на удар ној по зи ци ји. 

но су на С-55 (за ко ји се тро ши ла чвр -
ста ва лу та). Сви ти ар гу мен ти ни су се
од ра зи ли на пре кид на бав ке С-55 у ко -
рист евен ту ал ног по ве ћа ња на бав ке
Ми-4, пр вен стве но због од лу ке да се
ин ве сти ра у раз вој до ма ће ин ду стри је.
У том кон тек сту је чак и вид но сла би ја
ле те ли ца би ла ду го роч но при хва тљи во
ре ше ње. На жа лост, тест вре ме на ни је
ишао у при лог том пла ну јер су се Ми-
4 по ка за ли као вр ло по у зда ни, а С-55,
ко ји су го ди на ма при сти за ли у је ди ни -
це ко мад за ко ма дом, и вр ло ра но су
по ву че ни из слу жбе. При де, ни је се
одр жао кон ти ну и тет про из вод ње и у
про грам „га зе ла” кре ну ло се прак тич -
но од ну ле. 

Ути цај Ми-4 сва ка ко се огле да у то -
ме што је без ве ћег пре ми шља ња већ
1964. до не та од лу ка да се што пре на -
ба ви Ми-8, као при род ни на след ник Ми-
4. По чев од 1968. обе ле те ли це су па ра -
лел но ко ри шће не у ЈРВ и ПВО. 

Алек сан дар РА ДИЋ

Кра јем 1976. „че твор ке” су има ле
520 ча со ва на ле та, а до рас хо да 1977.
ле те ле су 19 ча со ва. 

УТИЦАЈ
У вре ме „хе ли коп те ри за ци је” РВ и

ПВО ше зде се тих па ра лел но су на ба -
вља ни Ми-4 и С-55 – два глав на пред -
став ни ка свог вре ме на и кла се. Иако су
по са де це ни ле со фи сти ци ра ност С-55,
у по гле ду свих так тич ко-тех нич ких ка -
рак те ри сти ка пред ност је би ла на
стра ни Ми-4. По ред то га, Со вјет ском
Са ве зу се кроз бар тер аран жма не пла -
ћа ла 20 од сто ни жа це на за Ми-4 у од -
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Ју го сло вен ски Ми-4 до би ли су
уме сто ори ги нал не ра дио-ста ни це
РСИУ-3М аме рич ку АN/АRC-3 са осам
ка на ла и са мак си мал ним до ме том од
250 km у гра ни ца ма ра дио-ви дљи во -
сти. У ВОЦ-у су 1963. про ве де на ис -
пи ти ва ња све тло сних па тро на ко је су
се ко ри сти ле као по моћ но сред ство у
из бо ру те ре на за ноћ но сле та ње. Но -
сач је угра ђен са де сне стра не ле те -
ли це. Па тро не су да ва ле све тлост то -
ком 45 и 75 се кун ди.

МОДИФИКАЦИЈЕ

Ми-4 искрцава десант на Удбини 1972. године. Следеће године хеликоптер

са фотографије предат је ратном ваздухопловству Египта.



Ви со ко ме сто на ли сти нај бо -
љих про из во да вој не ин ду -
стри је СССР-а сва ка ко за -
слу жу ју Т-122 А-19 и ХТ-152
МЛ-20, из ве де на на иден -

тич ном ла фе ту 52-И-504А. Сва ки ко ри -
сник ра до се слу жио тим ору ђи ма. Де -
се ти не ору жа них си ла ши ром све та за -
др жа ле су Т-122 и ХТ-152 у на о ру жа њу
де це ни ја ма по сле Дру гог свет ског ра -
та. Чак и са да Ру ска вој ска има од ре -

Два нај ра ши ре ни ја ору ђа те шке ар ти ље ри је Цр ве не
ар ми је у Дру гом свет ском ра ту би ла су из ве де на 
у ка ли бри ма 122 mm и 152 mm, на иден тич ном ла фе ту.
То су Т-122 mm А-19 (М31 и М31/37) и ХТ-152 mm 
МЛ-20 (М37). На на ше про сто ре та ору ђа до не ли су
Нем ци као рат ни плен са ис то ка, а за тим су их 
пре о те ли пар ти за ни. По сле ра та из СССР-а при мље не
су до дат не ко ли чи не ору ђа ко је су се за др жа ле 
у на о ру жа њу све до 1996. го ди не. 
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ђе не ко ли чи не те шке ар ти ље ри је из
вре ме на Ста љи но ве вла да ви не, кон -
зер ви ра не у рат ним ре зер ва ма. Гра на -
та ОФ-540, на мен ски на ста ла за МЛ-
20, још се ко ри сти на но вим ха у би ца -
ма, по том ци ма слав ног ору ђа. 

По ре кло
По ре кло по ро ди це Т-122 и ХТ-152

се же до вре ме на цар ске Ру си је. Ру ска
цар ска вој ска и ка сни је Цр ве на ар ми ја
(ЦА) из у зет но су це ни ли фран цу ска ору -
ђа 152 mm „шнај дер” (Schneider), ко ја су
у мо де лу М1910 чи ни ла ва жан део ар ти -
ље ри је у Пр вом свет ском ра ту и ка сни је
у пе ри о ду из ме ђу два ра та. За по тре бе
Цр ве не ар ми је три де се тих су про ве де -
не две мо дер ни за ци је ста рих ору ђа. Ка -
да су раз вој ни по тен ци ја ли ста ре кон -
струк ци је утро ше ни, сре ди ном три де -
се тих у За во ду 172 по кре нут је, на зах -
тев Глав не ар ти ље риј ске упра ве (ГАУ),
рад на два но ва про јек та у ка ли бру 152
mm, на зва на МЛ-15 и МЛ-20, за сно ва на
на це ви и про тив тр за ју ћем си сте му са
мо дер ни зо ва не ха у би це М1910/34 си-
стема „шнајдер”. 

ГАУ се убр зо по ву као, али про јек -
тант Ф. Ф. Пе тров на ста вио је са ра дом
и 1936. про то ти по ви два ору ђа сти гли
су до по ли го на. Пр ви те сто ви МЛ-20
про ве де ни су де цем бра 1936, а вој на
ис пи ти ва ња 1937. го ди не. Из бор ар ти -
ље ри је Цр ве не ар ми је пао је на МЛ-20,
ко ја је би ла ма ње со фи сти ци ра на од
МЛ-15, али је пред ста вља ла и ни жи тро -
шак и за не ма рив тех но ло шки ри зик.
Фор мал но, 22. сеп тем бра 1937. у на о -
ру жа ње ЦА усво је на је ха у би ца-топ
обра сца 1937. Од те озна ке на ста ла је
ка сни ја М37 – ко ри сти ли смо је ми за
ору ђе ко је је у свет ској вој ној ли те ра ту -
ри по зна то нај че шће као МЛ-20. 

Про из вод ња МЛ-20 по кре ну та је
већ 1937. го ди не. До за вр шет ка ис по -
ру ка 1946. из ра ђе но је 6.884 це ви МЛ-
20. Тај број об у хва та све уград ње – ону
вуч ну и ка сни је са мо ход на ору ђа Су-
152 и ЈСУ-152. 

Ла фет МЛ-20 на кнад но је при ме -
њен на А-19, на осно ву зах те ва ГАУ из
ја ну а ра 1927. за раз вој но вог да ле ко мет -
ног ору ђа за кон тра ба ти ра ње, од но сно
бор бу са ар ти ље ри јом про тив ни ка. 

Пр ви цр те жи ура ђе ни су у би роу
ГАУ под вођ ством слав ног про јек тан та

Лен де ра. Ка ко је он умро осам ме се ци
по сле по кре та ња про јек та, рад је на ста -
вио но ви тим. На по ли гон је про то тип Т-
122 до шао ок то бра 1931. го ди не. По сле
ви ше из ме на 1933. за вр шен је уса вр ше -
ни про то тип са озна ком А-19, по ко јој ће
ору ђе оста ти ши ре по зна то. Зва нич на
озна ка ГАУ, од ре ђе на 13. мар та 1936. ак -
том о усва ја њу у на о ру жа ње гла си – 122
mm топ обра сца 1931, од но сно М31. 

Пр ви мо дел био је у про из вод њи
од 1935. до 1938, а по том је ли ни ја
пре ба че на на уса вр ше ни М31/37 (на

стао ин те гра ци јом це ви и ме ха ни зма
М31 на ла фет са ХТ-152 М37) и од тог
тре нут ка исто ри ја два ору ђа бли ско је
по ве за на и ор га ни за циј ски-фор ма циј -
ски, јер су нај че шће би ли у здру же ним
пу ко ви ма и бри га да ма.

Ство ре не за рат
Оба ору ђа су бор бе ни де би до жи -

ве ла 1939. у су да ру совјетске и ја пан -
ске ар ми је у Мон го ли ји, у под руч ју ре -
ке Хал хин-Гол. За тим, ко ри шће на су у
ра ту са Фин ском 1940. го ди не. 

То ком Дру гог свет ског ра та А-19
и МЛ-20 би ли су у са ста ву пу ко ва и
бри га да, углав ном ар миј ске ар ти ље ри -
је и ре зер ве вр хов ног ко ман до ва ња.
Пу ко ви су обич но има ли 18 или 24 ору -
ђа, а бри га де 36 – не ка да уни форм но
са мо јед ног ка ли бра, а не ка да ме ша ви -
ну оба. Пред крај ра та по сто ја ле су чак
и ар ти ље риј ске ди ви зи је ме шо ви тог
са ста ва са до 144 МЛ-20 и А-19. 

Те жи шно, је ди ни це те шке ар ти -
ље ри је ко ри шће не су за по сред ну ва -
тру на кон цен тра ци је жи ве си ле и тен -
ков ске је ди ни це у по кре ту, уни шта ва -
ње фор ти фи ка ци ја и кон тра ба ти ра ње
ар ти ље ри ји. Иако су оба ору ђа би ла
сла бо по крет на због ве ли ке ма се и
стал ног не до стат ка по год них вуч них
во зи ла ве ли ке сна ге, од 1943. ис та кла
су се у бор би про тив но вих не мач ких
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За са мо ход на ору ђа из ра ђен је
де ри ват МЛ-20С, при ла го ђен сме -
шта ју у ли ми ти ра не га ба ри те гу се ни -
ча ра. То ком 1943. про из ве де но је 670
СУ-152 на ба зи тен ка КВ-1, а ка сни је
од по чет ка 1944. до 1947. чак 3.242
ко ма да ЈСУ-152, на ба зи тен ка ЈС-2.
По тре бе за те шким са мо хот ка ма да -
ле ко су пре ва зи ла зи ле про из вод не
мо гућ но сти по себ но ха у би ца МЛ-
20С, па су се од про ле ћа 1944. го ди -
не на са мо хот ке угра ђи ва ли и Т-122
А-19 у ле жи ште пред ви ђе но за МЛ-
20. На тај на чин на ста ла је са мо хот ка
ЈСУ-122 про из ве де на у 2.159 ко ма да. 

САМОХОТКЕ 
ВЕЛИКОГ КАЛИБРА

Плен из Кни на: ХТ-152 у ру ка ма ар ти ље ра ца 8. кор пу са



тен ко ва и са мо хот ки, пре ви ше до бро
за шти ће ним за ве ћи део на мен ске
про тив тен ков ске ар ти ље ри је. МЛ-20
мо гла је про би ти че о ну пло чу тен ка Ti-
ger са уда ље но сти од јед ног ки ло ме -
тра. Та ква про бој на моћ по себ но је до -
шла до из ра жа ја код ору ђа ко ја су
угра ђе на у са мо хот ке. 

Ис так ну ти де таљ из исто ри је МЛ-
20 пред ста вља по да так да је при ме рак
са фа брич ким бро јем 3922 би ло пр во
ар ти ље риј ско ору ђе ко је је 2. ав гу ста
1944. га ђа ло те ри то ри ју на ци стич ке
Не мач ке. У за вр шни ци ра та А-19 и
МЛ-20 ра за ра ле су по след ње не мач ке
по ло жа је у Бер ли ну. 

По сле 1945. го ди не А-19 и МЛ-20
одр жа ли су се у на о ру жа њу из у зет но
ду го код ве ли ког бро ја ко ри сни ка (по -
себ но МЛ-20). Ру ска вој ска и са да у
скла ди шти ма има МЛ-20, иако је још
1956, као за ме на, усво је на ха у би ца
Д20, ко ја је за др жа ла иден тич ну ба ли -
сти ку. 

У не ким др жа ва ма ста ра ору ђа
обим но су мо дер ни зо ва на и то тек
осам де се тих. У Пољ ској су та ко до би -
ли ору ђа са озна ком wз.37/85, а Фин -
ци су мо дер ни зо ва не МЛ-20, под озна -
ком H-88/37, и пре пра вље не А-19 на
ка ли бар 152 mm (де лом са це ви ма са
МЛ-20, де лом са пот пу но но вим це ви -

ма), ко ри сти ли у обал ској ар ти ље ри ји
све до 2007. го ди не. 

У ру ка ма Не ма ца 
и пар ти за на
На са мом по чет ку опе ра ци је „Бар -

ба ро са” 1941. у ру ке Не ма ца пао је
сил ни рат ни плен, укљу чу ју ћи сто ти не
А-19 и МЛ-20 ко ји су због сла бе мо бил -
но сти за о ста ле иза гла ви не у по вла че -
њу. Нем ци су оду ше вље ни ква ли те том
тог рат ног ма те ри ја ла увр сти ли ору ђа
МЛ-20 у сво ју те шку ар ти ље ри ју –
стан дар ди зо ва ни су као 15,2 cm
KH.433/1(r). На исти на чин Т-122 М31
по ста ли су 12,2 cm K.390/1(r), а М31/37
су пре и ме но ва ни у 12,2 cm K.390/2(r). 

Ка да су утро ше не за ли хе му ни ци -
је из пр вог ве ли ког та ла са рат ног пле -
на (1941), од по чет ка 1943. не мач ке
фа бри ке по че ле су да про из во де оба
ка ли бра ру ске те шке ар ти ље ри је. Нем -
ци су ру ска ору ђа ко ри сти ли у пољ ској
ар ти ље ри ји Вер мах та и у обал ској ар -
ти ље ри ји у са ста ву ди ви зи о на фор ми -
ра них у Вер мах ту и Криг сма ри не. 

Пр ва ору ђа по ро ди це М31/37 и
М37 на на шим про сто ри ма до шла су у
са ста ву не мач ке ар ти ље ри је раз ме ште -
не у при о бал ном по ја су. Нем ци су ору -
ђа из рат ног пле на са ис точ ног фрон та
пре ба ци ли 1944. на Бал кан у вре ме ка -
да се оче ки ва ло да ће би ти оства рен
Чер чи лов план удар ца у „ме ки тр бух”
не мач ке од бра не. За раз ли ку од ста ва
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Ха у би ца МЛ-20 по слу жи ла је

1946. као осно ва за про јек то ва ње
два мо де ла ту ре ла за монито ре реч -
них фло ти ла СССР – БЛ-113 са јед -
ним ору ђем за ма ле мо ни то ре про -
јек та 303 и БЛ-112, а са два ору ђа за
мон то ре 311. У кон струк ци о ном би -
роу ОКБ-172, са ста вље ном од за тво -
ре нич ког ка дра, знат но су мо ди фи -
ко ва ли за тва рач ха у би це, ко ји је из -
ве ден са кли ном и ауто ма ти за ци јом
до ста вља ња мет ка и пу ње ња. На тај
на чин по диг ну та је бр зи на паљ бе са
ра ни јих три-че ти ри про јек ти ла у ми -
ну ти до шест. Ду жи на тр за ја скра ће -
на је са 1.250 на 500 ми ли ме та ра. 

ХАУБИЦА НА РЕКАМА

Пред га ђа ње из ХТ-152 на ве ли ком Шу ма диј ском ма не вру 1949. го ди не

Ха у би ца-топ ХТ-152 на па ра ди у Бе о гра ду 1945. го ди не



ула ском пар ти за на у Книн, у рат ном
пле ну на шла се ве ли ка ко ли чи на те шке
ар ти ље ри је. У до ку мен ти ма из тог вре -
ме на те шко се мо же пре ци зно уста но -
ви ти шта је све би ло у рат ном пле ну на
про сто ру дуж прав ца Ши бе ник–Книн.
Због не до стат ка ин фор ма ци ја, пар ти -
за ни су ору ђа те шке ар ти ље ри је че сто

САД и СССР да се тре ба ис кр ца ти у
Фран цу ској, у бри тан ским пла но ви ма
озбиљ но се ра чу на ло са отва ра њем
фрон та на Бал ка ну, де сан ти ма на ју го -
сло вен ској и грч кој оба ли. Не ма ци су на
по дат ке о по сто ја њу та квих пла но ва по -
сла ли по ја ча ње у Ју го сла ви ју и Грч ку. 

Де сант ни пре пад на остр во Брач,
ко ји су пр вих да на ју на 1944. из ве ли
пар ти за ни из 26. ди ви зи је и бри тан ски
ко ман до си, при ну дио је Нем це да
знат но оја ча ју по са де на остр ви ма. На
оба ли сред њег Ја дра на раз ме ште не су
ба те ри је из 622. и 948. ди ви зи о на Вер -
мах та, ко је су има ле ра зно ли ка те шка
ору ђа, укљу чу ју ћи ХТ-152. Ле та 1944.
ба те ри је од че ти ри ору ђа би ле су на
сре ди ни остр ва Чи о во, у Спли ту и По -
да ци ма. Од 1. ав гу ста 1944. не мач ка
По мор ска ко ман да ју жног Ја дра на пре -
у зе ла је ко манд ну и над ба те ри ја ма
Вер мах та да би се оства ри ло јед но ста -
ре шин ство у обал ској ар ти ље ри ји. У то
вре ме су ХТ-152 са ва тре них по ло жа ја
на оба ли по др жа ва ли не мач ке по са де
на остр ви ма у од бра ни од пар ти зан -
ских пре па да. 

Нем ци су из ву кли сна ге са ја дран -
ске оба ле сре ди ном ок то бра 1944. у
опе ра ци ји „Хербстге ви тер” (Је се ња бу -
ра) и ор га ни зо ва ли су но ву од брам бе -
ну ли ни ју Грун (Зе ле но) у уну тра шњо -
сти Дал ма ци је и БиХ. 

У бор ба ма за осло бо ђе ње се вер не
Дал ма ци је, за вр ше ним де цем бра 1944.

про из вољ но пред ста вља ли. Ка ко би ло,
рат не фо то гра фи је су је дан од до ка за
да су се осим не мач ких да ле ко мет них
ору ђа 150 mm у пле ну на шле и ХТ-152.
По бед ни ци су у Ки ста ња ма, пр вих да -
на де цем бра 1944, одр жа ли смо тру ар -
ти ље риј ске бри га де 8. кор пу са НОВЈ
на ко јој се ви де два ко ма да Т-122 и је -
дан ХТ-152 уз осам не мач ких ха у би ца
105 mm le.F.H.18 и че ти ри ха у би це
150 mm F.H.18. 

Те шка ар ти ље ри ја из Дал ма ци је
оти шла је да ље на се вер пре ко Ли ке
до Тр ста, са да у са ста ву но во фор ми -
ра не Че твр те ар ми је. Не до ста так ре -
зер вних де ло ва и по себ но му ни ци је,
оште ће ња у бор би и ра зни ло ги стич ки
раз ло зи, ути ца ли су на то да се сва та
тех ни ка не ко ри сти исто вре ме но у на -
став ку бор би. 

У за вр шним бор ба ма за осло бо ђе -
ње Ју го сла ви је у Че твр том те шком ди -
ви зи о ну Ар ти ље риј ске бри га де Че твр -
те ар ми је на ла зи ла се јед на ХТ-152-
152 mm, уз ме ша ви ну не мач ких те -
шких ору ђа.

Осим у при о бал ном по ја су, део је -
ди ни ца у по вла че њу из Грч ке, за те као
се при кра ју ра та ду бо ко у кон ти нен -

15. новембар 2010.10

Од по чет ка ве ли -
ки про блем у ју го сло -
вен ској ар ти ље ри ји
ства рао је не до ста так
по год ног во зи ла за ву -
чу те шке ар ти ље ри је.
За то су већ 1945. го -
ди не од СССР-а при -
мље ни ар ти ље риј ски
трак то ри Ја-12, ко ји су
пред ста вља ли со лид ну
ин те гра ци ју ход ног де -
 ла ла ког тен ка Т-70М
са аме рич ким ди зел

мо то ром GMC 4-71. По тре бе су би ле ве ли ке па се у кре ди ту из 1947. тра жи ло
још трак то ра. До ре зо лу ци је ИБ-а ни је при мље но на ру че них 59 ЈА-12 за ву чу
М31/37 и 20 ко ма да ЧТЗ С-65 за ву чу ХТ-152. 

Ка да се по чет ком пе де се тих у је ди ни ца ма по ја ви ла тех ни ка из аме рич ке
по мо ћи, ди ви зи о ни те шке ар ти ље ри је за ме ни ли су трак то ре ЈА-12 са аме рич -
ким ар ти ље риј ским трак то ри ма М5. 

Бр зи на ву че би ла је ли ми ти ра на на 20 km/h на пу ту код ста рих трак то ра, а
са М5 на 25 km/h. Ако би се ору ђа пре во зи ла ве ћим бр зи на ма до шло би до ја -
чег за гре ва ња точ ко ва и на глог тро ше ња брон за них ча у ра на осо ви на ма. Тај
про блем де ли мич но је ре шен до ма ћим мо ди фи ка ци ја ма.

ВЕЛИКИ ИЗАЗОВ ЗА ТРАКТОРЕ

Ар ти ље ри ја 20. ди ви зи је у Ли ци по чет ком 1945. то ком деј ства пред ко нач ни
ју риш, ко ји је ју го сло вен ске сна ге до вео до Тр ста



ту. У Вој ном ар хи ву чу ва се из ја ва јед -
ног не мач ког за ро бље ни ка из 835. те -
шког мо то ри зо ва ног ар ти ље риј ског
ди ви зи о на (Schwete Motorisierte Art.
Abteilung), на о ру жа ног са три ба те ри је
од по три ору ђа 152 mm, ко ји све до чи
да се пред про бој Срем ског фрон та –
12. апри ла 1945, штаб ње го ве је ди ни -
це на ла зио у Ста ром Гра бов цу код

Нов ске, 1. и 3. ба те ри ја би ле су на ва -
тре ном по ло жа ју по ред цр кве у том
ме сту, а 2. је по чет ком ме се ца оти шла
ка За гре бу. Људ ство ди ви зи о на ве ћи -
ном је мо би ли са но у Гор њој Шле ској и,
пре ма про це ни при пад ни ка је ди ни ца,
ни је би ло од луч но да се бо ри. За то је
тех ни ка 835. ди ви зи о на по ста ла имо -
ви на Ју го сло вен ске ар ми је. 

Слу жба у ми ру
Ју го сло ве ни су још од кра ја 1944.

стал но по на вља ли зах тев Мо скви да у
ви ду по мо ћи по ша љу да ле ко мет на ору -
ђа, али су при сти за ла са мо ору ђа пу -
ков ске и ди ви зиј ске ар ти ље ри је, за -
кључ но са ха у би ца ма 122 mm М-38.
Пар ти зан ски ко ман дан ти пре це ни ли
су и из да шност са ве зни ка и ре ал не ко -
ли чи не ору ђа ко је по се ду је Цр ве на ар -
ми ја. Тре ба има ти у ви ду да је пр вог
да на ма ја 1945. СССР у свим је ди ни ца -
ма имао са мо 289 Т-122. 

Тек по сле ра та из СССР-а при сти -
гла су те шка ору ђа за раз вој ар ти ље ри -
је за по др шку ар ми ја и ре зер ву вр хов -
ног ко ман до ва ња. Из кре ди та одо бре -
ног 1947. при мље на су 66 Т-122 по це -
ни од 11.472 до ла ра за ко ма да, са
13.500 ме та ка за из нос од 46.000 до ла -
ра. У од но су на уго во ре не на бав ке при -
мље но је 12 ме та ка ви ше. При ли ком
при је ма код два ору ђа кон ста то ва на су
оште ће ња гу ма, а код јед ног ис кри -
вљен штит. Два де сет ко ма да ХТ-152
пла ће но је 11.414,28 до ла ра по ко ма ду,
а за 5.100 ме та ка да то је 48.000 до ла -
ра. Пре ма стан дард ну озна ча ва ња Ју го -
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У пр вом пла ну и по след ње ору ђе су ХТ-152, 
а из ме ђу два Т-122

Ватрени положај батерије
мешовитог састава



сло вен ске ар ми је, озна ке ору ђа би ле
су из вор не, па су те шка ору ђа у на шем
на о ру жа њу по зна та као М1931/37 или
скра ће но М31/37, од но сно М1937 али -
јас М37. 

Пре ма пр вој од лу ци о рас по ре ду
но во при мље не тех ни ке од 18. ав гу ста
1947, свих 20 М37 по де ље но је из ме ђу
ар миј ских ар ти ље риј ских је ди ни ца – за
Пр ву ар ми ју осам ко ма да оти шло је у
гар ни зон Ниш, за Дру гу два ко ма да у
За греб, а за Тре ћу ар ми ју 10 ко ма да у
Пе тро ва ра дин. Ис том од лу ком по де ље -
ни су Т-122 и то је глав ни на од 32 ко ма -
да оти шла у Тре ћу ар ми ју у Пе тро ва ра -
дин, по че ти ри ко ма да од ре ђе на су за
Пр ву (у Ниш) и Дру  гу ар ми ју (у За греб),
а 14 ко ма да при вре ме но је сме ште но у
Глав но ар ти ље риј ско скла ди ште. Пре о -
ста лих 12 ко ма да од ре ђе но је за је ди -
ни цу 8888-И. Иза те ши фре кри ла се
по моћ по сла та Ал ба ни ји у вре ме при ја -
тељ ских од но са. 

До та да су ору ђа из пле на би ла
кон цен три са на у Те шкој ар ти ље риј -
ској мо то ри зо ва ној бри га ди Ре зер ве
вр хов ног ко ман до ва ња у Пе тров гра ду

(ка сни је Зре ња нин), у по јед ном ди ви -
зи о ну 122 и 152 ми ли ме та ра. 

У вре ме ка да су ле та 1948. од но си
са ис точ ним бло ком по ста ли за тег ну -
ти, те шка ар ти ље ри ја це ни ла се као
стра те шки ва жан део од бра не ју го сло -
вен ске ар ми је, па су је ди ни це че сто

пре ме шта не. Све су про шле пре ну ме -
ра ци ју да би се за ва рао траг о је ди ни -
ца ма за ко је су зна ли ру ски са вет ни ци,
иако су они има ли по у зда не по дат ке
ко ли ко има ору ђа Ти то ва ар ми ја. Те -
шка ар ти ље ри ја пре ме ште на је у ду би -
ну те ри то ри ја, да не би стра да ла у

15. новембар 2010.12

ПРОЈЕКАТ САМОХОТКЕ СО-122

Је дин стве но ју го сло вен ско ре -
ше ње био је по ку шај уград ње ору ђа
М31/37 на тенк М4А3 „шер ман”, уз
пре прав ку тен ка на до ма ћи де ри ват
ру ског мо то ра В-2, од но сно В-2Р са
тен ка Т-34.

Та кав хи брид за ми шљен је 1956.
под прет по став ком да ће се ко ри сти
при мар но као про тив тен ков ско са -
мо ход но ору ђе. На сед ни ци Глав ног
вој но тех нич ког са ве та 4. фе бру а ра
1956. од лу че но је да се Т-122 угра -
ди на „шер ман” ка ко би се до би ло
про тив тен ков ско ору ђе ефи ка сно у
бор би про тив са вре ме них тен ко ва.
Раз вој је во ди ла Упра ва ар ти ље ри -
је, а про јек то ва ње из ме на Вој но тех -
нич ки ин сти тут КоВ. За да так са ши -
фро ва ном озна ком Н-7043М под ра -
зу ме вао је да се на „шер ма на” осим
Т-122 угра ди мо тор В-2Р од 520 КС.
Пре тпро је кат је из ра ђен 1959. го -
ди не.

ком 3131. Ре вер зи бил но је про јек то -
ван Т-122 – зе нич ка же ле за ра из ра ди -
ла је цев, а ору ђе је фи на ли зо ва но и
мон ти ра но у тенк у „Брат ству” Но ви
Трав ник. У мо ди фи ко ва ној кон струк -
ци ји при ме њен је хи дро е ла стич ни си -
стем и за тва рач са ору ђа 100 mm са
тен ка Т-54. 

На кнад но је у СО-122 уме сто аме -
рич ког ра дио-уре ђа ја СЦР-528 угра -
ђен бри тан ски СЕТ-19. По сле пр вих га -
ђа ња по ка за ло се да се мо ра ре ши ти
про блем по ја ве пла ме на на зад ња ку
ору ђа и по бољ ша ти вен ти ла ци ја ку по -

Из ра ди са мо хот ке прет хо дио је
не за ви сан про је кат пре прав ке „шер -
ма на” на ди зел мо тор В-2 од 500 КС,
уме сто бен зин ског мо то ра Форд ГАА,
и про ве ден је у фа бри ци ФА МОС у
Са ра је ву. За ме на мо то ра тре ба ло је да
бу де стан дард за чи тав низ мо ди фи ка -
ци ја „шер ма на”, укљу чу ју ћи СО-122.
За тим је 1961. из ра ђен тех но ло шки
де мон стра тор СО-122 са ору ђем 122
mm са мо ди фи ко ва ним ме ха ни змом и
хи дро е ла стич ним си сте мом и мо то -
ром В-2. Тра жи ло се да та са мо хот ка
има мо гућ ност деј ства у пу ном кру гу,
па се гло ма зна про ши ре на ку по ла по -
ка за ла као ло ше ре ше ње, пре све га за -
то што је оте жа ва ла хла ђе ње мо то ра.
Те сто ви СО-122 про ве де ни су на по -
ли го ну у Ни кин ци ма. 

Сле де ћи ко рак, 1964, би ла је
уград ња ФА МОС-овог мо то ра В-2Р од
520 КС на про то тип из ра ђен пре прав -
ком „шер ма на” са еви ден ци о ном озна -

Извлачење оруђа од осам тона
са ватреног положаја, тежак је посао



евен ту ал ном пр вом из не -
над ном уда ру. 

У вре ме ка да су се
при  ли ке ста би ли зо ва ле
1950, пре ма пла ну мо би -
ли за циј ског раз во ја „Ја -
дран“ по сто ја ла су че ти ри
пу ка са М37 (426. и 444.
пук у Сла вон ској По же ги,
430. пук у До бо ју и 152.
пук у Ћу при ји) и шест пу -
ко ва М31/37 (378. и 202.
пук у Риб ни ци, 400. и 114.
пук у Ви со ком, 475. пук у
Ћу при ји и 482. пук у Вра -
њу). За та да шње при ли ке
и про це не по тре ба од бра -
не то су би ле из у зет но
скром ни по тен ци ја ли у
ар ти ље ри ји ве ли ког до ме -
та. По треб но по ја ча ње
би ла су ору ђа при мље на у
по мо ћи ко ју су пе де се тих
по сла ле Сје ди ње не Аме -
рич ке Др жа ве.

Ти ме се отво ри ла
шан са за уни фи ка ци ју ка -

ли бра. За то је 1955. до нет план да се
јед но ору ђе усво ји за на о ру жа ва ње ар -
ти ље риј ских је ди ни ца за по др шку Ре -
зер ве вр хов ног ко ман до ва ња, ар ми ја и
кор пу са и раз вој по јед ног ди ви зи о на у
сва кој пе ша диј ској ди ви зи ји.

Пред ло же но је да се усво ји ка ли -
бар 155 mm јер је нај при сут ни ји у ар -
ти ље ри ји ЈНА. Основ ни зах те ви би ли
су до мет нај ма ње 17.000 m и ма са не
ве ћа од осам то на. Та кве зах те ве аме -
рич ка ха у би ца 155 mm ни је за до во ља -
ва ла у до ме ту јер је по сти за ла са мо
15.000 m, али је има ла ма су од са мо 5,7
то на. 

По сле па ра лел них про ба са 155
mm и 152 mm пред ло же но је да се раз -
вој за сни ва на ХТ-152 mm јер има до -
мет од 17.200 m, ма су од 7,9 т, а деј -
ству је са точ ко ва, чи ме се до би ја у бр -
зи ни при пре ме за деј ство у од но су на
аме рич ку ха у би цу ко ја се мо ра ла по ло -
жи ти пре деј ства на осло ну пло чу. За -
то је Упра ва ар ти ље ри је про це ни ла да
би нај бо ље и нај бр же ре ше ње би ло ко -
пи ра ње ХТ-152 mm, с тим да ка ли бар
бу де 155 ми ли ме та ра. У том слу ча ју по -
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Ко нач ни уда рац про јек ту СО-
122 за да ла је на бав ка но вих про тив -
тен ков ских сред ста ва из СССР-а.
Сре ди ном ше зде се тих из СССР-а
уве зе на су про тив тен ков ска ору ђа
2П26 (на те рен ском во зи лу ГАЗ-69) и
2П27 (на ам фи биј ском оклоп ном во -
зи лу БРДМ-1) са про тив тен ков ским
во ђе ним ра ке та ма „шмељ”. Број тен -
ко ва на гло је на ра стао на бав ком Т-54
и Т-55. У та квим окол но сти ма ула га -
ње у мо ди фи ка ци је на „шер ма ну” чи -
ни ло се као за лу дан по сао, и за то се
фе бру а ра 1966, де сет го ди на од по -
чет ка ра да на са мо хот ки, ак том др -
жав ног се кре та ра за на род ну од бра -
ну од у ста ло од на став ка ра да на СО-
122. Истим ак том пре ки нут је и рад
на тех нич ко-еко ном ској ана ли зи ал -
тер на тив не мо гућ но сти да се са мо -
хот ка из ра ди на ба зи Т-34. 

Ми ли сав Ц. ЂОР ЂЕ ВИЋ 
и Алек сан дар РА ДИЋ

да цев ору ђа штр чи око три ме тра и да
то мо же би ти про блем при ли ком кре -
та ња на не рав ном те ре ну. У за вр шној
оце ни СО-122 ко ми си ја Ге не рал шта ба
пред ло жи ла је да се ре ше ње пре град -
ње при хва ти, али са из вор ним мо то -
ром Форд ГАА, ка ко би се уште де ло
на вре ме ну за при пре му се риј ске про -
из вод ње.

У ме ђу вре ме ну, док се СО-122 на -
ла зио на те сто ви ма, на по ли го ну Ни -
кин ци про ве де на су га ђа ња из ра зних
про тив тен ков ских ору ђа ко ја су по ка -
за ла да са мо хот ка 100 mm СУ-100 има
ве ћу про бој ну моћ од Т-122 mm. За то
је СО-122 остао без по зи тив не оце не
за пр во бит ну пла ни ра ну про тив тен -
ков ску на ме ну. Дру го ре ше ње би ло је
да по ста не ору ђе ва тре не по др шке,
али у Ге не рал шта бу су про це ни ли да
не мо же за до во љи ти зах те ве тен ков -
ских је ди ни ца, пре све га, за то што не -
ма убац ну пу та њу. 

ле. У вре ме ка да су пред крај 1964. за -
вр ше на ин тер на ис пи ти ва ња, пла ни -
ра но је да се ар ти ље ри ја ЈНА по пу ни
са 96 СО-122 у са ста ву ар ти ље риј ских
ди ви зи о на оклоп них ди ви зи ја и бри га -
да. Пр ви из ве шта ји би ли су по вољ ни
јер су очу ва не све осо би не Т-122 и пу -
ни до мет. 

Те сти ра ња СО-122 у Ба ња лу ци и
Ни кин ци ма за вр ше на су 1. фе бру а ра
1965. го ди не. Ре зул та ти су по ка за ли
да су основ не так тич ко-тех нич ке ка -
рак те ри сти ке „шер ма на” оста ле очу -
ва не, иако је бор бе на ма са по ра сла на
33,5 то на. Мак си мал на бр зи на по ве ћа -
на је са 42 на 50 km/h, али по це ну сла -
би јег убр за ња због при ме не ди зел мо -
то ра. Про сеч на по тро шња го ри ва сни -
же на је са око 400 на 207–211 ли та ра
на 100 km на пу ту, од но сно ауто но ми -
ја је по ве ћа на са 160 на 300 km, уз
исту ко ли чи ну од 636 ли та ра го ри ва.
Као јед на од ма на СО-122 ис так ну то је

Добро одржавање омогућило је
више од пола века употребе



сто је ће ХТ-152 тре ба ло је на кнад но да
се пре ка ли бри ра ју.

Пла но ви уни фи ка ци је оста ли су
са мо сло во на па пи ру, па су и аме рич -
ка и ру ска ору ђа за др жа на у на о ру жа -
њу и по ред ра зно ли ко сти ка ли ба ра. 

Пре ма пла ну ре ор га ни за ци је Др -
вар-1 из 1959, фор ми ра но је шест са -
мо стал них ди ви зи о на ар миј ске ар ти -
ље ри је са ору ђи ма 122 mm са три ба -
те ри је од че ти ри ору ђа и три ди ви зи о -
на 152 mm од три ба те ри је са че ти ри
ору ђа. Ка сни јим про ме на ма струк ту ре
ЈНА фор ми ра на су че ти ри ме шо ви та
те шка ар ти ље риј ска пу ка са М-31/37 и
М37 и аме рич ким ору ђи ма 155 mm
Long Tom. 

За стан дар де ше зде се тих мо гућ -
но сти тих је ди ни ца би ле су скром не
јер се це ни ло да се са мак си мал ним
до ме ти ма не мо же ефи ка сно деј ство -
ва ти по про тив нич ким ар ти ље риј ским
по ло жа ји ма са ка ли бри ма 155 mm и
175 mm, у чла ни ца ма НА ТО-а, и 130
mm у Вар шав ском пак ту и лан се ри ма
ра кет них си сте ма. На осно ву алар -
мант них про це на, из СССР-а су тек
сре ди ном се дам де се тих (ви ше од де -
сет го ди на од пр вог зах те ва) уве зе на
да ле ко мет на ору ђа 130 mm М46 ко ја
су уве де на у ар ти ље риј ске је ди ни це
под ре ђе не ко ман да ма ар ми ја. Ста ра
ору ђа из Дру гог свет ског ра та ви ше
ни су би ла по треб на, али су са чу ва на у
скла ду са ста вом ЈНА да се ни шта не
ба ца и да сва ко сред ство рат не тех ни -
ке има при ме ну у од ре ђе ним окол но -
сти ма. То се у прак си по ка за ло тач ним
јер су не ка од пре о ста лих ору ђа М-
31/37 и М37 ко ри шће на у гра ђан ском
ра ту. 

При ме на 
у гра ђан ском ра ту
Са чу ва на ору ђа по чет ком де ве де -

се тих, без об зи ра на ста рост, би ла су
со лид но одр жа ва на са ослон цем на ре -
монт и мо ди фи ка ци је у Тех нич ком ре -
монт ном за во ду Ха џи ћи. Нај ви дљи ви ја
из ме на, про ве де на за по тре бе ЈНА, би -
ла је за ме на точ ко ва са но вим мо де ли -
ма на мо ди фи ко ва ним ору ђи ма ко ја су
уз основ ну озна ку но си ла су фикс Б1.
Је ди ни про блем пред ста вљао је не до -
ста так му ни ци је ко ја се те шко обез бе -
ђи ва ла јер су ста ре за ли хе би ле утро -

ше не. И по ред то га, у Војсци Републи-
ке Српске (ВРС) ко ри шће на су и ору ђа
122 mm и 152 ми ли ме та ра. 

Два ору ђа 122 mm М-31/37Б1 би -
ла су у са ста ву 1. бра ту нач ке ла ке пје -
ша диј ске бри га де ВРС, фор ми ра не 14.
но вем бра 1992. го ди не. У пр вим не де -
ља ма по сто ја ња та је ди ни ца би ла је из -
ло же на те шком ис ку ше њу под при ти -
ском офан зи ве ко ју је из Сре бре ни це
по вео На сер Орић. Бра ту нач ка бри га -
да гу би ла је про стор и људ ство, а ва -
тре ном мо ћи тру ди ла се да за у ста ви
про тив ни ка ка ко не би до шао до Дри -
не. О то ме све до чи је дан од днев них
из ве шта ја бри га де за 16. де цем бар
1992. у ко јем се на во ди ( у ду гој ли сти
утро ше не му ни ци је) да је за је дан дан
деј ства по про тив ни ку упо тре бље но 70
про јек ти ла 122 mm за М31/37Б1 и тра -
жи ли су хит ну по пу на са још 100 ме та -
ка. Вод 122 mm био је ју ла 1995. у са -
ста ву бри гад не ар ти ље риј ске гру пе у
опе ра ци ји „Кри ва ја-95”. По сле де мо -

би ли за ци је 1996, бра ту нач ка ору ђа за -
ду жио је 1. пе ша диј ски ба та љон за по -
тре бе рат ног раз во ја.

Не ко ли ко при ме ра ка М-31/37 ко -
ри шће но је и у Хер це го вач ком кор пу су
ВРС. 

Ха у би ца 152 mm М-37Б2 би ла је у
са ста ву 5. мје шо ви тог ар ти ље риј ског
пу ка Дрин ског кор пу са ВРС. При ли ком
тех нич ког пре гле да, тим из ре монт ног
за во да у Ха џи ћи ма за кљу чио је ав гу ста
1995. да је реч о пот пу но функ ци о нал -
ном ору ђу ко јем не до ста је са мо чет ка
за чи шће ње це ви. Јед но ору ђе би ло је
у 1. звор нич кој пје ша диј ској бри га ди.
У пе ри о ду ав густ/сеп тем бар 1995. го -
ди не ХТ-152 би ла је до де ље на 2. дрин -
ској ла кој пје ша диј ској бри га ди ко ја је
фор ми ра на од раз ли чи тих са ста ва из
Дрин ског кор пу са за оја ча ње ВРС у
бор ба ма око Гра хо ва и Др ва ра. 

На осно ву ли ми та бро ја ар ти ље -
риј ских ору ђа, ВРС мо ра ла се 1996/97.
осло бо ди ти ве ли ког ви шка и то пре
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По глед са трак то ра М5 на ди ви зи он М31/37 током мар ша



све га ору ђа ста ре про из вод ње, па су
рас хо до ва ни пре о ста ли при мер ци М-
31/37 и М37.

Мо гућ но сти 
те шке ар ти ље ри је
Пре ма зва нич ним до ку мен ти ма

ЈНА, ХТ-152 и Т-122 бр зо мет на ору ђа
на ме ње на су за „уни ште ње не при ја те -
ље ве ар ти ље ри је, ми но ба ца ча и дру гих
ва тре них сред ста ва; на но ше ње гу би -

та ка не при ја тељ ској жи вој си ли; ру ше -
ње блин да жа, бун ке ра и дру гих фор ти -
фи ка циј ских обје ка та и уни ште ње
осма трач ни ца и ко манд них ме ста”.
Ору ђа се мо гу ко ри сти ти и за бор бу са
тен ко ви ма, са мо ход ним ору ђи ма и дру -
гим оклоп ним сред стви ма. Успе шно га -
ђа ње по крет них сред ста ва мо гу ће је
због до ста ве ли ких по чет них бр зи на
гра на та ко је из но се 655 m/s за М37 и
800 m/s за М31/37 и због ве ли ке гип -

ко сти ва тре јер је хо ри зон тал но по ље
деј ства 58 сте пе ни, а вер ти кал но од
ми нус 2 до плус 65 сте пе ни.

Из М37 мо гло се га ђа ти бр зи ном
од три-че ти ри мет ка у ми ну ти, а из
М31/37 са пет-шест ме та ка у ми ну ти.

Крај њи до мет ко ји по сти же ХТ-
152 из но си 17.230 ме та ра са гра на том
од 43,56 kg, уз ба рут но пу ње ње од 7,56
ки ло гра ма. Код Т-122 до мет је био ве -
ћи и из но сио је 20.160 ме та ра са гра -
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Ар ти љер ци из Ћу при је 1971. го ди не



на том од 25 kg и ба рут ним пу ње њем
од 6,28 ки ло гра ма. 

Ма са у бор бе ном по ло жа ју го то -
во је иден тич на – 7.250 kg за Т-122, од -
но сно два де сет ки ло гра ма ви ше за ХТ-
152. На мар шу, са пред ња ком, ма са је
ра сла на 8.050 kg, од но сно 8.070. 

Вре ме по треб но за при пре му за
марш или паљ бу из но си ло је осам до
де сет ми ну та. 

Одлике
Та чан ка ли бар це ви за ХТ-152 из -

но сио је 152,4 ми ли ме та ра. Ду жи на
це ви са га сном коч ни цом из но си 4.925
mm (32,3 ка ли бра). Код Т-122 ка ли бар
це ви је 121,92 mm, а ду жи на 5.650 mm
(46,3 ка ли бра). 

Ду жи на ХТ-152 mm на мар шу би -
ла је 8.175 mm, а на ва тре ном по ло жа -
ју 8.000 ми ли ме та ра. Исти по да ци за
Т-122 из но се 8.900, од но сно 8.725 ми -
ли ме та ра. Ве ли ки га ба ри ти би ли су
глав ни не до ста так тих из у зет но до бро
ре ше них ору ђа. Це на за до мет и по у -
зда ност не чим се мо ра ла пла ти ти и то
до бро илу стру је по да так да се по ку шај
раз во ја ха у би це са 50 од сто ма се М37
у СССР-у за вр шио обра сцем 1943. по
це ни ви ше од тре ћи не кра ћег до ме та. 

Раз ли ке из ме ђу ХТ-152 и Т-122 од -
но си ле су се, осим на ка ли бар и цев, и
на не ке де ло ве за тва ра ча. По сто ја ла су
два мо де ла хи дра у лич не коч ни це – ста -
ри, пу њен са вре те ним уљем (ВЛ) са по -
врат ни ком са теч но шћу ХТА, и но ви мо -
дел коч ни це и по врат ни ка са ми не рал -
ним уљем – ХУНТ-С. У хи дра у лич ној
коч ни ци и по врат ни ку би ле су по 22 ли -
тре теч но сти. На кнад но су сва ору ђа
мо ди фи ко ва на на стан дард са ХУНТ-С,
ко ји се бо ље по на шао у зим ским усло -
ви ма. Спо ља су се, на пр ви по глед, два
ору ђа мо гла раз ли ко ва ти по то ме што
ХТ-152 имао, осим кра ће це ви, и га сну
коч ни цу, а Т-122 не ма та кав уре ђај. 

Због раз ли чи те го ди не про из вод -
ње ору ђа, у ЈНА би ло је ору ђа са це ви -
ма из јед ног ко ма да или из ви ше де ло -
ва (са сло бод ном уну тра шњом це ви
код ХТ-152 mm или без ње, а код Т-122
са мо са са сло бод ном ко шу љи цом). 

Точ ко ви на ору ђи ма ста ри је про -
из вод ње би ли су ли ве ни са твр дом гу -
мом или без гу ме, а на но ви јој про из -
вод њи ме тал ни точ ко ви са сун ђе ра -

стим гу ма ма. То ком ре мон та ору ђа су
до те ри ва на на но ви стан дард. 

Ни шан ске спра ве би ле су по ста -
вље не на но сач на ле вом ра ме ну ко лев -
ке. По сто ја ла су два мо де ла са по лу не -
за ви сном и са не за ви сном ни шан ском
ли ни јом. За ни ша ње ње на циљ слу жи -
ла је па но ра ма – ин стру мент са по ве -
ћа њем од че ти ри пу та. То ком га ђа ња
но ћу ко ри стио се при бор за осве тља -
ва ње Луч-4 (ПО-4) са че ти ри си ја ли це. 

Ору ђа М31/37 и М37 ко ри сти ла су
дво дел ну му ни ци ју са гра на том и ча у -
ром са ба рут ним пу ње њем, ка пи слом и
по моћ ним еле мен ти ма. Па ра лел но се
ко ри сти ла му ни ци ја про из ве де на у
СССР-у 122 mm са ТФГ и ТГ гра на та ма
ОФ-471, ОФ-471Н и ОФ-462 и пан -
цир но-обе ле жа ва ју ће и пан цир но зр но
БР-471, од но сно Б-471 и про бој но зр но

Г-471, а и не мач ки ТФ ме так. Затим,
152 mm са ТФГ и ТГ гра на том ОФ-540,
пан цир но-обе ле жа ва ју ће и пан цир но
зр но БР-540, од но сно Б-540, те про бој -
но зр но Г-530 и не мач ки ТФ ме так.

У ЈНА су се бри ну ли да ста ра му -
ни ци ја бу де ре мон то ва на и очи шће на,
при че му су, да би се из бе гла за бу на,
по ста вља не на ше озна ке. Про бле ми су
на ста ли по чет ком ше зде се тих са не -
мач ким упа ља чи ма AZ, ко ји су ко ри -
шће ни на пр вом из бо ру ка ли ба ра у
ЈНА. По сле не ко ли ко не зго да са пре -
вре ме ним ак ти ви ра њем гра на та, 1963.
за бра ње на је при ме на AZ. Још од 1960.
уве де ни су аме рич ки упа ља чи М15А5
на гра на та ма 122 mm и на 155 mm.
Исти та кав упа љач ко ри шћен је на до -
ма ћој тре нут но-фу га сној гра на ти М59,
ко ја је на ста ла на осно ву ори ги нал не
ОФ-471Н, али од до ма ћег че ли ка Г-55,
ра ђе ног по аме рич кој тех нич кој до ку -
мен та ци ји. 

Ра ди по бољ ша ња ефи ка сно сти те -
шке ар ти ље ри је (и у пер спек ти ви са -
мо хот ки 122 mm) по чет ком ше зде се -
тих ра ди ло се на до ма ћој гра на ти са
ан ти ри ко шет ним деј ством и на осва ја -
њу му ни ци је са пла стич ним екс пло зи -
вом, ко ја је ко ри сти ла Хоп кин сов ефе -
кат у ка ли бру 122 ми ли ме та ра. 

Алек сан дар РА ДИЋ
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Је дан при ме рак М37 на ла зи се
на по ли го ну Тех нич ког опит ног цен -
тра у Ни кин ци ма где се током про -
гра ма осва ја ња про из вод ње тен ка
М-84 ко ри стио за га ђа ња са тен ков -
ским ору ђем 125 mm 2А46. Зато је
уме сто ори ги нал не це ви и ме ха ни -
зма, у сна жан ла фет ха у би це угра ђе -
но ору ђе 125 ми ли ме та ра. 

ПОСЛЕДЊА 
ПРЕОСТАЛА ХАУБИЦА

Оруђе М37, са фабричким бројем 1580
налази се на полигону у Никинцима
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Авион дорнијер До-28Д2

Т
о ком Дру гог свет ског ра та
пре зи ме кон струк то ра и пре -
д у зи ма ча Кла у ди у са Дор ни је -
ра на ла зи ло се у озна ци не -
мач ких бом бар де ра, по чев од

До-17 до До-217. Ка ко су у по сле рат ној
Не мач кој при о ри тет би ли об но ва и де -
на ци фи ка ци ја, ави о ни мар ке „дор ни -
јер” ни су би ли по жељ ни ни по треб ни.
За то се Кла у ди ус скло нио у Ма дрид и
та мо на ста вио са ра дом на но вим про -
јек ти ма, до ду ше не бор бе не на ме не.
Дор ни је ро ва озна ка по но во се по ја ви -
ла 1954. го ди не, са про то ти пом До-25.
Реч је о ви со ко крил цу, са че ти ри се ди -
шта, пред ви ђе ном за по ле та ње и сле -
та ње са крат ких и де ли мич но уре ђе них
ста за, а по год ном за одр жа ва ње ве зе и
пре воз по ма си скром них те ре та. 

Мо де ли 

Би ле су по треб не две го ди не да се
од До-25 до ђе до пр вог се риј ског при -
мер ка До-27 са мо то ром Лај ко минг

(Lycoming) GO-480-B1A6 од 275 коњ -
ских сна га. У то вре ме Дор ни је ро ва фа -
бри ка се већ вра ти ла у Не мач ку. Од
1956. до 1966. го ди не про из ве ден је
571 До-27, углав ном за вој не ко ри сни -
ке. За хва љу ју ћи ње го вој од лич ној про -
ђи, у „Дор ни је ру” су за по че ли про јек -
то ва ње дво мо тор ног де ри ва та са озна -
ком До-28. На пр вом про то ти пу из
1959. ис ко ри шћен је ве ћи део зма ја
јед но мо тор ног прет ход ни ка. Та кав
ави он со лид но се про да вао, али су у
„Дор ни је ру” про це ни ли да мо ра ју оти -
ћи ко рак да ље, па су про јек то ва ли До-
28Д „скај сер вант” (Skyservant), са два
мо то ра Лај ко минг IGSO-540 од 380
коњ ских сна га. 

У од но су на До-27 и До-28, про јек -
то ван је пот пу но нов, ве ћи и ви ши труп
са де вет се ди шта за пут ни ке, нов вер -
ти кал ни ста би ли за тор, а за др жа на су
кри ла. По сле про то ти па, ко ји је по ле -
тео 23. фе бру а ра 1966, те шест пред -
се риј ских ави о на, раз мах кри ла по ве -

У Министарству одбране

Србије одлучено је да се за

потребе фотограметријског

снимања набави нов авион

„сенека V”.  Долазак те

летелице означава коначни

крај службе два авиона

„дорнијер” До-28Д2, који су

већ дуго приземљени на

аеродрому Батајница. За те

летелице се међу посадама

говорило како једине у

војци доносе профит.

Наиме, прешле су сваки

педаљ бивше СФРЈ током

снимања терена за израду

географских карата.

ДО КРАЈА ВЕРАН
ГЕОДЕТАМА

Q8
Typewriter
48
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ћан је за по ла ме тра и
ма са ави о на за око 150
ки ло гра ма. У „Дор ни је -
ру” су та ко до би ли До-
28Д-1, про из ве ден у 54
при ме ра ка. Низ до дат -
них по бољ ша ња – са
про ши ре ним ре зер во а -
ри ма за го ри во и про -
ду же ном ка би ном – до -
вео је до ави о на До-
28Д-2, ко ји су при хва -
ти ли у РВ и РМ Не мач -
ке као ави он за ве зу и
ла ки тран спорт, са
крат ком ста зом по ле -
та ња и сле та ња. Осим
не мач ке на руџ би не од
121 ави о на, до дат не
ко ли чи не про да те су у
ви ше од де сет др жа ва.
Рат но ва зду хо плов ство
Тур ске има два ави о на
мо ди фи ко ва на за елек -
трон ско из ви ђа ње са
под труп ном при јем ном ан те ном. Укуп -
но је про из ве де но 172 ави о на До-28Д2. 

Осам де се тих го ди на у „Дор ни је ру”
су по ку ша ли да на ста ве про је кат До-
28Д2 у но вим де ри ва ти ма – До-128-2,
без про ме не мо то ра, и До-128-6 са
тур бо е ли сним мо то ри ма, али про да те
су скром не ко ли чи не. Он да су зна чај -
но про ду жи ли До-28Д2 и на тај на чин
до би ли До-228-100 са 15 се ди шта и
До-228-200 са 19 се ди шта, са тур бо е -
ли сним мо то ри ма. Те ле те ли це про да -
те су у сто ти на ма при ме ра ка и још
увек се про из во де. 

Основ на на ме на

Вој но ге о граф ски ин сти тут (ВГИ)
из Бе о гра да по чео је од 1951. да про -
во ди аеро фо то гра ме триј ска сни ма ња
из ва зду ха про сто ра Ју го сла ви је и гра -
нич ног по ја са са ауто мат ским аеро фо -
то ка ме ра ма фир ми „Вилд” (Wild) и
„Цајс” (Zeiss Jena). За те на ме не ко ри -
шће ни су ра зни ла ки тран спорт ни ави -
о ни – слав не „да ко те” и „јун кер си Ју-
52”, „авро ан сон”, 214 и чак бом бар дер
„пе тља ков” Пе-2. Ка да се то ком ше зде -
се тих рад за ВГИ уста лио, у пр вој по ло -
ви ни се дам де се тих, у на мен ски фор ми -
ра ном ави ја циј ском оде ље њу за аеро -

фо то гра ме три ју, ле те ле  су „да ко та” и
до ма ћи ави о ни „утва-60АФ”. Они су
ка сни је за ме ње ни са До-28Д2, ко ме је
мо ди фи ко ван до њи део тру па за по тре -
бе ра да са ка ме ра ма, ко је је обез бе ђи -
вао Вој но ге о граф ски ин сти тут. 

Пр ви при ме рак До-28Д2, са ре ги -
стар ском озна ком 70501, при мљен је у
на о ру жа ње 22. ав гу ста 1975. у са став
119. пу ка по моћ не ави ја ци је на аеро -
дро му Ба тај ни ца. Без про ме не аеро -
дро ма, уни кат ни До-28Д2 и две на мен -
ске „да ко те” (71211 за аеро фо то гра ме -
три ју и 71288 за ка ли бра жу) пре ме -
ште ни су ју на 1977. у са став 675. тран -
спорт не ави ја циј ске еска дри ле (трае),
је ди ни це ко ја се до та да при мар но ба -
ви ла пре во зом вр хов ног ко ман дан та
Ти та и ви со ких ру ко во ди ла ца ору жа -
них сна га. За за ме ну оста ре ле „да ко те”
18. ју ла 1977. при мљен је и дру ги при -
ме рак До-28Д2. 

За по тре бе ВГИ До-28Д2 ле те ли су
у про се ку, пре ма го ди шњем пла ну, 100
ча со ва (за на мен ске по тре бе ору жа них
сна га) и још 200 ча со ва налета за ци -
вил не по тре бе, та ко ђе за сни ма ња те -
ре на. Зна чај но вре ме су по са де До-
28Д2 про во ди ле на ра зним аеро дро ми -
ма ши ром др жа ве, у скла ду са тим где
се про во ди ло сни ма ње те ре на. Уз по -
са де из 675. трае стал но су би ли и при -
пад ни ци Од се ка за сни ма ње из ва зду -
ха из са ста ва ВГИ, за ду же ни за рад са
ка ме ра ма. Ти за да ци има ли су из у зе тан
на ци о нал ни зна чај. Тре ба има ти у ви ду

У вре ме ка да су ства ра ни „дор -
ни је ро ви” ви со ко крил ци, би ли су из -
у зет но ра ши ре ни мо то ри фир ме
„Лај ко минг”. Та ко се до го ди ло да
иден тич не мо то ре ка кве су ко ри сти -
ли „дор ни је ри”, има до бар део ју го -
сло вен ских ави о на. Мо то ри из ни за
са ге не рич ком озна ком GO-480
угра ђи ва ни су у ави о не за ве зу
„утва-66”, по љо при вред не ави о не
„утва-65”, ла ке бор бе не ави о не Ј-20
„кра гуј”, а мо тори О-360 са пр вих
До-28А/Б ко ри шће ни су на школ -
ским ави о ни ма „утва-75”. Мо тор
IGSO-540 са До-28Д2 на ла зи се у
„бли ским род бин ским од но си ма” са
AEIO-540, ка кав има школ ски ави он
„ла ста”. На след ник „дор ни је ра” та -
ко ђе има Лај ко мин гов мо тор мо дел
TSIO-360RB. 

Избор мотора

Последња стајанка: од бомбардовања Натоа

1999. године оба До-28Д2 стоје на месту где се

некада налазио хангар транспортне авијације

уништен током дејства на аеродром Батајница
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да је ВГИ ду го био је ди на ин сти ту ци ја
овла шће на да из во ди сни ма ња из ва -
зду ха за по тре бе пре ме ра и ис тра жи -
ва ња зе мљи шта. 

Је дан од по себ них за да та ка би ло
је аеро фо то сни ма ње про ве де но са
тер мал ним ске не ром, у са рад њи ВГИ и
„Ин ду стро про јек та” (ка сни је ИНА-
про јек та) из над кон ти нен тал ног де ла
др жа ве и аква то ри ја. 

Рат на при ме на

Ру тин ске за дат ке за по тре бе ВГИ
пре ки нуо је гра ђан ски рат 1991. го ди -
не. У то вре ме оба „дор ни је ра” ко ри -
шће на су за пси хо ло шко-про па ганд на
деј ства. Ду бо ко из над те ри то ри ја под
кон тро лом про тив ни ка, из тих ави о на
из ба ци ва ни су ле ци, при пре мље ни у
Ко ман ди ЈРВ и ПВО – у ка сни је кон тра -
верз ном ти му ОПЕ РА (Оде ље ње за
пси хо ло шко ра то ва ње). Је дан од уче -
сни ка тих ле то ва, у то вре ме под о фи -
цир на са мом по чет ку ка ри је ре, се ћа
се да су као је ди ну ме ру без бед но сти
на ле то ве до ре јо на Ђа ко ва и Оси је ка
но си ли па до бра не, за слу чај да бу ду
по го ђе ни и при ну ђе ни на иска ка ње из
ави о на. Чла но ви по са де ни ка да ни су

ишли на о ру жа ни на за дат ке, а ави о ни
ни ка да ни су про ме ни ли из у зет но уоч -
љи ву сјај ну бе лу ше му бо ја ња. 

На ле то ве са аеро дро ма Ба тај ни -
ца кре та ла су у је сен 1991. два пи ло та
и ме ха ни чар–ле тач, са пу ним ави о ном
ле та ка. Због ма ле бр зи не пе ња ња
„дор ни је ра”, хва та ли су ви си ну од

16.000–17.000 фи та (при -
бли жно 4.800–5.300 ме -
та ра), без бед ну од деј -
ства хр ват ске ПВО на
пр вом де лу марш-ру те
до Но вог Са да. Ка ко
„дор ни јер” не ма пре су -
ри зо ва ну ка би ну, ко ри -
сти ли су ки се о нич ке ма -
ске. Из над од ре ђе ног
ре јо на ле ци су из ба ци -
ва ни кроз отвор за ка -
ме ру. Уче сник тих ле то -
ва ка же да се ра ди ло о
фи зич ки вр ло зах тев ном
по слу, због ве ли ке ко ли -
чи не ле та ка. За то се пи -
лот по вре ме но при дру -
жи вао свом ко ле ги ме -
ха ни ча ру и здру же ним
си ла ма за вр ша ва ли су
по сао, ка ко би се што
пре окре ну ли и вра ти ли
ку ћи. 

По чет ком 1992.
„дор ни је ри” су ле те ли и

из над Са ра је ва, уза луд но из ба цу ју ћи
лет ке са по зи вом на мир у зе мљи ко ја
је то ну ла у рат. 

Ти ави о ни вра ти ли су се ру тин -
ским за да ци ма у ле то 1992. го ди не.
Услед ре ор га ни за ци је ви да, про ме ни -
ли су „фир му” и из 675. трае 1997. го -
ди не пре шли у са став 677. трае, а по -
сле ре ор га ни за ци је Вој ске 2006. го ди -
не у 138. мтрае. У ме ђу вре ме ну, због
ис те ка ре сур са и не по сто ја ња мо гућ -
но сти ре мон та (по след њи ре мон ти у
Не мач кој про ве де ни су 1985. и 1986.
го ди не) пр во је при зе мљен ави он
70502. Он је до де цем бра 1993. из вео
3.114 ле то ва, са 3032,15 ча со ва на ле -
та. Ави он 70501 на ста вио је да ле ти
све до 5. мар та 2007. го ди не, до ка да
је имао 5.634 ле то ва са 4.143 ча со ва
на ле та. 

Ка ко су сним ци из ва зду ха, ко је
ра ди Вој но ге о граф ски ин сти тут, из у -
зет но по треб ни, над ле жни су мо ра ли
да од лу че да ли ће се ре мон то ва ти До-
28Д2 или на ба ви ти нов ави он. Пре су -
ди ла је це на – ре монт ста рог ави о на
до сти же прак тич но 70 од сто це не пот -
пу но но ве ле те ли це ви ших пер фор ман -
си. За то су са да До-28Д2 по ста ли ви -
шак и ве ро ват но ће уско ро би ти оту -
ђе ни из ВиП ВО Вој ске Ср би је. За дат ке
„до ри ни је ра” пре у зе ће но ви дво мо тор -
ни ави он „се не ка V”. 

Алек сан дар РА ДИЋ

На ме на: ла ки тран спорт ни ави он, у Вој сци Ср би је 
на мен ски опре мљен за аеро фо то гра ме триј ска сни ма ња
По са да: два чла на
По гон ска гру па: два мо то ра Textron Lycoming  IGSO-
540A1E, сна га 2x283 kW 
Димензије:
размах крила ......................................................15,55 m
дужина ................................................................11,41 m
висина .................................................................. 3,90 m
површина крила ............................................... 28,60 m2

Маса: 
пра зан ави он ..................................................... 2.552 kg
мак си мал на у по ле та њу.................................... 4.035 kg
Пер фор ман се: 
мак си мал на бр зи на ......................................... 325 km/h
еко но мич на бр зи на кр ста ре ња ...................... 241 km/h
ми ни мал на бр зи на ...........................................104 km/h
по чет на бр зи на пе ња ња ..............................320 m/min.
врхунац лета ……………........................………. 7.680 m
максимални долет ………......................……… 2.875 km
дужина залета…………….........................………. 280 m
дужина протрчавања ……........................………. 228 m
Носивост: 1.100 kg терета или осам путника
ди мен зи је те рет не ка би не: 3,97x1,37x1,52 m

Тактичко-техничке карактеристике

По зна та аме рич ка
фир ма „Пај пер” (Piper),
осно ва на 1927, до са да је
сте кла ре пу та ци ју јед ног
од глав них свет ских про из -
во ђа ча ла ке ави ја ци је – од
јед но мо то ра ца за аеро  клу -
бо ве и при ват не ко ри сни -
ке, до дво мо тор них ави о на
по год них за раз не на ме не,
укљу чу ју ћи аеро фо то гра -
ме три ју. Пр ви про то тип
ави о на Па-34 „се не ка” по -
ле тео је још 1971, али је од та да стал но уса вр ша ван. „Се не ка” се по ли цен ци
про из во ди у Пољ ској и Бра зи лу. Две „се не ке” ко ри сте се у Ср би ји за обу ку пи -
ло та ви ше мо тор них ави о на у фир ма ма „Принц ејвиејшен” и „Пе ли кан”. За ВиП -
ВО иза бран је ак ту ел ни про из вод ни мо дел „се не ка V”. 

Наследник



15. децембар 2010.30

На пр вим по сле рат ним па ра да ма Ју го сло вен ске ар ми је,

одр жа ним на ули ца ма Бе о гра да, на че лу еша ло на обич но

су би ла ко манд на во зи ла мар ке „шта јер” (Steyr) 1500А.

Реч је о јед ном од нај бо љих про из во да аустриј ске 

и не мач ке ауто мо бил ске ин ду стри је.

По чет ком Дру гог свет ског
ра та је дан од при о ри те та
би ла je уни фи ка ци ја ша -
си ја за све ка те го ри је мо -
тор них во зи ла, уз пре пу -

шта ње про из вод ње ка ро се ри ја суб -
кон трак то ри ма за по себ не на ме не. За

кла су но си во сти од 1,5 то не 1940. го -
ди не при хва ће на је по ну да аустриј ске
фир ме „Шта јер–Дајм лер–Пух” (Steyr
– Daimler–Puch), ко ја во ди по ре кло из
сре ди не 19. ве ка. Осни вач фир ме Јо -
жеф Верндл за чет ник је пр ве пу шкар -
ске фир му у ме сту Штаjер, ко ја се

про сла ви ла ма сов ном про из вод њом
ка ра би на „ман ли хер”, основ ног на о ру -
жа ња Аустро-Угар ске у Пр вом свет -
ском ра ту. 

Про из вод не мо гућ но сти

По сле ра та мо ра ла је да бу де за у -
ста вље на про из вод ња на о ру жа ња у
по ра же ној Аустри ји, а мар ка „шта јер”
пре жи ве ла је ула ском у про из вод њу
те рет них и пут нич ких ауто мо би ла. 

Про из вод не мо гућ но сти уве ћа не
су 1934, ка да су се удру жи ле три
аустриј ске фа бри ке „Шта јер”, „Дајм -
лер” и „Пух” у је дин стве ну фир му, чи је
се име одр жа ло до да нас. Од ма ло се -
риј ске про из вод ње, у Аустри ји се по -
сле Ан шлу са пре шло на ма сов ну из ра -
ду во зи ла, као од го вор на по тре бе не -
мач ке ору жа не си ле.

А у т о м о б и л  ш т а ј е р  1 5 0 0 А

У ДРУШТВУ 
СЛАВНИХ
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Нај по зна ти ји рат ни про из вод по -

ста ла је по ро ди ца во зи ла за сно ва на на
уни вер зал ној ша си ји но си во сти 1,5 то -
на, про јек то ва ној у фир ми др Фер ди -
нан да Пор шеа. Реч је о два мо де ла са
фор му лом 4x2 и 4x4. За на ста вак ра да
иза бран је про је кат 147, са по го ном на
сва че ти ри точ ка, ко ји је у „Шта је ру”
до био озна ку мо дел 270. 

До бро аеро ди на мич ки об ли ко ва но
во зи ло по го нио је бен зин ски мо тор
пор ше 145, ко ји се од ли ко вао из у зет -
ним пер фор ман са ма. У то вре ме у
„Шта је ру” је по кре ну та про из вод ња гу -
се нич ног во зи ла за ву чу RSO са иден -
тич ним мо то ром. За то се, у ма ни ру уни -
фи ка ци је, по ку ша ва ло про на ћи што ви -
ше иден тич них еле ме на та на раз ли чи -
тим про из во ди ма. Во зи ло 4x4 на ру че но
је у ве ли ким ко ли чи на ма под озна ком
1500А, ко ја ука зу је на но си вост у ки ло -
гра ми ма, а су фикс А на
по гон на сва че ти ри точ -
ка (на не мач ком Allraden-
trieb). 

У по чет ној про из -
вод њи по сто ја ла су два
основ на мо де ла ша си ја:
1500А/01 и 1500А/02.
Код 1500А/01 ре зер вни
то чак по ста вљен је на ле -
вој стра ни на цен трал -
ном де лу во зи ла. На мо -
де лу 1500А/02 укло њен
је ре зер вни то чак и на
ра чун тог про сто ра про -
ши ре на су вра та. Те ло
1500А/02 би ло је кра ће,
а пр тља жник ве ћи. Не -
мач ки во за чи ја ко су це -
ни ли 1500А/02 због до -
бре упра вљи во сти и по -
вољ не по де ле ма се у од -
но су 50:50 од сто на сва -
ку осо ви ну. Си стем хла -
ђе ња са два вен ти ла то -
ра, по ста вљен из над мо -
то ра, из у зет но се це нио
у Вер мах ту, по себ но у је -
ди ни ца ма ко је су се бо -
ри ле у се вер ној Афри ци. 

У по го ни ма „Шта је -
ра” мон ти ра но је 12.450
ша си ја, по чев од сре ди -
не 1941. го ди не, а у две

го ри ју 1,5 то не са ин тер ним озна ка ма
Kfz. 12, Kfz. 15 и Kfz. 70 итд. То су би -
ла во зи ла за пре воз љу ди са осам се -
ди шта, ла ка тран спорт на во зи ла са
два се ди шта и ко манд на во зи ла са
шест се ди шта и че тво ро вра та, из ве -
де на са плат не ним по крет ним кро вом.
Озна ка Kfz. 21 од но си ла се на ка бри о -
ле те „ко ман дер ва ген” са уре ђе ном
уну тра шњо сти во зи ла, ко ја се сма тра -
ла лук су зном за рат не при ли ке. Се ди -
шта су се ла ко пре тва ра ла у кре ве те.
Та ква во зи ла до де ље ња су ко ман дан -
ти ма Африч ког ко ра Ер ви ну Ро ме лу и
ка сни је Хан су Јир ге ну фон Ар ни му.
Бри тан ци су у Ту ни су до шли до Ар ни -
мо вог во зи ла ко је су пре ба ци ли у
отаџ би ну на те сто ве. 

На осно ву мо де ла 1500А у дру гој
по ло ви ни 1944. по че ла је про из вод ња
„шта је ра” 2000А, но си во сти две то не.

Већ по чет ком 1945. про -
из вод ња је пре ки ну та
због не до стат ка си ро ви -
на и енер ги је. У за вр ш -
ним бор ба ма Дру гог свет -
ског ра та за во де „Шта-
јер” за у зе ла је со вјет ска
ар ми ја. Во зи ла су од мах
из мон та же пре да та је -
ди ни ца ма, а ка сни је су
слу жи ла за ци вил не на -
ме не. По не ка су мо ди -
фи ко ва на у ва тро га сна
во зи ла. 

Пар ти зан ско

возило

У по сле рат ној об но -
ви у „Шта је ру” су, од
1946. го ди не, ор га ни зо ва -
ли про из вод ну ли ни ју за
мо дел 1500А, а за тим су
од 1947. по че ли да про из -
во де де ри ва те са ди зел
мо то ром и про ду же ном
ка ро се ри јом. Во зи ла ко ја
су на ста ла на ба зи ори ги -
нал ног Пор ше о вог про -
јек та оста ла су у про из -
вод њи чак 27 го ди на. 

У Ју го сло вен ској ар -
ми ји „шта јер 1500” био
је по што ван и пре сти -

Осим основ них стан дар ди зо ва -
них мо де ла, у ма лим ко ли чи на ма из -
ра ђи ва ни су ауто бу си по зна ти као
„ом ни бус” за пре воз 8–10 љу ди у по -
т пу но за тво ре ној ви со кој ка ро се ри -
ји. „Ом ни бус” се ла ко пре тва рао у
са ни тет ско во зи ло. По себ на ва ри -
јан та има ла је, уме сто пе ну ма ти ка,
ме тал не точ ко ве за кре та ње же ле -
знич ком пру гом.

Омнибус

не мач ке фа бри ке – „Ван де рер (Wande-
rer)/Ауто Уни он АГ” и од 1944. у по го -
ну „Ауди” мон ти ра но је око 5.600 ша -
си ја. Ка ро се ри је су углав ном до ла зи ле
из фа бри ке „Ло нер-Вер ке” (Lohner-
Werke) из Бе ча и би ле су ускла ђе не са
стан дар ди ма не мач ке вој ске за ка те -

„Штајер 1500/A01” наоружан

са два митраљеза MG34, позната

„шарца”, на тргу Славија током

прославе прве годишњице 

ослобођења Београда

20. октобра 1945. године



жан део рат ног пле на.
Обич но су ко ман дан ти
је ди ни ца „при сва ја ли”
за се бе во зи ла ко ја су
би ла оста вље на дуж
прав ца по вла че ња си -
ла Осо ви не. По сле ра -
та „шта је ри” су углав -
ном оста ли та мо где су
се за те кли, и по ред на -
сто ја ња да се про ве де
уни фи ка ци ја во зног
пар ка по је ди ни ца ма
Ју го сло вен ске ар ми је. 

До каз о то ме ко ли -
ко се „шта јер 1500А”
сма трао пре сти жном
тех ни ком је сте од лу ка
да се на пр вој по сле -

„шта је ра”, за ар ти ље ри ју II ар ми је три
„шта је ра”, за ар ти ље ри ју V ар ми је је -
дан „шта јер”, за Ко ман ду по за ди не
шест „шта је ра”... 

Про бле ми око ду го роч ног одр жа -
ва ња во зи ла из рат ног пле на би ли су,
ме ђу тим, пре те шки, пр вен стве но због
не до стат ка ре зер вних де ло ва, а че сто и
због не по сто ја ња пре ци зне еви ден ци је

где би се по треб ни де -
ло ви мо гли про на ћи. За -
то су „шта је ри 1500А”
ти хо не ста ли у пр вим
по сле рат ним го ди на ма,
а ко ман дан ти су по че ли
да се во зе у аме рич ким
ко манд ним во зи ли ма
„доџ”. 

Углед слав не ау -
стриј ске мар ке „Шта -
јер” на Бал ка ну вра тио
је услов ни на след ник
мо де ла 1500А, са истом
нор ма тив ном но си во -
сти од 1,5 то на – „пин -
цга у ер”. 

А. РА ДИЋ

15. децембар 2010.32

Мо тор: Шта јер са осам ци лин да ра сна ге 55 kW (75
КС) на 2.700 о/min, радна запремина 3.517 cm³
Резервоар за гориво: ...........................................100 l
Потрошња горива:
на путу ...................................................24 l на 100 km
ван пута .................................................36 l на 100 km
Максимална брзина: 
на путу ..............................................................90 km/h
ван пута ............................................................45 km/h
Маса празног возила: .....................................2.485 kg
Максимална маса: ...........................................4.160 kg
Дужина: .........................................................5.080 mm
Ширина: ........................................................2.030 mm
Висина: ..........................................................2.320 mm

Тактичко-техничке карактеристике
рат ној ве ли кој па ра ди, одр жа ној у Бе о -
гра ду по во дом пр ве го ди шњи це осло -
бо ђе ња – ок то бра 1946 – од ре де за во -
зи ла ко је ће пред во ди ти па рад не еша -
ло не. У то вре ме је ди ни це су би ле си -
ро ма шне мо то ри за ци јом, па је по себ -
ним на ре ђе њем Ге не рал шта ба (стр.
пов. 1104) од 3. ок то бра 1946. обез бе -
ђен по тре бан број „шта је ра” за при ка -
зи ва ње пред гра ђа ни ма Бе о гра да, Ти -
том, др жав ним вр хом и пољ ским пред -
сед ни ком, ко ји је био пр ви ви со ки зва -
нич ник са ве зни ка у по се ти Ју го сла ви -
ји. За па ра ду је Са о бра ћај но оде ље ње
Ге не рал шта ба мо ра ло да обез бе ди во -
зи ла при ку пља њем из ра зних са ста ва –
за ар ти ље ри ју I и III ар ми је по два

Основна варијанта „штајера 1500/A01” 

за превоз људства на улицама Београда

19. октобра 1946. године

У духу времена, маја 1948, пратња Титове 

штафете позира на „штајеру 1500/A02” 

у Младеновцуu на путу из Битоља

до Београда



На ави о ни ма ти па 
Бф-109Г у по рат ном 
пе ри о ду екс пло а та ци је
у Ју го сло вен ском 
рат ном ва зду хо плов ству
ле те ло је око сто ти ну
пи ло та, ко ји су има ли
ви ше од 5.300 
са ти на ле та. 
Не ки ма тај ави он 
ни је ле жао због сво јих 
осо би на, али су га мно ги
упра во због то га 
за во ле ли. Јед но вре ме
по пу лар ни „гу ста ви“
има ли су и спе ци јал ну
на ме ну – чи ни ли су
ва зду шну од бра ну 
Ти то ве ре зи ден ци је 
на остр ву Бри о ни.

свет ском ра ту, а тај обра зац при ме њен
је и по сле ра та у мла зној ави ја ци ји. 

Глав ну сна гу ло вач ке ави ја ци је Не -
мач ке на по чет ку Дру гог свет ског ра та,
све до кам па ње на ис то ку про тив СССР-
а, чи ни ли су ме серш ми ти Бф-109Е, ка -
квим је би ло опре мље но и Ва зду хо плов -
ство вој ске Кра ље ви не Ју го сла ви је апри -
ла 1941. го ди не. Нај по зна ти ја и нај ма сов -
ни ја ва ри јан та под на дим ком „гу став“
(Бф-109Г) про из ве де на је око 23.500 при -
ме ра ка, а по ја ви ла се по чет ком 1942. го -
ди не. Пр ве вер зи је ушле су у на о ру жа ње
то ком ле та исте го ди не. Од прет ход них
ва ри јан ти раз ли ко вао се пре све га по ја -
чем мо то ру ДБ-605 од 1.475КС (1.088
кW). Зах те ви фрон та до ве ли су до мно го -
број них под ва ри јан ти „гу ста ва“ и њи хо -
вих да љих раз ра да (би ло их је ви ше од

сто у ра зним ком би на ци ја ма мо то ра, на -
о ру жа ња и опре ме). Пр ва ма сов но про -
из во ђе на ва ри јан та ла ки ло вац Г-2, Г-4
имао је ка би ну под при ти ском за лет на
ве ћој ви си ни, Г-6 је био уни вер зал на
плат фор ма за раз ли чи те ком пле те на о -
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Раз вој ва ри јан ти ло вач ких ави о на „ме серш мит“ Бф-109

ЈУ ГО СЛО ВЕН СКИ ГУ

Н
ај чу ве ни ји не мач ки ло вац
Дру гог свет ског ра та „ме -
серш мит 109“ у мно гим
аспек ти ма је нај ве ћи. Нај -
ви ше про из во ђен ло вац

свих вре ме на (око 35.000 при ме ра ка
свих вер зи ја), њи ме је по стиг ну то нај ви -
ше ва зду шних по бе да у исто ри ји ра то -
ва ња, а био је и глав ни ло вач ки ави он си -
ла Осо ви не. Про то тип је по ле тео 1935,
а пр ва се риј ска ва ри јан та Б ушла је у
про из вод њу 1937. го ди не. Исте го ди не
по сла ни су у Шпа ни ју у са став ле ги је
Кон дор ра ди про ве ре бор бе них мо гућ -
но сти. Том при ли ком мла ди не мач ки пи -
лот Вер нер Мел дерс осми слио је бор бе -
ну фор ма ци ју „че ти ри пр ста“, где че ти -
ри ави о на раширенa у ва зду ху као вр хо -
ви пр сти ју чи не оде ље ње од два па ра, у
ко ме сва ко шти ти сва ко га. То је осно ва
успе ха не мач ких пи ло та ло ва ца у Дру гом

Q8
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зи је (I и II гру пе) на о ру жа на лов ци ма Бф-
109Г. Од кра ја 1943. па до кра ја ле та
1944. не мач ку ПВО у Ју го сла ви ји, од је -
ди ни ца опре мље них ави о ни ма Бф-109Г,
чи ни ле су осим ЈГ27 и три гру пе ЈГ77, I и II
гру па ЈГ53, I гру па ЈГ4, II гру па ЈГ51, два
пу ка за бли ско из ви ђа ње (Nach Aufkla -
rung grup pe XI и XII) и јед на еска дри ла за
бли ско из ви ђа ње „Хр ват ска“ (Nach Aufk-
la rung staf fel Kro a tien“). 

За своје оперативне потребе те је -
ди ни це ко ри сти ле су сле де ће аеро дро ме:
Зе мун, Но ви Сад, Пан че во, Али бу нар, Ко -
вин, Ниш, Ско пље, Под го ри ца, Мо стар,
Са ра је во, Ба ња лу ка, Кра ље во, Кру ше вац,
аеро дро ме око За гре ба (Луч ко, Пле со и
Бо рон гај), Цер кље и Љу бља на. По вре ме -
но су ко ри шће на и ле те ли шта код Др ни -
ша, Ник ши ћа, При шти не, Ле сков ца, Бо -
ро ва, Сом бо ра, Еч ке, Ва ра жди на, Ма ри -
бо ра, Вр шца и Бе ле Цр кве.

Хр ват ски пи ло ти, као при пад ни ци
ле ги о нар ских је ди ни ца, до би ли су при ли -
ку да се опро ба ју на Бф-109Г на ис точ ном
фрон ту по чет ком ју ла 1942. у са ста ву
ЈГ52. Све до је се ни 1944. бо ри ле су се
про тив со вјет ског ва зду хо плов ства оба -
вља ју ћи ло вач ке за дат ке на том ти пу ави -
о на. Мно ги од њих сте кли су зва ње ва зду -
шног аса. Ва зду хо плов ство НДХ при ми ло
је пр ве Бф-109Г по чет ком де цем бра 1944.
го ди не. До кра ја ра та кроз са став 2. ло -
вач ког ја та 1. зра ко плов не ску пи не у За -
гре бу при мље но је укуп но 35 ави о на Бф-
109Г/К раз ли чи тих под вер зи ја (Г-6, Г-10,
Г-12, Г-14 и К-4). Све вре ме ко ри шће ња
опе ри са ли су са аеро дро ма око За гре ба.

Ру му ни ја, не мач ки са ве зник, при ми -
ла је укуп но око 200 „гу ста ва“ од про ле -
ћа 1943. до ав гу ста 1944. у вер зи ја ма Г-2,
Г-4, Г-6, озна че них бро је ви ма од 1–200.
Фа бри ка ави о на ИАР у Бра шо ву по че ла
је у про ле ће 1944. ли цен цну про из вод њу
се ри је од 48 Бф-109Г-2, озна че них бро је -
ви ма 201–248. Због при бли жа ва ња со -
вјет ских сна га, 23. ав гу ста у Ру му ни ји је
из вр шен пуч и сме на вла сти и пре шли су
на дру гу стра ну. Фа бри ка ИАР на ста ви -
ла је про из вод њу и у 1945. из ра дом се -
ри је од 75 ави о на Бф-109Га-4/Га-6, озна -
че них бро је ви ма 301–375. По сле ра та, у
окви ру ру мун ског РВ фор ми ра не су две
ло вач ке је ди ни це ран га ди ви зи је: Фло ти -
ла 1 Ва на то а ре са Бф-109Г и Фло ти ла 2
Ва на то а ре са ИАР-80/81. У пе ри о ду по -

сле ју на 1946. пре о ста ла је са мо пр ва је -
ди ни ца ко ја је ка сни је пре о ру жа на со -
вјет ским лов ци ма Ла-9.

Бу гар ско ва зду хо плов ство је пр вих
23 Бф-109Г-2 при ми ло у мар ту 1943. а до
кра ја го ди не још 61 Бф-109Г-2/Г-4/Г-6,
ко ји су ушли у са став бу гар ске 6. ло вач ке
ди ви зи је. До кра ја ав гу ста 1944. при мље -
но је још око 60 ло ва ца Бф-109Г-6. У ва -
зду шним бор ба ма про тив са ве знич ке
ави ја ци је, тим ави о ни ма деј ство ва но је
ма њим оде ље њи ма и са аеро дро ма у Ни -
шу и Ско пљу. Бу гар ско ва зду хо плов ство
је 30. ав гу ста има ло 108 „гу ста ва“. У сеп -
тем бру 1944. про ме ни ли су стра ну и од
8. сеп тем бра по че ли да ле те про тив Не -
ма ца, над те ри то ри јом Грч ке и Ју го сла ви -
је. До кра ја но вем бра, из гу би ли су око 10
Бф-109Г.

По за вр шет ку Дру гог свет ског ра -
та, из под зем ног скла ди шта фа бри ке
ави о на WNF код беч ког Но вог Ме ста,
пре ба че на је ве ћи на за пле ње них Бф-
109Г-10/Г 14 же ле зни цом на аеро дром
Цел твег у Аустри ји. Део пле на до де љен
је и Бу гар ској. Из Пе чу ха је у ма ју и ју ну
1945. упу ће но 22 бу гар ска пи ло та у
Цел твег да би пре ле та ли те ави о не. По -
чет ком ју на по че ло је пре ба ци ва ње у
Пе чух ода кле су од 6. ју ла пре ле та ли у
Бу гар ску са сле та њем у Бе о гра ду (Зе -
мун). За ван ред но сле та ње ко ри шћен је
и аеро дром у Ни шу. При ли ком тих ле -
то ва стра да ло је не ко ли ко ави о на, али
ви ше од 30 сти гло је у Бу гар ску. 

Рат ни плен
Пр ви Бф-109Г пао је у ру ке пар ти -

зан ских је ди ни ца у Гор ском Ко та ру 10.
сеп тем бра 1943, ка да се јед ним ави о ном
тог ти па при сил но спу стио не мач ки пи -
лот ло вац по руч ник Јо зеф Тур нер (ро дом
из тих кра је ва), ко ји је остао у пар ти за -
ни ма. У Сло ве ни ји, До лењ ска код Шен -
тви да, 26. мар та 1944. при нуд но се спу -
стио још је дан „гу став“ са из ву че ним
стај ним тра пом, иако оште ћен ми тра ље -
ском ва тром. Пи лот је по бе гао, а је ди ни -
це сло ве нач ког 7. кор пу са НОВЈ су га за -
пле ни ле, де мон ти ра ле и де ло ве пре ба ци -
ле у ра ди о ни цу у Ста рим Жа га ма. Сед мог
ок то бра 1944, при ли ком пре ле та Но ви
Сад–За греб, спу стио се код Ли пи ка бли -
зу Па кра ца, не мач ки Бф-109Г-8 услед
ква ра на мо то ру. Пи лот, на ред ник Вил -
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ру жа ња, за ви сно од на ме не, Г-8 је так -
тич ки из ви ђач, ви син ски ло вац Г-10
(опре мљен мо то ром са тур бо ком пре со -
ром ДБ 605Д) био је нај бр жи у фа ми ли ји,
дво сед Г-12 ко ри шћен је за пре о бу ку пи -
ло та ло ва ца, а Г-14 је по след ња ма сов но
из ра ђи ва на ва ри јан та са нај бо љим или
ра том из ну ђе ним ка рак те ри сти ка ма од
прет ход них. 

Не при ја тељ ски ави о ни
над Ју го сла ви јом
Бор бе на при ме на Бф-109Г на ју го -

сло вен ском про сто ру по че ла је у ле то
1943, не што пре ка пи ту ла ци је Ита ли је.
Од ло вач ких је ди ни ца (Jag dwaf fe) не мач -
ког ва зду хо плов ства (Luft waf fe) опре мље -
них ави о ни ма „ме серш мит“ Бф-109Г (Me -
serschmitt Bf-109G), пр ва је узе ла уче шће
27. ло вач ка ди ви зи ја (Jag dgeschwa der 27
– JG27), у по чет ку са два сво ја пу ка (III и
IV груп е), а у ка сни јим фа за ма ра та при -
дру жи ла су се и дру га два пу ка те ди ви -



хелм Бруст је за ро бљен, ави он де мон ти -
ран и пре ба чен на пар ти зан ски аеро -
дром Во ћин код По драв ске Сла ти не (ле -
те ли ште 6. сла вон ског кор пу са НОВЈ),
где је по пра вљан. Фе бру а ра 1945. Нем -
ци за у зи ма ју аеро дром Во ћин и за пле њу -
ју и тај ави он. 

По чет ком сеп тем бра 1944. зе маљ -
ска ор га ни за ци ја не мач ког ва зду хо плов -
ства у Ба на ту прак тич но се рас па ла
услед деј ства са ве зника, ко ји су са мо у
пр вој не де љи сеп тем бра уни шти ли 106
не мач ких ави о на на зе мљи. Услед то га,
пр вих да на ок то бра 13. еска дри ла не -
мач ке 151. ју ри шне ва зду хо плов не ди ви -
зи је (13/SG151) у Ко ви ну, опре мље на ју -
ри шним ави о ни ма Fw-190F, при вре ме но
је при ми ла у свој са став из ва зду хо плов -
ног пар ка у Пан че ву (Feldluftpark) осам
ави о на Бф-109Г-6 и је дан Бф-109Г-8. У
му ње ви том на пре до ва њу је ди ни ца со -
вјет ске ар ми је (86. и 109. гар диј ске стре -
љач ке ди ви зи је) за у зет је аеро дром у Ба -
нат ским Кар лов ци ма (Али бу нар) на ко ме
Со вје ти за пле њу ју 36 не мач ких ави о на,
ме ђу ко ји ма и 13 ис прав них Бф-109Г. У
ме ђу вре ме ну, со вјет ске и ју го сло вен ске
је ди ни це за у зи ма ју и аеро дром Ко вин,
где за пле њу ју ис прав не ави о не „гу став“
из 13/SG151. На тим ави о ни ма со вјет ски
вој ни ци ис ка љу ју бес оште ћу ју ћи не ко -
ли ко. Ра ди оспо со бља ва ња пре о ста лих
ле те ли ца упу ће на је у Ко вин ју го сло вен -
ска тех нич ка еки па из Пан че ва. Оште -
ће не ави о не, ко је ни су мо гли да оспо со -
бе, рас кло пи ли су и од ве зли у пан че вач -

ку ва зду хо плов ну ра ди о ни цу, где су ис -
ко ри шће ни за ре зер вне де ло ве. 

По пра вље не ави о не пре ле те ли су из
Ко ви на, по чет ком 1945. на зе мун ски
аеро дром пи ло ти ко ји су има ли ис ку ства
у ле те њу на том ти пу ави о на. Пре ма се -
ћа њу са вре ме ни ка, пре ле те ло је шест

Бф-109Г, а пи ло ти ра ли су: ма јор Адум Ро -
мео и ка пе та ни Јан ко Доб ни кар и Ма то
Ду ко вац. При ли ком тих пре ле та до го ди -
ло се и не ко ли ко ин ци де на та: на пр вом
по ку ша ју по ле та ња Доб ни ка ру је ави он
по бе гао са прав ца, а Ду ко вац је на вод но
имао удес на сле та њу у Зе му ну. Ави о ни
су пре да ти Еска дри ли за ве зу Вр хов ног
шта ба НОВЈ и до би ли су еска дрил ске
бро је ве: 2, 3, 13, 14 и 15. Све до по чет ка
ма ја по вре ме но су им за пу шта ни мо то ри

на зе мљи. Ави он Бф-109Г-6 (број 3) по -
пра вљан је то ком апри ла у Аеро план ској
ра ди о ни ци Пан че во. 

Ра ди по ја ча ња сна га Мо стар ске
еска дри ле, ко ја је по чет ком ма ја због
деј ства по чет нич ким је ди ни ца ма у до -
ли ни Не ре тве, пре ба зи ра ла на аеро -
дром Рај ло вац крај Са ра је ва, Ко ман да
ва зду хо плов ства ЈА од лу чи ла је да упу -
ти и тро феј не бор бе не ави о не Бф-109Г.
У пр вој по ло ви ни ма ја три ави о на при -
пре ма на су на аеро дро му у Зе му ну, а за
пре лет су од ре ђе ни пи ло ти пот по руч -
ник Вла ди мир Шпо љар, пот по руч ник
Ста ни слав Џо џо вић и вод ник Вла ди мир
Пу зић. Шпо ља ру се на проб ном ле ту
ни је из ву кла ле ва но га стај ног тра па па
је при нуд но сле тео. Су тра дан је Џо џо -
вић на пр вој про би по ле та ња имао про -
бле ма са коч ни ца ма. По ку шао је по но -
во, али је услед ло ма но ге пре вр нуо Бф-
109Г и уни штио га, а он је остао не по -
вре ђен. Због тих ин ци де на та „гу ста ви“
из Зе му на ни су по сла ти у Рај ло вац.

У ме ђу вре ме ну, хр ват ски зра ко -
плов ци ма сов но су пре бе га ва ли на Ис -
точ ном фрон ту и код ку ће, у пар ти за не
или код са ве зни ка у Ита ли ју. Пи лот, вод -
ник Асим Кор кут сле тео је 25. мар та
1945. на РАФ-ов аеро дром Шка бр ње
код За дра ави о ном Бф-109Г. Ави он су
убр зо оче ру па ли са ве знич ки вој ни ци,
лов ци на су ве ни ре. Бој ник (ма јор) Јо сип
Хе ле брант и стра жник (вод ник) Вин ко
Та та ре вић при ли ком из вр ше ња за дат ка
20. апри ла 1945. одво ји ли су се од во де -

Пре ма за дат ку број 28 Ко ман де
ЈРВ, у са рад њи 7. оде ље ња Ва зду хо -
плов ног ин сти ту та и ВОЦ-a, из вр ше но
је апри ла 1950. упо ред но ис пи ти ва ње
Бф-109Г-6 и Бф-109Г-10. Mе ре на је
мак си мал на те жи на, нај ве ћa бр зи нa
при зе мљи и ду жи на по ле та ња. Би ло је
укуп но де вет ле то ва од ко јих је управ -
ник ВОЦ-а  ма јор Ни ко ла Цви кић из -
вео два. Он се још ра ни је то ком 1949.
упо знао са осо би на ма јед ног Бф-109Г-
2, ко ји је до де љен ВОЦ-у на ис пи ти ва -
ње (ев. бр. 9661) и на ко ме је 22. ок то -
бра 1949. имао лак ши удес.

ИС ПИ ТИ ВА ЊА 

Техничко особље 172.вп на аеродрому

Земуник, 1951. година



ће па тро ле у ви си ни Сла вон ског Бро да,
пре бе гли на стра ну ЈА и сле те ли на аеро -
дром Мо стар. Њи хо ви ави о ни Бф-109Г,
бро је ви 2103 и 2105, укљу че ни су у са -
став Мо стар ске еска дри ле, до би ли су но -
ве ју го сло вен ске озна ке и при пре мље ни
за бор бе на деј ства. Пр ви за да так оба пи -
ло та из ве ла су 7. ма ја са аеро дро ма Мо -
стар, а ра ди бо љег са деј ства са тру па ма
на зе мљи са оста лим ави о ни ма Мо стар -
ске еска дри ле, пре ле ћу на а. Рај ло вац 8.
ма ја. Ода тле су 9. ма ја деј ство ва ли у ре -
јо ну пла ни не Зе лен го ре. У по врат ку са
за дат ка, услед не по вољ ног вре ме на и гу -
бит ка ори јен та ци је, при нуд но су сле те ли
се вер но у ре јон Сла вон ског Бро да. 

При ли ком ле та у па тро ли са аеро -
дро ма Луч ко, вод ник Ми лан Грм је 23.
апри ла пре бе гао и при нуд но сле тео са
сво јим „гу ста вом“ на Је лас по ље код Сла -
вон ског Бро да, где је оста вио ави он и
при дру жио се по ро ди ци. Ави он је ка сни -
је про на ђен, пре ба чен на ле те ли ште код
Сла вон ског Бро да и 21. ју на пре ве зен же -
ле зни цом у За греб, у ра ди о ни цу у Са мо -
бор ској 9. Осло бо ђе њем За гре ба, 8. ма -
ја, ЈА за пле ни ла је ве ли ке ко ли чи не ва -
зду хо плов ног ма те ри ја ла ме ђу ко ји ма и
ави о ни Бф-109Г/К. У око ли ни аеро дро ма
Бо рон гај за пле њен је је дан са кри ве ни
Бф-109 (нај ве ро ват ни је ва ри јан те К). У
авио-ра ди о ни ци на Са мо бор ској це сти
бр. 9 за пле ње на су два „гу ста ва“ број

2111 и 2113 на оправ ци. На аеро дро му
Луч ко за пле ње но је де вет не ис прав них
Бф-109Г од ко јих пет хр ват ских, три не -
мач ка и је дан ма ђар ски. Да љим на пре до -
ва њем, је ди ни це ЈА у Сло ве ни ји су на
аеро дро му у Цер кљу, у хан га ру, за те кле
је дан хр ват ски „гу став“ (нај ве ро ват ни је
лич ни ави он над сат ни ка Љу де ви та Бен -
це ти ћа, број 2122, ко јим је при нуд но сле -
тео 7. ма ја) и у Љу бља ни је дан те шко
оште ће ни не мач ки Бф-109Г. Од по ме ну -
тих ва зду хо пло ва, оспо со бља ва ни су „гу -
ста ви“ са Луч ког, Бо рон га ја, ра ди о ни це у
Са мо бор ској и Цер кља, укуп но се дам
ави о на.

Пр ви по рат ни лет „ме серш ми та“ са
аеро дро ма Луч ко био је из ме ђу 20. и 25.
ма ја ка да су пи ло ти Шпо љар и за став ник
Дра гу тин Жа у хар пре ба ци ва ли два Бф-

109Г на а. Рај ло вац за по тре бе Мо стар -
ске еска дри ле. Том при ли ком Шпо љар је
ис прав но сле тео док је Жа у хар имао при -
нуд но сле та ње на сто мак у бли зи ни же -
ле знич ке ста ни це Се ми зо вац, услед не -
до стат ка го ри ва. Шпо љар је тим ави о ном
28. ма ја имао и је дан бор бе ни лет. По по -
врат ку у За греб, у пе ри о ду од 17. до 20.
ју ла, исти пи ло ти из вр ши ли су про бу два
Бф-109Г, ка да је Шпо љар имао удес на а.
Луч ко због от ка за хи дра у ли ке, а на ред -
ног да на је Жа у хар при нуд но сле тео код
Врап ча бли зу За гре ба, због пре стан ка ра -
да мо то ра. Пи ло ти дру га два Бф-109Г
пре ле те ла су са Луч ког за Мо стар по чет -
ком ав гу ста. 

Кра јем 1945. сви оспо со бље ни и у
на о ру жа ње уве де ни Бф-109Г би ли су рас -
по ре ђе ни на три ло ка ци је – че ти ри ави о -
на у Об ла сној авио-ра ди о ни ци на а. Зе -
мун (сви Г-6, ев. бр. 9601–9604), три у
Аеро план ској ра ди о ни ци Мо стар (Г-6 ев.
бр. 9605, Г-14 ев. бр. 9607 и 9609), два у
Тре на жној еска дри ли IV Ва зду хо плов не
об ла сне ко ман де (ВОК) у За гре бу (Г-14
ев. бр. 9606 и 9608), а је дан је остао у IV
Об ла сној авио-ра ди о ни ци (ОАР) и оспо -
со бљен је 1946. (Г-6/Р2, ев. бр. 9610). То -
ком две го ди не екс пло а та ци је ти ави о ни
су ма ло ко ри шће ни, прак тич но са мо ра -
ди одр жа ва ња ис прав но сти. Од лу ком
Шта ба ва зду хо плов ства ЈА рас хо до ва ни
су као не пер спек тив ни за да љу упо тре -
бу, за јед но са мо то ри ма, по чет ком 1947.
и пре да ти на от пад.

Пре у зе ти од Бу га ра
При ча о „гу ста ви ма“ на не бу Ју го -

сла ви је би ла би ов де за вр ше на да след
по ли тич ких окол но сти ни је не на да но до -
де лио тим ле ген дар ним ави о ни ма, ка ко
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МА СКИР НО БО ЈЕ ЊЕ  

Основ но бо је ње „гу ста ва“ би ло
је у скла ду са та да шњим пра ви ли ма
ко ји су про пи са ни за фар ба ње ави о -
на ЈРВ: од о зго сред ње си вом бо јом, а
од о здо све тло пла вом. Сло бод ни јим
ту ма че њем јед ног од упут ста ва за
бо је ње где је као мо гућ ност да та и
упо тре ба сме ђе бо је, по ја ви ла се и
тзв. африч ка ка му фла жа на „гу ста ви -
ма“ у ви ду не пра вил них по ља или пе -
га сме ђе бо је на не тих на гор њим по -
вр ши на ма ави о на пре ко основ не си -

ве. Као лич на обе леж ја ави о на за бе -
ле же не су спи ра ле на спи не ру ели се,
а два ко ман дан та пу ко ва има ла су и
по себ но озна че не ави о не: Пе тар Об -
ра до вић ко ман дант 172. вп имао је на
тру пу свог Бф-109Г-14 ев. бр. 9644
ис цр та ну му њу, на вод но у бо ја ма ју -
го сло вен ске тро бој ке, а Ми лош Ми -
ли кић ко ман дант 83.вп на ре дио је да
се ње гов лич ни Бф-109Г пот пу но цр -
но обо ји, та ко ђе са му њом на тру пу
цр ве не бо је. 

Пилоти новог ваздухопловства испред

трофејног „густава”



ће се ка сни је по ка за ти, јед ну од ва жни -
јих уло га у ло вач ким сна га ма по рат ног
ЈРВ. Већ пре ма на го ве шта ји ма са пре ли -
ми нар них са ста на ка во ђе них на Ми ров -
ној кон фе рен ци ји у Па ри зу (од ју ла до
сре ди не ок то бра 1946) зе мље са ве зни ци
у ан ти фа ши стич кој ко а ли ци ји, ко ји ма је
при па да ла и Ју го сла ви ја, ја сно су ста ви -
ле до зна ња не мач ким са ве зни ци ма у
Евро пи у Дру гом свет ском ра ту да ће им
би ти на мет ну те оба ве зе пла ћа ња рат не
ште те и да ће има ти знат на огра ни че ња
у по гле ду ве ли чи не вој них сна га. У пот -
пу но но вој си ту а ци ји за те кла се и Бу гар -
ска ко ја је оче ки ва ла да је, пре ла ском
1944. на стра ну са ве зни ка, до би ла но -
ви ста тус. У то вре ме од но си Ју го сла ви -
је и Бу гар ске, по себ но по ли тич ки и вој -
ни, би ли су на уз ла зној ли ни ји ко ја је
тре ба ло да се кру ни ше бу ду ћим ује ди -
ње њем у Бал кан ску фе де ра ци ју. Пре ма
пр вим на цр ти ма од ре да ба Ми ров не
кон фе рен ци је, Бу гар ској је од ре ђе но
знат но сма ње ње ору жа них сна га, а ве -
ли чи на вој ног ва зду хо плов ства огра ни -
че на је на 90 бор бе них ави о на. У том
тре нут ку бу гар ско вој но ва зду хо плов -
ство би ло је у фа зи опре ма ња је ди ни ца
знат ним ко ли чи на ма бор бе них ави о на
со вјет ског по ре кла, а рас по ла га ло је и
ве ћим бро јем не мач ких Бф-109Г, на сле -
ђе ним из рат ног пе ри о да и до би је них
рат ним пле ном из Аустри је.

Кра јем ју ла 1946. бу гар ски ко ман -
дант ва зду хо плов ства ге не рал За ха ри
За ха ри јев обра тио се ју го сло вен ском ам -
ба са до ру у Со фи ји са иде јом, ко ју је, ка -
ко је ре као, до нео на соп стве ну ини ци ја -
ти ву, да се сав бу гар ски ва зду хо плов ни
ви шак (пре ко 200 бор бе них ави о на) пре -
ба ци у Ју го сла ви ју и усту пи без ика кве
на док на де. У про тив ном, мо ра ју их уни -
шти ти. На чел ник Ге не рал шта ба ЈА ге не -
рал Ко ча По по вић, ко ји је о ово ме од мах
де пе шом оба ве штен, дао је на чел ну са -
гла сност и оба ве стио на шег ам ба са до ра
у Бу гар ској да, уко ли ко је ствар хит на,
ави о ни мо гу од мах пре ле те ти у Но ви
Сад. У том тре нут ку ис прав них и спо соб -
них за лет би ло је око 40 бу гар ских Бф-
109Г на аеро дро му Кар ло во, при ку пље -
них на чу ва ње при њи хо вом ва зду хо -
плов ном за во ду. 

Вре ме пре ба ци ва ња ви шко ва бу -
гар ских ави о на у Ју го сла ви ју од ло же но је

до тре нут ка пот пи си ва ња Па ри ског ми -
ров ног уго во ра 10. фе бру а ра 1947. го ди -
не. По ред оста лог, та да је на аеро дро му
Кар ло во би ло спрем но 48 ави о на Бф-
109Г за лет, још 12 је би ло де мон ти ра но
уз мо гућ ност тран спор та во зом, а при ку -
пље но је и 40 ва го на ре зер вних де ло ва за
ове ави о не. На по нов но ин си сти ра ње бу -
гар ског Ко ман дан та ва зду хо плов ства, Ју -
го сла ви ја је при хва ти ла да при ми на при -
вре ме но чу ва ње ави о не Бф-109Г. Ка ко у
том мо мен ту ни је би ло ин те ре со ва ња за

опре ма ње Ју го сло вен ског рат ног ва зду -
хо плов ства тим ти пом ави о на, јер се ду -
го роч но осла ња ло на на бав ке из Со вјет -
ског Са ве за, ге не рал За ха ри јев пред ло -
жио је да по ку ша мо да их про да мо Че си -
ма, а ако они не бу ду за ин те ре со ва ни мо -
же мо да их ис ко ри сти мо као си ро ви ну!
Од лу че но је да се до сре ди не 1947. де -
мон ти ра и упу ти же ле зни цом 48 Бф-109Г
у За греб на аеро дром Бо рон гај на скла -
ди ште ње. 

Раз вој ЈРВ са ослон цем на Со вјет ски
Са вез ни је се од ви јао пре ма оче ки ва њи -
ма. Про бле ми су на сту пи ли још ка да је
ју го сло вен ска де ле га ци ја би ла на пре го -
во ри ма у Мо скви кра јем 1946. го ди не,
ра ди пот пи си ва ња но вог уго во ра о вој -
ним ис по ру ка ма у 1947, а кул ми ни ра ли су
то ком ле та 1947, услед мно го број них не -
ис пу ње ња уго во ром пред ви ђе них оба ве -

за за Ју го сло вен ску ар ми ју. Бор бе ни ави -
о ни и ре зер вни де ло ва за оне ко ји су већ
би ли у на о ру жа њу ни су ис по ру чи ва ни
пре ма пла ну. Ста ње у ло вач ким сна га ма
ЈРВ на пре ла зу 1947/48 би ло је и по ред
ис по ру ке 40 ло ва ца Јак-9П кри тич но. До -
не кле су то убла жи ле ис по ру ке из бу гар -
ских ви шко ва по чет ком 1947. го ди не. 

Суд би на ло ва ца Бф-109Г на скла ди -
ште њу у За гре бу и да ље ни је би ла ре ше -
на. По чет ком фе бру а ра 1948. у Со фи ји је
бо ра вио ди рек тор че хо сло вач ког ва зду -
хо плов ства ра ди ку по ви не бу гар ских Бф-
109Г. Због то га је сре ди ном фе бру а ра
био и у Бе о гра ду и За гре бу. На ин си сти -
ра ње ко ман дан та бу гар ског ва зду хо плов -
ства, пи та ње Бф-109Г у Ју го сла ви ји раз -
ре ше но је у ма ју 1948. ди рект ним раз го -
во ром два ју ко ман да на та ва зду хо плов -
ства: ју го сло вен ског ге не ра ла Зден ка
Уле пи ћа и бу гар ског ге не ра ла За ха ри ја
За ха ри је ва. Наш ко ман дант је ин фор -
ми сан да бу гар ско ва зду хо плов ство
рас по ла же са 91 Бф-109Г (16 ави о на
вер зи је Г-2, три Г-4, 43 Г-6, 17 Г-10 и 12
Г-14), од че га је део већ ра ни је пре ба -
чен у За греб. Пред ло же но је да се сви
усту пе на шем РВ за ком пен за ци ју у ко о -
пе ра циј ским по сло ви ма ва зду хо плов них
ин ду стри ја обе зе мље. Уз са гла сност нај -
ви ших ру ко во ди ла ца ЈА у ју лу 1948. ко -
ман дант ЈРВ ге не рал-лајт нант Зден ко
Уле пић и ко ме сар ЈРВ ге не рал-ма јор Ми -
ли ја Ста ни шић овла шће ни су да пот пи шу
уго вор о пре у зи ма њу свих ави о на Бф-
109Г од Бу гар ске. 

Пре о бу ка 
У ме ђу вре ме ну, по че ло је мон ти ра -

ње ави о на у IV САР на а. Бо рон гај. До
кра ја ју на 1948. ком пле ти ра ни су сви
ави о ни, укуп но 47 Бф-109Г (ев. бр 9611
до 9657) и је дан дво сед Бф-109Г-12 (ев.
бр. 9941). Обо је ни су по на шем про пи су
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Из ви ђач ка спо соб ност пу ко ва
оја ча на је фор ми ра њем из ви ђач ких
оде ље ња од по че ти ри Бф-109Г у сва -
ком пу ку, а за те по тре бе угра ђе не су
со вјет ске аеро фо то ка ме ре К-24 у
труп, иза ка би не пи ло та. За успе шно
уве жба ва ње „ва зду шне бор бе“, еле -
мен та нео п ход ног за вр хун ску обу ку
пи ло та лов ца, и ефи ка сни ју про ве ру
ре зул та та бор бе ног деј ства, угра ђен је
у де сно кри ло ки но фо то ми траљез
(КФМ) Г 45, са те ле фо то објек ти вом
Ф12. На ави о ни ма, због уни фи ка ци је
и оства ри ва ња ра дио-ве зе са бом бар -
дер ским ави о ни ма (со вјет ског по ре -
кла) ра ди са деј ства, из ме ње не су ра -
дио-ста ни ца и угра ђе не со вјет ске АРС-
01, уме сто не мач ких FuG VII A на ави о -
ни ма Г-2 или FuG XVI Z, FuG.-XXV-А на
оста лим „гу ста ви ма“.

МО ДИ ФИ КА ЦИ ЈЕ 



и озна че ни на ци о нал ним обе леж ји ма: за -
ста вом на кор ми лу прав ца и рон де ла ма
ис под кри ла, еви ден циј ски бро је ви су ис -
пи са ни на ре пу, а еска дрил ски на тру пу.
Код нас су јед но се де, у жар го ну, крат ко
на зи ва ли „ме сер“, а дво се де УМе (од по -
чет них сло ва ру ске ре чи ућоб ни-школ ски
и на зи ва ме серш мит). Не ко ли ко ави о на
је кра јем ју ла 1948. пре ба че но на Пле со,
ме ђу њи ма и је ди ни дво сед, ра ди пре о -
бу ке пи ло та ЈРВ. За пре о ру жа ње и пре о -
бу ку на Бф-109Г од ре ђен је 254. ва зду хо -
плов ни пук (вп) у Љу бља ни из са ста ва 3.
ва зду хо плов не ди ви зи је. У то вре ме пре -
ну ме ри са не су и је ди ни ца РВ, па је 254.
вп по стао 83. вп, а 3. вд пре и ме но ва на је
у 44. вд. На пре о бу ку из 83. вп на Пле со
упу ће ни су пи ло ти Ан дри ја Ара по вић,
До бри во је Пе тров ски, Ан тон Ска ле и Ду -
шан Мар ти но вић из ВОШ-а до шао је
Вла ди мир Пу зић, а ис пред Ко ман де ва -
зду хо плов ства ма јор Ми хај ло Ни ко лић,
као во ђа обу ке. 

Тех нич ке ин фор ма ци је о Бф-109Г
пи ло ти ма пре не ли су Ни ко лић и тех нич -
ки офи цир кIк Де кле ва, а на осно ву бе ле -
жа ка са тог кур са са чи ни ли су упут за по -

зна ва ње ави о на Бф-109Г ко ји је ка сни је
од штам пан. За ле тач ку пре о бу ку на Бф-
109Г из Бу гар ске до шао је по руч ник Јор -
дан Фер ди нан дов, ин струк тор пи лот ло -
вац. Пре ма се ћа њу пи ло та Мар ти но ви ћа
ду пле на дво се ду Бф-109Г-12 има ли су
Ска ле, Пе тров ски и Мар ти но вић. Услед
лак шег уде са Пе тров ског са бу гар ским
ин струк то ром (уву кла се јед на но га на
сле та њу) дво сед је јед но вре ме био оне -
спо со бљен, па Ни ко лић, Пу зић и Ара по -
вић ни су про ве ра ва ни на ду плој. Мар ти -
но вић је од 4. до 11. ав гу ста имао 15 ле -
то ва на Бф-109Г-12 у тра ја њу од два са -
та, а од 13. до 26. ав гу ста још 14 ле то ва
на јед но се ду чи ме је ком плет на пре о бу -
ка за вр ше на! Ара по вић је са мо стал но по -
ле тео без и јед ног ле та на ду плој ко ман -
ди на дво се ду, док је Пу зић од био да оба -
ви са мо ста лан лет без прет ход не про ве -
ре на ду плој ко ман ди. 

Пи ло ти 83. вп вра ти ли су се по сле
пре о бу ке сеп тем бра 1948. у сво ју је ди -
ни цу у Љу бља ну, а ра ди одр жа ва ња тре -
на же пре дат им је је дан Бф-109Г, ко јим
су по вре ме но ле те ли. У је сен је 83. вп
пре ме штен на Цер кље (Бре жи це). Кра јем
но вем бра 1948, Пе тров ски, Ска ле и Мар -
ти но вић упу ће ни су у Бу гар ску ра ди пре -
у зи ма ња но вих ави о на Бф-109Г. У Бе о гра -
ду им се при кљу чио и Ра до ван Да ко вић,
као во ђа еки пе. У три на вра та пре ба ци ли
су из Кар ло ва, пре ко Со фи је у Ниш, укуп -
но шест Бф-109Г-2 и пет Бф-109Г-12. На
пр вом од тих пре ле та из Кар ло ва, Мар -
ти но вић је 30. но вем бра имао удес на Бф-
109Г-12 при ли ком сле та ња на а. Вра -
ждеб на крај Со фи је. Ави он је иако лак ше

оште ћен остао у Бу гар ској, а због по зна -
тих по ли тич ких од но са на ста лих об ја вом
ре зо лу ци је ИБ 1948. ни је ис по ру чен Ју го -
сла ви ји. Сви пре у зе ти ави о ни пре ба че ни
су у Ниш до 21. де цем бра, а око но ве го -
ди не пре ле та ли су за Зе мун. При ли ком
пр вог по ку ша ја пре ле та пр ве гру пе од че -
ти ри ави о на из Ни ша у Зе мун 24. де цем -
бра 1948, услед не по вољ них вре мен ских
усло ва, вра ти ли су се на по ла зни аеро -
дром где је во ђа гру пе Ра до ван Да ко вић
имао на Бф-109Г-12 при нуд но сле та ње на
тр бух. У Зе мун је пре ба че но и при вре ме -
но оста вље но Тре на жној еска дри ли Ко -
ман де ва зду хо плов ства пет ави о на Бф-
109Г-2, је дан је пре ко Пле са пре ле тео у
Цер кље за штаб но оде ље ње 44. вд, а че -
ти ри дво се да Г-12 пре ле та ли су пре ко
Сом бо ра и Пле са за Цер кље у 83. вп, док
је у Ни шу је дан оште ћен остао при вре -
ме но ра ди оправ ке. 

У је ди ни ца ма ЈРВ 
У ме ђу вре ме ну, за пре на о ру жа ње

83. вп од ре ђе но је укуп но 40 Бф-109Г.
Ара по вић је то ком де цем бра 1948. и ја -
ну а ра 1949. пре у зи мао „гу ста ве“ на Пле -
су и пре ле тао за Цер кље. Спро во ди ла се
и пре о бу ка но вих пи ло та на Бф-109Г,
углав ном из II кла се ВВУ. Убр зо се раз ли -
ка у екс пло а та ци ји и тех ни ци пи ло ти ра -
ња на лов ци ма Јак-3 и Јак-9, ко ји ма је до
та да био опре мљен 83. вп, и но во при -
мље них Бф-109Г дра стич но ма ни фе сто -
ва ла по ве ћа ним бро јем уде са. Код „гу ста -
ва“ је ход ру чи це га са био кра так, а убри -
зга ва ње го ри ва ди рект но, док је код „ја -
ко ва“ ру чи ца га са има ла мно го ду жи ход,
а до ток го ри ва у мо тор ишао је пре ко
кар бу ра то ра. По ве ћа ном бро ју уде са до -
при не ли су из ра жен ре ак тив ни мо ме нат
на по ле та њу од обр та ели се, ко ји ни је
мо гао да бу де ком пен зо ван аеро ди на -
мич ки услед ма лих реп них по вр ши на, али
и не по у зда на ин ста ла ци ја за бра вље но -
сти стај ног тра па. 

То ком 1949. го ди не у 83. вп до го ди -
ло се укуп но 27 уде са на Бф-109Г од че -
га и две ка та стро фе у ко ји ма су по ги ну -
ла два пи ло та (Јо во Ћу ић 8. ју на на Бф-
109Г-6 ев. бр. 9626, и Жи ван Ли су лов 22.
ок то бра на Бф-109Г-8 ев. бр. 9639). У
Пу лу, на ме сто ра ни јег ба зи ра ња 117. вп
опре мље ног со вјет ским лов ци ма Јак-9П
ко ји је кра јем 1949. пре шао у Зе мун, пре -
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ба зи ра 83. вп опре мљен „гу ста ви ма“ чи -
ме се по ста вља на нај и сту ре ни ју тач ку
од бра не за пад них гра ни ца. Та мо до би ја
и спе ци јал ну на ме ну: ва зду шну од бра ну
Ти то ве ре зи ден ци је на остр ву Бри о ни.

Но ве сна ге на гу ста ви ма
Кра јем 1949. до гра ђе на је фор ма -

ци ја ЈРВ, ства ра њем но вих ва зду хо плов -
них пу ко ва. У Цер кљу је 5. де цем бра
фор ми ран 172. вп, а ру ко во де ћи са став
пу ка и еска дри ла, те ва зду хо плов но-
тех нич ки са став, из дво јен је из 83. вп.
Ави о ни Бф-109Г, 18 јед но се да и че ти ри
дво се да, усту пље ни за фор ми ра ње но -
ве је ди ни це, во ђе ни су (ве ћи ном) као
не ис прав ни. Осно ву ле та ча пу ка чи ни -
ли су тек за вр ше ни пи ло ти III кла се ВВУ
без и јед ног са та обу ке на Бф-109Г!
Струч но и бор бе но оспо со бља ва ње ни -
је би ло ни ла ко ни јед но став но, јер је
не ис ку сни ле тач ки и тех нич ки ка дар до -
био ве о ма ком пли ко ва ну тех ни ку. Од
мар та 1950. за по чи ње ле тач ка пре о бу -
ка пи ло та 172. вп на Бф-109Г, и про ти че
уз мно го ма ње уде са не го ра ни ја код 83.
вп, пре све га за хва љу ју ћи прет ход ном
ис ку ству ко манд ног ка дра. То ком 1950,
у 172. вп би ло је укуп но пет уде са, уз
лом јед ног дво се да (на став ник Ми лан
Др нов шек и пи лот на пре о бу ци Ми ла -
дин Зе че вић, удес 5. ју ла на Бф-109Г-12
ев. бр. 9943).

Да љом ре ор га ни за ци јом ЈРВ то ком
ле та и је се ни 1950, штаб 44. ди ви зи је
из Цер кља пре ла зи у Зе мун, а ње го ви
пу ко ви (83. вп и 172. вп) пре пот чи ња ва -
ју се 21. ме шо ви тој ва зду хо плов ној ди -
ви зи ји у За дру. Из Цер кља на а. Зе му -
ник крај За дра пре ле ће 16. но вем бра
172. вп са 18 Бф-109Г, уз нај ве ће ме ре
тај но сти. Из ве ден је, уз ве ли ки ри зик,
због не по зна ва ња мар шру те и ве ли ке

раз да љи не ко ја је по себ но би ла кри тич -
на за дво се де, па су ти ави о ни сле те ли у
Зе му ник, прак тич но са по след њим ка пи -
ма го ри ва. 

Ба зи ра ње на при о бал ном под руч ју
до не ло је но ва спе ци фич на ис ку ства пу -
ко ви ма опре мље ним са Бф-109 јер се че -

шће ле те ло у ду жа па тро ли ра ња, че сто
и над мо рем, због че га се ви ше па жње
по све ти ло обу ци у на ви га ци ји ко ја је
про ве ра ва на и на ве жба ма при вре ме ног
пре ба зи ра ња. Кра јем ју на 1951. го ди не
172. вп је са 14 Бф-109Г пре ле тео у Цер -
кље (по че ти ри из све три еска дри ле и
два из шта ба пу ка), где је из ве де на ве -
жба са деј ства са ју ри шни ци ма Ил-2 111.

вп из 37. ва зду хо -
плов не ди ви зи је из
Цер кља. По за вр -
шет ку ве жбе на
пре ле ту на зад за
Зе му ник 29. ју на
до го дио се низ про -
бле ма: на по ле та њу
са Цер кља от ка зао
је мо тор на ави о ну
Те о до ра Бу ков ни ка
(Бф-109Г-6 ев. бр.
9631) и на при нуд -

ном сле та њу ави он је уни штен, а још
три ле те ли це стра да ло је због ло ших
вре мен ских усло ва за пре лет и ло ше
про це не ко ман дан та 172. вп (због че га
је убр зо сме њен). У ка та стро фа ма стра -
да ли су Франц Пе ча рић на Бф-109Г-2 ев.
бр 9662 и Пе тар Ин ђић на Бф-109Г-6 ев.
бр. 9621, а при нуд но се спу стио Ни ко ла
Ма зи ња нин на Бф-109Г-2 ев. бр. 9661. 

Ина че, 1951. го ди на би ла је цр ним

сло ви ма за пи са на у исто ри ји екс пло а та -
ци је „гу ста ва“ код нас: би ло је укуп но
39 уде са на јед но се ди ма и де вет на дво -
се ди ма од че га се че ти ри за вр ши ло ка -
та стро фом и по ги би јом пи ло та. То ме је
у ве ли кој ме ри до при не ла ис тро ше ност
ави о на и стал на про ме на са ста ва је ди ни -

ца чи ју су осно ву чи ни ле но ве гру пе мла -
дих и не ис ку сних, тек про из ве де них пи -
ло та из ва зду хо плов не ака де ми је. 

Упо тре ба „гу ста ва“ у ЈРВ про ду жи ла
се до пот пу ног пре на о ру жа ња 83. и 172.
вп на аме рич ке Ф-47Д „тан дер болт“, до
ле та 1953. ка да је по след њих де се так ис -
прав них Бф-109Г пре ле те ло у Рај ло вац, а
оста ли рас кло пље ни и та ко ђе пре ве зе ни
у Рај ло вац. Са „гу ста ви ма“ у рас ход су
оти шли и ре зер вни мо то ри: 56 ДБ-605-
А1 и 134 ко ма да ДБ-605-Д1, од ко јих су
не ки ка сни је ис ко ри шће ни за уград њу у
тор пед не чам це ЈРМ. Укуп но, на ави о ни -
ма ти па Бф-109Г у по рат ном пе ри о ду екс -
пло а та ци је у ЈРВ, ле те ло је око сто ти ну
пи ло та, на ле тев ши ви ше од 5.300 са ти
на ле та. Не ки ма ни је ле жао због сво јих
осо би на, али су га мно ги упра во због то -
га за во ле ли. 

У сво јим се ћа њи ма та да шњи ко ман -
дант 83. вп Ми лош Ми ле кић пи ше: „Ме -
сер ми се ина че ја ко до пао јер је био брз,
до ста по кре тљив и имао прет крил ца ко ја
су код на глог по вла че ња из ла зи ла и спре -
ча ва ла пад у ко вит или не кон тро ли са но
окре та ње. За во лех „ме се ра“ ко ји је до -
зво ља вао да у ва зду шним бор ба ма до ђе
до из ра жа ја сна га, сме лост и из др жљи -
вост пи ло та...“ ƒ

Ми лан МИЦЕВСКИ
Дра ган САВИЋ

15. јануар 2011.32

Ави он Бф-109Г-2 но си фа брич ки
број W. N. 14792 и из ра ђен је 1942. у
фа бри ци у Ви нер ној шта ту. До би јен је
из бу гар ског ва зду хо плов ства 1949. и

пре ко Штаб ног оде ље ња 44. ва зду хо -
плов не ди ви зи је, по сле рас хо да, ок то -
бра 1952, пре дат Му зе ју ЈНА, где је јед -
но вре ме био из ло жен на Ка ле мег да ну.
Ра ди фор ми ра ња но ве по став ке пре у -
зео га је Му зеј ју го сло вен ског ва зду хо -
плов ства. Ави он је 1977. ре ста у ри ран и
до био је озна ке и бо је из вре ме на ко је
прет хо ди за вр шет ку ње го ве вој нич ке
слу жбе. Пре по зна је се по еви ден циј -
ском бро ју на ре пу 9663 и по бе лом
„еска дрил ском бро ју“ 63 на тру пу. 

У МУ ЗЕ ЈУ  ВАЗДУХОПЛОВСТВА

Последњи снимак

пилота 172. вп

пред прелет за

Рајловац



Ј
ед но од нај ва жни јих сред ста ва рат -
не тех ни ке не мач ке ору жа не си ле
то ком Дру гог свет ског ра та био је
про тив а ви он ски топ Flug ze u gab we -
hr ka no ne или крат ко Flak, ка ли бра

8,8 cm (Нем ци су у из ра жа ва њу ка ли бра
ору ђа тра ди ци о нал но ко ри сти ли цен ти -
ме тре, а не ми ли ме тре). Про из во ђен је
ве ли ко се риј ски у три основ на мо де ла –
Flak 18, Flak 36 и Flak 37. У не мач ким је -
ди ни ца ма био је по знат као „ахт-ахт“

(Acht-Acht) од но сно „осам-осам“. То су
би ла ору ђа из у зет них ба ли стич ких осо -
би на, по у зда на и ро бу сна и пре све га све -
стра на. Осим у основ ној на ме ни – бор бе
про тив ави о на на ви си на ма до 6.000 ме -
та ра, ору ђа 8,8 cm би ла су вр ло ефи ка сна
про тив са ве знич ких тен ко ва. Пан цир ни
ме так 8,8 cm про ла зио је кроз нај ма сов -
ни ји аме рич ки тенк „шер ман“ као да је
од ма сла ца, у то рат но вре ме во ле ли су
да го во ре не мач ки про па ган ди сти. 

Осам де сетосми ци су, иако знат но
бо ље за шти ће ни, те шко одо ле ва ли и
ру ски тен ко ви Т-34 и ЈС. То ком ра та,
осим основ ног раз вој ног прав ца – за
по тре бе ПВО, то ору ђе раз ви ја ло се у
ви ше за себ них – за по тре бе про тив -
тен ков ске ар ти ље ри је, на о ру жа ва ње
тен ко ва и са мо хот ки и као мор на рич ко
ору ђе дво стру ке на ме не – за про тив -
брод ска деј ства и про тив ва зду хо плов -
ну од бра ну са рат них бро до ва и оба ле. 

Раз вој
Осам де сетосми це во де по ре кло

из пр ве го ди не по сле Пр вог свет ског
ра та, ка да је Не мач кој усло ви ма Вер -
сај ског ми ра на мет ну то низ стрикт них
ли ми та у раз во ју но вог на о ру жа ња.
Вла да је по др жа ва ла на ста вак ра да на
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ОСАМ ДЕ СЕТОСМИ ЦА
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Не мач ка про тив а ви он ска ору ђа ка ли бра 88 mm 
ко ри шће на су у ју го сло вен ским ору жа ним сна га ма 
ше ст деценија – од је се ни 1944, ка да су пр ве 
ба те ри је тих ору ђа по ста ле плен пар ти за на, до апри ла
2004, ка да су по след ња че ти ри при мер ка по ву че на са 
по ло жа ја обал ске ба те ри је „Ско чи ђе вој ка“

ПАТ М18/36 на ва тре ном 
по ло жа ју код Ни ша 1966. го ди не
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но вим про јек ти ма, али су они при кри -
ва ни уго во ри ма са стра ним фир ма ма.
Не мач ки ре но ми ра ни про из во ђач те -
шког на о ру жа ња „Круп“ имао је та кав
уго вор са швед ским „Бо фор сом“ –
Шве ђа ни су да ва ли „по кри ће“ Не ма -
ци ма за но ве про јек те, а за уз врат су
има ли сва из во зна пра ва. У би роу у
Бер ли ну ко ји је зва нич но ра дио за „Бо -
форс“ 1925–1930. про јек то ван је ПАТ
ка ли бра 7,5 cm. На осно ву тог про јек -
та 1931. у фа бри ци у Есе ну из ра ђен је
про то тип осам де сетосми це, ко ји је за -
др жао  иден ти чан ла фет са но вом ба -
ли сти ком. По сле до ла ска на ци ста на
власт 1933, ору ђе је усво је но у на о ру -
жа ње под озна ком 8,8 cm Flak 18 L/56
(ду жи на це ви у ка ли бри ма). По го ни у

Есе ну по че ли су да ра де пу ном па ром и
ни су се за у ста ви ли до па да Не мач ке. 

Ка да се по ја вио Flak 88 био је из у -
зет но до стиг ну ће у свим так тич ко-тех -
нич ким од ли ка ма. Га ђа ло се по лу а у то -
мат ским ре жи мом са бр зи ном паљ бе
од 10 до 15 ме та ка у ми ну ти са ла фе та
ко ји се по кре тао у пу ном кру гу, и то
два пу та ко ли ко су до зво ља ва ли на мо -
та ји жи це. Вер ти кал но по ље деј ства
из но си ло је од - 3° до + 85°. Мак си мал -
ни до мет био је 14.800 m, а вер ти кал -
ни 10.800 ме та ра, ефи ка сни од 3.300
до 7.500 m за ви си не од 3.000 до 7.000
ме та ра. 

Тра же на по кре тљи вост по сти гла
се под во зом са два па ра точ ко ва „зон -
дер хан гер 201” (Son der han ger 201), ко -
је су нај че шће ву кли ар ти ље риј ски
трак то ри по лу гу се ни ча ри Sd. Kfz.7.
Ма са ору ђа на ва тре ном по ло жа ју из -
но си ла је око 5.000 kg, а на под во ску
око 7.000. Од 1939. стан дард ни про из -
вод ни обра зац био је под во зак „зон -
дер хан гер 202”, ко ји је имао ве ћу ма су
од прет ход ни ка, па је чи та во ору ђе на
мар шу има ло 8.200 ки ло гра ма. Из ва на
два под во ска раз ли ку ју се по по ло жа ју
ору ђа то ком ву че јер је код мо де ла 201
цев по ста вље на у сме ру во жње, а код
202 пре ма на зад – и са тог по ло жа ја
мо же кра ће вре ме да се деј ству је у
слу ча ју ну жде. За тим, код мо де ла 202
и пред ња и зад ња осо ви на но се удво -
стру че не точ ко ве, а код ра ни јег ре ше -
ња на пред њој осо ви ни би ли су са мо
два точ ка. 

Глав на за мер ка не мач ке ору жа не
си ле на Flak 18 од но си ла се на јед но -
дел ну цев ду жи не 4.930 mm са ре сур -
сом од око 900 га ђа ња. У при пре ма ма
за ве ли ки рат вој ни пла не ри до бро су
про це ни ли да је по треб на знат но из др -
жљи ви ја цев. Ре ше ње је би ла цев са
озна ком R. A.9 са ко шу љи цом и уну -
тра шњом це ви из три де ла. У ма сов ној
про из вод њи пре шло се на дво дел ну
уну тра шњу цев. То ком ра та због про -
ме не ба ру та и пре ла ска са ба кар ног на
гво зде ни че лич ни пр стен, ре сурс це ви
до сти гао је ви ше од 10.000 ме та ка. За -
то су не ке фа бри ке, на при мер „Шко -
да“, пре шле на про из вод њу јед но дел -
не це ви са но вом тех но ло ги јом вер ти -
кал ног цен три фу гал ног ли ве ња. 

Ору ђа уве де на у про из вод њу
1937. са но вом це ви до би ла су озна ку
Flak 36 и мо гла су да се пре по зна ју по
пр сте ну за про ме ну це ви. Про блем по -
у зда ног пре по зна ва ња ва ри јан ти на -
стао је због на кнад не уград ње це ви R.
A.9 на Flak 18. 

Тре ћи основ ни мо дел осам де -
сетосми це – Flak 37 про из во дио се од
1939. го ди не. Он има пу но иден тич них
еле ме на та као Flak 18 и Flak 36 и јед -
но дел ну цев (осим на са мом по чет ку
про из вод ње), али је пред ви ђен са мо за
про тив а ви он ску од бра ну.

На ра ни јим ору ђи ма Flak 18 и 36
за пре нос по да та ка за кон тро лу ва тре
ко ри шће на је ни шан ска спра ва
Ubertragungsgerät 30, са три ко лу та са
ма лим си ја ли ца ма, ко је су по кла па не
ка ко би се по ста ви ли еле мен ти га ђа -
ња. По слу га ба те риј ског ра чу на ра,
ста рог мо де ла Kommandogerät 35 или
уса вр ше ног Kommandogerät 40, пра ти -
ла је ци ље ве кроз је дан осма трач ки и
два ни шан ска дур би на и ко ри сти ла се
да љи но ме ром осно ви це че ти ри ме тра,
ко ји су би ли део уре ђа ја по ста вљен на
те ло ра чу на ра. Мо гућ но сти пра ће ња
би ле су огра ни че не на да љи не од 1.200
до 18.000 m и на ле те ли це са мак си -
мал ном хо ри зон тал ном бр зи ном ле та
до 300 m/s и/или вер ти кал ном бр зи -
ном до 200 m/s. 
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Нем ци су од свих са ве зни ка оче -
ки ва ли из да шну по моћ у људ ству за на -
док над ну рат них гу би та ка. У прак си се
по ка за ло да ве ћи на са ве зни ка ни је има -
ла не мач ки рат ни жар на пр вој ли ни ји
фрон та, али је људ ство би ло по треб но
и за дру ге ду жно сти, укљу чу ју ћи по слу -
ге про тив а ви он ске ар ти ље ри је. Из
НДХ су на не мач ки зах тев по чет ком
1943. по сла ли пре ко 4.250 љу ди за по -
тре бе ПВО и при де 350 љу ди на ис точ -
ни фронт за по пу ну јед ног ди ви зи о на
ан га жо ва ног на Кри му и Ку ба ну. 

Ве ћи на про тив а ви о на ца би ли су
при сил но мо би ли са ни пра во слав ци са
те ри то ри је НДХ. На тај на чин НДХ се
пред ста вља ла као са ве зни ца Нем ца, а
исто вре ме но се ре ша ва ла Ср ба ко ји би
у дру гом слу ча ју мо жда оти шли у ге -
рил ске је ди ни це. Про тив а ви он ци су
на кон обу ке про ве де не у Фран цу ској
за др жа ни у је ди ни ца ма ПВО у Бор доу
и де лом ра штр ка ни у ра зним је ди ни ца -
ма за од бра ну Тре ћег рај ха у Ка се лу,
Штут гар ту, Нир нбер гу, Кел ну, Фри -
дрис ха фе ну, Ол ден бур гу, Мин сте ру,
Дорт мун ду, Ке ниг сбер гу... С вре ме ном,
број про тив а ви о на ца се по ве ћа вао и на
са мом кра ју ра та 1. апри ла 1945. у Не -
мач кој се на ла зи ло 50 офи ци ра, 820
под о фи ци ра и 6.751 „до мо бра на“.

ПРИ СИЛ НО МО БИ ЛИ СА НИ
ПРО ТИВ А ВИ ОН ЦИ

Озна ке на пред њем де лу
це ви Flak-а 37 
пред ста вља ле су број 
уни ште них ци ље ва 
при пи сан по слу зи ору ђа



сност не до ста ја ли су бли зин ски упа ља -
чи ко ји су на ста ли у по след њим ме се -
ци ма ра та, пре ка сно за од бра ну Рај ха. 

Му ни ци ја
Осам де сетосми ца је ко ри сти ла

сје ди ње ни ме так. Во де ћи пр стен на
му ни ци ји ста ри је про из вод ње, са по -
чет ка ра та, био је од ба кра, али ка ко је
реч о дра го це ном стра те шком ма те ри -
ја лу за Нем це, про из вод ња је пре ба че -
на на гво зде не пр сте но ве. У га ђа њу се
мо ра ло во ди ти ра чу на да се не ме ша ју
две вр сте пр сте на. Ча у ре су из ра ђи ва -
не од ме син га или че ли ка и би ле су ду -
жи не 568 mm и ма се 5,28 ки ло гра ма.
На осно ву про у ча ва ња со вјет ске ПАА
му ни ци је из пле на 1941. на кнад но су
уве де ни уто ри ду би не око че ти ри ми -
ли ме тра, ко ји су по бољ ша ва ли фраг -
мен та ци ју. 

Стан дард ни ме так у ПВО на ме ни
имао је тре нут но-фу га сну или тем пир -
ну гра на ту и из ла зио је из це ви бр зи -
ном од 820 m/s. На мен ски је за бор бу
про тив тен ко ва ко ри шће но пан цир но-
обе ле жа ва ју ће зр но са по чет ном бр зи -
ном од 810 m/s. Про бој на моћ пан цир -
ног зр на М39 из но си ла је 148 mm при
по гот ку под углом од 90 сте пе ни на
100 m из но си 148 mm, 137 mm на 500
m и 123 mm на 1.000 ме та ра. 

То ком ра та раз ви јан је Flak 41 са но -
вом це ви ду жи не 74 ка ли бра. Реч је о
ору ђу ко је је од по чет ка би ло дво стру ке
на ме не – за деј ство на ви со ко ле те ће
стра те шке бом бар де ре са те о рет ским
до ме том по ви си ни од 15.000 m и за бор -
бу про тив тен ко ва. Та кви зах те ви на мет -
ну ли су низ тех нич ких про бле ма па је Flak
41 са му ком уве ден у на о ру жа ње. Пред -
се ри ја од 44 ко ма да по сла та је 1942. у Се -
вер ну Афри ку, али по ло ви на је по то ну ла
на дно Сре до зем ног мо ра то ком пре во -
за, а дру га по ло ви на, уз пу но про бле ма у
одр жа ва њу, ко ри ште на је у бор ба ма у
Ту ни су. За то су це ви од 74 ка ли бра при -
вре ме но угра ђи ва не на ла фе те Flak 36 и
37, чак и на ору ђа Flak 39 ка ли бра 10,5
цен ти ме тра. Тек 1945. ре ше ни су глав ни
про бле ми и све је би ло спрем но за ма -
сов ну про из вод њу Flak 41, али пре ка сно
за Хи тле ро ву Не мач ку. 

Не ма пот пу но тач них по да та ка о
про из вод њи осам де сетосми ца. До за -
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Ра чу нар је ору ђи ма про сле ђи вао
пре ко елек трич них про вод ни ка ба те -
риј ске раз вод не ку ти је, еле мен те га ђа -
ња – ази мут, еле ва ци ју и вре ме тем пи -
ра ња упа ља ча. На Flak-у 37 ко ри шћен
је јед но став ни ји ме ха ни зам
Ubertragungsgerät 37, при ла го ђен за
при јем по да та ка ра дар ског осма тра ња
ко ји је све че шће при ме њи ван у по -
след њим го ди на ма ра та. 

До дат но сред ство за пра ће ње ци -
ља био је руч ни да љи но мер ЕМ.34. По -
слу жи лац је ме так пре уба ци ва ња у
цев ула гао у тем пир ник по ста вљен на
са мом ору ђу. 

За по сред ну ва тру Flak 18 и 36
има ли су ни шан Rbl. F.32, а Flak 37 је
обич но имао са мо ни шан за ди рект ну
ва тру ZF-20, ко ји је ко ри стио по дат ке
са да љи но ме ра ЕМ.34. 

На осно ву ис ку ста ва из Шпа ни је
од 1938. на осам де сетосми це свих ва -
ри јан ти по ста вља ни су шти то ви од
пан цир ног че ли ка за за шти ту по слу ге,
пре све га у деј стви ма про тив зе маљ -
ских ци ље ва. 

Гра на те за 8,8 cm Flak про јек то ва -
не су у скла ду са про це ном да се че тво -
ро мо тор ни бом бар дер мо ра обо ри ти
ди рект ним по гот ком. За ве ћу ефи ка -

Пар ти за ни по но сно по зи ра ју по ред про тив тен ков ског ору ђа Пак 43 из не мач ке ба те ри је
ко ја је за пле ње на код Кни на у бор ба ма де цем бра 1944. го ди не
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По слу га ста тич ног ПАТ има ла је
се дам чла но ва уме сто 11, ко ли ко је
тра жио по крет ни Flak 88. На са мом
ору ђу ра ди ло је де вет љу ди – два по ста -
вља ча еле ме на та га ђа ња по еле ва ци ји
и тра вер зи, два тем пи ра ча, пу ни лац и
че ти ри до да ва ча му ни ци је, а пре о ста -
ла два би ли су ко ман дир ва тре ног оде -
ље ња и во зач во зи ла за ву чу. То, та ко -
ђе, ни је би ло за не мар љи во с об зи ром
на ма сов ни раз вој је ди ни ца ПВО у ра -
ту и не до ста так љу ди. Зна тан део по са -
да био је по пу њен же на ма, чак са
стран ци ма из са ве знич ких др жа ва. 

ПО СЛУ ГА

вр шет ка 1944. из ра ђе но је 16.227 ко -
ма да Flak 18, 36, 37 и 41, а про из вод ња
се на ста ви ла до по след њих да на ра та
кроз про стор но ди вер си фи ко ва ни ла -
нац про из вод ње еле ме на та и мон та же. 

Про тив тен ков ска ору ђа
Ка да је Хи тле ру при ка зан Flak 36, он

је на ре дио да се ору ђе при ла го ди за хо -
ри зон тал но деј ство за про тив тен ков ска
деј ства и за на о ру жа ва ње тен ко ва. На
осно ву тог зах те ва на ста ло је ору ђе 8,8
cm KwK 36, L/56 ко је се као основ но на о -
ру жа ње те шког тен ка Ti ger из бо ри ло за
го то во ле ген да ран ста тус ме ђу по зна ва -
о ци ма тех ни ке Дру гог свет ског ра та. 

Ис ку ства са про ду же ном це ви за
Flak 41 ис ко ри шће на су за раз вој по ро -
ди це осам де сетосми ца са це ви од 71 ка -
ли бра. У на о ру жа ње су 1943. уве де ни
тен ков ско ору ђе KwK 43 и про тив тен ков -
ско ору ђе Pak 43. На ра ти шту се Pak 43
ис ка зао као из у зет но ефек тив но ору ђе,
по год но за деј ства из за се де за хва љу ју ћи
ни ској си лу е ти и ла фе ту ко ји се по кре тао
у пу ном кру гу у тра вер зи. Жи вот ни век
це ви био је огра ни чен на 500 ме та ка због
при ме не про бој не му ни ци је. 

Про тив тен ков ска осам де сетосми -
ца има ла је оп тич ки ни шан 3x8° или
3x8°/11 и по моћ ни ни шан за по сред но
га ђа ње. Ма са Pak 43 из но си ла је пет то -
на, али је до бро ре ше ње под во ска обез -
бе ђи ва ло мо бил ност. Цев се по кре та ла у
тра вер зи у пу ном кру гу, а по еле ва ци ји
од -8 до + 40°. KwK 43 угра ђи ван је на
тенк Tiger II, ко ји је вр ху нац не мач ке
шко ле про јек то ва ња те шких тен ко ва.
Тен ков ска ору ђа има ла су иден тич на ба -
ли стич ка ре ше ња као Pak 43, али су до -
би ла два про тив тр за ју ћа ци лин дра. 

Због знат но ве ћег бро ја про из ве -
де них це ви од ла фе та на ста ло је хи -
брид но ору ђе Pak 43/41 са ла фе том
стан дард не ха у би це 10,5 cm leFH 18 и
са точ ко ви ма ору ђа 15 cm s. FH 18. Та -
ква ору ђа има ла су ма су од 4.380 kg,
али и знат но ви шу си лу е ту од ори ги -
нал ног ре ше ња.

Са мо хот ке
Од 1940. не мач ка ин ду стри ја тра га -

ла је за нај бо љим ре ше њем ко јим би се
осам де сетосми це пре тво ри ле у са мо -

ход но ору ђе ПВО, у по чет ку кроз отво -
ре ну уград њу на ар ти ље риј ске трак то ре
по лу гу се ни ча ре. Во зи ло од 18 то на Sd.
Kfz.9 по слу жио је као плат фор ма за из ра -
ду 14 са мо ход них ору ђа ПВО са Flak-ом.
На њи ма су ка би на и мо тор ски про стор
би ли за шти ће ни пан цир ним пло ча ма. 

По ку ша ло се и са уград њом на отво -
ре ну плат фор му тен ка „пан цер IV”, али
ни јед но ре ше ње ни је би ло по год но за по -
тре бе Вер мах та па су про из ве де на у ма -
лим ко ли чи на ма. Нај бо ље се по ка зао
„наш хорн” (Nashorn – но со рог), али јас
„хор нис” (Hornisse – стр шљен), на стао
уград њом Pak 43/1 на тен ков ску ша си ју
„пан це ра III” и де лом еле ме на та са „пан -
це ра IV”. Во зи ло ма се 26,5 то на про из ве -
де но је у 473 при мер ка. Свих 90 из ра ђе -
них гло ма зних са мо хот ки, ма се чи та вих
68 то на – Elefent, али јас Ferdinand, по сла -
не су са Pak 43/2 на Курск ју ла 1943, где
су углав ном и оста ле. Јед но од бо љих ре -
ше ња са мо хот ке би ло je „јаг дпан тер” на
ша си ји тен ка „пан тер”.

Је ди ни це су до би ле 382 ору ђа ма -
се 45,5 то на. Вр ху нац не мач ке скло но -

сти че лич ним мон стру ми ма би ла је са -
мо хот ка од 70 то на Jagdtiger на о ру жа -
на са Pak 43/3, из ра ђе на у не ко ли ко
при ме ра ка. 

Рат на ис ку ства
Пр ва бор бе на ис ку ства са Flak-ом

18 стекли су припадници немачких
снага, послани као помоћ Франку
1936. године. Они су већ тада открили
да се ору ђе мо же јед на ко до бро ко ри -
сти ти про тив ави о на и тен ко ва, те за
по сред ну ва тре ну по др шку КоВ. 

То ком Дру гог свет ског ра та по ро -
ди ца про тив а ви он ских осам де -
сетосми ца би ла је исто вре ме но ко ри -
шће на и у те ри то ри јал ној ПВО у са -
ста ву Луфт ва фе и за труп ну ПВО у
Вер мах ту и SS-у. Ин фра струк ту ра ПВО
за сни ва ла се на кру жном раз ме шта ју
ба те ри ја ПАТ и за то су три че твр ти не
осам де сетосми ца из ра ђе не са фик -
сним ла фе том или су на кнад но по ста -
вље ње на стал не ва тре не по ло жа је.
Та ква ору ђа до би ла су озна ке Flak
36/2, од но сно 37/2. На тај на чин ште -



1.350 љу ди, 339 мо тор них во зи ла, 38 мо -
то ци ка ла и 12 ре флек то ра преч ни ка 60
цен ти ме тра. 

На чел но су у са ста ву Вер мах та по
12 осам де сетосми ца има ле пе ша диј -
скеди ви зи је, за тим SS пан цер ди ви зи је и
па до бран ске ди ви зи је (из Луфт ва фе), а

осам ору ђа мо то ри зо ва не и пан цер ди ви -
зи је. Већ од бор би у Фран цу ској 1940,
про тив а ви он ске је ди ни це стал но су ис -
ту ра не на прав це ко ји су би ли про ход ни
за тен ко ве јер су фор ма циј ска про тив -
тен ков ска ору ђа тог вре ме на од 37 mm
би ла не моћ на пред тен ко ви ма. 

У бор ба ма на се ве ру Афри ке про тив
бри тан ских тен ко ва Ma til da по слу ге Flak-
ова до би ле су пу ну по твр ду мо ћи свог
ору ђа јер че о ну пло чу тог тен ка ни је мо -
гло про би ти ни јед но про тив тен ков ско
зр но. Пу стињ ски те рен био је иде а лан за
при ме ну ору ђа Flak јер је обез бе ђен ве -
ли ки бри са ни до мет па су бри тан ски тен -
ко ви без те шко ћа уни шта ва ни на да љи -

на ма на ко ји ма су би ли не моћ ни да уз вра -
те на ва тру. У ства ри, и по ред из у зет не
убој не мо ћи, по слу ге Flak-ова има ле су
вр ло ри зи чан по сао – да до бро при кри ју
ору ђе од осам то на и у пра вом тре нут ку
уђу у ду ел са про тив нич ким тен ки сти ма. 

На Бал ка ну
Нем ци ма у бор би про тив ге ри ле

на Бал ка ну ни су би ла по треб на про тив -
а ви он ска ору ђа све до 1943. и 1944, ка -
да су се по ја ви ли са ве знич ки бом бар -
де ри. Они су пр во са мо пре ле та ли ју -
го сло вен ске про сто ре ле те ћи до не -
мач ког глав ног из во ра наф те у ба зе ну
Пло е шти у Ру му ни ји, а ка сни је и на за -
да ци ма про тив си ла осо ви не у Аустри -
ји и ју жној Не мач кој, а по не кад и на

Бал ка ну. Је ди ни це ПАА пр во су раз ме -
ште не око глав них сре ди шта, укљу чу -
ју ћи Бе о град и за за шти ту ва жних
стра те шких пра ва ца. 

Као по моћ у тех ни ци осам де -
сетосми це увр ште не су, пре ма про це -
ни по тре ба, и у са став ору жа них си ла
ода них Oсо ви ни. Та ко је, на при мер,
Бу гар ској до де ље но 116 ору ђа са мо -
тор ном ву чом и 76 ста ци о нар них (бу -
гар ска озна ка Д-56 КРУП). 

У вре ме ка да су се по чет ком је се ни
1944. во ди ле бор бе за осло бо ђе ње цен -
трал не Ср би је, та мо су се на ла зи ли де ло -
ви 20. про тив а ви он ске ди ви зи је. На мо -
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Због по бољ ша ња ма не вра је ди -
ни ца ПВО у од бра ни Рај ха део осам -
де сетосми ца по ста вљен је на же ле -
знич ке ва го не. Та ква ору ђа би ла су
по зна та као „ај сен бан флак” (Eisen -
bahnflak). Нај че шће је реч о отво ре -
ној те рет ној плат фор ми са јед ним
ору ђем Flak 88 и 216 ме та ка. Не ка су
има ла два ору ђа, а дру га про стор за
сме штај по слу ге ору ђа. 

НА ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КИМ ВА ГО НИ МА

де ли су се стра те шки ма те ри ја ли и
осло ба ђа ла во зи ла за ву чу ко ја су тре -
ба ла да бу ду у фор ма циј ском са ста ву
је ди ни ца по крет не про тив ва зду хо -
плов не од бра не. 

Основ но во зи ло за ву чу био је по лу -
гу се ни чар вуч не си ле од осам то на, па ра -
лел но про из во ђен у ви ше не мач ких фа -
бри ка под озна ком Sd. Kfz. 7 или по лу гу -
се ни чар за 12 то на – Sd. Kfz. 8.

У са ста ву Луфт ва фе би ле су ди ви зи -
је ПАТ-ова (Flak di vi sion) ме шо ви тог са -
ста ва са на чел но три мо то ри зо ва на пу ка
(мот. Flak Re gi ment) та ко ђе ме шо ви тог
са ста ва са 16 Flak 10,5 cm, 24 Flak 8,8 cm,
12 Flak 37 mm, де вет Flak 20/4 mm и 52
јед но цев на Flak 20 mm. 

Мо то ри зо ва ни пу ко ви ПВО има ли
су три ди ви зи о на (Fla kab ta i lung) са 36
ору ђа 8,8 cm и при де 90 јед но цев них и
54 че тво ро цев на 20 mm, по де ље на у три
ба те ри је од че ти ри Flak 8,8 cm и ма ло ка -
ли бар ске ПАТ за са мо од бра ну, обич но
три ба те ри је јед но цев них или че тво ро -
цев них Flak 20 mm. У са ста ву ба та љо на,
пре ма фор ма циј ској та бе ли, би ло је

Flak 36 из пле на НОВЈ на по ло жа јy на
ју гу Ср би је, ок то бра 1944. го ди не.

Кoд Сур ду ли це на ла зио се 549. 
оја ча ни ди ви зи он ПАА.

У по ку ша ју бе га из Бе о гра да на да на шњем
Сту дент ског тр гу уни штен је 

по лу гу се ни чар са Flak-ом на под во зу
„зон дер хан гер 202”



во ри и је дан при мер са на ших про сто ра
– ко ло на бу гар ског оклоп ног пу ка ко ја је
тре ба ло да се при дру жи НОВЈ у бор ба -
ма за ју жну Ср би ју, кре ну ла је 17. сеп -
тем бра 1944. пу тем Пи рот–Бе ла Па лан -
ка. На ме сту по год ном за за се ду ко ло на
тен ко ва „пан цер IV” кре та ла се го то во
па рад ним по рет ком, па су је Нем ци су -
ро во ка зни ли. Ва тром са бли ског од сто -
ја ња од око 400 ме та ра не мач ка осам де -
сетосми ца по го ди ла је пр ви и зад њи
тенк у ко ло ни, а за тим се об ра чу на ла са
тен ком по тен ком све док ни је уни ште -

но свих де сет, ко -
ји су се за те кли
ис пред це ви не -
мач ког ору ђа на
јед ној оку ци пу та.
У књи зи о бу гар -
ској оклоп ној тех -
ни ци то ком Дру -
гог свет ског ра та
аутор Ма тев ци -
ти ра јед ног од
чла но ва по са де
тен ко ва из не -
срећ не ко ло не ко -
ји све до чи да су
уве че, по сле бор -
бе, чу ли на не мач -
кој вој ној ра дио-
ста ни ци по се бан
из ве штај о јед ном
под о фи ци ру ко -
ман ди ру по са де
8,8 cm Flak ко ји је
уни штио 11 бу -
гар ских тен ко ва.
У тој бор би по ги -
нуо је 41 бу гар ски
тен ки ста. 

По да ци се
по ду да ра ју са бу -
гар ским јер је
осим де сет „пан -
це ра IV” два да на
ра ни је уни штен у
ре јо ну Пи ро та и
је дан ла ки тенк
„шко да ЛТ-35”, за -
ду жен за из ви ђа -
ње пре до ла ска
глав не ко ло не.

У бор ба ма од
12. до 14. ок то бра

1944. око Бе лог По ља и Мач ка ти це и за
руд ник мо либ де на, 46. на род но о сло бо -
ди лач ка срп ска ди ви зи ја и бу гар ска пе -
ша ди ја и ар ти ље ри ја про те ра ли су Нем -
це и ба ли сте. Чи тав плен узе ла је 46. ди -
ви зи ја, укљу чу ју ћи 546. оја ча ни ди ви зи -
он 38. пу ка од 30 Flak-ова 88 и 12 Flak-ова
20 mm М38.

Исто вре ме но, ка да су уни ште не је -
ди ни це осам де сетосми ца на ју гу Ср би је,
на ули ца ма Бе о гра да већ су се во ди ле
улич не бор бе. Је дан од осло на ца не мач -
ке од бра не гра да од НОВЈ и Цр ве не ар -
ми је билa су oру ђа Flak 88 из са ста ва 38.
пу ка. Те шка ору ђа у ка ли бри ма 8,8 cm и
10,5 cm би ла су на ва тре ним по ло жа ји ма
на кру жном раз ме шта ју око гра да. По
две ба те ри је од че ти ри ору ђа уз за шти -
ту 2–4 ла ка ПАТ-а 20 mm Flak 38 би ле су
на по ло жа ји ма на Бе жа ниј ској ко си, Зе -
му ну – Гор њи град и Бор чи. На Бањ ци је
би ла јед на ба те ри ја са че ти ри ору ђа, а на
Ба но вом бр ду јед на ба те ри ја од шест
ору ђа. Из ра ђе на су два ре зер вна ба те -
риј ска по ло жа ја – је дан из над аеро дро -
ма Зе мун, а дру ги код Ушћа на зе мун ској
стра ни (са да но во бе о град ској). Са обе
стра не Пан че вач ког мо ста, у Кр ња чи и
на Ка ра бур ми, би ле су по две ба те ри је
10,5 cm, а по чи та вом гра ду би ле су раз -
ме ште не ба те ри је 20 и 37 ми ли ме та ра. 

Сва ка од ба те ри ја 8,8 cm и 10,5 cm
би ла је уве за на са по јед ним ни шан ским
ра да ром Вирц бург-Д, ко ји се на ла зио у
бли зи ни ва тре них по ло жа ја. У бор ба ма
за град Flak-ови су на кра ју нај че шће ко -
ри шће ни за деј ство про тив тен ко ва Т-
34 из са ста ва Цр ве не ар ми је, па су њи -
хо ве по слу ге има ле ви со ке гу бит ке. На
ули ца ма Бе о гра да и пред гра ђи ма 38.
пук остао је без 454 при пад ни ка је ди ни -
це, 14 ПАТ 10,5 cm, 22 ПАТ 8,8 cm, пет
че ве ро цев них и 39 јед но цев них ПАТ 20
mm и при де не ко ли ко ПАТ 37 mm. Из -
ву че не су са мо ба те ри је са ле ве оба ле
Са ве са 16 осам де сет осми ца ко је су
пре ме ште не у Срем. 

Услед ве ли ких гу би та ка, пре тр пље -
них у ши рим ре јо ни ма Ни ша, а за тим Бе -
о гра да, оста ци не ка да моћ ног 38. пу ка,
са ста вље ног од осам ди ви зи о на, по след -
њих да на ок то бра 1944. увр ште ни су у
ре јо ну За гре ба у 40. мо то ри зо ва ни про -
тив а ви он ски пук. 

(На ста ви ће се)
Алек сан дар РА ДИЋ

рав ско-вар дар ском прав цу био је 38. мо -
то ри зо ва ни про тив а ви он ски пук за ду -
жен за Ср би ју до Ско пља, а у Бо сни 40.
мо то ри зо ва ни про тив а ви он ски пук са зо -
ном од го вор но сти за пад но од Дри не.
Осим тих са ста ва, на ју го сло вен ским
про сто ри ма из 20. ди ви зи је био је низ
ди ви зи о на, укљу чу ју ћи 172. хр ват ски ле -
ги о нар ски ди ви зи он са три ба те ри је 88
mm и ба те ри јом 20 mm, ко ји се про ле ћа
и ле та 1944. на ла зио у Зе му ну.

Не мач ке по слу ге у то вре ме би ле
су из у зет но ве ште и од луч не о че му го -

15. март 2011.3232

Flak-ови ко је су 
Нем ци у бе гу 
из Бе о гра да 
оста ви ли код 
же ле знич ке ста ни це
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Ш е с т  д е  ц е  н и  ј а  о р у  ђ а  Fl a k  н а  Б а л  к а  н у  ( 2 )

ПУ ТЕ ВИ НА БАВ КЕ 

Дру гог ју ла 1964. до не та 
је од лу ка да се об у ста ви 

на ста вак раз во ја мо дер ни за ци је 
осам де се то сми ца, али је кра јем 
ок то бра одр жан тех нич ки збор 

на ко ме је при ка за на пот пу но 
мо дер ни зо ва на ба те ри ја. Иако се 

у ЈНА те жи ло ма сов но сти 
и че сто су за др жа ва ни ста ри 

си сте ми у на о ру жа њу и по сле 
не ко ли ко ци клу са мо дер ни за ци је, ору ђа

88 mm оста ла су у са ста ву ПВО до 1968.
го ди не. Од та да су 

за др жа ни са мо ка ли бри 
90 и 94 ми ли ме тра. 

Q8
Typewriter
52



Н
ем ци су пот це ни ли бр зи ну
про до ра Цр ве не ар ми је са
ис то ка на Бал кан ско по лу о -
стр во па су тек ок то бра
1944. по че ли да по вла че нај -

ма ње 300.000 љу ди из са ста ва гру пе ар -
ми ја (ГА) „Е“, до та да ста ци о ни ра не у Грч -
кој и на остр ви ма. У ма си је ди ни ца ко је
су се по кре ну ле пре ма се ве ру би ли су де -
ло ви 19. про тив а ви он ске ди ви зи је. Део
тех ни ке Нем ци су оста ви ли на остр ви ма,
јер ни су има ли вре ме на за пре воз, а део
су из ву кли мо рав ско-вар дар ским прав -
цем, па у БиХ и он да да ље до но вих ре јо -
на раз ме шта ја. 

У бор ба ма за из вла че ње ГА „Е“ ак -
тив но су уче ство ва ле осам де се то сми це
из 58. мо то ри зо ва ног про тив а ви он ског
пу ка и још не ки од са мо стал них ди ви зи о -
на. Пра вац за из ла зак тих је ди ни ца во -
дио је до ли ном Ибра и За пад не Мо ра ве,
ко је је за то од луч но др жао Кор пус ба ро -
на Фри дри ха Ми ле ра (од 12. но вем бра
34. ар миј ски кор пус за на ро чи ту употре-
бу) на чи јој су се ли сти ди рект но пот чи -
ње них је ди ни ца на ла зи ли штаб и штаб -
на ба те ри ја 58. пу ка. Ди ви зи о ни су би ли
при до да ти је ди ни ца ма ан га жо ва ним у
бор ба ма про тив НОВЈ и Цр ве не ар ми је.
Де ло ви 58. пу ка би ли су у ре јо ну Кра ље -
ва по след њих де се так да на ок то бра, ка -
да су се из ву кли у Бо сну. 

То ком ок то бра и но вем бра 1944. ка -
да се ко манд но ме сто ГА „Е“ на ла зи ло у
Ста ром Тр гу на Ко со ву и Ме то хи ји, у ши -
рем под руч ју би ли су 308. ди ви зи он, пре -
ме штен из Ја њи не  у При шти ну, 309. ди -
ви зи он ко ји је из Па тра са са Ко рин та до -
шао у Ко сов ску Ми тро ви цу у 310. ди ви -
зи он, по кре нут из Со лу на и пре ко Би то -
ља пре ба чен у Кра ље во. 

По сле пр ве ве ће ко ли чи не 8,8 cm
Flak-ова ко је су у ру ке НОВЈ, од но сно ЈА,
па ле у Ср би ји, сле де ће не мач ке про тив а -
ви он ске је ди ни це у це ли ни су за ро бља -
ва не тек пред сам за вр ше так ра та, те жи -
шно у Сло ве ни ји, ју жној Аустри ји, око ли -
ни За гре ба и Хр ват ском За гор ју. Део
осам де се то сми ца на на шем те ре ну по -
стао је рат ни плен со вјет ске ар ми је. У
зах те ву вр хов ног ко ман дан та Ти та од 3.
ма ја 1945. од 3. укра јин ског фрон та тра -
же но је да пре пу сти ЈА део на о ру жа ња
не мач ког по ре кла, укљу чу ју ћи 10–12
осам де се то сми ца. 

Обал ска ар ти ље ри ја 
Криг сма ри не
Нем ци су на остр ви ма и при о ба љу

од 1943. раз ви ли сна жну мре жу ба те ри -
ја, ко је су има ле за да так да до че ка ју ни -
ка да оства ре ни ан гло-аме рич ки де сант.
Не мач ка обал ска ар ти ље ри ја пот чи ње -
на Криг сма ри не, ло ци ра на ју жно од Па -
га, рас фор ми ра на је или пре ме ште на се -
вер но на но ве од брам бе не по ло жа је, то -
ком ок то бра, за кљу че но до 29. но вем -
бра 1944, ка да је пре стао да по сто ји са -
став Шта ба ад ми ра ла Ја дра на. Пред за -
вр ше так ра та осам де се то сми це су тек
при сти гле на пре о ста ле де ло ве ју го сло -
вен ске оба ле под кон тро лом Не ма ца у
са ста ву Ар ти ље риј ске ко ман де 497, са
ко манд ним ме стом у Тр жи чу пот чи ње -
не 97. кор пу су. 

Ба те ри је ка ли бра 8,8 cm би ле су на
по ло жа ји ма иду ћи од ју га пре ма се ве ру –
на остр ву Раб на по ло жа ју Бр но, оформ -
ље ном но вем бра 1944. (де ло ви 540. мор -
на рич ког ар ти ље риј ског ди ви зи о на са ко -
манд ном на Цре су), ба те ри је 621. ди ви -
зи она у Пу ли и 626. ди ви зи о на за од бра -
ну лу ке Трст. Сви ти ди ви зи о ни би ли су
ме шо ви ти и има ли су од шест до 12 ору -
ђа 8,8 cm, уз раз не дру ге ка ли бре. У са -
ста ву 97. кор пу са би ле су и мор на рич ке
про тив а ви он ске ба те ри је из 730. ди ви зи -
о на код Тр жи ча и Гра де жа и 821. ди ви зи -
о на на под руч ју Тр ста и Ри је ке. 

Пр ва је па ла ба те ри ја од че ти ри
ору ђа са по ло жа ја Бр но на Ра бу ко ја је за -
у зе та 12. апри ла 1945. у по мор ском де -
сан ту Ју го сло вен ске мор на ри це. Раз лог
је ја сан – у то вре ме при о ри тет су би ле
бор бе за Трст и Пу лу, а раб ске осам де -
се то сми це су у по чет ку би ле са мо обез -
бе ђе не стра жом. 

Нем ци су на Ја дра ну на ме ра ва ли да
од бра не лу ку Пу ла ко ја је 30. но вем бра
1944. про гла ше на Хи тле ро вим на ре ђе -
њем за утвр ђе но ме сто ко је се мо же ева -
ку и са ти са мо на осно ву ње го вог одо бре -
ња, а по лич ном на ре ђе њу ко ман дан та
гру пе ар ми ја „Ц“. Ко ман дант не мач ке од -
бра не кон тра ад ми рал Георг Вое (Ge org
Wa ue) је уве че 3. ма ја 1945. пред при ти -
ском ЈА по ву као сво је је ди ни це из гра да
на утвр ђе не по ло жа је на по лу о стр ву Му -
зил, чи ја се од бра на осла ња ла на 12
осам де се то сми ца из са ста ва про тив а ви -

он ске ба те ри је 621. мор на рич ког ар ти -
ље риј ског ди ви зи о на. Ва тром тих ору ђа
Му зил се бра нио све до па да Тре ћег рај -
ха. Пре да ли су се 8. ма ја у се дам ча со ва,
са свим ору ђи ма.
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У бор ба ма за Книн, но вем бра и
де цем бра 1944, у рат ном пле ну НОВЈ
на шла се ба те ри ја од шест про тив тен -
ков ских осма де се то сми ца. Оне су увр -
ше не у ар ти ље риј ску бри га ду 8. кор пу -
са у ко јој су глав ни ну ин вен та ра чи ни -
ла те шка ар ти ље риј ска ору ђа за по др -
шку. У то вре ме, због ма лог бро ја про -
тив нич ких тен ко ва Пак 88, у НОВЈ чи -
нио се ко ри сним за уни шта ва ње фор -
ти фи ка ци ја и за за дат ке по др шке пре -
ма по тре ба ма је ди ни ца на те ре ну.
Због не до стат ка му ни ци је део Пак 88
по сте пе но је по ву чен у ре зер ву. Ка да
је ар ти ље ри ја 8. кор пу са пре ра сла у
ар ти ље риј ску бри га ду Четврте ар ми је 
(1. мар та 1945.) у са ста ву те је ди ни це,
у за вр шним бор ба ма ма ја 1945, у 5.
про тив тен ков ском ди ви зи о ну би ла су
два Пак 88 ми ли ме та ра. Не ко ли ко Пак
88 про на ђе но је на ва тре ним по ло жа -
ји ма у око ли ни Сла вон ског Бро да, про -
ле ћа 1945. и не тре ба ис кљу чи ти мо -
гућ ност да их  је би ло и у пле ну у за вр -
шни ци ра та у Сло ве ни ји. 

ПРО ТИВ ТЕН КОВ СКЕ
ОСАМ ДЕ СЕ ТО СМИ ЦЕ



Jу го сло вен ске ПА бри га де
Ору ђа из рат ног пле на нај че шће ни -

су од мах ко ри шће на због ра зних ште та
ко је су Не ма ци учи ни ли пре пре да је или
ква ро ва ко ји су на ста ли услед не у ко сти
пар ти за на у по ку ша ју да хи тро са вла да ју
но ву тех ни ку. Че сто су не до ста ја ли ви -
тал ни де ло ви, по себ но они осе тљи ви по -
пут ни ша на. На ве де не те шко ће са вла да -

ва не су у хо ду и са ком пле ти ра ном тех ни -
ком фор ми ра не су пр ве је ди ни це про тив -
а ви он ске ар ти ље ри је. У по чет ку, осам де -
се то сми це су кон цен три са не за од бра ну
Бе о гра да у са ста ву 1. про тив а ви он ског
пу ка Вр хов ног шта ба, фор ми ра ног 10. но -
вем бра 1944. го ди не. Тај пук по слу жио је
као је згро за раз вој три про тив а ви он ске
бри га де (ПА бр) фор ми ра не 1. мар та
1945. го ди не. 

У са ста ву 1. ПА бр у Бе о гра ду би ло
је пет ба те ри ја 88 mm (ка да го во ри мо о
при ме ни осам де се то сми це код нас, пре -
ла зи мо у скла ду са на шом прак сом на из -
раз ка ли бра у ми ли ме три ма), а 2. ПА бр у
Зе му ну, за ду же на за тај град и се вер не
при ла зе Бе о гра ду, има ла је три ба те ри је
88 ми ли ме та ра. У са ста ву 3. ПА бр фор -
ми ра не у Ја бу ци код Пан че ва би ли су ла -
ки ПАТ-ови. Она је за раз ли ку од пр ве
две бри га де по сла та на фронт и ма ја
1945. до шла до За гре ба, где се од но вог
пле на у ПАТ-ови ма 88 mm и 76,5 mm по -
пу ни ла још јед на бри га да. Од обе је ди ни -
це за те че не у За гре бу фор ми ра не су две
бри га де – „но ва“ 3. ПА бр са те шким ору -
ђи ма и 11. ПА бр са ла ким ПАТ-ови ма. 

У пр вим по сле рат ним да ни ма у Бе о -
гра ду се на ла зи ло 12 ору ђа, у За гре бу че -
ти ри, а у Љу бља ни су кра ће вре ме би ле
чак 24 осам де се то сми це. Део тех ни ке
на ла зио се у Глав ној тро феј ној ба зи у За -
гре бу у ко јој је де ло вао и Про тив а ви он -
ски на став ни цен тар, ко ји је имао че ти -
ри осам де се то сми це. У ба зи је при ку -
пље на тех ни ка ко ја је про на ла же на раз -
ба ца на на те ре ну, свр ста ва на по тех нич -
ком ста њу и при пре ма на за при мо пре да -
ју је ди ни ца ма. У не до стат ку струч ног ка -
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Нем ци су оску де ва ли у тех ни ци и
ни кад се ни су су здр жа ва ли у при ме ни
на о ру жа ња из рат ног пле на ако би се
ука за ла при ли ка да до ђу до рен та бил не
ко ли чи не. По че том ра та про тив СССР у
ру ке Вер мах та па ле су сто ти не ПАТ-ова
ка ли бра 76 и 85 mm. У по чет ку ре зер ве
му ни ци је из пле на би ле су знат не и
ПАТ-ови су за то ко ри шће ни у из вор ном
об ли ку у ПВО не мач ке. Од 1943. ка да
су при ли ке на фрон ту по шле ло ше по
Нем це ви ше се ни је ра чу на ло на при лив
му ни ци је са ис то ка па су у фа бри ка ма
се вер не Ита ли је це ви пре ка ли бри ра не
на 88 ми ли ме та ра. Из ме ђу оста лих ору -
ђа, мо ди фи ко ва но је 96 ко ма да ПАТ-ова
ко ји су у не мач кој ору жа ној си ли но си -
ли озна ку 7,62 cm Flak M.31(r). Из вор но,
то су би ли ПАТ-ови 76 mm „обра зац
1931 г.“ са под во ском ZU-29 за ме ха -
нич ку ву чу. Ка да је 1932. ПАТ „обра зац
1931 г.“ уве ден у на о ру жа ње Рад нич ко-
се љач ке цр ве не ар ми је био је јед на од
нај са вре ме ни јих кон струк ци ја на све ту,

ОРУ ЂА СО ВЈЕТ СКОГ ПО РЕ КЛА 

по себ но ка да је уве зан са ме ха нич ким ра -
чу на ром ПУ А ЗО-1. 

Зо не ефи ка сног деј ства са 9.300 m по
ви си ни и 14.200 по да љи ни и по чет на бр -
зи на про јек ти ла од 815 m/s, те о рет ска бр -
зи на паљ бе од 15 до 20 ме та ка у ми ну ти и
оста ле так тич ко-тех нич ке ка рак те ри сти -
ке би ле су го то во иден тич не као код осам -
де се то сми це. Сто га су Нем ци „обра зац
1931. г“ при хва ти ли у сво јој ПВО без пу но
пре ми шља ња. То ком ра та тех ни ка се бр -
зо уса вр ша ва ла и ка да су Нем ци пре ка ли -
бри ра ли Flak M.31(r) ре зул та ти пре прав ке
ни су би ли им пре сив ни. За то су пред крај
1944. го ди не Нем ци 24 ко ма да пре да ли
НДХ. Фор ми ра на су два ди ви зи о на од 12
ору ђа – за 4. ди ви зи он у За гре бу и 7. у Са -
ра је ву. Због не до стат ка ни шан ских уре ђа -
ја прак тич но ни су ни ко ри шће ни на мен -
ски за ПВО. Услед не до стат ка во зи ла за
ву чу од у ста ло се од по ку ша ја да се при -
ме не као про тив тен ков ска ору ђа. 

Ка да се по сле ра та од лу чи ва ло о суд -
би ни рат ног пле на, ору ђа М31 пре пу ште -

на су обал ској од бра ни, јер су има ла со -
лид не ба ли стич ке осо би не, али због ло -
шег ни шан ског си сте ма ни су би ла по год -
на за ПВО. Са М31 пре и ме но ва ним у 
Д-50(н) по пу ње но је пет обал ских ба те ри -
ја. У ЈРМ су до би ла озна ку Д-50. У пр вој
по ло ви ни пе де се тих пла ни ра ла се пот пу -
на за ме на Д-50 са „Шко ди ним“ ору ђи ма
80 mm М28 ко ја су та ко ђе „пре ко ман до -
ва на“ из ПВО. До пла на ре ор га ни за ци је
Др вар-1 1959. „шко де“ су по ти сну ле Д-50,
али се 20 ко ма да и да ље на ла зи ло у ЈРМ
1961, ка да је пред ло же но да се рас хо ду ју
због ис ха ба но сти. Ко нач но, ору ђа Д-50
рас хо до ва на су 1964. у вре ме ре ор га ни за -
ци је ЈНА по пла ну Др вар-II. 

„Фла ко ви 37“ на под во сци ма „зон дер хан гер 201“ на Ба њи ци пред 
по че так па ра де по во дом пр ве го ди шњи це осло бо ђе ња Бе о гра да, 
ок то бра 1945. го ди не



по ну ђе но је 400 ПАТ 88 mm, од то га око
150 ко ма да из Нор ве шке, али без му ни -
ци је. Дру га по ну да од но си ла се на ору ђа
из фран цу ских ви шко ва. Тим на бав ка ма
по ве ћао се број ору ђа у је ди ни ца ма и он
је пе де се тих и у пр вој по ло ви ни ше зде -
се тих из но сио 164 ко ма да. 

Ни смо до са да пре ци зно уста но ви -
ли ко ли ке су ко ли чи не до дат них ору ђа.
Из ве шта ји са чу ва ни у Вој ном ар хи ву ка -
жу да је сре ди ном ју ла 1951. аме рич ки
пу ков ник Борк, за ду жен за про грам вој -
не по мо ћи, по се тио Нор ве шку и Фран -
цу ску и у име аме рич ке вла де пре го ва рао
о по кло ну у на о ру жа њу не мач ког по ре -
кла за ЈНА. У из ве шта ју ју го сло вен ског
вој ног иза сла ни ка из САД за 3. ав густ
1951. на во ди се да је Борк ре као да ће
Нор ве шка по кло ни ти ПАТ-ове. Реч је о
ору ђи ма ко ја су Нор ве жа ни има ли у зна -
чај ном ви шку, али без ре зер ве му ни ци је.
Ору ђа су би ла пре пу ште на SHA PE (штаб
НА ТО-а сме штен у Мон су), ко ји је до но -
сио од лу ке о по де ли чла ни ца ма НА ТО-а. 

На пре го во ри ма око по мо ћи, одр жа -
ним у Ва шинг то ну то ком ав гу ста 1951,
„на сто лу“ су би ле раз ли чи те ко ли чи не
осам де се то сми ца – од 80, па 176 и на
кра ју, 18. ав гу ста, 140 ко ма да. Та да шњи
на чел ник ГШ ЈНА ге не рал Пе ко Дап че вић
ин си сти рао је у те ле гра ми ма по сла ним
де ле га ци ји у Ва шинг то ну да тра же што
ви ше му ни ци је 88 ми ли ме та ра. 

Де фи ци тар на му ни ци ја тра жи ла се
по сву да. У јед ном из ве шта ју вој ног иза -
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дра ефи ка сно ре ше ње би ло је да се и
обу ка про во ди у ба зи ко јој су по треб ни
до бри по зна ва о ци тех ни ке. 

Ка да су бор бе ко нач но за вр ше не, ју -
ла 1945. при сту пи ло се кон со ли да ци ји
ПАА, па је на ре ђе но да се осам де се то -
сми це кон цен три шу у про тив а ви он ским
бри га да ма фор ми ра ним за од бра ну нај -
ве ћих гра до ва – Бе о гра да, За гре ба и Љу -
бља не. У са ста ву че ти ри про тив а ви он ске
бри га де на ла зи ла су се 54 ПАТ 88 mm.
Од тог вре ме на до за вр шет ка слу жбе
осам де се то сми ца, основ на ор га ни за циј -
ска је ди ни ца у ПАА био је ди ви зи он са
три ба те ри је од по че ти ри ору ђа, кла си -
фи ко ва на у сред њо ка ли бар ску про тив а -
ви он ску ар ти ље ри ју (СПАА). 

Про тив а ви он ске бри га де има ле су
рад не ба те ри је ко је су при ку пља ле на те -
ре ну тех ни ку из пле на и по пра вља ле је.
Ра ди по пу не је ди ни ца за тра же но је од
Вој но тех нич ког за во да „21. ок то бар“ из
Кра гу јев ца (на ре ђе њем Ге не рал шта ба ЈА
од 8. ју ла 1946) да се од мах из вр ши ре -
ви зи ја и по прав ка не мач ких ору ђа из пле -
на пре ма ли сти при о ри те та. Осам де се -
то сми це су се на ла зи ле у пр вој гру пи
пред ви ђе ној за хит не ра до ве. 

Му ни ци ја из пле на те шко се раз ме -
шта ла по је ди ни ца ма због не до стат ка
до ку мен та ци је и зна ња. Су де ћи пре ма
јед ном те ле гра му ко ји је Ко ман да ар ти -
ље ри је ЈА 1946. по сла ла Глав ном убој ном
скла ди шту број 4 у За је ча ру, де ша ва ло
се да се до ПАА до ста вља не а де кват на
му ни ци ја 88 mm пред ви ђе на за тен ко ве. 

У рат ном пле ну за те кло се и не ко ли -
ко ни шан ских ра да ра „вирц бург”
(Würzburg) ко је су Нем ци ко ри сти ли у је -
ди ни ца ма ПАА. Из Че хо сло вач ке су на -
ру че ни но ви ји ра да ри „ман хајм” (Man -
nhe im) – тре ба ло је да у не мач кој ПВО за -
ме не „вирц бург”. Та два ра да ра до би ла
су у Ју го сло вен ској ар ми ји до ма ће ин тер -
не озна ке – ра дио-ло ка тор РЛ-1, од но сно
РЛ-2. Нај пре се вр ло ам би ци о зно пла ни -
ра ла при ме на тих уре ђа ја у ба те ри ја ма
88 ми ли ме та ра, али су услед ма ле ко ли -
чи не ра да ра, не до стат ка ре зер вних де -
ло ва и струч ног ка дра, слу жи ли са мо као
на став на сред ства и ни су би ли од ко ри -
сти за је ди ни це ПАА. 

Уз осам де се то сми це ко ри шће ни су
ба те риј ски елек тро ме ха нич ки ко манд ни
ра чу на ри (КР) М-40 и по моћ ни ко манд ни

ра чу на ри М-35/37 ко ји су би ли при хва -
тљи во ре ше ње за по рат не го ди не, по себ -
но у вре ме кри зе на ста ле по сле Ре зо лу -
ци је ИБ-а ка да је ПАА би ла у ви со кој бор -
бе ној го то во сти за од бра ну од оче ки ва -
ног из не над ног на ле та ави ја ци је Ис точ -
ног бло ка. Већ у пр вој по ло ви ни пе де се -
тих М40 би ли су за ста ре ли и скло ни от -
ка зи ма. Из ве штај о бор бе ној го то во сти
ЈНА за 1955. ка же да се М40 ла ко ква ре,
не по сто је гре ја чи за тај уре ђај па се ба -
те ри је 88 mm прак тич но не мо гу ко ри -
сти ти у зим ским усло ви ма. 

Део ору ђа имао је уни ште не или
оште ће не уре ђа је по ве за не са основ ном
на ме ном про тив а ви он ске од бра не. Ко -
ман да Мор на ри це је ја ну а ра 1947. за тра -
жи ла да се три ба те ри је тих ору ђа до де -
ле обал ској од бра ни на основ ну ин фор -
ма ци је да по сто ји 27 осам де се то сми ца
ко је се не ће мо ћи ко ри сти ти у ПАА. Због
хит ног уре ђе ња об ла ске од бра не про це -
њи ва ло се да ће осам де се то сми це уште -
де ти вре ме и тро шко ве из град ње по ло -
жа ја за ста ци о нар на ору ђа 90 mm ита ли -
јан ске про из вод ње Д-53, слич них так тич -
ких и ба ли стич ких осо би на. 

По ку шај по пу не 
из вој не по мо ћи
Ка да су 1950. отво ре ни пре го во ри

са за пад ним са ве зни ци ма о вој ној по мо -
ћи (МДАП), оче ки ва не су хит не на бав ке
но вих ПАТ-ова. У по чет ним пре го во ри ма
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Елек тро ме ха нич ки ко манд ни уре ђај М40 
– основ ни ра чу нар у ба те ри ја ма 88 mm 

у ју го сло вен ској ПАА
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сла ни ка из Па ри за од 11. сеп тем бра
1952. на во ди се да је по ну ђе но да се из
фран цу ских сто ко ва у ро ку од 60 да на
пре у зме 10.170 ХЕ и 6.125 про бој них гра -
на та 88 mm за Пак 43. За тим, при ба вље -
на је по ну да да Гр ци про сле де 3.500 гра -
на та 88 mm са Кри та. Сви ти пре го во ри
за мр ли су по чет ком је се ни 1952. због
про це не Ге не рал шта ба да му ни ци ја 88
mm не ће би ти по треб на јер ни су пре у зе -
ти обе ћа ни „фла ко ви“ из Нор ве шке. На -
и ме, око на бав ке нор ве шких ору ђа кон -
фу зни пре го во ри на ста ви ли су се 1953. и
1954. го ди не. У јед ном од из ве шта ја ју го -
сло вен ског вој ног иза сла ни ка из Ва шинг -
то на из фе бру а ра 1953, Аме ри кан ци, по -
зи ва ју ћи се на став Ју го сла ви је из ок то -
бра 1952, ка жу да Ју го сла ви ја не ће осам -
де се то сми це и да су оне за то да те дру -
гим др жа ва ма, па се са да ви ше не мо гу
од у зе ти и пре у сме ри ти. Из Бе о гра да су
де ман то ва не те тврд ње и 3. мар та 1954.
аме рич ки пред став ни ци при хва ти ли су
зах тев за нор ве шка ору ђа. У то вре ме
ужур ба но се ра ди око пре во за у ју го сло -
вен ске лу ке фран цу ских ви шко ва осам -
де се то сми ца из се вер не Афри ке. 

На бав ка ра да ра 
У вре ме ка да се ЈНА осла ња ла на

снаб де ва ње кроз МДАП, по ку ша на је

мо дер ни за ци ја ба те ри ја 88 mm за ПАА и
за обал ску од бра ну. На са стан ку око ли -
ста по мо ћи, 24. ју ла 1954, за тра же на је од
Аме ри ка на ца по др шка за на бав ку зна чај -
ног бро ја бри тан ских ни шан ских ра да ра
3Мк7 и 18 ра чу на ра фир ме „Кон тра вес“
из Швај цар ске за ба те ри је 88 и 85 mm
(ПАТ М39 про из ве ден у СССР). По сле
пре го во ра, до го во ре но је да се у план по -
мо ћи за 1956. увр сте ра да ри и ко манд ни
ра чу на ри, али су пр ве на бав ке оства ре не

тек 1957. го ди не. Го ди не 1955. раз ма тра -
не су по ну де хо ланд ске фир ме „Хен ге ло“
за ар ти ље риј ске цен тра ле К 2/0 и L 2/0 –
тре ба ло је да се ко ри сте уз осам де се то -
сми це у обал ској ар ти ље ри ји. 

Глав ни про бле ми у на бав ци со фи -
сти ци ра них ни шан ских си сте ма би ли су
ви со ке це не, и то у де ви за ма, ко је Ју го -
сла ви ја ни је има ла. За то се сва па жња
пре у сме ри ла на ра да ре 3Мк7 ко ји кра -
јем пе де се тих ви ше ни су би ли тех но ло -

Иако су тех нич ки ре сур си ЈА би ли
скром ни, у др жав ном вр ху сма тра ло се
да је ва жно по др жа ти са ве зни ке па је
1947. део осам де се то сми ца из у зет за
по тре бе Ал ба ни је. Сла ње на о ру жа ња
про во ди ло се као по вер љи ви за да так
и за то се у до ку мен ти ма за Ал бан ску
на род ну ар ми ју ко ри сти ла ши фра „Је -
ди ни ца 8888-I“. За по тре бе ал бан ске
обал ске ар ти ље ри је (Artilleria Bregdeta-
re) ко ја је хит но фор ми ра на због уче -
ста лих ин ци де на та по ве за них са кри -
зом у Грч кој, до де ље на су ору ђа ко ја су
у то вре ме у ЈА би ла све осим ви шак. 

Не ве за но за тај хит ни по вод, од -
мах иза ра та ју го сло вен ски офи ци ри
оби ла зи ли су ал бан ску оба лу са за дат -
ком да утвр де шта тре ба ура ди ти за
раз вој обал ске од бра не. У из ве шта ју
ко ми си је, ко ју је пред во дио ма јор Вик -

тор Ко бел од 15. фе бру а ра 1946. на во ди
се, по сле оби ла ска остр ва Са се не, да на
оба ли „ско ро и не ма оруж ја, о че му тре -
ба во ди ти ра чу на“. За то су из ме ђу оста -
ле тех ни ке осам де се то сми це пре да те
„Је ди ни ци 8888- I “. 

Из Ге не рал шта ба Ал бан ске ар ми је
21. ја ну а ра 1947. у Ге не рал штаб ЈА сти -
гао је ши фри ра ни те ле грам у ко је се
пред ла же ге не ра лу Ра де ту Ха мо ви ћу, у
то вре ме пр вом опе ра тив цу ЈА, да ар ти -
ље риј ски ма те ри јал за ОА стиг не у две
па ри је пре ко лу ке Драч, где би се ис кр -
цао део те ре та и оста так у Са за ну и Са -
ран ду.

Пр вих 12 осам де се то сми ца и по -
треб на му ни ци ја ис кр ца но је у Ал ба ни ји
фе бру а ра 1947. го ди не. Са ору ђи ма до -
шли су и ин струк то ри Ми лу ти но вић, Ми -
кић и Ко ма ро вић и че ти ри под о фи ци ра.

Они су до би ли за да так да про ве ду обу ку
ал бан ског људ ства од ре ђе ног за об ла ску
ар ти ље ри ју. То су би ла вре ме на у ко ји ма
се Ти ра на за све и свја обра ћа ла Бе о гра -
ду. На чел ник Ге не рал шта ба ал бан ске ар -
ми је ге не рал Мех мед Ше ху на во ди 13.
ју на 1947. да су че сте про во ка ци је ту ђих
бро до ва ко ји по вре ђу ју ал бан ске те ри -
то ри јал не во де, али да су од лу чи ли да за -
бра не обал ској ар ти ље ри ји деј ства све
док бро до ви не деј ству ју. Ше ху пи та ју -
го сло вен ске ко ле ге: „Мо ли мо вас да нас
оба ве сти те о ва шем кон крет ном ми -
шље њу ка ко би смо по сту пи ли ако на ше
те ри то ри јал не во де бу ду по вре ђе не од
стра не ту ђих бро до ва без на шег одо бре -
ња“. По сле по пу не је ди ни ца ОА на прав -
ци ма пре ка Грч кој из Ал ба ни је су 3. де -
цем бра 1947. за тра жи ли још две осам -
де се то сми це за од бра ну Дра ча. 

ЈУ ГО СЛО ВЕН СКА ПО МОЋ АЛ БА НИ ЈИ

Трофејни радар „вирцбург”



МДАП. За тим је 1957. и 1958. у на о ру жа -
ње уве де но 300 ПАТ-ова ка ли бра 94 mm
М3А, бри тан ске про из вод ње. Оба ору ђа
има ла су елек трон ске ко манд не ра чу на -
ре и ко ри сти ла су ни шан ске ра да ре
3Мк7. Ти ра да ри по ка за ли су се по доб -
ним и за при ме ну у је ди ни ца ма осам де -
се то сми ца, та ко да се ба рем део тех ни ке
СПАА уни фи ко вао. 

Пу ко ви СПАА че сто су има ли ме ша -
ви ну че ти ри ка ли бра. На при мер, у 377.
ПАА пу ку у Бе о гра ду 1958. по сто ја ла су
три ди ви зи о на СПАА – је дан 88 mm, је -
дан 85 mm и је дан ме шо ви ти 88 и 94 ми -
ли ме та ра. У 353. пу ку у Ско пљу био је ме -
шо ви ти ди ви зи он 85 и 88 ми ли ме та ра. 

У то вре ме ре зер ве ПАА ЈНА би ле су
103.455 ме та ка 88 mm, од но сно 631 ме -
так по це ви пре ма нор ма ти ву са про сеч -
ним днев ним утро шком од пет б/к од 150
ме та ка. И то су би ле ре зер ве за 126 да на
ра та. 

У скла ду са ре ор га ни за ци јом Др вар-
I, про ве де ном 1959. го ди не, СПАА је по -
ста ла део те ри то ри јал не ПВО у ко јој су
уве за ни сви еле мен ти – од ло вач ке ави ја -
ци је, пре ко ва зду шног осма тра ња и ја -
вља ња до СПАА. У то вре ме je ЈНА, пре -
ма по пи су од 1. ја ну а ра 1959, има ла 41
ба те ри ју 88 mm са 164 ору ђа и 117.128
ме та ка. Пре ма та да шњим про це на ма то
је би ла ко ли чи на му ни ци је до вољ на за
63,5 да на ра та, под прет по став ком да је
про се чан днев ни утро шак 17 ме та ка.
Сва ка од 41 ба те ри је има ла је по је дан

ра дар 3Мк-7. У 25 ба те ри ја ко ри шће ни
су ра чу на ри КР-40 уве за ни са ни шан ским
ра да ром, што се за та да шње стан дар де
сма тра ло со лид ним ре ше њем. У 16 ба те -
ри ја ко ри шће ни су по моћ ни ра чу на ри КР-
35 и КР-37 и оне су по дат ке са ра да ра
при ма ле пре ко кла сич них ра дио-ста ни ца. 

Због про це не да се на тај на чин не -
ће мо ћи обез бе ди ти ефи ка сна при мер на
СПАА 88 mm у ра ту, за тра же но је да се
про јек ту је и уве де у на о ру жа ње до ма ћи
елек трон ски ко манд ни ра чу нар и ба те -
риј ски и пу ков ски ко манд ни сто (БКС и
ПКС). 

За ми сао ор га ни за ци је СПАА за сни -
ва ла се на уве за но сти свих де ло ва пу ка.
Тре ба ло је да ПКС обез бе ди при јем да -
љи не и ази му та ци ља од осма трач ко-
акви зи циј ског ра да ра М61 Фру шка го ра
(про из во ђен по фран цу ској ли цен ци у
фир ми „Ру ди Ча ја вец“ у Ба ња лу ци), иден -
ти фи ка ци ју ци ља, об ра ду и ауто мат ско
до ста вља ње по да та ка о ци љу ба те ри ја ма
ко је има ју по вољ не усло ве за га ђа ње.
БКС је при мао по дат ке о по ло жа ју ци ља
од ПКС, сра чу на ва ни су и при ка зи ва ни
па ра ме три кре та ња ци ља, при ма ни по да -
ци ба те риј ског ни шан ског ра да ра и одр -
жа ва на ве за са свим еле мен ти ма ба те ри -
је и ПКС. 

Но ви елек трон ски ко манд ни ра чу -
нар ЕКР-59, про јек то ван у Елек тро ин -
сти ту ту та да шње УВ ТИ, по др жа вао је
га ђа ње ци ље ва бр зи на до 720 m/s што
је ви ше од дво стру ко не го М40.
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шки но ви тет, али су у од но су на по сто је -
ће ста ње у ПАА до но си ли ве ли ку до бит у
ве ро ват но ћи по га ђа ња ци ља. Ра дар
3Мк7 по ста вљен на при ко ли цу са две
осо ви не ма се 5,5 то на мо гао се уве за ти
са ра чу на ри ма на три нај ва жни ја ка ли бра
ПАА ЈНА – 88 mm, 90 mm, и 94 mm. Мак -
си мал ни до мет от кри ва ња ци ље ва ве ли -
чи не бом бар де ра био је 54 km, а до мет
ауто мат ског пра ће ња из но сио је 32 km.
Тач ност од ре ђи ва ња ази му та и ме сног
угла из но си ла је плус/ми нус осам ми ну -
та, а да љи не 30 ме та ра. Ра дар је ра дио у
та ла сној ду жи ни од 10 cm са рад ном
фре квен ци јом од 3.000 до 3.100 MHz и
им пулс ном фре квен ци јом од 1.500 Hz.
Им пулс на сна га из но си ла је 200 кW.  

Ра да ри 3Мк7 на ру че ни су, осим
пре ко по мо ћи, из бри тан ских ви шко ва
по вр ло по вољ ној це ни. На при мер, 1957.
го ди не 146 ра да ра 3Мк7, уве зе них из
Бри та ни је, пла ће но је се дам од сто од тр -
жи шне це не за сред ства у до бром тех -
нич ком ста њу, а са мо два од сто це не за
ра да ре ко ји су мо ра ли на ре монт пре до -
де ле је ди ни ца ма. Реч је о ко ри шће ним
сред стви ма, али пот пу но при мен љи вим.

Мо дер ни за ци ја 
У де ка ди од за вр шет ка ра та до

1954/55. осам де се то сми це су би ле нај -
ва жни ји део по пу не ди ви зи о на СПАА до
до ла ска 100 ПАТ-ова 90 mm М1А1 аме -
рич ке про из вод ње, при мље них кроз

Ве жба га ђа ња ПАА 88 mm 1946. го ди не



де не мо ди фи ка ци је
за руч но пра ће ње,
ко је су би ле пред у -
слов за при ме ну
ЕКР-59. Из ме њен је
и ме ха ни зам за пу -
ње ње. 

На пер спек ти ву
осам де се то сми ца се
у пр вој по ло ви ни
ше зде се тих ума ло
по губ но од ра зио про -
блем са му ни ци јом
рат не про из вод ње.
По сле не ко ли ко не -
сре ћа са знат ним
жр тва ма по ка за ло
се да се не мо же ве -
ро ва ти му ни ци ји ла -
бо ри са ној са упа ља -
чем АЗ. За то је за -
бра ње но га ђа ње из
ви ше ору ђа зе маљ -
ске, про тив а ви он ске
и обал ске ар ти ље ри -
је ко ја су ко ри сти ла
ту му ни ци ју. За тим,
за бра ње но је га ђа -
ње тем пир ним мет -
ком 88 mm због про -
бле ма ве за них за де -
то на тор. У то вре ме
ре зер ве те му ни ци је
би ле су око 98.000
ко ма да. Ве лик број
по у зда них ору ђа ЈНА
је од лу чи ла да за др -
жи у ин вен та ру па је
про блем ре шен 1963. ка да је у на о ру жа -
ње усво је на ре кон стру и са на му ни ци ја 88
mm са упа ља чем М-51 А5П1 уме сто АЗ-
23/28, и де то на то ром М.21/4П1 уме сто
Нп10.

До тог вре ме на већ су про ве де не
мо ди фи ка ци је на 56 осам де се то сми ца
и оба вља не при пре ме за на ста вак ра да
на пре о ста лих 108 ору ђа, а до је ди ни -
ца до ста вље ни су пу ков ски и ба те риј -
ски ко манд ни сто ло ви и ЕКР-59. За то
се мо рао ре ши ти про блем му ни ци је
јер би сва ки дру ги по тез био не ра ци о -
на лан. Са пла ном мо дер ни за ци је на -
ста ви ло се 1964. па ра лел но са ре ор га -
ни за ци јом ЈНА по пла ну Др вар-II у ко -
јој су фор ми ра ни по ка ли бру уни фор -
ми пу ко ви СПАА. Пу ко ви осам де се то -

сми ца има ли су пре ма фор ма циј ском
са ста ву 36 ору ђа по де ље них у три ди -
ви зи о на од 12 ору ђа. 

Но ве на бав ке из СССР-а та да су већ
озбиљ но ути ца ле на про це не по тре ба и
2. ју ла 1964. до не та је од лу ка да се об у -
ста ви на ста вак раз во ја мо дер ни за ци је
осам де се то сми ца, али је кра јем ок то бра
одр жан тех нич ки збор на ко ме је при ка -
за на пот пу но мо дер ни зо ва на ба те ри ја.
Иако се у ЈНА те жи ло ма сов но сти и че -
сто су за др жа ва ни ста ри си сте ми у на о -
ру жа њу и по сле не ко ли ко ци клу са мо -
дер ни за ци је, тек од 1968. ору ђа 88 mm
ви ше ни су би ла у са ста ву ПВО. Од та да
су у СПАА за др жа ни са мо ка ли бри 90 и
94 ми ли ме тра. ƒ

(На ста ви ће се)
Алек сан дар РА ДИЋ

На по ли го ну Ше пу ри не код За дра
ок то бра 1960. про ве де ни су те сто ви
про то ти па „ауто ма ти зо ва ног“ М18/37
са по лу а у то ма ти зо ва ним ра чу на ром
КР-40. У 1961. су до фа зе про то ти па
до ве де ни ЕКР-59 и БКС-88. Про ве де не
су и при пре ме за из ра ду проб не пар -
ти је од осам осам де се то сми ца и 16
ЕКР-59. 

Ка да је за вр шен раз вој но вих си сте -
ма за осам де се то сми цу 1961/62, до ве де -
на је у пи та ње свр сис ход ност мо дер ни -
за ци је јер је већ на ру чен ра кет ни си стем
ПВО „дви на“, али су 12. мар та 1962. ди -
ле ме пре ки ну те на ре ђе њем Ге не рал шта -
ба ЈНА В стр. пов. бр. 5, ко јим су уве де ни
у на о ру жа ње и ЕКР М-59 и БКС-88. Тим
на ре ђе њем про јек тан ти су до би ли од ре -
ше не ру ке да на ста ве са по слом и Елек -
тро ин сти тут је за вр шио рад на ЕКР-59 и
из ра дио до ку мен та ци ју за се риј ску про -
из вод њу у по го ну „Искре“ у Љу бља ни.

Нул та се ри ја ЕКР-59 и БКС-88 mm
при мље на је 26. но вем бра 1962. го ди не.
На са мом ору ђу мо ра ле су би ти про ве -
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У рат ним да ни ма осам де се то сми -
це су ву кла за те че на во зи ла из пле на,
нај че шће не мач ки по лу гу се ни ча ри.
Већ 1945/46. про ве де на је стан дар ди -
за ци ја вуч них во зи ла у ко јој су ди ви зи -
о ни ПАА до би ли трак то ре ЈА-12 ру ског
по ре кла. По сле пре ла ска на аме рич ку
тех ни ку из по мо ћи пе де се тих ис тро -
ше не ЈА-12 за ме ни ли су трак то ри М5,
а по чет ком ше зде се тих ГЈ-800 – трак -
то ри ма ђар ског по ре кла про из ве де ни
у ФА МОС-у. Они због ма ле те жи не и
вуч не сна ге ни су би ли по год ни за 88
ми ли ме та ра. 

Услед не до стат ка гу се ни ча ра че -
сто се пе де се тих ко ри стио стан дард -
ни те рен ски ауто мо бил ГМЦ. Због ма -
се ору ђа бр зо су стра да ле гу ме на во -
зи ли ма и про ход ност се сво ди ла го то -
во на сим бо лич ну јер је би ло не за ми -
сли во са вла да ти и нај ма њу уз бр ди цу и
кре та ње ван до брог пу та. У јед ној пе -
си ми стич ној про це ни из ана ли зе бор -
бе не го то во сти ЈНА за 1956. на во ди се
да би СПАА у слу ча ју ра та би ла не по -
крет на јер ГМЦ „не мо же да ву че ору -
ђе ма се од осам то на“. 

ВУЧ НА ВО ЗИ ЛА

ПАТ М18/37 из бе о град ског гар ни зо на
на ве жби 1955. го ди не



П
у ко ви про тив а ви он ске ар -
ти ље ри је за др жа ли су са -
мо аме рич ку и бри тан ску
тех ни ку, али осам де се то -
сми це ни су оти шле у пен -

зи ју. Због очу ва них ре сур са и из у зет -

не по у зда но сти и ефи ка сно сти про це -
ње но је да ће би ти од ко ри сти па су
„пре ко ман до ва не“ у обал ску ар ти ље -
ри ју. Пре пре и ме но ва ња из ПАТ-ова у
ору ђа обал ске ар ти ље ри је, осам де се -
то сми це су „до те ра не“ у Тех нич ком

ре мон том за во ду: ушле су у ха лу као
ПАТ М18/36 и М18/37, а иза шле под
озна ком Д56Б2. 

До ду ше, у обал ској од бра ни осам -
де се то сми це ни су би ле но вост јер су
ко ри шће не још од за вр шет ка Дру гог
свет ског ра та. Ве ћи на ору ђа не мач ке
обал ске ар ти ље ри је ушла је у са став
мор на ри це на по ло жа ји ма где су се за -
те кле као рат ни плен. У скла ду са мор -
на рич ком тра ди ци јом, до би ле су већ
по ме ну ту озна ку Д-56, пре ма ду жи ни
це ви у ка ли бри ма. 

Обал ска ар ти ље ри јаОбал ска ар ти ље ри ја
Не по сред но по сле за вр шет ка ра -

та при о ри тет је би ла од бра на обал ног
по ја са у Ис три и Квар не ру због са ве -
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СЛУ ЖИ ЛЕ У
TРИ ВИ ДА

Од про то ти па осам де се то сми це, из ра ђе ног у фа бри ци у
Есе ну, про шло је се дам де сет го ди на. Код нас су то ком
ду ге исто ри је ова по пу лар на ору ђа слу жи ла у сва три
ви да вој ске – до апри ла 2004. ка да су по след ња че ти ри
при мер ка по ву че на са по ло жа ја обал ске ба те ри је 
Ско чи ђе вој ка. Два при мер ка ору ђа Д-56Б2 (бив ше
М18/37) пре да та су Вој ном му зе ју у Бе о гра ду и док се
не из ло же чу ва ју се у ком плек су Војнотехничком 
институту у Жар ко ву, по ред згра де Вој ног ар хи ва. 

Q8
Typewriter
53



знич ког при ти са ка око ста ту са тих
про сто ра и Тр ста. Услед при ти ска
Бри та на ца, По мор ска ко ман да се вер -
ног Ја дра на на ре ди ла је 18. ју на 1945.
да се пре фор ми ра по сто је ћи Обал ски
ар ти ље риј ски ди ви зи он Ри је ка у чи јем
са ста ву је би ла 4. ба те ри ја Бр но на Ра -
бу (у то вре ме у ре зер ви – без посаде).
На осно ву про це не да хит но тре ба ор -
га ни зо ва ти од бра ну спо ља шњег ни за
остр ва, ба те ри ја са Бр на пре ба че на је
на рт Пер нат на Цре су. 

У то вре ме, у Ју го сло вен ској рат -
ној мор на ри ци (ЈРМ) би ле су две ба те -
ри је од че ти ри осам де се то сми це у са -
ста ву Бри га де обал ске ар ти ље ри је По -
мор ске ко ман де се вер ног Ја дра на. По
јед на ба те ри ја би ле су у Бри он ско-

цре ској и Ло шињ ској обал ској ар ти ље -
риј ској гру пи (ОАГ). На кнад но, са за вр -
шет ком пре бро ја ва ња и по прав ке рат -
ног пле на, обал ска од бра на по ја ча на је
до дат ним ба те ри ја ма осам де се то сми -
ца. У про це ни по тре ба ЈРМ, на ста лој
од мах по сле ра та 1945, пред ло же но је
да се осам де се то сми ца при хва ти као
основ но ору ђе обал ске ар ти ље ри је.
Ко ман ди ар ти ље ри је до ста вљен је зах -
тев да се обез бе ди 132 ко ма да, али то
ни је оства ре но јер је ПАА би ла при о -
ри тет, а обал ској ар ти ље ри ји (ОА) пре -
пу шта на су, по пра ви лу, са мо за ста ре -
ла ору ђа.   

Ба те ри је 88 mm би ле су из у зет но
це ње не јер су у од но су на оста ла ору ђа
ОА би ле знат но лак ше и по крет не.

Има ле су по се бан зна чај и оста ле су у
на о ру жа њу де се ти на ма го ди на и по ред
не до стат ка му ни ци је и ра зних про бле -
ма са одр жа ва њем и не до стат ком ре -
зер вних де ло ва. Све до сре ди не ше зде -
се тих осам де се то сми це би ле су је ди ни
по крет ни део ОА, па су ба те ри је ду жи -
ле во зи ла за ву чу за пре ме шта ње на на -
ред не ва тре не по ло жа је у ра ту. 

Ва тре ни по ло жа ји Д-56 из по зи -
циј ских ба те ри ја би ли су у пот ко пи ма,
у еле мен ти ма стал не фор ти фи ка ци је,
ко ји су пру жа ли од лич ну за шти ту од
про тив нич ке ва тре или на отво ре ним
по ло жа ји ма. По де лом обал ске ар ти ље -
ри је пре ма на ме ни, Д-56 свр ста на су у
сред њу ар ти ље ри ју за уни шта ва ње ла -
ких и сред њих рат них бро до ва и свих
вр ста тр го вач ких пло ви ла. 

Без об зи ра на ста рост, у обал ској
ар ти ље ри ји це ње не су вр ли не Д-56. Ра -
чу на ло се са тим да се у ми ну ти мо же
оства ри ти бр зи на га ђа ња од 16 про јек -
ти ла ко ји су има ли ма су од 144 до 163,2
kg за ви сно од то га да ли се ко ри сти ТФ
од де вет ки ло гра ма, ПО М39 од 10,2 kg
или ПО од 9.5 ки ло гра ма. 

Због не до стат ка му ни ци је 1957.
раз ви је на је умет ну та цев ка ли бра 37
mm ко ја се ко ри сти ла из Д-56 за по -
тре бе обу ке по слу га. 

Од 1964. ба те ри је Д-56 мо дер ни -
зоване су ин те гра ци јом са ни шан ским
ра да ри ма 3Мк7 (истим ра да ри ма као у
ба те ри ја ма СПАА) ко ји су омо гу ћи ли га -
ђа ње но ћу и у сло же ним ме те о ро ло шким
усло ви ма. У по чет ку су ре ал не мо гућ но -
сти при ме не ра да ра би ла скром не, све
до 1970, ка да је за вр шен раз вој и у на о -
ру жа ње усво јен СУ ВОА-М70 (си стем за
упра вља ње ва тром обал ске ар ти ље ри је).
Њи ме су се еле мен ти за га ђа ње од ра да -
ра или обал ског да љи но ме ра ОД-М70
син хро но пре но си ли на ору ђа у ба те ри -
ји. Из ме ђу еле ме на та си сте ма обез бе ђе -
на је сиг нал на и те ле фон ска ве за. СУ -
ВОА-М70 про из во дио је „Зрак“ из Са ра -
је ва као уни вер зал ни си стем за обал ску
ар ти ље ри ју ко ји је осим за ору ђа 88 mm
при ме њи ван и за ба те ри је 85 mm, 90 mm
и 130 ми ли ме та ра. 

У са став де ла је ди ни ца обал ске
ар ти ље ри је се дам де се тих су уве де ни

15. мај 2011.2828

То ком Дру гог свет ског ра та не -
мач ка фло та има ла је по моћ ну кр ста -
ри цу „Kiebitz“ на о ру жа ну са че ти ри
осам де се то сми це. Са ве знич ки ави о -
ни су 5. но вем бра 1944. по то пи ли тај
брод. Три го ди не ка сни је брод је из -
ва ђен са дна и ре кон стру и сан у бро -
до гра ди ли шту „Уља ник“. У са став ЈРМ
ушао је 1952. по но во на о ру жан осам -
де се то сми ца ма. Убр зо по сле по чет ка
слу жбе, брод је по стао по знат у Ју го -
сла ви ји као Ти то ва пло ве ћа ре зи ден -

ци ја „Га леб“. Осам де се то сми це су би -
ле на ње го вој па лу би на ду гач ким кр -
ста ре њи ма пе де се тих ка да је ЈРМ пре -
во зи ла Ти та свет ским мо ри ма – од
сре до зем них др жа ва, Ве ли ке Бри та -
ни је, ис точ не оба ле Афри ке све до
нај да љих пу то ва ња у Ин ди ју, Шри
Лан ку и Бур му. То ком ре мон та, уме -
сто осам де се то сми ца, на „Га леб“ су
угра ђе ни про тив а ви он ски то по ви 40
mm Bofors. 

НА ГА ЛЕ БУ 

Ескорт ни ра за рач Ре-54 1954. са за став ном га лом и це ви осам де се то сми це по диг ну те
на 45 сте пе ни у знак по здра ва Ти ту ко ји се вра ћао са пу то ва ња „га ле бом“



ђан ски рат. Отво ре не бор бе из ме ђу фе -
де рал них и хр ват ских сна га ве ћи на ба те -
ри ја осам де се то сми ца до че ка ла је без
људ ства јер су би ле у са ста ву је ди ни ца
„Р“ кла си фи ка ци је ко је су по пу ња ва не
ре зер ви сти ма. 

У пр вом та ла су „осва ја ња“ ка сар -
ни у дру гој по ло ви ни сеп тем бра 1991,
хр ват ске сна ге до шле су до ба те ри ја
на по ло жа ји ма на под руч ју сред њег Ја -
дра на из са ста ва 118. обал ске ар ти ље -
риј ске гру пе са ко ман дом у Ро го зни ци
(из са ста ва ши бен ског 8. вој но по мор -
ског сек то ра). У ка сар ни Зве че во, 17.
сеп тем бра 1991, ве ли ке ко ли чи не ору -
ђа обал ске од бра не, укљу чу ју ћи че ти -
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ра да ри СНАР-10(с), уве зе ни из СССР-а
уме сто за ста ре лих бри тан ских 3Мк7,
ко ји до кра ја по сто ја ња дру ге Ју го сла -
ви је ни су пот пу но по ти сну ти но вим.

Гра ђан ски ратГра ђан ски рат
Пре ма пла но ви ма мо дер ни за ци је

ЈНА, тре ба ло је да осам де се то сми це оду
у пен зи ју по чет ком де ве де се тих. За за -
ме ну је у Вој но тех нич ком ин сти ту ту про -
јек то ва но ору ђе ка ли бра 100 mm ТОН
М86, по ста вљен на мо ди фи ко ва ни ла фет
ха у би це 122 mm Д30. Пла но ви пре о ру -
жа ва ња ни су оства ре ни јер је по чео гра -
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глав но на о ру жа ње ескорт ног ра за ра ча
Ре-54 „Уч ка“ стан дард ног депласмана
од 740 то на и пу ног депласмана од
1.150 то на. Ору ђа су по ста вље на на
отво ре ној уград њи без за шти те за по -
са ду ко ја је ка рак те ри стич на за брод -
ску ар ти ље ри ју. Раз лог за то су хит не
рат не по тре бе. На и ме, реч је о не су ђе -
ном ита ли јан ском рат ном бро ду „Ба ле -
стра“, мак си мал ног депласмана око
1.150 то на ко ји су то ком град ње у ри -
јеч ком бро до гра ди ли шту пре у зе ли
Нем ци и пре и ме но ва ли у ТА-47. Крај

ра та брод је до че као у бро до гра ди ли -
шту ра зо ре ном са ве знич ким бом ба ма. 

Ра до ви су за вр ше ни По сле ра та.
Под при вре ме ном озна ком стра жар ски
брод бр. 1 „Ба ле стра“ ескор тер по ри нут
је 4. ок то бра 1949. у 10 ча со ва. Од 1951.
био је под озна ком Ре-54 у флот ној ли -
сти ЈРМ у са ста ву 6. ди ви зи о на ескорт -
них ра за ра ча. У прат њи „Га ле ба“ пло вио
је 1954. до Тур ске и Грч ке. У флот ној ли -
сти Ре 54 за др жао се све до 1967. го ди -
не. Пла ни ра на је про ме на на о ру жа ња,
али она ни ка да ни је оства ре на и до кра ја
слу жбе имао је са мо осам де се то сми це. 

НА О РУ ЖА ЊЕ РА ЗА РА ЧА УЧ КА
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ри по крет не осам де се то сми це, по ста -
ле су хр ват ски рат ни плен. Истог да на
па ла је ба те ри ја са че ти ри ста ци о нар -
на ору ђа на по ло жа ју Ра жњић на Кор -
чу ли. За тим су Хр ва ти 19. сеп тем бра
до шли до још че ти ри ста ци о нар не
осам де се то сми це у ка сар ни у Смо кви -
ци, а 20. сеп тем бра на Шол ти, ко ман -
дант је ди ни це обал ске од бра не пре -
дао је че ти ри осам де се то сми це ста ци -
о нар не на по ло жа ју Ма рин ча Рат и
још че ти ри по крет на ору ђа. 

Не ке од ба те ри ја ЈРМ ко је су има ле
по са де и би ле од луч не да се бра не ни су
за у зе те, али се ни су мо гле ни из ву ћи на
без бед но. За то су ору ђа уни ште на пре
по вла че ња ЈНА у пот ко пи ма на Ма лом

Ло ши њу. Та ко су осам де се то сми це оста -
ле Хр ва ти ма без за тва ра ча и са про бу ше -
ним це ви ма.

Хр ват ске сна ге су у бор ба ма око
Ши бе ни ка у дру гој по ло ви ни сеп тем бра
ко ри сти ле ба те ри ју из Смо кви ца. У то
вре ме, две осам де се то сми це увр ште не
су у са став 126. бри га де из Си ња за за -
дат ке ва тре не по др шке пе ша ди је, а део
је пре ме ште не у ре јон рат не лу ке Ло ра и
Ди ву ља за бло ка ду гар ни зо на ЈНА то ком
је се ни 1991. го ди не. За деј ства про тив

зе маљ ских ци ље ва по крет не осам де се то -
сми це из у зе те су из обал ске од бра не и
пот чи ње не је ди ни ца ма на под руч ју ју жне
Хр ват ске у ши рем ре јо ну Ду бров ни ка и
Хер це го ви ни. 

На хр ват ској стра ниНа хр ват ској стра ни
Хр ва ти су за бој са ЈРМ при пре ми -

ли ба те ри је 88 mm на по ло жа ји ма Ма -
рин ча Рат (ко јој је до де љен и је дан ра -
дар СНАР-10), Ра жањ на Бра чу и Ра -
жњић на Кор чу ли. У ма гли ра та 11. но -
вем бра 1991. на дно мо ра оти шао је
брод „Еуро ри вер“ ко ји је пло вио под
мал те шком за ста вом са хр ват ском по -
са дом пре ма Ду бров ни ку. Кон тра верз -
не окол но сти по та па ња до во де се у ве -
зу са деј ством хр ват ске ба те ри је осам -
де се то сми ца са по ло жа ја Ма рин ча
Рат. На осно ву ин фор ма ци је да ће про -
ћи брод „Га леб“, хр ват ска ба те ри ја
отво ри ла је сна жну ва тру у на ди да ће
по то пи ти сим бол ЈРМ на ма лој уда ље -
но сти од оба ле. Та ко је „Еуро ри вер“
по стао је ди ни брод ко ји су по то пи ле
осам де се то сми це обал ске од бра не у
ју го сло вен ском гра ђан ског ра ту. 

Ба те ри је са Ма рин ча Ра та и Ра жња
уче ство ва ле су 14. и 15. но вем бра у бор -
ба ма про тив ЈРМ. Отво ри ле су ва тру на
ве ли ки па трол ни брод ВПБР-34 „Пу ла”
ко ји је са оста лим рат ним бро до ви ма ТГ
Вис кре нуо у по моћ рат ним бро до ви ма
из ло же ним ва три обал ске ар ти ље ри је (76
mm и 85 mm) са Кор чу ле и Бра ча. Брод је
по стао ме та ка да се при бли жио на се дам-
осам на у тич ких ми ља Шол ти са ју жне
стра не. На ва тру је уз вра ће но истом ме -
ром са прам ча ног ору ђа 76 mm са ВПБР-
34 ко ја је деј ство ва ла по ва тре ним по ло -
жа ји ма осам де се то сми ца. 

Ка сни је су ко ман дан ту бро да Или ји
Бр чи ћу у Хр ват ској из ре кли 15 го ди на за -
тво ра због те ак ци је. На осно ву хр ват ске
по тер ни це он је био за тво рен у Ита ли ји
од но вем бра 2007. до ју ла 2008. го ди не.
Ита ли јан ске вла сти осло бо ди ле су Бр чи -
ћа и он је по сле по врат ка у Цр ну Го ру на
при год ној прес-кон фе рен ци ји из ја вио да
је ње гов брод ка да се при бли жио Шол ти
и Бра чу до шао под удар обал ске ар ти ље -
ри је 88 mm: „Они су пу ца ли на нас и ми
смо тек он да, га ђа ју ћи прам ча ним то пом
ка ли бра 76 mm, уз вра ти ли на про тив нич -
ку ва тру, га ђа ју ћи ис кљу чи во по ло жа је
обал ске ар ти ље ри је ко ја је ту кла по на -
ма, а не ни ка кве ци вил не ци ље ве“. 

У на став ку ра та хр ват ске сна ге ко -
ри сти ле су осам де се то сми це са мо за по -
др шку КоВ. Та кву суд би ну има ла су ору -

У ЈНА су ко ри шће не раз ли чи те вр -
сте му ни ци је из рат ног пле на, и она је
на кнад но про шла ре мон те у до ма ћим
за во ди ма. То ком тих ра до ва за ме ње ни
су не мач ки ни тро це лу ло зни ба рут NCD-
28 са аме рич ким М15 (Com po si tion M 15
Type I) на свим вр ста ма гра на та. Те жи на
та квог ба рут ног пу ње ња из но си ла је
при бли жно 2,95 kg за све гра на те осим
ку му ла тив не ко ја је има ла око 2 kg ба ру -
та. До ре мон та сре ди ном пе де се тих ко -
ри ште не су гра на те ду жи не 4,5 ка ли бра,
пан цир но-обе ле жа ва ју ће и ку му ла тив -
не, а то ком ре мон та у је ди ни це су по сла -
не и гра на те М41 ко је су би ле пред ви -
ђе не за Flak 41, ко ји се ни је ко ри стио у
ЈНА. Реч је о му ни ци ји ве ће ду жи не са
ча у ром од 880 mm и ма сом од 6,08 kg са
зад њим де лом гра на те ожи вал ног об ли -
ка за раз ли ку од ци лин дрич ног са му ни -
ци је ду жи не 4,5 ка ли ба ра за „фла ко ве“
прет ход них ва ри јан ти. Гра на те М41
при ла го ђе не су за га ђа ње из ору ђа се -
ри је М18 и М18/36 и 37 и пре ма та бли -
ца ма га ђа ња (дру го из да ње из 1962)
има ле су прак тич но исту пу та њу као са
гра на том од 4,5 ка ли ба ра. 

За осно ву на ме ну ору ђа у ПВО од
ве ли ке ва жно сти је из бор упа ља ча, ко ји
је нај че шће био удар ни или тем пир ни.
Удар ни упа љач био је из у зет но осе тљив
АЗ. 23/28, па се мо ра ло па зи ти да се
пред усти ма це ви не на ђе ни ка ква пре -

пре ка, чак ни ли шће ко је би мо гло да
иза зо ве не же ље но ак ти ви ра ње гра на те.
АЗ се ар ми рао од мах по из ла ску из це -
ви. Де ло вао је тре нут но или са успо ре -
њем до 0,1 се кун де. Удар ни упа љач АЗ.
38 Ст ко ри стио се код ку му ла тив них
гра на та. Ар ми рао се на 1,5 cm по сле из -
ла ска из це ви. Тем пир ни упа ља чи Зт. З.
С/30 са сат ним ме ха ни змом и Зт. З. С/30
ФГ ко ји се ак ти ви рао цен три фу гал ном
си лом ак ти ви ра ли су се до 30 се кун ди од
вре ме на деј ства. Же ље но вре ме тем пи -
ра ло се по мо ћу тем пир ни ка на са мом
ору ђу или по мо ћу кљу ча на гра на ти. 

При ли ком ре мон та про ве де ног
1963–1965. на му ни ци ји са ТФ гра на том
за ме њен је не мач ки упа љач са аме рич -
ким М51А5П1, а на тем пир ној је уме сто
де то на то ра Нп10 угра ђен М21А2П4 са
М51А5П1. То је ура ђе но због ни за пре -
вре ме них екс пло зи ја ко је је иза звао
Нп10. Исто вре ме но, пу ње ње од ама то -
ла за ме ње но је ли ве ним тро ти лом.

За пан цир не гра на те при ме њи вао
се до њи упа љач Бд. З. 5127 са ауто мат -
ским успо ре њем, ко је се ме ња ло пре ма
ја чи ни от по ра ци ља да би се по сти гао
пу ни ефе кат деј ства екс пло зи јом уну тар
оклоп ног во зи ла. Упа љач је деј ство вао
при про би ја њу пан цир не пло че де бљи -
не 35 mm и от по ра од 115 kg/mm² на да -
љи ни од 1.000 ме та ра. Пан цир на зр на
ре мон то ва на су 1956. го ди не. 

МУ НИ ЦИ ЈА 88 мм У ЈНА



ак ци ји Ма сле ни ца про тив Срп ске вој ске
Кра ји не (СВК) као део ме шо ви тог од ре да
мор на рич ког пје ша штва Угљан – Ду ги
оток. Пре ма хр ват ским из во ри ма, осам -
де се то сми це су та да уни шти ле је дан
тенк, је дан БВП и ви ше ка ми о на, али те
по дат ке тре ба узе ти за ве ли ком ре зер -
вом јер се у ра ту вр ло те шко мо же про -
це ни ти ствар ни ефе кат ва тре. 

По сле ра та, осам де се то сми це у
хр ват ској РМ по ста ле су ви шак. Де вет
при ме ра ка М-18/37, са чу ва них у Ре -
монт ном за во ду, пре да то је 2003. Хр -
ват ском вој ном му зе ју. Дру га ору ђа ни -
су би ла те сре ће – на остр ву Вис Ро ми
су нео вла шће но од не ли и про да ли у
ста ро гво жђе ко мад по ко мад осам де -
се то сми це оста вље не у пот ко пи ма. 

У Кра ји ни и Ре пу бли циУ Кра ји ни и Ре пу бли ци
Срп скојСрп ској
Осам де се то сми це су у гра ђан ском

ра ту ко ри сти ли и Ср би да ле ко од бив -
ших по ло жа ја обал ске ар ти ље ри је на
оба ла ма Ја дра на. У са ста ву СВК би ла су
два ору ђа у 7. кор пу су на про сто ру се -
вер не Дал ма ци је, а јед но у лич ком 15.
кор пу су. Пред „Олу ју“, осам де се то сми -
це су бра ни ле при ла зе Кни ну у бор бе -
ним деј стви ма на пла ни ни Ди на ри. Про -

ле ћа и ле та 1995. ту кле су хр ват ску пе -
ша ди ју са тре нут ном гра на та ма по ку ша -
ва ју ћи да за у ста ве про дор пре ма Кни ну.
Оста ла је нео ства ре на иде ја да се у са -
став оклоп ног во за „Кра ји на екс прес“
уве де ва гон на о ру жан са две осам де се -
то сми це. 

На ра зним де ло ви ма ра ти шта мо -
гло се про на ћи још по не ко ору ђе ко ри -
шће но за ва тре ну по др шку пе ша ди је.
У из ве шта ју о тех ни ци ко ја ни је пре ма
до го во ру по ву че на са по ло жа ја око Са -
ра је ва, фе бру а ра 1994. на во ди се да се
јед на осам де се то сми ца из Иг ман ске
пје ша диј ске бри га де ВРС на ла зи на Ба -
та ло вом бр ду и да ни је у пр ви мах из -
ву че на због ло ших ме те о ро ло шких
усло ва.

И у са ста ву 1. или џан ске пе ша диј -
ске бри га де би ла је јед на осам де се то -
сми ца ко ја се по ка за ла из у зет но вред -
ном у си ту а ци ја ма ка да се мо ра ла за у -
ста ви ти про тив ни ко ва пе ша ди ја. Ин тен -
зи тет тих бор би ви ди се из јед ног на су -
мич но иза бра ног из ве шта ја бри га де о
деј стви ма 20. ју на 1995. ка да је осам де -
се то сми ца утро ши ла 44 мет ка у од бра -
ни по ло жа ја то ком јед ног од по ку ша ја 1.
кор пу са Ар ми је БиХ да де бло ки ра Са ра -
је во деј стви ма из та ко зва ног уну тра -
шњег пр сте на од бра не гра да.

5353

ђа ба те ри ја 88 mm са остр ва Мо лат и
Пре му да, ко ја су па ле у ру ке хр ват ског
Са мо стал ног оточ ког ба та љу на „Све ти
Ми хо вил“ са Угља на. Пре за ро бља ва ња
мор на ри тих ба те ри ја ба ци ли су му ни ци -
ју у мо ре, али је тех ни ка оста ла чи та ва. 

Од тих ору ђа фор ми ра на је ба те ри -
ја ко ја је по чет ком 1993. уче ство ва ла у

У Ју го сло вен ској ар ми ји, од но сно
ЈНА, за осам де се то сми це ко ри шће не
су зва нич не озна ке у про тив а ви он ској
ар ти ље ри ји – М18/36, М18/36А1,
М18/37, М18/37А1 и у обал ској ар ти -
ље ри ји – Д-56 по ду жи ни це ви у ка ли -
бри ма и ка сни је, од за вр шни це ше -
зде се тих – Д-56Б1 М18/36 и М18/37
на ста бил ном и сло бод ном по сто љу за
ору ђа пре у зе та од про тив а ви он ске
од бра не у са став Рат не мор на ри це. У
скла ду са пра ви ли ма ЈА и ЈНА, иза сва -
ке од на ве де них озна ка сле дио је су -
фикс у за гра ди – (н) ко ји се од но сио на
не мач ко по ре кло ору ђа. Од ред ни ца
по ре кла има ла је узор у не мач ког си -
сте му озна ча ва ња ко ји та ко ђе ко ри -
сти акро ним др жа ве са ма лим сло вом
у за гра ди иза озна ке ору ђа.

ОЗНА КЕ

Ору ђе Д56 у пот ко пу код Ро го зни це 1972. го ди не



сте у Цр ну Го ру са оста лим је ди ни ца -
ма ко је су мир но по ву че не пре ма до го -
во ри ма са хр ват ским вла сти ма. По сле
кон со ли да ци је РМ Вој ске Ју го сла ви је

1992. у ње ном са ста ву оста ле су осам -
де се то сми це из са ста ва 9. вој но по -
мор ског сек то ра. По но вој ор га ни за -
ци ји од 2. мар та 1994. оне су ушле у
са став 110. обал ске ар ти ље риј ске бри -
га де „Р“ кла си фи ка ци је. 

По слу ге тих ору ђа пре во ђе не су у
по ви ше не ме ре бор бе не го то во сти у
си ту а ци ја ма ка да се оче ки ва ла ору жа -
на ин тер вен ци ја по мор ских сна га НА -
ТО-а, ко је су од 1992. би ле у бло ка ди
оба ле. На ве жби „Ла сер-21“ одр жа ној
у цр но гор ском при мор ју 1996. си му ли -
ра ни по мор ски де сант из ве ле су ба те -
ри је ору ђа 88 и 130 ми ли ме та ра.

Че ти ри ору ђа обал ске ба те ри је
Ско чи ђе вој ка би ла су на по ло жа ју све
до апри ла 2004. го ди не. Два при мер ка
осам де се то сми це Д-56Б2 (бив ша
М18/37) пре да та су Вој ном му зе ју у
Бе о гра ду. Док се не из ло же очи ма јав -
но сти чу ва ју се у ком плек су Вој но тех -
нич ког ин сти ту та у Жар ко ву, по ред
згра де Вој ног ар хи ва. ƒ

(Крај)
Алек сан дар РА ДИЋ

По след ње го ди неПо след ње го ди не
За ЈРМ ста ра ору ђа ни су би ла за -

ни мљи ва па су на Ви су та ко ђе уни ште -
на, иако је би ло вре ме на да се из ме -

Јед но од нео бич них тех нич -
ких ре ше ња на ста лих у тур бу лент ним
вре ме ни ма гра ђан ског ра та би ла је
ин те гра ци ја две це ви са ви ше цев ног
лан се ра ра ке та  М87 „ор кан“ на ла фет
ПАТ-а М18/37. У ЈНА је 1991. по сто -
јао са мо је дан лан сер „ор ка на“ са 12
це ви, ка ли бра 262 mm ко ји се на по -
чет ку ра та за те као у Ар ти ље риј ском
школ ском цен тру у За дру. Уни кат но
из у зет но вред но ору ђе из ме ште но је
у део Дал ма ци је под кон тро лом 9.
кор пу са ЈНА. „Ор кан“ је остао у Дал -
ма ци ји у са ста ву СВК, као сред ство
стра те шке вред но сти. 

На ша вој ска же ле ла је да до ђе
до слич ног си сте ма па су од че ти ри
це ви, ко је су од пре ра та због ис пи ти -
ва ња би ле у ВТИ-у, угра ђе не по две на
два ПАТ-а М18/37. Про ве де не су ми -
ни мал не мо ди фи ка ци је да би се до био
нео бич ни ви ше цев ни лан сер ра ке та –
са ПАТ-ова су ски ну те це ви и по врат -
ни ци тр за ја, а на ко лев ку су по ста вље -
не две це ви „ор ка на“. Пу ње ње лан се -
ра из во ди ло се по мо ћу ши на по ста -

вље них на за вр ше так це ви. Га ђа ња су
про ве де на ок то бра 1993. на по ли го ну
Пла та му ни на цр но гор ској оба ли. Оба
лан се ра су фе бру а ра 1994. до де ље на
38. ра кет ној ар ти ље риј ској бри га ди у
ко јој су увр ште на у на мен ски фор ми -
ра ну 3. ба те ри ју „ор кан“. 

По сле хр ват ске опе ра ци је „Олу ја“,
ав гу ста 1995, Вој ска Ју го сла ви је пред у -
зе ла је опе ра ци ју „Бе дем“ у ко јој је део
је ди ни ца пре ве ден у по ви ше не ме ре
бор бе не го то во сти (и по пу њен ре зер ви -
сти ма) и раз ме штен дуж гра ни ца СРЈ за
слу чај су ко ба са Хр ват ском. У „Бе де му“
су два „ор ка на“ 14. сеп тем бра 1995.
пре ба че на из београдске ка сар не „Ва са
Ча ра пић“ у Сом бор, где су оста ла до ја -
ну а ра 1996. го ди не. За то вре ме уре ђи -
ва ни су ва тре ни по ло жа ји за деј ства на
ци ље ве у ис точ ној Сла во ни ји. Због так -
тич ких огра ни че ња про ви зор ног лан се -
ра „ор ка на“, 1998. све че ти ри це ви ски -
ну те су са ПАТ-ова и по ста вље не на лан -
сер ра кет ног си сте ма „лу на-М“. 

ОР КАН НА ФЛА КУ

Проб на га ђа ња „ор ка ном“ на по ли го ну Пла та му ни 1993. го ди не
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ну вла сни ци пи лот ских кри ла – тра ди ци -
о нал ног сим бо ла про фе си је. 

На „га ле бу” су шко ло ва не ге не ра -
ци је пи ло та РВ и ПВО од 1966. до 1999.
го ди не. На жа лост, про ле ћа 1999. го то -
во свe те ле те ли це уни ште не су на аеро -
дро му Го лу бов ци. Је ди ни при ме рак ко ји
је пре те као још увек је у ин вен та ру Вој -
ске Ср би је и ле те ће го ди на ма на по моћ -

П
и лот Љу бо мир Зе ка ви ца
био је пр ви ко ји је пре пе -
де сет го ди на, 3. ју ла 1961,
по ле тео на „га ле бу”. Ка сни -
је су сто ти не пи ло та има ле

при ли ку и за до вољ ство да ле те на том
ави о ну, ство ре ном са на ме ром да бу де
јед но ста ван, по у здан и без бе дан за ру -
ку уче ни ка, ко ји су тек тре ба ли да по ста -

ним за да ци ма за по тре бе Тех нич ког
опит ног цен тра. 

Пред пе де се ти ро ђен дан „га ле бо -
ви“ су ушли у још је дан рат – то ком ору -
жа не ин тер вен ци је у Ли би ји, на вод но су
из је ди ни ца ода них Га да фи ју „га ле бо ви“
по ле те ли на бор бе не за дат ке. Јед ном
фран цу ском „ра фа лу” при пи са но је да је
уни штио „га ле ба” на аеро дро му Ми су -
ра та тек што се вра тио са бор бе ног за -
дат ка. Ста ри школ ско-бор бе ни ави он
по го ђен је со фи сти ци ра ним про јек ти -
лом AASM са инер ци јал ним во ђе њем, са
ГПС ко рек ци јом. 

Не ки од пре жи ве лих „га ле бо ва” са -
да су зве зде аеро ми тин га. У Ср би ји два
аеро клу ба ко ри сте те ави о не, а не ко ли -
ко при ме ра ка је у при ват ном вла сни -
штву од САД до Но вог Зе лан да. „Га леб”

П е д е с е т  г о д и н а г а л е б а

Про шло је пе де сет го ди на од пр вог ле та про то ти па 
ави о на „га леб”, јед ног од нај бо љих ин ду стриј ских 
про из во да на ста лих на на шим про сто ри ма. „Га ле бо ви“ 
још увек но се озна ке ВиПВО Ср би је, ле те у на шим 
аероклу бо ви ма и код при ват них вла сни ка од САД 
до Но вог Зе лан да.

15. јул 2011.
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по чев од пр вог – про јек то ва ња школ -
ског ави о на. Исто вре ме но се у хо ду
офор мио кон струк тор ски би ро Ин сти -
ту та и ра ди ло се на „га ле бу”. Раз ра ђен
је идеј ни про је кат у три мо де ла, ко ји је
ко ман да ви да при хва ти ла 1. фе бру а ра
1958. го ди не. 

При хва ћен је и на чел ни про је кат
ла ке бор бе не ва ри јан те „га ле ба”, ко ја
је ка сни је на зва на „ја стреб”. По ла зи ло

се од про јек та ави о на са се ди -
шти ма у тан де му, у на ме ри да се
уче ни ку ство ри ути сак са мо -
стал но сти. То се раз ли ко ва ло од
не ких свет ских ре ше ња, на при -
мер „џет про во ста” и „це сне Т-
37”, код ко јих су уче ник и ин -
струк тор сме ште ни јед но по ред
дру гог. 

На про јек то ва ње ави о на
ути цао је зах тев да се мо ра
обез бе ди ти по ле та ње и сле та -
ње са трав на те по лет но-слет не
ста зе. У ВТИ-Жар ко во ни су би -
ли си гур ни ко је стан дар де тре -
ба при ме ни ти за та кав зах тев,
па су по шли од зах те ва за ави о -
не на аме рич ким но са чи ма ави -
о на. Ко нач ни ре зул тат био је из -
у зет но ро бу стан с/т са гу ма ма
ни ског при ти ска и увод ник ва -
зду ха при ла го ђен за из бе га ва ње
уси са ва ња стра них те ла. Ре ше -
ње се по ка за ло из у зет ним и да -
нас „га ле бо ви” исто и ме ног аеро   -
клу ба из Но вог Са да, ста ри ви -
ше од 40 го ди на, без те шко ћа
ле те са трав на те ста зе аеро дро -
ма Че неј. 

Мо тор и ави о ни ка за „га ле -
ба” мо ра ли су да се на ба ве у ино -
стран ству у вре ме Хлад ног ра та,
ка да је сва ки и нај ма њи увоз тех -
но ло ги је мо рао да има по ли тич ку
по за ди ну. Као стра ни парт нер
иза бра на је бри тан ска ин ду стри -
ја, од ко је је на ру че но тех ни ке у
52 од сто вред но сти ави о на. Глав -
ни уво зни ар ти кал био је мо тор
Ролс-Ројс Вајпер 22-6, по ти ска
11,12 kN. По себ но ва жном у из -
бо ру мо то ра би ла је га ран ци ја
про из во ђа ча да мо же да „про гу -
та” фа за на или фун ту пе ска или
ле да, а да и да ље ра ди. 
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пе де се ти ро ђен дан сла ви као ак тив ни
ве те ран. За то има мо по вод да се освр -
не мо на на ста нак тог ави о на. 

На ста нак
Нео бич на исто ри ја „га ле ба” во ди у

пе де се те, ка да је Ју го сло вен ско РВ ушло
у еру мла зне ави ја ци је на кри ли ма ави о -
на при мље них кроз вој ну по моћ аме рич -
ке вла де. У то до ба мла ди пи ло ти су до
мла зних ави о на до ла зи ли по сле
шко ло ва ња на клип ним ле те ли -
ца ма, а за пре лаз се ко ри стио
дво сед Т-33А, ко ји с об зи ром на
сло же ност пи ло ти ра ња ни је
био по себ но по год но ре ше ње. 

Ни во де ће си ле ни су ре ши -
ле про блем шко ло ва ња јер су се
мла зни ави о ни пр во по ста ли
осно ва мо ћи, а тек за тим се тра -
жио пра ви пут за по пу ну пи ло -
ти ма. Од сре ди не пе де се тих
низ др жа ва по чео је да про из во -
ди на мен ски про јек то ва не
школ ске мла зне ави о не. Про це -
њи ва ло се да би на ави о ну ни -
ских пер фор ман си тре ба ло про -
ве сти са мо се лек тив ни курс са
кан ди да ти ма, а за тим од по чет -
ка мла де пи ло те об у ча ва ти на
мла зном дво се ду. 

У ЈРВ же ле ли су да пра во -
вре ме но ухва те ко рак са све -
том, па је још 1956. од лу че но да
се за поч не са до ма ћим раз во јем
школ ског ави о на са мо то ром
по ти ска ве ћег од 1.000 ки ло гра -
ма. У то вре ме су и тех но ло шки
во де ће си ле тек по кре та ле про -
из вод њу школ ских мла зних ави -
о на – Фран цу зи су 1954. из ра -
ди ли пр ве пред се риј ске „ма жи -
сте ре”, бри тан ски „џет про -
вост”, ко ји се сма тра јед ним од
ро до на чел ни ка, био је у фа зи
нул те се ри је, а тек се ра ди ло на
про јек ти ма ка сни је по зна тих и
ма сов но из ра ђи ва них ави о на
по пут ита ли јан ског MB326 и че -
хо сло вач ког L-29 Del fin. 

До ма ћи про јек тан ти би ли
су у то вре ме у ти мо ви ма под ре -
ђе ним Ди рек ци ји ва зду хо плов -
не ин ду стри је, а ВТИ-Жар ко во
ни је се још увек ба вио про јек то -
ва њем већ при мар но ве ри фи ка -

ци јом про је ка та. У скла ду са та квом по -
де лом за да та ка у Жар ко ву су 1956. про -
у ча ва ли пред ло ге за че ти ри мла зна
школ ска ави о на – „утва-П1”, „со ко
551А”, „утва МА-4” и „со ко 551Б”. Ана -
ли за пред ло га ука зи ва ла је на то да се
раз вој не мо же на ста ви ти са ма лим ти -
мо ви ма ста ре шко ле, па је Ко ман да РВ
И ПВО 1957. на ре ди ла да ВТИ-Жар ко во
пре у зме на се бе про јек тант ске за дат ке,

Пр ви ави он чи ју пе де се ту го ди шњи цу обе ле жа ва -
мо за вр шен је ју на 1961. го ди не. „Га леб-1”, са озна ком
23001, иза шао је из ха ле у сре бр ној бо ји по ли ра ног алу -
ми ни ју ма. Пр ви пут је по ле тео 3. ју ла 1961. го ди не. За
ко ман да ма је био пи лот Ва зду хо лов но-опит ног цен тра
Љу бо мир Зе ка ви ца, ко ји је по ле тео у 18.15 ча со ва и
сле тео у 18.51. Зе ка ви ца је по сле тог исто риј ског пр -
вог ле та из вео 8. и 11. ју ла још четири ле та из про гра -
ма фа брич ких те сто ва. На ше стом ле ту, 12. ју ла, ко ји
је био по след њи фа брич ки и ујед но при мо пре дај ни лет,
уз Зе ка ви цу је у ави о ну био и ње гов ко ле га из Ва зду хо -
лов но-опит ног цен тра Иво Чр ња рић. 

Први лет

Први „галеб”, ев. бр. 23001, био је у ВОЦ-у од 1961. до 1976,
када преименован у учило за 975. ВНЦ Сомбор. Сада се 
обнавља и биће изложен у Музеју ваздухопловства на 
аеродрому „Никола Тесла”. (фото-архива ТОЦ-а)

Други прототип „галеба” био је образац за серијску 
производњу (Фото-центар Одбрана)



Од Бри та на ца се тра жи ла и по др -
шка за про из вод њу мла зних ло ва ца, па су
1958, осим на бав ке мо то ра за „га леб”, на -
ру че на и два при мер ка ла ког лов ца Net.
Ко нач ни циљ био је да у то вре ме но ва
фа бри ка ави о на „Со ко” из Мо ста ра про -
из во ди ло вац, али уме сто да кре ну од тех -
но ло шки нај сло же ни јих про из во да, Мо -
стар ци су у свет мла зне ави ја ци је ушли
на кри ли ма „га ле ба” – 1. ав гу ста 1959. го -
ди не из ВТИ-Жар ко во пре да ли су фа бри -
ци тех нич ку до ку мен та ци ју за пр ви про -
то тип „га ле ба”, а по след њег да на го ди не
и за дру ги, ко ји се уне ко ли ко раз ли ко вао.
Јед на од раз ли ка од но си ла се на на о ру -
жа ње, ко је је од по чет ка би ло пред ви ђе -

но за тај ави он – тре ба ло је да се ко ри сти -
ти и за бор бе ну обу ку и у ра ту за за дат ке
ва тре не по др шке, па је од по чет ка пред -
ви ђе но да бу де на о ру жан. 

У нос ави о на оба про то ти па сме -
ште на су два ми тра ље за Колт-Бра у нинг
М3. На „га ле бу-1” пред ви ђе ни су пот -
крил ни но са чи са мо за че ти ри школ ска
ра кет на зр на 57 mm и две авио-бом бе
од 50 ки ло гра ма. На „га ле бу-2“ из бор
на о ру жа ња про ши рен је на две не во ђе -
не ра ке те 127 mm ХВАР-5 и две бом бе
од 100 ки ло гра ма, за тим су уве де ни ре -
зер во а ри за го ри во на за вр шет ку кри ла,
ко ји су по ста ли ка рак те ри стич ни за чи -
та ву по ро ди цу „га ле бо ва” и „ја стре бо -
ва”. Услов но су у до ку мен ти ма ЈРВ два
про то ти па пред ста вља на као школ ска и
бор бе на ва ри јан та ави о на.

Пр ви ави он чи ју пе де се ту го ди -
шњи цу обе ле жа ва мо за вр шен је ју на
1961. го ди не. „Га леб-1”, са озна ком
23001, иза шао је из ха ле у сре бр ној бо -
ји по ли ра ног алу ми ни ју ма.

Два про то ти па
Ис пи ти ва ња аеро ди на мич ких и

лет них осо би на по са же том про гра му
за вр ше на су до 22. ав гу ста 1961 – оба -

15. јул 2011.30

Осим за до ма ће по тре бе, „га леб”
се про из во дио и за ино стра не ко ри -
сни ке – РВ Зам би је ко ри сти ло је шест
ко ма да, а РВ Ли би је чак 112, од ко јих
су по след њи из ра ђе ни 1985. го ди не.
На кнад но, Ли биј ци су 1988. за тра жи -
ли об но ву про из вод ње ка да су ала ти
у „Со ко лу” већ би ли уни ште ни, јер ни -
ко ни је оче ки вао да ће се по ста ви ти
пи та ње на став ка про из вод ње Г-2.  

Извоз
По ред из во за Г-2, сто ти не ино -

стра них пи ло та шко ло ва но је на том
ави о ну у ЈРВ и ПВО. Због ма сов но сти
стра на ца, 1978. је на аеро дро му Мо -
стар чак из у зе та еска дри ла у ко јој су
би ли са мо стра ни пи том ци. Од 1980.
до 1988. у Мо ста ру је де ло вао Цен тар
за обу ку пи ло та стра них ору жа них
сна га, са две еска дри ле „га ле бо ва”.
Део тех ни ке ко ја је пре о ста ла по сле
рас фор ми ра ња тог цен тра ко ри шћен
је за обу ку ре зер вних пи ло та за по -
тре бе рат ног раз во ја ви да. 

Страни питомци

Мостар 1972. године: нови примерци пред примопредају кориснику (Фото-центар „Одбрана”)



вље на су 42 ле та, ра чу на ју ћи и фа брич -
ке. До кра ја 1961. са ста вље на је ли ста
не до ста та ка, на осно ву ко је су у фа бри -
ци про ве де не мо ди фи ка ци је на дру гом
про то ти пу, од но сно „га ле бу-2”. Због то -
га је из ра да ави о на про ду же на че ти ри
ме се ца. У ме ђу вре ме ну је, због од лич -
ног ре зул та та на за дат ку про јек то ва ња,
та да шњи др жав ни се кре та ри јат за на -
род ну од бра ну или да нас ми ни стар од -
бра не до де ли ло 26. де цем бра 1961. кон -
стук тор ском ко лек ти ву нов ча ну на гра ду
од 7.994.800 ди на ра, ко ју је по де ли ло 74
уче сни ка.

У „Со ко лу” су дру ги про то тип тог
ави о на (ев.бр. 23002) за вр ши ли у стан -
дард ној ма скир ној ше ми за ју ри шне
ави о не са ма си ли на сто зе ле ним и там но -
си вим гор њим по вр ши на ма и све тло пла -
вим до њим. Та кав ави он је и по бо ји и по
тех нич ким ре ше њи ма по стао обра зац
за се риј ску про из вод њу. За то је као фа -
брич ка озна ка при хва ће на она на „га ле -
бу-2”. Пр ви лет дру гог про то ти па из ве -
ден је 14. ма ја 1962. го ди не. 

Оба про то ти па, што је са свим при -
род но за раз вој сред ста ва НВО, про шла
су де се ти не мо ди фи ка ци ја до ко нач ног
ре ше ња при ла го ђе ног се риј ској про из -
вод њи. Ни су се по ја ви ли ве ћи про бле -
ми, а на за до вољ ство про јек та на та по -
ка за ло се да ави он има све ка рак те ри -
сти ке ко је чи не „ра сни” школ ски ави он,
укљу чу ју ћи ја сан пред знак пре вла че ња
ави о на. Тре ше ње је би ло при мет но, ави -

Аме рич ки лов ци-
бом бар де ри „тан дер -
џет” би ли су нај ма сов -
ни ји део бор бе не ави -
ја ци је у вре ме ка да је
раз ви јан „га леб”, па се
при род но на ме та ло по -
ре ђе ње са њим. По сто -
ја ла је бо ја зан да ће и
„га леб” као и „тан дер -
џет”, има ти про бле ма
на мак си мал ним бр зи -
на ма. За то се са ве ли -
ком па жњом че ка ло
шта ће се до го ди ти код
Ма хо вог бро ја 0,81, на
ко јем се „тан дер џет”
про пи њао. У по ни ра њу
„га леб” је до шао до
0,81 Ма ха без по прат -

них ефе ка та. Мо ра мо на гла си ти да је
угла ча на по вр ши на пр вог про то ти па
обез бе ди ла бр зи ну од 812 km/h, а да је
ма скир ни ави он остао ус кра ћен за 15
km/h због сма ње ња глат ко ће по вр ши не. 

Обу ка
Про јек то ва ње „га ле ба” пред ста -

вља ло је ве ли ко до стиг ну ће за ВТИ-
Жар ко во и за вид, јер је пр ви пут код
до ма ћег ави о на по стиг нут ре зул тат ко -
ји се мо же по ре ди ти са слич ним ле те -
ли ца ма у све ту. За то се ју го сло вен ски
ави он 1963. го ди не пре ми јер но по ја вио
и пред пу бли ком пре сти жног аеро са ло -
на Бур же. 

Се риј ска про из вод ња „га ле ба” по -
че ла је 1965, са чел ним ави о ном озна ке
23101. Пр ва је ди ни ца иза бра на за при -
јем но вог ави о на био је 105. ави ја циј ски
пук (школ ски) са аеро дро ма Зе му ник,
за ду жен за основ ну обу ку пи то ма ца
ВВА. Пре о бу ка пр ва че ти ри пи ло та – на -
став ни ка ле те ња про ве де на је у ВОЦ-у
од но вем бра 1965. до ја ну а ра 1966. го -
ди не. У то вре ме на аеро дром Зе му ник
сле те ли су и пр ви „га ле бо ви“ – 19. ја ну а -
ра 1966. у ба зу 105. пу ка до шли су из
„Со ко ла” ави о ни са озна ка ма 23103,
23103 и 23104. Са при до шлом тех ни ком
на ста ви ла се пре о бу ка са ста ва пу ка. До
по чет ка ра да са пи том ци ма – школ ске
го ди не 1966/67. го ди не пре о бу ку је за -
вр ши ло 59 пи ло та из две еска дри ле пу -
ка. Убр зо су „га ле бо ви” при мље ни и у
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Ако се пред ста вља „га леб”, не за -
о би ла зан је и јед но се ди де ри ват тог
ави о на „ја стреб”, ко ји је на стао на
осно ву зах те ва за ла ким ју ри шним
ави о ном по год ним за за ме ну „тан дер -
џе та”. На „ја стреб” је угра ђен ја чи
мо тор ВАЈ ПЕР 531, по ти ска 13,32 kN
и по ве ћа на је но си вост на о ру жа ња.

Пр ви про то тип „ја стре ба” по ле -
тео је 23. ју ла 1965, а еска дри ле ЈРВ и
ПВО пр ве се риј ске ави о не при ми ле
су 1970. го ди не. У на о ру жа ње је уве -
де но 121 ју ри шни ка Ј-21 и 38 так тич -
ка из ви ђа ча ИЈ-21. На кнад но је из ра -
ђе но 18 дво се да Њ-21. Та кав хи брид -
ни дво сед имао је пред њи део ка би не
као код „ја стре ба”, ко ји је у зад њем
лу ку пре ла зио у кон ту ре „га ле ба”. 

„Ја стре бо ви” су ле те ли све до
1996, ка да су по ву че ни из на о ру жа ња
то ком ре дук ци је ви шко ва бор бе них
ави о на. „Ја стре бо ви” из са ста ва ВРС
ле те ли су све до 2006. го ди не. Као и
„га леб”, и „ја стре бо ви” су из во же ни у
Зам би ју и Ли би ју. 

Најближи рођак – јастреб

он се бла го сва љи вао на нос и кри ло. Из
ко ви та се ва дио по пу шта њем па ли це,
што уз по сто ја ње ре зер ве ви си не зна чи
да уче ник мо же пот пу но да овла да и нај -
сло же ни јим ма не ври ма без ри зи ка по
се бе и тех ни ку. 

Двоседи „јастреб” са ознакама ВРС на једном од последњих летова
бањалучке авијације у јесен 2006. (А. Радић)



оста ле пу ко ве ВВА – 185. пук у Пу ли са
две еска дри ле и 172. пук у Го лу бов ци ма. 

По мо де лу обу ке у ВВА, све до осам -
де се тих го ди на пи том ци су основ ну обу -
ку са вла да ва ли на „га ле бу” на аеро дро му
Зе му ник, а за тим су пре ла зи ли на аеро -
дром Пу ла на ин стру мен тал но и ноћ но
ле те ње, та ко ђе на „га ле бо ви ма”. 

Па ра лел но са уво ђе њем „ја стре ба”
у на о ру жа ње, „га ле бо ви“ су по ста ли
оба ве зни део свих еска дри ла јед но се да.
Слу жи ли су за тре на жу пи ло та, уво ђе ње
у строј по сле ду же па у зе, из ви ђа ње вре -
ме на и дру ге за дат ке. 

У фа бри ци „Со ко” су за РВ и ПВО
из ра ђе на 132 „га ле ба” (и је дан „га леб-3”
са мо као про то тип са мо то ром са „ја -
стре ба”). По след ња че ти ри ави о на уш ла
су у на о ру жа ње 6. ја ну а ра 1981. го ди не. 

„Га ле бо ви” су се одр жа ли под при -
ти ском до ла ска но ве тех ни ке у дру гој
по ло ви ни осам де се тих, ка да је део еска -
дри ла већ пре на о ру жан на Г-4. Пред
гра ђан ски рат 1991. у са ста ву ЈРВ и ПВО
би ло је 79 „га ле бо ва” кон цен три са них
углав ном у 105. пу ку. 

У смут ним вре ме ни ма ко ја су усле -
ди ла, „га ле бо ви” су ин те зив но ко ри шће -
ни за за дат ке ва тре не по др шке. Је ди ни -
це ко је су се за те кле у бли зи ни ли ни је
раз два ја ња ле те ле су на за дат ке иако су
по сто ја ли на мен ски ави о ни ви ших пер -
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фор ман си. „Га ле бо ви” су
по но во по твр ди ли ро бу -
сност иако су би ли из ло же -
ни ви со ком ри зи ку – то ни -
су би ли ави о ни по год ни за
бор бе не за дат ке у усло ви -
ма ма сов не ПВО – од ва тре
пе ша диј ског на о ру жа ња до
ла ких пре но сних ра кет них
си сте ма ПВО „стре ла-2М”.
За то су обо ре на три ави о на
105. пу ка.

У СРЈ су пре о ста ли „га -
ле бо ви” кон цен три са ни у
251. еска дри ли у Го лу бов -
ци ма за по тре бе обу ке мла -
дих пи ло та. Ве ли ки уда рац
до жи ве ли су 1996, ка да је
при ме ње на од ред ба о ли -
ми ту бро ја бор бе них ави о -
на. На осно ву про це не да
ће јед на еска дри ла би ти са -
свим до вољ на за по тре бе
основ не обу ке, са чу ва но је
са мо 17 „га ле бо ва”, ко ји су
пре ква ли фи ко ва ни у не бор -
бе не ави о не. Од тих ави о на
са да ле ти са мо при ме рак са
озна ком 25252, ко ји је по -
след њи од свих „га ле бо ва”
у на шој вој ној слу жби. ƒ

Алек сан дар РА ДИЋ

– По са да........................................................два чла на
– По гон ска гру па: је дан тур бо мла зни мо тор Ролс-
Ројс Вај пер 11 Мк 22-6, по ти сак 11,12 kN
– Ди мен зи је:

- ду жи на.................................................10,338 m
- ви си на..................................................... 3,28 m
- раз мах кри ла са ре зер во а ри ма на кра је ви ма

кри ла.................................................................11,62 m
- по вр ши на кри ла........................................19 m2

– Ма се:
- пра зан....................................................2.670 kg
- нор мал на у по ле та њу на за дат ку обу ке пи -

ло та..................................................................3.930 kg
- мак си мал на по лет на.............................4.280 kg

– Пер фор ман се:
- мак си мал на бр зи на на ви си ни 6.000 m без

спо ља шњег те ре та....................................... 788 km/h
- бр зи на кр ста ре ња...................... 500–600 km/h
- по чет на бр зи на пе ња ња............... 1.008 m/min
- вр ху нац ле та....................................... 12.000 m
- мак си мал ни до лет ...............................1.240 km
- бор бе ни ра ди јус............................. 290-406 km

– На о ру жа ње: стре љач ко – два ми тра ље за АН-М3
ка ли бра 12,7 mm са 160 ме та ка, 350 kg убој них
сред ста ва на два но са ча бом би и че ти ри но са ча за
не во ђе на ра кет на зр на

Тактичко-технички подаци

„Галеб” из акробатске групе „Звезде” из Новог Сада 
на аеро-митингу одржаном 13. септембра 2009. 
на аеродрому Батајница (А. Радић)
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СВЕ СТРА НИ
ХЕ ЛИ КОП ТЕР

Ниш је у два на вра та био ме сто про мо ци је но ве ле те ли -

це из на о ру жа ња ВиП ВО. Хе ли коп тер Ми-17 при ка зан је

на ве жби „За јед нич ки по ду хват“, одр жа ној 28. ју на, и на

аеро ми тин гу 2. августа, по во дом Да на ави ја ци је. 

М и - 1 7  у  н а  ш е м  в а  з д у  х о  п л о в  с т в у
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по год ни ја за слу жбу на ве ли ким над мор -
ским ви си на ма и у те шким кли мат ским
усло ви ма. За то су пр во из „Аеро фло та“ и
оста лих ци вил них ор га ни за ци ја за тра жи -
ли за ме ну за Ми-4.

Од го вор на по тре бе ко ри сни ка био
је пр ви лет про то ти па Ми-8МТ (Мо дер -
ни зо ва ни Тран спорт ни) са мо то ри ма
ТВ3–117МТ, из ве ден 17. ав гу ста 1975. го -
ди не. Ле то ви у пла ни на ма по ка за ли су да
су из ме не на „осми ци“ до ве ле до знат ног
по ра ста пер фор ман си, по себ но пла фо на
ле та, ви си не леб де ња и бр зи не пе ња ња,
из у зет но ва жних од ли ка за ле то ве на пла -
нин ским те ре ни ма. Ви си на леб де ња без
ути ца ја зе мље по ве ћа на је са 600 на го -
то во 1.700 ме та ра. 

Се риј ска про из вод ња
Од 1977. го ди не, Ми-8МТ, ро до на -

чел ник дру ге ге не ра ци је „осми ца“, ушао
је у се риј ску про из вод њу. У на о ру жа ње
СССР уве ден је тек ок то бра 1982. го ди не. 

Пр ва ис ку ства из ору жа не ин тер -
вен ци је у Ав га ни ста ну, (бор бе ни усло ви,
пе сак, екс трем ни кли мат ски усло ви, ви -
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О
д не дав но у са ста ву ВиП ВО
ле те два Ми-17 (по зна ти  и
као Ми-8МТ). Те ле те ли це
су до бро до шло по ја ча ње за
оста ре лу фло ту Ми-8, бли -

ског ро ђа ка Ми-17, али са знат но ни жим
пер фор ман са ма. 

И за и ста, на пр ви по глед но во при -
до шли Ми-17 вр ло су слич ни ста рим и до -
бро по зна тим „осми ца ма“. У ства ри, реч
је о ис тој по ро ди ци ле те ли ца са истом ге -
не рич ком озна ком (Ми-17 су из во зни
при мер ци) ко ја во ди по ре кло од про то -
ти па В-8 (из 1961), про јек то ва ног у би роу
„Миљ“ у Мо скви. 

По ро ди ца осми ца
Пр ви од че ти ри про то ти па био је

јед но мо то рац. Већ дру ги про то тип В-8А
из 1962. по го ни ле су две тур би не. Пр ви
при мер ци се ри је иза шли су из ха ла фа -
бри ке у гра ду Ка зањ у Та тар ста ну пред

крај 1965. го ди не. Про из вод ња се по сте -
пе но ухо да ла и од 1968/69. из фа брич ких
ха ла сва ке го ди не из ла зи ле су до слов це
сто ти не „осми ца“. По тре бе су би ле то -
ли ко ве ли ке да се од 1970. про из вод ња
„осми ца“ про ши ри ла на још јед ну фа бри -
ку у гра ду Улан-Удеу у Си би ру. У обе фа -
бри ке исто вре ме но су из ра ђи ва ни го то -
во иден тич ни Ми-8 пр ве ге не ра ци је са
мо то ри ма ТВ2–117 од 1.104 кW (1.500
КС) и по ја ча ним мо то ри ма ТВ2–117А од
1.267 кW (1.700 КС). 

У на о ру жа ње РВ СССР, у основ ној
тран спорт но-де сант ној ва ри јан ти, Ми-8Т
уве ден је 1968. го ди не. За ва тре ну по др -
шку де сан та пред ви ђе но је да се на боч -
не стра не Ми-8ТБ по ста вља ју ре шет ка -
сте кон струк ци је са по два но са ча, пред -
ви ђе на за че ти ри са ћа ста лан се ра не во -
ђе них ра кет них зр на ка ли бра 57 mm или
кла сич не авио-бом бе ма се од 50 до 500
ки ло гра ма. У РВ СССР Ми-8ТБ мо гли су
да се на о ру жа ју и са че ти ри про ти во -
клоп не во ђе не ра ке те „фа ланг“. Због за -
бра не из во за тих ра ке та стра ним ко ри -
сни ци ма, Ми-8ТБ на о ру жан је са шест
ра ке та „ма љут ка“. 

Кра јем ше зде се тих, у вре ме ка да се
„осми ца“ тек уво ди ла у пу ну про из вод -
њу, у би роу „Изо то ва“ за вр ши ли су раз -
вој но вог мо то ра ТВ3–117 од 1.415 кW
(1.900 КС). Пр во бит но, ти мо то ри би ли су
про јек то ва ни за раз вој Ми-14 – мор на -
рич ког де ри ва та „осми це“ мо ди фи ко ва -
ног за сле та ње на во ду и опре мље ног
про тив под мор нич ким си сте мима ве ли -
ких га ба ри та и ма се.  

У би роу „Миљ“ пре по зна ли су но ве
мо то ре као од ли чан из бор и за бор бе не
ма ши не Ми-24 и мо дер ни зо ва не „осми -
це“. Још 1967. про јек тан ти тог би роа за -
вр ши ли су пр ве на цр те „осми це“ са два
мо то ра ТВ3–117МТ и стар тер ге не ра то -
ром АИ-9, но вим глав ним ре дук то ром ВР-
14 и уса вр ше ним реп ним ро то ром, ко ји
је пре ме штен са де сне на ле ву стра ну.
Вла сти СССР-а ни су у пр ви мах пре по зна -
ле ко ри сти од по ја ча не „осми це“, али су
се при ли ке про ме ни ле сре ди ном се дам -
де се тих ка да су ста ри Ми-4 ма сов но од -
ла зи ли у рас ход. 

У од но су на „осми цу“ са мо то ри ма
ТВ2–117, вре ме шна „че твор ка“ би ла је

У вре ме Хлад ног ра та те шко се до ла -
зи ло до пре ци зних по да та ка о то ме шта се
де ша ва ло у ис точ ном бло ку та ко да се за
Ми-8 са ТВ3–117 са зна ло у свет ској струч -
ној јав но сти тек ка да је при ка зан 1981. на
са ло ну у Бур жеу. Из мар ке тин шких раз ло га
пред ста вљен је као Ми-17 и од та да се па ра -
лел но ко ри сте озна ке Ми-8 и Ми-17, што
мо же да до ве де до кон фу зи је. У осно ви, го -
то во иден тич не ма ши не из ла зи ле су из фа -
бри ке као „осми це“ – ако су би ле пред ви ђе -
не за на ру чи о це из СССР-а, од но сно „се дам -
на е сти це“ за стран це. По сле не стан ка
СССР-а тај оби чај се за др жао и озна ка Ми-
8, као ге не рич ка, на ста ви ла је да се ко ри сти -
ти за про стор ЗНД-а. Су фик си су обич но
иден тич ни у обе озна ке. На при мер, ма ши -
на ко ја у Ру си ји но си озна ку Ми-8МТВ-1, у
из во зу је Ми-17–1В. Због та квог си сте ма
озна ча ва ња на ши при мер ци су и Ми-17, јер
су про да ти у ино стран ству, и Ми-8МТ, јер
су про из ве де ни за до ма ћег на ру чи о ца, од -
но сно СССР. 

ИЗ ВО ЗНА ОЗНА КА

Салонски Ми-17 у лету изнад
Шумадије (И. Салингер)



со ке пла ни не...) по ка за ла су да је Ми-
8МТ пра ви из бор за ору жа не сна ге.
Ад ми ни стра ци ја се ни је жу ри ло и тек
сре ди ном осам де се тих Ми-8МТ по ста -
је глав ни про из вод. Ста ра „осми ца“
про из во ди ла се још не ко вре ме, али
са мо за из воз. 

У ме ђу вре ме ну, до дат но су по бољ -
ша ва не ви син ске пер фор ман се. Про то -
тип Ми-8МТВ из 1985. до био је мо то ре
ТВ3–117ВМ (су фикс „В“ од но си се на ви -
син ски мо дел мо то ра), сна ге 1.490 m
(2.000 КС) по себ но при ла го ђе не за ле то -
ве на ве ли ким ви си на ма. Са пр вим про -
то ти пом сле та ло се и по ле та ло са 4.000
m над мор ске ви си не, а са за ле том и са
ви си на до 6.000 ме та ра. По ре ђе ња ра ди,
пре ма зва нич ним так тич ко-тех нич ким
по да ци ма, вр ху нац леб де ња Ми-8МТ је
1.760 m, а Ми-8МТВ-1 из но си 3.980 ме -
та ра. Вр ху нац ле та по диг нут је са 5.000
на 6.000 ме та ра. 

Део стан дард ног па ке та Ми-8МТВ
по ста ли су ме те о ро ло шки ра дар (сме -
штен у из бо чи ни у но су) и по бољ ша ни
на ви га ци о ни си стем за ве ли ке уда ље но -
сти. На осно ву ав га ни стан ског ис ку ства,
на тај хе ли коп тер по ста вље не су на боко -

ви ма пи лот ске ка би не пло че од осам ми -
ли ме та ра пан цир ног че ли ка, угра ђе ни су

ре зер во а ри за го ри во
са по ли у ре тан ском пе -
ном и си стем за са мо -
за шти ту са ИЦ ма ма -
ци ма и ИЦ оме та чем. 

У ка зањ ској фа -
бри ци се Ми-8МТВ и
МТВ-1 (из во зни Ми-17-
В и Ми-17–1В) про из -
во де од 1988. го ди не.
Го то во иден тич на ле -
те ли ца из ра ђу је се од
1991. у фа бри ци у
Улан-Удеу под озна ком
Ми-8АМТ (из во зни
Ми-171). 

Не стан ком ко му ни стич ког све та
(1991), на ста вље на је про из вод ња по ро -
ди це Ми-8 па ра лел но у обе фа бри ке и
оне су по ста ле кон ку рен ти. Иако у осно -
ви про да ју исти про из вод, мар ке тин шке
по тре бе ство ри ле су де се ти не но вих
озна ка за под ва ри јан те из ве де не из
основ ног Ми-8МТ. У тој шу ми озна ка те -
шко је сна ћи се јер тре ба има ти у ви ду да
је реч углав ном о мо де ли ма ко ји су у не -

ким де та љи ма при ла го ђе ни по себ ним
зах те ви ма ко ри сни ка. 

Глав не но во сти од но си ле су се на
стал но уса вр ша ва ње мо то ра – у по гле -
ду ра ста но ми нал не сна ге, у по гле ду по -
у зда но сти и про ду жет ка ре сур са. До -
дат на сна га од ра зи ла се на но си вост.
Про ве де не су про ме не у пут нич ко-те -
рет ној ка би ни, ко ја је при ла го ђе на за
сме штај до 30 а са да чак 36 вој ни ка.

4

Ре монт ни за вод МОСТ ра ди на про јек ту
на о ру жа ва ња ирач ких Ми-17 ко ји ће, осим два
стан дард на но са ча на сва ком бо ку, до би ти и
но сач КПУ-21 ка кав се ко ри сти на до ма ћим
„га ма ма“. Реч је о но са чи ма ко ји су про јек то -
ва ни за лан си ра ње про ти во клоп них во ђе них
ра ке та „ма љут ка“, до ме та до 3.000 ме та ра. На
Ми-17 ин те гри са не су уса вр ше не ра ке те „ма -
љут ка-2“, про из ве де не у „Кру шик“ из Ва ље ва,
у под ва ри јан ти са тан дем ку му ла тив ном аеро -
сол ном убој ној гла вом. Та кве ра ке те мо гу да
се ко ри сти у про тив ге рил ским и про тив те ро -
ри стич ким деј стви ма – за ко ја је при мар но на -
ме њен на о ру жа ни Ми-17 – јер мо гу да уни ште
за шти ће ни циљ, на при мер те ро ри сте у ку ћи,
уз ре ла тив но ни зак тро шак у од но сну на це не
ра кет них си сте ма но ве ге не ра ци је.

На глав ним но са чи ма Ми-17 пред ви ђе -
но је да се но си на о ру жа ње при ла го ђе но кон -
крет ном за дат ку, по чев од стан дард них са ћа -
стих лан се ра не во ђе них ра кет них зр на УБ-16
или УБ-32 за 16 или 32 ра ке те 57 mm, за тим
под ве сни ка са „За став ним“ на о ру жа њем –
М08 са ми тра ље зом 12,7x108 mm М87 или
под ве сни ка М09 са ауто мат ским то пом

20x110 mm М-55–09 (мо ди фи ко ва ни ауто мат
ка кав се ко ри стио на „За ста ви ној“ по ро ди ци
про тив а ви он ских тро це ва ца М55) итд. На
боч на вра та по ста вљен је ми тра љез 12,7 mm
са СУВ-ом. У пи лот ској ка би ни на оба пи лот -
ска ме ста по ста вље ни су по ка зи ва чи СУВ-а.
Оп то е лек трон ски сен зо ри са СУВ су у ку ћи -
шту сме ште ном на пред њем де лу тру па.

Пре ма по себ ним зах те ви ма ко ри сни ка у
по ну ди је и про ши ре на мо гућ ност на о ру жа ва -
ња Ми-17 са то пом 20 mm на зад њем де лу те -
рет ног про сто ра, кла сич не авио-бом бе РАБ-
16, ФАБ-100 и ФАБ-250, лан се ри не во ђе них
ра ке та 128 ми ли ме та ра. По себ но за ни мљи во
ре ше ња пред ста вља ин те гра ци ја ТВ во ђе не
ра ке те „гром-Б“, ко ја се раз ви ја у Вој но тех -
нич ком ин сти ту ту. Иако је она пр во бит но тре -
ба ло да бу де на о ру жа ње ју шних ави о на
„орао“ про ра чу ни су по ка за ли да мо же да се
ко ри сти и са Ми-17 – на тај на чин би се до би -
ла уни вер зал на бор бе на плат фор ма ко ја мо же
да се при ме ни чак у деј ству са дис тан це на
објек те деј ства ко је бра ни про тив нич ка про -
тив ва зду хо плов на од бра на. 

НА О РУ ЖА ВА ЊЕ 

Ми тра љез ка ли бра 12,7 mm на боч ним
вра ти ма Ми-8 (А. Ра дић)

Но сач КПУ-21 (А. Ра дић)

Нај но ви ја ва ри јан та
„осми це“ уве де на у

на о ру жа ње РВ Ру ске
Фе де ра ци је: 

Ми-8АМТШ (фа бри ка
„Улан-Уде“)

15. август 2011.



По ну ђе ни су мо де ли са до дат ном ба ли -
стич ком за шти том по са де и де сан та и
са про ши ре ним из бо ром на о ру жа ња. 

Го то во сви ва жни си сте ми про шли
су не ке из ме не на тех но ло шком де мон -
стра то ру Ми-17М из 1992. и про из вод -
ном обра сцу Ми-8МТВ-5 (Ми-17МД) из
1997. го ди не. Пр ви пут у ду гој исто ри ји
„осми ца“ уме сто вра та те рет ног про -
сто ра са два лу ка, при ме ње на је хи дра -
у лич ки по кре та на плат фор ма, из ве де на
по узо ру на Ми-26. Но ва вра та дра стич -
но су по ве ћа ла бр зи ну уто ва ра и ис то -
ва ра и пред ста вља ју по себ ну по год ност
за елит не је ди ни це ко је су том мо ди фи -
ка ци јом до би ле плат фор му за бр зо ис -
кр ца ва ње. Ра ни је „осми це“ има ле су са -
мо вра та са ле ве стра не на по чет ку те -
рет ног про сто ра, а Ми-8МТВ-5 има још
јед на вра та на де сној стра ни. Но си вост
под ве сног те ре та по ве ћа на је са три на
пет то на. За тим, при ме ње на су број на
ре ше ња са Ми-38, ле те ли це на ко јој се
у би ро „Миљ“ ра ди ло још 1981, као што
су ком по зит ни но се ћи ро тор, мо ди фи -
ко ва ни го рив ни си стем...

Фа бри ка из Уланд-Удеа као ак ту ел -
ну глав ну по ну ду од 1997. про мо ви ше де -
сант но-ју ри шни Ми-8АМТШ (Ми-171Ш)
за пре воз 37 љу ди или до че ти ри то не те -
ре та. У по ну ди је ин те гра ци ја про ти во -
клоп не во ђе не ра ке те „штурм-С“. 

Ле те ли це из ак ту ел не про из вод ње
из обе фа бри ке до би ле су но ви из ду же -

ни об лик по крив ке ра да ра, из ве ден по
узо ру на њу шку дел фи на уме сто пре по -
зна тљи вог за о бље ног но са ра ни јих
„осми ца“. У по ну ди су под ва ри јан те са
кла сич ном и „ста кле ном“ ин стру мен тал -
ном та блом. То су мо ди фи ка ци је ко је мо -
же да са др жи сва ка про из вод на ва ри јан -
та и за то по сто је „осми це“ или „се дам на -
е сти це“ са истом озна ком, али са раз ли -
чи тим из гле дом. 

Од лич не ре фе рен це
Чла но ве ве ли ке по ро ди це „осми ца“

да нас ко ри сте де се ти не др жа ва ши ром
све та у ин вен та ру ору жа них сна га, по ли -
ци је, чак па ра вој них и пла ће нич ких са -
ста ва. По себ не ре фе рен це „осми це“ су
сте кле у ра ту про тив те ро ра јер се по ка -
за ло да не ма ју кон ку рен та ка да тре ба ис -
кр ца ти вод на пла нин ску вр лет. Пре стиж
је по твр ђен 19. ма ја 2010. но вим свет -
ским ре кор дом у ви си ни ле та од 8.100
ме та ра. Тај ре зул тат по сти гао је при ме -
рак Ми-8МТВ са по бољ ша ним мо то ром
ТВ3–117ВМА-СБМ1В. То ком ре корд ног
ле та чи та вих по ла ча са одр жа ва ла се пу -

на сна га мо то ра
од 2.000 КС. 

У ско рој бу -
дућ но сти – од
2013. про из во -
ди ће се Ми-171
са мо то ри ма
ВК-2500, по -
моћ ним агре га -
том при ла го ђе -
ним за рад из -
над ви си на од
6.000 ме та ра,
мо дер ни зо ва -
ним но се ћим
ро то ром из ра -
ђе ним од ком -
по зит них ма те -
ри ја ла, реп ним

ро то ром у об ли ку сло ва X и ни зом дру -
гих мо ди фи ка ци ја ко је су већ про ве ре -
не на бор бе ном хе ли коп те ру Ми-28
или су раз ви је не за Ми-38. 

По сле пе де сет го ди на од пр вог ле та
про то ти па, „осми ца“ је је дан од нај тра -
же ни јих про из во да на тр жи шту на о ру -
жа ња. Од лич на по чет на за ми сао би роа
„Миљ“ до би ла је по твр ду у стал ним уса -
вр ша ва њи ма ко ја су омо гу ћи ла да се то -

ком свих тих го ди на за др жи осно ва кон -
струк ци је и исто вре ме но зна чај но по диг -
ну од ли ке ле те ли це. 

На ши Ми-8 и Ми-17
Пр ва 24 ко ма да Ми-8 при мље на су

1968. и 1969. за по пу ну 787. и 789. еска -
дри ле из 119. пу ка на аеро дро му у Ни шу.
Сук це сив не на бав ке про ду же не су све до
1981, ка да су у ЈРВ и ПВО при мље не по -
след ње од 93 „осми це“. При де, у ЈРВ и
ПВО ле те ла су и че ти ри про тив под мор -
нич ка Ми-14ПЛ, та ко ђе про из ве де на у
ка зањ ској фа бри ци. 

Још у вре ме док су но ве „осми це“
до ла зи ле у еска дри ле (1978), из ра ђе на је
прет ход на ана ли за опре ма ња ору жа них
сна га сред њим тран спорт ним хе ли коп те -
ром (СТХ) но ве ге не ра ци је. За кљу че но је
да у нај у жи из бор ула зе Ми-17 и фран цу -
ски SA-332А „су пер пу ма“ и то под усло -
вом да се пре го ва ра о ли цен ци. Од лу ка о
ко нач ном из бо ру од ла га на је го ди на ма, а
у ме ђу вре ме ну по ну ђе на су још не ка ре -
ше ња бри тан ских и аме рич ких про из во -
ђа ча, чак и до ма ћи СТХ из бе о град ске
„Ло ле“. Пред гра ђан ски рат у ЈРВ и ПВО
би ли су бли зу на руџ би не Ми-17–1В. Због
хит них по тре ба је пре СТХ на ру че на
еска дри ла бор бе них Ми-24 и два Ми-26.
Сви пла но ви про па ли су 1991. због од лу -
ке Мо скве да не снаб де ва ЈНА сред стви -
ма рат не тех ни ке. Ста ре „осми це“ под -
не ле су те рет гра ђан ског ра та и на ста ви -
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Ми-8 из В и ПВО у уло зи про то ти па 
си сте ма на о ру жа ња за ирач ке Ми-17
(А. Ра дић)
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Сло жен си стем озна ча ва ња „осми ца“ и
че сте не до след но сти мо гу да до ве ду и до бре
по зна ва о це ави ја циј ске тех ни ке у про блем ка -
ко да на зо ву не ке кон крет не ле те ли це. За то је
нај бо ље ко ри сти ти озна ку ко ју је про из во ђач
или про да вац до де лио јер се иона ко ни шта
бит но не ће про ме ни ти ако за бо ра ви мо по не ко
сло во. За лак ше сна ла же ње при ла же мо (не це -
ло ви ту) ли сту ра зних вој них под ва ри јан ти М-
8/17 са мо то ри ма ТВ3–117.

Ва ри јан те из фа бри ке у Ка за њу су: Ми-
8МТ – пр ва се риј ска ва ри јан та дру ге ге не ра -
ци је „осми ца“ са мо то ри ма ТВ3–117МТ; Ми-17
– из во зна озна ка Ми-8МТ; Ми-8П/Ми-17П –
пут нич ка ва ри јан та са се ди шти ма и ве ли ким
пра во у га о ним про зо ри ма; Ми-8МТВ/Ми-17-В
и Ми-8МТВ-1/Ми-17–1В – ва ри јан те са мо то -
ри ма ТВ3–117ВМ; Ми-17С – из во зна озна ка за
са лон ске мо де ле; Ми-8МТВ-2 – вој ни де ри ват
Ми-8МТВ-1 са три но са ча на о ру жа ња и про зо -
ри ма те рет ног про сто ра ко ји се отва ра ју; Ми-
8МТВ-3 – вој ни де ри ват Ми-8МТВ-1 са по бољ -

ша ном ави о ни ком и два но са ча на о ру жа ња;
Ми-172 – пут нич ка и са лон ска ва ри јан та са
пра во у га о ним про зо ри ма из ве де на од Ми-
8МТВ-3; Ми-17М – тех но ло шки де мон стра тор
и Ми-8МТВ-5 (Ми-17МД или Ми-17В-5) – мо -
дер ни зо ва ни де ри ват по ро ди це МТВ.

Ва ри јан те из фа бри ке у Улан-Удеу су: Ми-
8АМТ – ва ри јан та са мо то ри ма ТВ3–117ВМ, екви -
ва лент Ми-8МТВ-1; Ми-171 – из во зна озна ка
Ми-8АМТ; Ми-8АМТШ – де сант но-ју ри шна
ва ри јан та из ра ђе на на ба зи Ми-8АМТ и Ми-
171Ш – из во зни Ми-8АМТШ.

Озна ке на мен ских под ва ри јан ти у ору -
жа ним сна га ма СССР/Ру ске Фе де ра ци је и
стра них ко ри сни ка су: Ми-8С-1, Ми-8С-2, Ми-
8МД, Ми-8МС, Ми-8МСО, Ми-8МСД, Ми-
8МО, Ми-8ТП, Ми-8АПС итд – озна ке за са -
лон ске мо де ле за пре воз ва жних осо ба из ве -
де не пре ма по себ ним зах те ви ма ко ри сни ка;
Ми-17С – из во зна са лон ска под ва ри јан та; Ми-
19 – ле те ће ко манд но ме сто за мо тор стре љач -
ке и тен ков ске ди ви зи је; Ми-19Р – ле те ће ко -

манд но ме сто за ра кет не ди ви зи је стра те шке
на ме не; Ми-8МТИ (Ми-13), Ми-8МТП, Ми-
8МТПБ, Ми-8МТПИ, Ми-8МТПШ, Ми-8МТД,
Ми-8МТС, Ми-8МТР1/2, Ми-8МТУ, Ми-
8МТШ1/2/3, Ми-8МТЈА, Ми-8МТ-С1 итд –
плат фор ме за елек трон ско ра то ва ње; Ми-
17П/ПИ/ПГ – из во зни мо де ли за елек трон ско
ра то ва ње; Ми-17З-2 – че хо сло вач ка ва ри јан та
за елек трон ско ра то ва ње; Ми-17ПП (Ми-
8МТПБ); Ми-8МТБ/МТМ/МТВМ/МТВ-3Г/Ми-
17Г/Ми-17–1ВА – „ле те ће бол ни це“; Ми-8МТН
– ва ри јан та за ева ку а ци ју и пру жа ње ме ди цин -
ске по мо ћи ко смо на у ти ма по сле по врат ка на
зе мљу; Ми-8МТВМПС/ МТД и МА – ва ри јан те
за СТС; Ми-8МН/МТТ – ва ри јан те за СТС за
ко смич ки про грам; Ми-8МТА и МФТ – ва ри -
јан те за из ви ђа ње и ко рек ту ру ар ти ље риј ске
ва тре; Ми-8МТС/МТТ – ва ри јан те за ра ди о ло -
шко из ви ђа ње; Ми-8МТФ – за по ста вља ње
дим них за ве са и Ми-8МА – за обез бе ђе ње гра -
ни це и еко ном ске зо не.

ЛИ СТА ВОЈ НИХ ВА РИ ЈАН ТИ 

Хеликоптери Ми-17 на
аеродрому Ниш

(И. Салингер)
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ле да ле те све до да нас. Оста ће у слу жби
до ис те ка жи вот ног ве ка – пред крај ове
де ка де. 

До два Ми-17 ВиП ВО до шао је „за о -
би ла зним“ пу тем. Уве зе ни су 1997. за по -
тре бе Ре со ра др жав не без бед но сти

МУП-а Ср би је,
у вре ме ка да се
та слу жба на -
ла зи ла „у ми ло -
сти“ по ро ди це
Ми ло ше вић.
Обе ле те ли це
би ле су по лов -
не, али до бро
одр жа ва не. Је -
дан при ме рак
Ми-17, са фа -
брич ком озна -
ком 202М97 у
тзв. са лон ском
мо де лу са пра -
во у га о ним про -
зо ри ма, про из -
ве ден је 4. де -
цем бра 1989.
го ди не. Дру ги

Ми-17, са фа брич ком озна ком 341М15,
про из ве ден је 30. ју на 1991. као стан -
дард ни тран спорт но-де сант ни мо дел.
Обе ле те ли це ко ри шће не су у ЈСО за за -
дат ке пре во за и ва тре не по др шке то ком
бор бе них деј ства на Ко сме ту. 

По сле де мо крат ских про ме на из -
ме ни ли су се при о ри те ти у др жав ној
без бед но сти и два Ми-17 по ста ла су
су ви шна због ви со ких тро шко ва одр -
жа ва ња у од но сну на оста ле тро шко ве
слу жбе. По ну ђе ни су Ми ни стар ству
од бра не, али су тек 2006. ко нач но про -
ме ни ли вла сни ка. Пре ба че ни су са
аеро дро ма „Ни ко ла Те сла“ Бе о град на
Ба тај ни цу и по но во су го ди на ма че ка -
ли на то да се обез бе ди но вац за по -
тре бан ре монт. Ко нач но су 2010. уго -
во ре ни и про ве де ни ра до ви. Ви тал ни
де ло ви ле те ли ца де мон ти ра ни су и
пре ба че ни у ру ски ре монт ни за вод, а
ра до ви на кон струк ци ји про ве де ни су
у за во ду МОСТ. 

По сле ре мон та у ВиП ВО уве де не су
две из вр сне ле те ли це ко је су до би ле ре -
сурс од 1.000 ча со ва на ле та или се дам го -
ди на. Не ре ше но пи та ње пре о бу ке ле тач -
ког и тех нич ког ка дра про те гло се на
2011. и тек од не дав но оба Ми-17 су у са -
ста ву 890. мешовите хеликоптерске ес-
кадриле. Осим за основ не задат ке пре -
во за љу ди и те ре та, Ми-17 мо же да по -
слу жи за СТС, га ше ње по жа ра и оста -
ле за дат ке из тре ће ми си је Вој ске Ср -
би је – по др шке ци вил ном дру штву. 

На ше ва зду хо плов ство пла ни ра да
на ба ви још Ми-17 и да се са тим ле те ли -
ца ма по сте пе но за ме не Ми-8. То би би ло
ре ше ње са ни ским ри зи ком за при хва -
тљи ву це ну. За то се и ре монт ни за вод
МОСТ при пре ма за осва ја ње ре мон та
Ми-17 и мо то ра по ро ди це ТВ3–117.  ƒ

Алек сан дар РА ДИЋ

– По са да.......... три чла на – пи лот, пи лот на ви га тор и ле тач ме ха ни чар
– По гон ска гру па.................. две га сне тур би не РСК-МиГ-Кли мов (бив -
ши кон струк ци о ни би ро Кли мо ва ОКБ-117) ТВ3–117МТ, сна га 2 x
1.415 кW
– Ди мен зи је:
– преч ник но се ћег ро то ра...............................................................21,29 m
– ду жи на тру па.................................................................................18,98 m
– ви си на са гла вом но се ћег ро то ра..................................................4,76 m
– Ма се:
– пра зан...............................................................................7.055 – 7.381 kg
– нор мал на у по ле та њу.................................................................11.100 kg
– мак си мал на у по ле та њу.............................................................13.000 kg
– Пер фор ман се:
– мак си мал на бр зи на у хо ри зон тал ном ле ту на ви си на ма при нор мал -
ној ма си у по ле та њу на ви си на ма ле та до 1.000 m ...................250 km/h
– бр зи на кр ста ре ња..............................................................220–230 km/h
– вр ху нац ле та................................................................................. 5.000 m
– вр ху нац леб де ња без ути ца ја зе мље..........................................1.760 m
– вр ху нац леб де ња са ути ца јем зе мље..........................................3.500 m
– до лет на ви си ни ле та од 500 m бр зи ном кр ста ре ња при нор мал ној
ма си у по ле та њу................................................................................580 km
– Но си вост:
– нор мал на ....2.000 kg те ре та уну тар тру па или 24 опре мље на вој ни ка
– мак си мал на....................................................................................4.000 kg
– те рет на ку ки ис под тру па……………………………...........….3.000 kg
– Ди мен зи је те рет не ка би не:
– ду жи на .............................................................................................5,34 m
– ши ри на.............................................................................................2,34 m
– ви си на...............................................................................................1,80 m
– На о ру жа ње.... че ти ри или шест под ве сних но са ча за до 1.500 kg
ко ри сног те ре та 

ТАК ТИЧ КО-ТЕХ НИЧ КЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ 

56

Пилотска кабина Ми-17 из В и ПВО Војске Србије (И. Салингер)

Теретна кабина Ми-17 (И. Салингер)



А
ви он МиГ-23 по ла ко се по вла -
чи са по зор ни це. Пре о ста ле
су по не ке ле те ли це ко је се
ко ри сте у основ ној ло вач кој
на ме ни и фрон тов ски бом -

бар де ри МиГ-27, ко ји и да ље чи не ве ли -
ки део ин вен та ра РВ Ин ди је. У Ли би ји су,
пак, до по чет ка ору жа не ин тер вен ци је,
лов ци МиГ-23 би ли глав ни ос ло нац си -
сте ма про тив ва зду хо плов не од бра не. 

При ча о ста рој сла ви МиГ-23 во ди
у се дам де се те ка да су то би ли пре сти -
жни ави о ни и код глав ног ко ри сни ка – СССР

и у ни зу са ве знич ких др жа ва. Си лу е та МиГ-
23 ла ко се пре по зна ва ла по про ме њи вој
стре ли кри ла, ко ја се сма тра ла за глав -
ни адут тог ави о на – по ле та ло се и сле -
та ло на мак си мал ном раз ма ху од 16°, а
при по ло жа ју кри ла са стре лом од 45° до
из ра жа ја је до ла зи ла ма не вар бил ност.
На мак си мал ној стре ли кри ла од 72° по -
сти за не су мак си мал не бр зи не ко је су
по треб не за пре сре тач ке за дат ке. Сло -
же ни хи дра у лич ни ме ха ни зам руч но се
по кре тао из пи лот ске ка би не. 

Про из вод њаПро из вод ња
Пр ви по ку шај би роа МиГ да про јек -

ту је лов ца мак си мал не бр зи не 2–2,3 ма ха
по год ног за по ле та ње са ре ла тив но крат -
ких по лет но-слет них ста за био је про то -
тип 23-01 из 1967. го ди не. На том ави о ну
ком би но ва ни су мла зни мо тор за кр ста -
ре ње и два ра кет на мо то ра за по ле та ње.
Дел та кри ла би ла су јед но став но уве ћа на
кри ла са МиГ-21. Због сме шта ја сра змер -
но ве ли ког ра да ра (ко ји је тре ба ло да бу -
де јед на од глав них од ли ка лов ца но ве ге -
не ра ци је) у но су ави о на, увод ни ци ва зду -
ха пре ме ште ни су на бо ко ве. По сле не -
ко ли ко ле то ва про то ти па 23-01 у би роу
МиГ схва ти ли су да ни су на пра вом пу ту
и тим ма што ви тих и сме лих про јек та на та
по ну дио је пот пу но но во ре ше ње – са
про мен љи вом стре лом кри ла. 

Но ви про то тип 23-11 по ле тео је 10.
ју на 1967. го ди не. За ко ман да ма је био ле -
ген дар ни проб ни пи лот Алек сан дар Ва си -
ље вич Фе до тов, чи је су при мед бе ува жа -
ва ли про јек тан ти. Пр ви лет Фе до тов је
из вео са кри лом на 16°, на ред ни са про -
ме ном до 72° и на тре ћем ле ту до шао је
до бр зи не од 1,2 ма ха. По сле основ ног
про гра ма ле та за кљу че но је, ју ла 1968, да
је про ме на стре ле кри ла до ве ла до ве ли -

27

А в и о н  М и Г - 2 3  с а  н а ш и м  о з н а к а м а

РАТОВИМА
ОБЛИКОВАНА
СУДБИНА
Ру ски ло вац са про ме њи вом стре лом кри ла – МиГ-23 – ни ка да 
ни је уве ден у на о ру жа ње на шег РВ и ПВО, али је је дан при ме рак
но сио ју го сло вен ске озна ке. Реч је о ави о ну ре мон то ва ном за
Ирак, ко ји је остао код нас нај пре због За лив ског ра та, а по том и
ју го сло вен ског гра ђан ског ра та. 
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Авион МиГ-23МЛ са ознакама ЈРВ и ПВО 1992.
у заводу МОСТ у друштву ирачких МиГ-21 
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Ш“, ИЦ сен зор ТП-23 и ко ли ма тор ски
ни шан АСП-23Д. У на о ру жа ње су уве де -
не по лу ак тив но ра дар ски во ђе не ра ке те
ва здух–ва здух Р-23Р, да љи не га ђа ња ци -
ља ве ли чи не лов ца до 25 km у гор њој и
14 km у до њој по лус фе ри и ин фра цр ве но
са мо на во ђе не ра ке те Р-23Т, ко је су тре -
ба ле да се ко ри сте про тив ци ље ва из ван
ви зу ел ног кон так та. У по чет ку је за бли -
ски ма не вар ски бој МиГ-23 но сио ра ке те
Р-13М, а ка сни је Р-60. 

ког сма ње ња ду жи не по ле та ња и сле та ња
у од но су на слич не ави о не, за тим да је пи -
ло ти ра ње јед но став но на свим ре жи ми ма,
а до би је ни су и ве ли ка по чет на бр зи на пе -
ња ња и ве ли ки до лет на ре жи му кр ста ре -
ња. Тех нич ки про бле ми и не до ста ци, при -
род ни за но ви ави он, ре ша ва ни су у хо ду,
и па ра лел но је при пре ма на про из вод ња. 

Фе до тов је 28. ма ја 1969. из вео пр ви
лет са пр вим МиГ-23С из се риј ске про из -
вод ње. Реч је о лов цу пре сре та чу са ра да -
ром РП-22 „са фир“ (ка кав и да нас ко ри сте
МиГ-21бис из на о ру жа ња ВиП ВО ВС). Пр -
вих 50 МиГ-23С из ра ђе ни су у фа бри ци
„За ста ва ра да“ у цен трал ном де лу Мо скве.
У ме ђу вре ме ну, про ве де не су из ме не на
кри лу, тзв. мо ди фи ка ци је 2 – са по ве ћа ном
по вр ши ном и ка рак те ри стич ним зу бом.
Стре ла кри ла по ве ћа на је за 2°40’, али су
из прак тич них раз ло га у до ку мен та ци ји
ави о на и по ка зи ва чу оста ле ста ре вред но -
сти. Ру ски по ка зи ва чи иона ко ни су би ли
на ро чи то пре ци зни. Кри ло мо ди фи ка ци је 2
угра ђе но је на све под ва ри јан те МиГ-23,
по чев од 1972, све из ве де не ло вач ко-бом -
бар дер ске под ва ри јан те и МиГ-27. 

Стан дард ни фрон тов ски ло вац у РВ
СССР се дам де се тих био је МиГ-23М.
Имао је „зу ба то“ кри ло, мо тор Р-29-300
по ти ска 81,34 kN, од но сно 119,5–122,5 kN са
ДС, осма трач ко-ни шан ски си стем С-23С-
Ш са уса вр ше ним ра да ром „са фир-23Д-

15. септембар 2011.28

Ју ри шни ци из ве де ни из ло вач ког
МиГ-23 чи не по себ ну по ро ди цу при ла го -
ђе ну на ме ни – тим ави о ни ма ни су би ли
по треб ни ве ли ки пре сре тач ки ра да ри,
али се тра жи ла до бра пре глед ност из пи -
лот ске ка би не. За то су уме сто ве ли ког
ко ну сног но са има ли кра так за ко шен са
ни шан ско-на ви га циј ским си сте мом. Боч -
не стра не ка би не за шти ће не су пан цир -
ним пло ча ма. Ро до на чел ник по ро ди це ју -
ри шни ка – МиГ-23Б по ле тео је 1970. и
уве ден у се риј ску про из вод њу го ди ну да -
на ка сни је. На кнад но су на ста ли МиГ-
23БН, БМ и БК са мо то ром Р-29Б-300 и
уса вр ше ним ни шан ско-на ви га циј ским
си сте мом. 

По ка за ло се да ави он тре ба мо ди фи -
ко ва ти у ве ћој ме ри ка ко би се при бли жио
зах те ви ма за ју ри шни ка. За то МиГ-27 има

низ из ме на на кри ли ма при ла го ђе них ле -
ту са ве ли ким про ме на ма по ло жа ја цен -
тра ма се са под ве ше ним бом ба ма и ра ке -
та ма. При ме ње ни су увод ни ци ва зду ха са

фик сним пре се ком (уме сто са про ме њи -
вим) ка ко би се по јед но ста ви ла кон струк -
ци ја, до ду ше на ште ту ви со ких бр зи на.
Пу но тру да уло же но је у раз вој ауто ма ти -
зо ва ног на ви га ци о но-ни шан ског си сте ма
ко јим се ави он до во дио до ци ље ва са по -
зна тим ко ор ди на та ма без ви зу ел ног кон -
так та. Ин те гри са но је моћ но на о ру жа ње
– ше сто цев ни топ ГШ-6-30 ка ли бра 30
милиметара са 260 гра на та. 

Ле те ли ца МиГ-27 мо же да по не се
до 4.000 kg бор бе ног те ре та на се дам но -
са ча, укљу чу ју ћи во ђе не ра ке те; МиГ-
27К, Д и М има ли су уса вр ше ну ави о ни -
ку за ју ри шне за дат ке и про ши ре ни из -
бор во ђе них сред ста ва. Ави о ни МиГ-27
про из во ди ли су се за фрон тов ску ави ја -
ци ју у фа бри ци у Ир кут ску, а МиГ-27Л по
ли цен ци у фа бри ци ХАЛ у Ин ди ји. 

Ави он МиГ-23М про из во дио се ма -
сов но – од 30 до 40 ко ма да ме сеч но. За
из воз је из ра ђи ван МиГ-23МС са оси ро -
ма ше ном ави о ни ком и на о ру жа њем у од -
но су на основ ни па кет за фрон тов ску
ави ја ци ју. Има ли су ра дар и ни шан са
МиГ-21бис и ни су ко ри сти ли ра ке те по -
ро ди це Р-23. Та кви ави о ни ле те ли су са
озна ка ма не ко ли ко арап ских ва зду шних
си ла. Из во зни екви ва лент МиГ-23М са
озна ком МиГ-23МФ из во зио се у две
под ва ри јан те пред ви ђе не за тр жи ште
Вар шав ског пак та и Тре ћег све та. 

На осно ву ис ку ста ва из је ди ни ца и
но вих тех нич ких ре ше ња, на стао је 1976.
МиГ-23МЛ са по ја ча ним мо то ром. Су -
фикс „Л“ пред ста вља скра ће ни цу за „ла -
ки“, јер се, пре све га при ме ном но ве,
знат но лак ше елек тро ни ке, уште де ло на
ма си 1.250 килограма. Знат но су по бољ -
ша ни сви си сте ми ави о ни ке.

Јуришници из породице МиГ-23

„Зубато” крило

Пи лот ска ка би на МиГ-23МЛ број 23269 
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биј ска ави о на обо ре на су 1989. у крат -
ком ду е лу са „том ке ти ма“ аме рич ке рат -
не мор на ри це. 

За по ра жа ва ју ће ре зул та те бор бе не
при ме не МиГ-23 кри ви су, пре све га, не -
до ста так ква ли тет не обу ке и по не кад ло -
ши са ве ти ви со ких офи ци ра ПВО СССР,
ко ји су сма тра ли да се ди на ми ка ва зду -
шне бор бе мо же све сти на ма те ма тич ке
пред ви дљи ве ве ли чи не. Так ти ка у ко јој је
МиГ-23 на сред њој ви си ни ле та био ма -
мац за изра ел ске ави о не, по ка за ла се не -
е фик тив ном. У прак си, про тив ни ко ве ле -
те ће ра дар ске осма трач ке ста ни це от ки -
ри ле би за се ду. 

др жа ва све ла се на рат но ва зду хо плов -
ство Си ри је. Мо же се са мо прет по ста ви -
ти да по не ки МиГ-23 ле те у РВ Ку бе и Се -
вер не Ко ре је. У гра ђан ском ра ту у Ли би -
ји та мо шњи МиГ-23 ни су до бро про шли.
Не ки су уни ште ни пре стра не ин тер вен -
ци је (је дан по бу ње нич ки обо рен је из над
Бен га зи ја у при су ству ТВ ка ме ра), а не ки
у на сто ја њу са ве зни ка да уни ште си стем
про тив ва зду хо плов не од бра не.

Из во зне ва ри јан те МиГ-23МС и
МФ ни су се про сла ви ле у ру ка ма арап -
ских пи ло та. Си риј ски лов ци „ма са кри -
ра ни“ су ле та 1982. у су ко би ма са изра -
ел ским F-15 из над до ли не Бе ка. Два ли -

Спо ља гле да но, МиГ-23МЛ не ма ве -
ли ки ко рен вер ти кал ног ста би ли за то ра,
ка рак те ри сти чан за пр ву ге не ра ци ју два -
де сет трој ке. Уме сто мо то ра Р-29-300
угра  ђен је Р-35-300 по ти ска 83,79 kN без
ДС и 124,5-127,4 kN са ДС. Ави он МиГ-
23МЛ има шест но са ча на о ру жа ња – че -
ти ри под  труп на и два под фик сним де -
лом кри ла. Мо гао је да ко ри сти ра ке те Р-
24 са ве ћим до ме том (35 km у гор њој и
17 km у до њој по лус фе ри за „ра дар ску“
Р-24Р и 11 km за Р-24Т) и по бољ ша њи ма
на елек тро ни ци. 

Про из вод ња јед но се да за вр ше на је
1984. и фа бри ка „За ста ва ра да“ пре у сме -
ри ла се на јед но се де МиГ-29. Дво се ди
МиГ-23УБ у Ир кут ску су се про из во ди ли
го ди ну да на ду же од јед но се да. 

По вер љи во По вер љи во 
сред ствосред ство
У ре монт ним за во ди ма СССР од

1982. до 1985. зна ча јан број МиГ-
23МЛ/МЛА, ко ји су се на ла зи ли на ре -
дов ном ре мон ту, мо ди фи ко ван је у МиГ-
23МЛД. Низ из ме на био је усме рен на
по бољ ша ње бор бе них од ли ка ави о на у
бли ском ма не вар ском ва зду шном бо ју.
Та ко су про ве де не из ме не на аеро ди на -
ми ци и ко ман да ма ле та, ин те гри сан је ра -
дар Н008 са по себ ним мо дом за бли ски
бој и ИЦ са мо на во ђе не ра ке те Р-73, као
из у зет но вре дан адут уну тар ви зу ел ног
до ме та. Спо ља се МиГ-23МЛД раз ли ко -
вао од МЛ по ве ли ким сре бре ним ба ца -
чи ма ИЦ и ра дар ских ма ма ца, ко ји су
сме ште ни на гор њи део тру па. 

Не за ви сно од њих, на мен ски се за са -
мо стал ни вид те ри то ри јал не ПВО про из -
во дио МиГ-23П (пре сре тач) са ра да ром
Н006 и си сте мом за на во ђе ње са зе мље.
Од ли ке тог си сте ма сма тра не су за вре ме
хлад ног ра та вр ло осе тљи вом ин фор ма ци -
јом па МиГ-23П ни је био на из во зној ли сти
и тре ти ран је као по вер љи во сред ство. У
фа бри ци у Мо скви про из ве де но је 4.278
јед но се да МиГ-23, а у фа бри ци у Ир кут -
ску 769 тре на жни дво се да МиГ-23УБ. 

Ве ћи на ави о на по ву че на је из на о ру -
жа ња то ком де ве де се тих. Чла ни це бив -
шег ис точ ног бло ка жр тво ва ле су те ле -
те ли це у ко рист мо дер ни јих МиГ-29 или
за одр жа ва ње јеф ти ни јих МиГ-21. Ли ста
ко ри сни ка ави о на од го то во три де се так
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По чет ком 1992, у вре ме ка да се

МиГ-23 23269 на ла зио у Би ха ћу, раз ма -
тран се план о то ме да се мо ди фи ку је у
ави он за стра те шко из ви ђа ње за по тре -
бе ЈРВ и ПВО. У то вре ме у 352. из ви ђач -
кој ави ја циј ској еска дри ли у Би ха ћу ле -
те ла су че ти ри МиГ-21МФ мо ди фи ко ва -
на за си стем LORAP (Long Range Aerial
Photography) са ка ме ром КА-112А за ко -
со аеро-фо то сни ма ње те ри то ри је са ви -
си на од 8.000 до 15.000 m у ду би ни до
150 ки ло ме та ра. Ипак, МиГ-21МФ ни је
био иде ал на плат фор ма за тај си стем јер
се ка ме ра сме ште на у под ве сник, ма се
590 kg, ве ли ког по преч ног пре се ка, по -
ка за ла као пре ве лик те рет за ма ли ло -
вач ки ави он. Са мо вр сни пи ло ти ле те ли

су на из ви ђач ке за дат ке са LORAP-ом
јер се због ни ског кли рен са ни је сме ло
ни за ми сли ти „твр до“ сле та ње ко је би
оште ти ло со фи сти ци ра не уре ђа је. 

Про це не су ука зи ва ле на то да би
МиГ-23МЛ био по год на из ви ђач ка плат -
фор ма по себ но због до брих пер фор ман -
си на ве ћим ви си на ма ле та, по треб ним
за за дат ке са LORAP-ом. МиГ-21МФ са
ка ме ром мо гао је да се по п не до 12.500 m,
али се на тим ви си на ма те шко одр жа ва -
ла бр зи на од 0,82 ма ха, по треб на за рад
са аеро-фо то ка ме ром. Са МиГ-23МЛ
опе ра тив на ви си на би се без те шко ћа
по ди гла до 14.000 метара. Од на ме ре за
пре  прав ком од у ста ло се пр вен стве но
због не ре ше ног имо вин ског ста ту са ави о на. 

Несуђени извиђач

На први поглед, МиГ-23  није елегантног дизајна, већ функционално и робустно средство
ратне технике



Рат но ва зду хо плов ство СССР из ве -
ло је хи ља де бор бе них авио-по ле та ња са
МиГ-23МЛД у деј стви ма у Ав га ни ста ну
про тив му џа хе ди на. 

Ирач кИрач к ии авиониавиони
Ира ча ни су сре ди ном се дам де се тих

на ба ви ли еска дри лу од 18 МиГ-23МС са
оси ро ма ше ном ави о ни ком и на о ру жа -
њем. Ка сни је су при сти гле ве ли ке ко ли -
чи не МиГ-23МЛ из во зне под ва ри јан те Б.
У вре ме ирач ко-иран ског ра та пи ло ти ма
МиГ-23МЛ по ве ра ва ни су за да ци прат ње
бом бар де ра и ју ри шни ка, за шти те ва зду -
шног про сто ра из над Баг да да, Ба сре, ве -
ли ких ра фи не ри ја и по ло жа ја ирач ке коп -
не не вој ске. 

То ком осмо го ди шњег ра та утро ше -
ни су ре сур си ве ћи не бор бе них ави о на,
ко ји су че сто одр жа ва ни пре ма по тре -
ба ма, а не пре ма „па пи ри ма“. Ка да се
рат за вр шио, 1988, у РВ Ира ку су при -
пре ми ли ам би ци о зан про грам об но ве
ре сур са. За то су са ни зом др жа ва пот -
пи са ни уго во ри о ре мон ту и по прав ка ма
на ави о ни ма ко ји су пре жи ве ли ве ли ки
број бор бе них за да та ка. Ави о ни су
исто вре ме но по сла ти у ви ше чла ни ца
Вар шав ског уго во ра.

Обра ти ли су се и СФРЈ. До би ли су
по ну ду за ре монт МиГ-21 и (на по се бан
зах тев) МиГ-23МЛ, иако је реч о ави о ни -
ма ка кви ни ка да ни су ко ри шће ни ни ти ре -
мон то ва ни у до ма ћим за во ди ма. На осно -
ву уго во ра пот пи са ног 1989. тре ба ло је
про ве сти сред њи ре монт МиГ-23МЛ и ге -
не рал ни ре монт МиГ-21СМТ. Но си лац
ре мон та за ирач ки про грам био је за вод
„Змај“ из Ве ли ке Го ри це, ко ји се за по тре -
бе ЈРВ и ПВО ба вио ре мон том свих МиГ-
21, за тим „га ле ба“ Г-4 и, са за во дом
„МОСТ“ из Ба тај ни це, де лио је ре монт
„га ле ба“ и „ја стре ба“, пре ма го ди шњем
пла ну об но ве ре сур са. У по след њим го ди -
на ма по сто ја ња СФРЈ за вод „Змај“ ра дио
је из у зет но ква ли тет но и при пре мао се за
пред сто је ћи ве ли ки за да так – осва ја ње
ре мон та ави о на МиГ-29. 

Ре монт ирач ких МиГ-21 за за вод
„Змај“ био је ру тин ски за да так јер су до -
бро по зна ва ли тај ави он. Пре ма зва нич -
ним до ку мен ти ма реч је о под ва ри јан ти
са су фик сом СМТ, али су по све му ирач -
ки ави о ни би ли екви ва лент ни МиГ-21бис.
Је ди на ве ћа раз ли ка би ла је у то ме што
су има ли „ер кон дишн“. 

Дру ги пи лот на пре о бу ци у Ма ђар -
ској био је Жељ ко Мен даш, пи лот МиГ-29
из 127. ло вач ке ави ја циј ске еска дри ле. 

За рад са ју го сло вен ским пи ло ти ма
од ре ђе на су два ис ку сна ма јо ра – Ла сло
Вар во гли и Ка рол Со про ни (по ги нуо је
1990. на аеро-ми тин гу у ба зи Па па за ко -
ман да ма МиГ-23МФ). На ши пи ло ти су
то ком кур са пот пу но овла да ли са МиГ-
23УБ/МФ, чак су уве жба ва ли пре сре тач -
ке ми си је. Ав да ко вић се по сле по врат ка
у „Змај“ укљу чио у рад на ре мон ту, а
Мен даш се вра тио у је ди ни цу и ни ка да
ни је ле тео на ирач ком МиГ-23МЛ. 

Ре монтРе монт
Де сет МиГ-23МЛ пре ве зе но је де -

мон ти ра но у Ил-76ТД из Ира ка до аеро -
дро ма Пле со. Пр ва два са озна ком РВ
Ира ка 23252 и 23269 при мље на су 10. ав -
гу ста 1989. го ди не. Оста ли ави о ни при -
мље ни су по је ди нач но до 17. ја ну а ра
1990. по ре до сле ду: 23292, 23267, 23260,
23279, 23288, 23278, 23290 и 23272. Од -
мах по сле при је ма ави о ни су ула зи ли у
про це ду ру ре мон та по чев од де фек та ци -
је, од но сно ра ста вља ња на де ло ве. Је дан
ави он остао је чи тав ка ко би слу жио као
проб ни сто за про у ча ва ње па ра ме та ра
ави о на, ко ји су пр ви пут у за во ду ски да -
ни и об ра ђи ва ни по мо ћу ра чу на ра. 

Чел ни ави он за осва ја ње ре мон та
био је 23269 (фа брич ки број 25056). За то
су ра до ви на ње му да ле ко пред ња чи ли у
од но су на оста ле. Ав да ко вић се се ћа ка ко
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Тек је
тре ба ло да
се са вла да
п р о  б л е м
р е  м о н  т а
МиГ-23МЛ.
Не до ста ја -
ла је тех -
нич ке до -
ку мен та ци -

је, ба рем за одр жа ва ње. Са РВ Ма ђар ске
по стиг нут је по вер љи ви до го вор пре ма
ко јем су од 18. сеп тем бра до 12. но вем -
бра 1989. два тех нич ка офи ци ра (тех нич -
ки ди рек тор за во да и шеф ре мон та) и два
пи ло та про шли пре о бу ку на МиГ-23УБ и
МиГ-23МФ у ба зи Па па код Ба ла тон ског
је зе ра у 1. еска дри ли „Ша ман“ (Sámán)
47. пу ка. Зва нич но, до ку мен та ци ја мо гла
се са мо до би ти на увид, али су до ма ћи ни
пре ћут но до зво ли ли да се у „ан то но ву“
Ан-26 до ве зе ма ши на за фо то ко пи ра ње
и да се кроз њу про пу сти све што је би ло
од зна ча ја за ра до ве на МиГ-23. 

Пре о бу ку за ави он про шао је Омер
Ав да ко вић, у то вре ме проб ни пи лот за -
во да „Змај“, а са да пен зи о нер у Бе о гра -
ду. Ав да ко ви ћа су ко ле ге из ло вач ке ави -
ја ци је сма тра ле, са пу но раз ло га, за жи ву
ле ген ду. Он је на МиГ-21 по чео да ле ти
1968. у Би ха ћу у 117. ло вач ком ави ја циј -
ском пу ку, ко ји је те го ди не до шао на тек
за вр ше ни аеро дром. У је ди ни ци и ка сни -
је у за во ду Ав да ко вић је имао при ли ке да
„у ду шу“ про у чи МиГ-21. 

Сиријски пи лот ма јор Адел Ба сем пре бе гао је 11. ок то бра 1989. са ави о ном 
МиГ-29МЛД у Изра ел. Из над Го лан ске ви со рав ни пре шао је гра ни цу и на ви си ни 
од са мо 100 фи та и бр зи ни од 1.250 km/h сле тео је по сле се дам ми ну та 
на аеро дром Ме ги до (Izrael defense Forces).

Изворни ирачки евиденциони
број 23269 на носу авиона
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је па жљи во пра тио све фа зе ре мон та да би
што бо ље про у чио ави он, јер је пре о бу ку
про шао на МиГ-23МФ, а не на МиГ-23МЛ
за ко ји је од ре ђен за проб ног пи ло та. 

Услед сло же но сти за дат ка про грам
за пр ви проб ни лет по сле ре мон та из ра -
ђен је пре ма мо де лу ка кав се ко ри стио за
пр ве ле то ве но вих ави о на у Ва зду хо плов -
ном опит ном цен тру. За то су пи ло ти и
тех ни ча ри ВОЦ-а до шли у „Змај“ да пра -
те при пре ме и пр ви лет и во ди ли су ле -
тач ки део про гра ма. 

У при пре ми су из ве де на два за тр ча -
ва ња и за у ста вља ње, уз при ме ну ко че ћег
па до бра на ски ну тог са МиГ-21бис. На пр -
вом ле ту 11. ју ла 1990. Ав да ко вић је за
сва ки слу чај оста вио из ву чен стај ни трап
и кри ла на ми ни мал ној стре ли од 16°. Ле -
тео је на ви си ни ма њој од 1.000 ме та ра
бр зи ном од 550 km/h. 

Ак тив но сти на „ирач ком про гра му“
пре ки ну ла је агре си ја Са да ма Ху се и на на
Ку вајт ав гу ста 1990. го ди не. До та да је у
Ирак већ вра ћен део ре мон то ва них МиГ-
21СМТ, али је пре о ста лих осам при ме ра ка
и свих де сет МиГ-23МЛ оста ло због ме ђу -
на род ног ем бар га у прав ном лим бу. До не -
та је од лу ка да се об у ста ве ра до ви на МиГ-
23МЛ. У том тре нут ку осим ави о на 23269,
чи ји се ре монт сма трао за вр ше ним, оста -
ле ле те ли це би ле су у раз ли чи тим фа за ма
ре мон та – на 23292 про ве де но је 70 од сто
ра до ва, на 23267 – 60 од сто и на 23260 – 55 од -
сто. На још че ти ри ави о на за вр ше но је
30–45 од сто по сла, а на 23272 и 23252 ура -
ђе но је са мо два, од но сно шест од сто по -
сла. Ави о ни су кон зер ви ра ни и тре ба ло је
да оста ну у за во ду до даљ њег. 

У ме ђу вре ме ну, пред ам би сом се на -
шла и СФРЈ. Рад ни ци за во да „Змај“ до ла -
зи ли су ре дов но на по сао, али се че као
тре ну так ка да ће се све про ме ни ти. У ле -
то 1991. ка да су ору жа ни ин ци ден ти би -
ли све че шћи ве ћи на рад ни ка по сла та је
на од мор. Ни ка да ни су по но во до шли у
за вод. Хр ват ска по ли ци ја окру жи ла је за -
вод и аеро дром Пле со. За тво ре ни су сви
пу те ви око аеро дро ма и по ста вље ни бе -
тон ски бло ко ви, је же ви и про тив тен ков -
ске ми не на при ла зи ма.  

У пар ки ло ме та ра про сто ра из ме ђу
глав ног де ла аеро дро ма и за во да на ла зи -
ли су се од брам бе ни по ло жа ји ЈНА са тен -
ко ви ма Т-55, бор бе ним во зи ли ма пе ша ди -
је М-80 и са мо хот ка ма М-53/59. У за во ду
су би ли при пад ни ци 63. па до бран ске бри -

га де. Раз ме не ва тре би ле су че сте па је, да
би га са чу ва ли, МиГ-23МЛ сме штен у јед -
но од ар ми ра но-бе тон ских скло ни шта.
Па до бран ци су на ме ра ва ли да уни ште
ави он ако хр ват ске је ди ни це уђу у за вод. 

Ав да ко вић је про у ча вао мо гућ ност
за из не над ни пре лет ави о на са рул не ста -
зе уме сто са по лет но-слет не. То је ис пи -
тао на сле де ћи на чин –  про во зао се бр зо
ауто мо би лом дуж ста за ка ко би про ве -
рио ду жи ну и при ли ке у око ли ни. Про це -
нио је да ће рул на ста за од 650 ме та ра

би ти до вољ на да се на ђе у ва зду ху и кре -
не у пе ња ње. Ра чу нао је на то да ће тен -
ко ви бу ком мо то ра при кри ти по кре та ње
ави он ског мо то ра. Про блем су пред ста -
вља ли по ло жа ји ПВО ко је је мо рао да
пре ле ти од мах по сле по ле та ња.

Хр ват ске сна ге су про ве ра ва ле ста -
ње од бра не аеро дро ма стал ним бор бе -
ним уз не ми ра ва њем, али се пат по зи ци ја
одр жа ла  то ком је се ни 1991. с об зи ром на
то да су про це ни ли ка ко не ма ју шан се да
про дру на аеро дром. Пре го ва ра чи са обе
стра не, уз по сре до ва ње по сма тра ча ЕЗ,
пот пи са ли су 22. де цем бра 1991. спо ра -
зум о нео ме та ном исе ља ва њу за во да на
про стор под кон тро лом ЈНА. Ве ли ка се о -
ба за во да мо ра ла се бр зо про ве сти и
ирач ки МиГ-23МЛ, а и оста ла тех ни ка,
уто ва ре ни су у ка ми о не и пре ве зе ни кроз
Бо сну до ре монт ног за во да „Мо ма Ста ној -
ло вић“ (МОСТ) на аеро дром у Ба тај ни ци. 

Пре летПре лет
МиГ-23МЛ број 23292 де мон ти ран

је за јед ну ноћ и при пре мљен за пре воз.
Ав да ко вић је до био са гла сност да 23269
пре ле ти. Из ву чен је из скло ни шта и пре -
гле дан. Усле ди ло је раз о ча ра ње јер се
по ка за ло да је у ло шем тех нич ком ста њу.
Ка би ну су мо ра ли да отво ре си лом, кри -
ла ни су ре а го ва ла на ко ман де, на ви га ци -
о ни си стем и ра дар ни су ра ди ли, а не ки
од бра ни ла ца аеро дро ма от ки ну ли су по -
не ки део као су ве нир на рат. 
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Омер Ав да ко вић, проб ни пи лот за во да
„Змај“ по ред МиГ-23МЛ

У за во ду МОСТ по сле пре бо ја ва ња ју го сло вен ских озна ка са при мет ним ути ца јем ду гог
ста ја ња на отво ре ном про сто ру
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За про бу мо то ра (13. де цем бра) ме -
ха ни ча ри су отво ри ли хан гар са мо оно ли -
ко ко ли ко су оце ни ли да је по треб но за
из дув ни млаз. Стра хо ва ло се од са бо та -
же, по себ но ка да се уста но ви ло да су ре -
зер во а ри го ри ва пра зни, иако је тре ба ло
да бу ду пу ни. Про блем го ри ва ре шен је
та ко што су из Би ха ћа у Ан-26 пре ве зе на
три пу на стан дард на до дат на ре зер во а -
ра за МиГ-21 од 490 ли та ра. За тим, ис ко -
ри шћен је и Ан-26 ко ји је до ле тео са пу -
ним ре зер во а ри ма – уву чен је у хан гар и
по ста вљен са кри лом из над МиГ-23МЛ
ка ко би се ре зер во а ри пу ни ли сло бод ним
па дом. Го ри во су на то чи ли ди рект но уз
по моћ ма ле бу стер пум пе. 

Пре лет са аеро дро ма Пле са на би -
хаћ ки пла ни ран је 14. де цем бра, али се
од то га мо ра ло од у ста ти због ма гле. Сле -
де ћи дан био је по след њи рок за пре се -
ље ње за во да и од ла га ња ви ше ни је би ло.
Ав да ко вић је сео у ка би ну од лу чан да по -
ле ти. Због ви со ког ри зи ка од от ка за од -
лу чио је да оста ви стре лу кри ла на 16° и
да не увла чи точ ко ве. Пре ма усло ви ма
до го во ре ним за пре се ље ње, хр ват ска
ПВО пре у зе ла је оба ве зу да не ће деј -
ство ва ти, али ни је би ло га ран ци ја да ће
та ко за и ста и би ти. За то је Ав да ко вић по -
сле по ле та ња од мах по ди гао ави он на ви -
си ну из над 4.000 m из ван до ме та про тив -
а ви он ске ар ти ље ри је и ла ких пре но сних
ра кет них си сте ма. На ру ку му је ишла су -
ма гли ца ко ја је оне мо гу ћи ла за хват ци ља
са „стре лом-2М“. 

Пред по ле та ње МиГ-23МЛ тех ни ча -
ри су се још јед ном по за ба ви ли хи дра у -
ли ком кри ла због про бле ма ко ји је мо гао
да иза зо ве та лог хи дро у ља. Ав да ко вић је
по ву као ко ман ду у ка би ни, а је дан ин же -
њер из ВОЦ-а по лу гу на хи дро мо то ру до
ко је се до ла зи по сле ски да ња не ких 150
за врт ње ва. Чуо се бла ги пра сак и кри ло
се по ме ри ло до 40°. Мо тор је по сле про -
бе уга шен и бр зо су за врт њи вра ће ни на
ме сто. Ко нач но, би ло је ја сно да се стре -
ла не сме про ме ни ти. Ав да ко вић је по ле -
тео у 15.45 ча со ва и кре нуо са аеро дро -
ма Пле со по сле за ле та од око 600 ме та ра
мар шру том ко ју је одо бри ла хр ват ска
стра на – пре ко Се све та и Ива нић Гра да
на југ до Би ха ћа. Сле тео је у 16.15 ча со ва
у зим ски су мрак. Ави он је сме штен у
прет по ље под зем не га ле ри је „А“. 

На аеро дро му у Би хаћу, два да на по -
сле пре ле та, МиГ-23МЛ је про ме нио озна -

ке  – уме сто ирач ких до био је про пи сне
озна ке ЈРВ и ПВО са пе то кра ком. За др жан
је из вор ни ирач ки еви ден циј ски број
23269. 

Ави он МиГ-23МЛ за др жан је у Би ха -
ћу са мо кра ће вре ме – ко ли ко је би ло по -
треб но да се про ве де де та љан тех нич ки
пре глед и по треб не по прав ке. По сле јед -
ног проб ног ле та, ја ну а ра 1992, био је
при пре мљен за пре лет на ис ток. Ав да ко -
вић је по ле тео из Би ха ћа 2. фе бру а ра
1992. у 10 ча со ва 35 ми ну та и сле тео у Ба -
тај ни цу у 11 ча со ва и 10 ми ну та. Фор мал -
но, 20. мар та 1992. го ди не МиГ-23МЛ

при мљен је у за вод МОСТ на одр жа ва ње,
а оста лих де вет ави о на кон зер ви ра ни су
и сме ште ни у 160. ба зу у Пан че ву. 

Ав да ко вић је имао са мо још јед ну
при ли ку да ле ти на МиГ-23МЛ – 24. апри -
ла 1992. по ле тео је у 12 ча со ва и сле тео у
12.25 ча со ва. То ком тог ле та до сти гао је
ви си ну од 4.000 m, уз пу ну про ме ну стре -
ле кри ла. 

По сле то га МиГ-23МЛ 23269 ви ше
ни је ле тео. Оста вљен је у кру гу за во да
МОСТ да че ка на ре ше ње ста ту са. Је ди -
на про ме на би ле су но ве озна ке 1992. го -
ди не, ка да су и оста ли ави о ни ЈРВ и ПВО

оста ли без пе то кра -
ка. Ка сни је су на ци -
о нал не озна ке пре -
фар ба не там но зе ле -
ном бо јом у об ли ку
ка му фла жне мр ље. 

Ка да је НА ТО
по кре нуо ору жа ну
ин тер вен ци ју 24.
мар та 1999. у јед ном
од пр вих на ле та про -
јек ти ли су па ли бли зу
МиГ-23МЛ, али је
ави он пре жи вео. До
кра ја ра та на ла зио се
на пу ту аеро дро ма.
Ави он 23269 од ву -
чен је трак то ром 12.
но вем бра 2000. из
за во да МОСТ у му зеј
на аеро дро му „Ни ко -
ла Те сла“ у Бе о гра ду. 

Ни је ду го остао
на том ме сту јер је
Ми ни стар ство од -
бра не Ира ка по ка за -
ло ин те ре со ва ње за
ста тус ави о на по сла -
них на ре монт у
„Змај“. За то је ави он
23269 из у зет из му -
зеј ске збир ке и вра -
ћен у за вод МОСТ.
По том су Ира ча ни
из гу би ли ин те ре со -
ва ње за ста ре ави о -
не. Ваљда ће, на кра -
ју, ави он под бро јем
23269 ко нач но би ти
вра ћен та мо где му је
ме сто –  у му зеј. ƒ
Алек сан дар РА ДИЋ

После бомбардовања, марта 1999. године

ТАК ТИЧ КО-ТЕХ НИЧ КЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ МИГ-23МЛ
По гон ска гру па: ............................ је дан тур бо мла зни мо тор

Р-35-300, по ти сак 83,79 kN без ДС  и 127,4 kN
у по себ ном ре жи му ДС го ри ва за крат ко трај ни рад

Ди мен зи је:
– ду жи на без пи то-це ви..........................................15,65 m
– ви си на.......................................................................4,82 m
– раз мах кри ла на стре ли 16°................................ 13,90 m
– раз мах кри ла на стре ли 72°.................................. 7,78 m

(ствар не вред но сти по ло жа ја стре ле су 18°40’,47°40’и74° 40’)
Ма се:

– пра зан .................................................................10.550 kg
– нор мал на по лет на..............................................14.700 kg
– мак си мал на по лет на .........................................17.800 kg

Пер фор ман се:
– мак си мал на бр зи на на ве ли кој ви си ни .........2.500 km/h
– мак си мал на бр зи на на ни воу мо ра ................1.350 km/h
– по чет на бр зи на пе ња ња ......................................230 m/s
– вр ху нац ле та .......................................................18.000 m
– мак си мал ни до лет са до дат ним ре зер во а ри ма 

го ри ва...................................................................2.820 km
На о ру жа ње:

– дво цев ни топ ГШ-23Л ка ли бра 23 mm до 2.000 kg
бор бе ног те ре та на два пот крил на но са ча и че ти ри 
под труп на но са ча
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Ан то нов 26 је сте ави он ко ји је ис пу нио ве ли ки део 
по тре ба за вој ним так тич ким тран спор том на крат ким 
и сред њим уда ље но сти ма у дру гој по ло ви ни про шлог ве ка
у Со вјет ском Са ве зу, др жа ва ма ко је су га на сле ди ле, али 
и број ним зе мља ма, укљу чу ју ћи и СФРЈ. Вој ска Ср би је 
да нас ко ри сти два ави о на тог ти па, ко ји ма је ре мон том
про ду жен рад ни век до 2014, од но сно 2015. го ди не.

15. октобар 2011.

А
н то нов 26 на стао је на осно -
ву пут нич ког ави о на Ан-24,
ко ји је раз ви јен у дру гој по ло -
ви ни пе де се тих, као од го вор
на по тре бу да се бо ље по ве -

жу ма њи ло кал ни аеро дро ми ра штр ка ни
ши ром СССР и за ме ни „иљу шин“ Ил-14.
Исто вре ме но, со вјет ском ва зду хо плов -
ству био је по тре бан „ла ки тран спорт ни
ави он“ но ве ге не ра ци је, ка ко су га опи -
са ли. За то је де цем бра 1957. Са вет ми -

ни ста ра СССР из дао ди рек ти ву бр.
1417–656 кон струк тор ском би роу „О. К.
Ан то нов“ ОКБ-473 да при сту пи про јек -
то ва њу пут нич ког ави о на ка па ци те та 44
ме ста. Ави он ће би ти по го њен мо то ри -
ма АИ-24, ко ји је у то вре ме раз ви јан у
За по рож ју под ру ко вод ством чу ве ног
кон струк то ра мо то ра Ив чен ка.

Ди рек ти ва је у се би са др жа ла и
раз вој вој не ва ри јан те за пре воз са мо -
гућ но шћу уто ва ра и ис то ва ра вој ног те -

ре та, го ри ва у ба чва ма и ка ни сте ри ма и
тран спорт ра ње ни ка. Пут нич ки ави он
до био је озна ку Ан-24 и пр ви про то тип
по ле тео је ок то бра 1959. го ди не. 

Вој на ва ри јан та
На ред не го ди не по че ла је из ра да

пред се риј ских при ме ра ка. Ка сни ло се са
раз во јем вој не ва ри јан те јер је вла да ло
ми шље ње да се тај тран спор тер до би је
јед но став ном кон вер зи јом Ан-24. Тран -
спорт на ва ри јан та на зва на је Ан-24Т и у
њој су уме сто стан дард не пут нич ке ка -
би не би ли угра ђе ни оја чан под и скло пи -
ва се ди шта, али и до дат на вра та за те -
рет на де сној стра ни тру па. Те рет се
уто ва ри вао по мо ћу ви љу шка ра, што се
по ка за ло као не до вољ но аде кват но ре -
ше ње за вој ни тран спор тер. 

На пра вље но је ви ше од 1.350 ави о -
на Ан-24 у фа бри ка ма у Ки је ву, Улан

СВЕСТРАНИ 
ТРАНСПОРТЕР

Q8
Typewriter
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ави о на Ан-40, ко ји је раз ви јан у би роу
Ан то нов. Ре ди зај ни ра на је ка би на ко ја
је од пут нич ке до би ла вој ну на ме ну и
при ла го ђе на је за пре воз људ ства
(скло пи ва се ди шта), де сан ти ра ње до
40 па до бра на ца или 5,5 t те ре та, пре -
воз те ре та (кон цен три са ног, упа ко ва -
ног или ра су тог) или до 24 ра ње ни ка на
но си ли ма уз пра те ће ме ди цин ско осо -
бље. Уз два мо то ра „Про грес“ (Ив чен -
ко АИ-24ВТ сна ге по 2820 КС) до дат је
у гон до ли де сног мо то ра и по моћ ни
тур бо-мла зни мо тор „Со јуз“ (Ту ман ски)
РУ19А-300, по ти ска 7,85 kN, ко ји је тре -
ба ло да обез бе ди по треб ну елек трич ну
енер ги ју за стар то ва ње глав них мо то ра,
и по по тре би до дат ну сна гу у по ле та њу
и пе ња њу. Го рив ни си стем из гра ђен је
та ко да у слу ча ју от ка за пум пе за го ри -
во, оно сло бод ним па дом пу ни мо то ре.
Ка па ци тет ре зер во а ра је 7.090 ли та ра. 

Одлике
Кон струк циј ски, Ан-26 је ме тал ни

ви со ко кри лац мо но план са по лу мо но кок
тру пом. По се ду је си стем за пре су ри за -
ци ју и кли ма ти за ци ју ка би не, ко ји обез -
бе ђу је нор мал не усло ве пут ни ци ма и по -
са ди на свим ви си на ма до пла фо на ле та.
За ни мљив је по да так да се на сва ка два-
три ми ну та из ме ни ком пле тан ва здух у
ави о ну. За ева ку а ци ју у слу ча ју ну жде,
Ан-26 по се ду је на те рет ној ка би ни два
из ла за, те гор њи и до њи отвор за ева ку -
а ци ју по са де из пи лот ске ка би не – пр ви
у слу ча ју ван ред ног до га ђа ја (по жар,
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Удеу и Ир кут ску, а и ки не ске ко пи је из -
ра ђи ва не са ли цен цом и без ње – кси ан
и јун шу ји X-7. На осно ву Ан-24, од но сно
Y-7, раз ви јен је МА60 са „Прат и Вит ни“
мо то ри ма и за пад ним ави он ским си сте -
ми ма, ко ји се и да ље про из во ди. 

То ком ис пи ти ва ња за кљу че но је да
Ан-24Т ни је по го дан за де сан ти ра ње те -
ре та и па до бра на ца кроз боч на вра та,
те и да она оне мо гу ћа ва ју уто вар не ких
те ре та ко ји се по те жи ни и ди мен зи ја ма
мо гу сме сти ти у пр тља жни про стор, а
за ме рен му је и ма ли до лет, од но сно ра -
ди јус деј ства у ми си ја ма де сан ти ра ња.
Би ро „ОКБ Ан то нов“ пред ло жио је
уград њу рам пе за уто вар и ис то вар у
зад њем де лу ави о на, по ве ћа ње но си во -
сти до 5.500 kg и уград њу до дат них ре -
зер во а ра за го ри во, ка ко би се до лет по -
ве ћао на 2.900 ки ло ме та ра. До сре ди не
1968. би ло је го то во про јек то ва ње и да -
то зе ле но све тло за из ра ду про то ти па
на мен ског вој ног так тич ког тран спор те -
ра, озна ке Ан-26, ко ји је за вр шен до кра -
ја го ди не. Пр ви лет Ан-26 на пра вио је
21. ма ја 1969. (на дан РВ и ПВО бив ше
Ју го сла ви је!) и већ сле де ћег ме се ца при -
ка зан је на са ло ну ави ја ци је у Ле Бур жеу
код Па ри за.

На пр ви по глед основ на раз ли ка у
од но су на Ан-24 би ла је рам па за уто вар
и ис то вар те ре та у зад њем де лу ави о на,
ре ше ње ко је је пре у зе то са про јек та

при нуд но сле та ње) на зе мљи или во ди, а
дру ги за ева ку а ци ју па до бра ни ма у ва -
зду ху. Мо то ри АИ-24ВТ има ју ауто мат -
ску ре гу ла ци ју про то ка го ри ва, бро ја
обр та ја и ко ра ка (угла) ели се, те не за ви -
сан си стем за шти те од по жа ра. У од но -
сну на пут нич ког прет ход ни ка, оја чан је
и стај ни трап и по ве ћа не су гу ме, та ко
да Ан-26 мо же ефи ка сни је ко ри сти ти
де ли мич но при пре мље не по лет но-слет -
не ста зе. 

Ави он ски хи дра у лич ни си стем са -
сто ји се од три не за ви сна си сте ма:
основ ног, по моћ ног и си сте ма руч не
пум пе. Хи дра у лич ни си стем обез бе ђу је
рад осам под си сте ма: увла че ње и из вла -
че ње стај ног тра па, ко че ње точ ко ва
глав них но гу стај ног тра па, упра вља ње
но сним точ ком, упра вља ње флап сом,
рад бри са ча ста ка ла, за у ста вља ње
основ них мо то ра са пре во ђе њем ели се
на је дре ње у слу ча ју ну жде, отва ра ње и
за тва ра ње до њег при нуд ног отво ра и
рад то вар ног отво ра – рам пе.

ТРАНСПОРТЕР

ду жи на.....................................................23,8 m
раз мах кри ла .......................................... 29,2 m
ви си на....................................................8,575 m
по вр ши на кри ла....................................... 75 m2

за пре ми на те рет не ка би не......................60 m3

мак с. ви си на те рет не ка би не................1,91 m
мак с. ши ри на те рет не ка би не...............2,78 m
ма са пра зног ави о на..........................15.900 kg
мак с. но си вост те ре та.........................5.500 kg
мак с. ко ли чи на го ри ва......................... 5500 kg
мак с. по лет на и слет на те жи на.........24.000 kg
мак с. бр зи на у хо ри зон тал . ле ту.......460 km/h
кр ста ре ћа бр зи на на 6.000 m....425–435 km/h
мак с. бр зи на са отво ре ном рам пом..350 km/h
пла фон ле та.......................................... 7.500 m

ТТ карактеристике



У те рет ној ка би ни ави о на угра ђен је
тран спор тер са две ши не на ко ји се мо -
же ста ви ти мак си ма лан те рет од 4.550
kg, а кре ће се бр зи ном од јед ног ме тра у
се кун ди (ре жим бр зо), од но сно 0,35 m у
се кун ди (ре жим спо ро) и омо гу ћа ва увла -
че ње во зи ла-точ ка ша без по го на мак си -
мал не те жи не до 3.000 ки ло гра ма.

Као и ве ћи на со вјет ских тран -
спорт них ави о на, Ан-26 је пред ви ђен у
се кун дар ној бом бар дер ској уло зи и на
че ти ри но са ча, са до ње стра не тру па,
мо же по не ти бом бе од по 500 ки ло гра -
ма. Пре ма не ким из во ри ма, Ан-26 ко ри -
шћен је при лич но ефи ка сно то ком со -
вјет ске ин тер вен ци је за бом бар до ва ње
тач ка стих ци ље ва у бр до ви тим пре де -
ли ма Ав га ни ста на сред стви ма ве ли ке
ра зор не мо ћи.

Из ра ђе но је уку -
п но 1.410 ави о на Ан-
26, а про из вод ња је
тра ја ла до 1986. го -
ди не. На сле дио га је
Ан-32 са ја чим мо то -
ри ма и бо љим пер -
фор ман са ма на ви со -
ким те ре ни ма, али са
ма њим до ле том.

Наши
антонови
Бив ша ју го сло -

вен ска фе де ра ци ја
је за по тре бе опре -
ма ња тран спорт них
еска дри ла РВ и ПВО

ко ба 1999. оште ћен је је дан ави он
(71385), а по том и от пи сан при ли ком сле -
та ња са уву че ним стај ним тра пом на бе -
о град ски ци вил ни аеро дром, где је би ла
обу ка ка дра јер су аеро дро ми у Ба тај ни -
ци и Ни шу би ли из ван упо тре бе због
оште ће ња то ком бом бар до ва ња. 

Два ави о на (71366 и 71377) огла ше -
на су ви шком и про да та по сле ско ро де -
це ни је тра же ња куп ца у ви ђе ном ста њу.
Је дан је оспо со бљен за пре лет, а дру ги се
и да ље на ла зи у рас хо до ва ном ста њу у
за во ду „Мо ма Ста ној ло вић“, где га је ку -
пац очи глед но оста вио јер је два ави о на
ку пио „у па ке ту“. Ра ни је су та ко ђе оту ђе -
ни ави о ни бр. 71351 и 71352, ко ји су свој
екс пло а та ци о ни век за вр ши ли у Афри ци.

Вој ска Ср би је тре нут но ко ри сти
два ави о на овог ти па, ко ји ма је ре мон -
том про ду жен рад ни век за шест го ди -
на или 5.000 са ти на ле та, до 2014, од но -
сно 2015. го ди не. Ју ла 2008. из за во да
412 у Ро сто ву вра тио се ави он са еви -
ден циј ским бро јем 71386, а на ред не го -
ди не и 71364. Уз ре монт ура ђе на је и мо -
дер ни за ци ја уре ђа ји ма Gar min GNS 530,
EGPWS Mark VI, си стем за упо зо ра ва ње
од су да ра TCAS II и ви ше функ ци о нал -
ним при ка зи ва чем (MFD). Дру ги ави он
до био је и ме тео-ра дар „ха ни вел“ (Ho -
neywell) RDR-2000. 

По сле ре мон та 2008, од но сно
2009, два „ан то но ва“ 138. тран спорт не
ави ја циј ске еска дри ле ВиПВО Вој ске
Ср би је на ле те ла су ви ше од 1.000 са ти
и са сво јим ви ше не го по треб ним тран -
спорт ним ка па ци те ти ма не из о ста ван су
део ско ро свих ме ђу на род них ве жби на
ко ји ма је Вој ска Ср би је уче ство ва ла, по -
пут оних у Укра ји ни и Бу гар ској, али и
дру гих ме ђу на род них ак тив но сти –аеро -
ми тин га у Че шкој, Ма ђар ској, Аустри ји,
Не мач кој, Дан ској... Та ко су са мо за по -
тре бе по др шке и тран спор та сна га на
бу гар ско-срп ску ве жбу Је сен 2011 два
„ан то но ва“ на пра ви ла чак 18 ле то ва из -
ме ђу Ба тај ни це и ба за Граф Иг на ти е во,
од но сно Бал чик, оства рив ши укуп но
око 32 са та на ле та. За ни мљив по да так
је да су ле то ви ра ди еко но ми са ња пла -
ни ра ни та ко да се не тан ку је го ри во у
ино стран ству, већ са мо у од ла ску, са
сле та њем у Ни шу за по пу ну. ƒ

Текст и фотографије
Игор СА ЛИН ГЕР

15. октобар 2011.4

По ред основ не тран спорт не на ме не раз ви је не су раз -
не под ва ри јан те и мо ди фи ка ци је Ан-26 ко је су ко ри шће не
или се и да ље ко ри сте за број не по себ не за дат ке, по пут
обу ке пи ло та бом бар де ра и ви ше мо тор них ави о на, обу ку
на ви га то ра – Ан-26Ш, као ле те ћа ре леј на ста ни ца за одр -
жа ва ње ве зе са сна га ма на зе мљи и у ва зду шном про сто ру
– Ан-26РТ, из ви ђа ње ра ди ја ци је Ан-26РР и Ан-26 РКР, као
мо бил не ам бу лан те, за ка ли бра жу зе маљ ских ра дио-на ви -
га ци о них уре ђа ја за на во ђе ње ави о на – Ан-26Л. 

Ег зо тич не ва ри јан те укљу чу ју Ан-26БРЛ за из ви ђа ње и
над зор у по лар ним пре де ли ма, ле те ћу опе ра ци о ну са лу, ле -
те ћа ко манд на ме ста... Ави он Ан-30 је на ме њен за фо то гра -
ме три ју. Не ке др жа ве, по пут Ру му ни је, тај ави он ко ри сте за
сни ма ње у окви ру про јек та „отво ре но не бо“ (Open Sky).

Варијанте

1976. на ба ви ла 14 ави о на Ан-26, ко ји су
рас по ре ђе ни на аеро дро ме у Ни шу и
Пле со по ред За гре ба, а сре ди ном осам -
де се тих на ба вљен је и пет на е сти ави он.
До ма ћа озна ка је Т-70. 

До уво ђе ња Ан-26 у упо тре бу
основ ни тран спор тер РВ и ПВО био је
да ко та, да глас (Do u glas) Ц-47, чи ји ди -
зајн да ти ра из три де се тих, уз при мар но
пут нич ке Ил-14, Ил-18 и ДЦ-6Б и два ве -
ли ка Ан-12. 

То ком по вла че ња ЈНА из от це пље -
них ре пу бли ка фло та „ан то но ва“ има ла
је зна чај ну уло гу у пре ба ци ва њу људ ства
и тех ни ке. Је дан од ку ри о зи те та у упо -
тре би Ан-26 је сте уло га ра дар ског при -
кри ва ња соп стве них сна га, од но сно ло -
вач ке ави ја ци је при ли ком раз ме шта ња
по аеро дро ми ма, ка да су ави о ни МиГ-29

пре ба зи ра ни по ае -
ро дро ми ма, ле те ћи
у ра дар ској сен ци
Ан-26, у пред  ве чер -
је су ко ба 1999. го -
ди не. 

То ком бом бар -
до ва ња уни ште на су
три ави о на, је дан на
аеро дро му у Ни шу
(71356) и два (71359
и 71369) у за во ду
„Мо ма Ста ној ло -
вић“ на ба тај нич ком
аеро дро му (би ли су
у фа зи ре мон та). Не -
по сред но по сле су -
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ПОСЛЕДЊE
ДВЕ ПТИЦЕ

Пре ма ди плом ском ра ду сту де на та за вр шне го ди не
ака де ми је Жу ков ски,  по сто ји не ко ли ко вр ста емо -
ци ја ко је мо же те до жи ве ти док у под не ко ра ча те
ста јан ком ба тај нич ког аеро дро ма. Мо же вам се учи -

ни ти да је ста јан ка пра зна, али је не ка да у то вре ме би ла и
пра зни ја. При ча ју у 138. еска дри ли, они ко ји се још се ћа ју да
су тран спорт не та да има ле ви ше ави о на не го ЈАТ. Ра -
но ују тро сва та ва зду шна си ла, ру ског по -
ре кла, раз ле те ла би се по за да ци ма и
пре ко да на би ло би пу сто као што је
да нас, а ма ло пре по но ћи је дан по је -
дан пар цр ве но-зе ле них фа ро ва
сле тао би на „ке ца“. 

У то вре ме Ан-26 био је нај -
мла ђи. Не знам је су ли се ВТС-ов -
ци (ва зду хо плов но-тех нич ка слу -
жба) та да че ша ли по гла ви због
све те но ве елек три ке и хи дра у -
ли ке, као што да на шњи то чи не
над дис пле ји ма од теч ног кри -
ста ла. Не знам да ли су га та да
гле да ли као не по треб ну мо дер -
ну но во та ри ју и ко ли ко су би ли
сум њи ча ви пре ма ње му. Знам да
их је не ка да би ло 14, да су их зва -
ли фло том и да, уко ли ко сте у да -
на шње вре ме спо соб ни за ис кре ну
емо ци ју пре ма це ви ма од алу ми ни -
ју ма, мо ра те да ти шан су овој пти ци.

Због че га ми слим да је „ко вр џа“
(Curl) посебна? Због то га што је то по -
след њи ели сни дво мо то рац у чи јем ће те
се кок пи ту из гу би ти? Мо ре са ти ћа, дуг ми -
ћа и по лу га ис пи са них чуд ним фон то ви ма
ка кви се да нас не сре ћу че сто. Због то га што
је ње гов ру ди мен тар ни flight di rec tor нај о бич -
ни ји лам паш ко ји и дан-да нас бес пре кор но ра -
ди? Или мо жда за то што ког ни тив не спо соб но сти
да на шњег мо дер ног чо ве ка ни су до вољ не да би се из
пр ве схва ти ла ше ма елек тро си сте ма, ко ја се у ње го вом
слу ча ју са др жи од два основ на и три ре зер вна ге не ра то ра, три
основ на тран сфор ма то ра и без број ли ни ја ко је пред ста вља ју
пу та ње не из ме нич не стру је, а ко ја, опет, про ла зи кроз не ко ли -
ко ки ло ме та ра ка бло ва.

Упр кос то ме што ру ски ВТУП (ва зду хо плов но тех нич ки
упут) до зво ља ва че ти ри чла на по са де, срп ско ВиП ВО увек је
ле те ло са пет – пр ви пи лот, ујед но и во ђа ва зду хо пло ва, дру ги
пи лот, ле тач тех ни чар (не ка да ле тач ме ха ни чар), на ви га тор и
ра дио-те ле гра фи ста. 

Они што ле те „ауто бу си ма“ кроз при ја тељ ска не ба, пра ви -
ла за пре ци зно ко ор ди ни сан плес ви ше чла но ва по са де зо ву ен -

гле ским скра ће ни ца ма CRM или MCC (уста но вље ни се то ви стан -
дар да на осно ву ко јих по са да са ра ђу је и из вр ша ва за дат ке то -
ком ле та). Њи ма је ипак лак ше. Мо гу има ти нај ви ше три чла на
по са де, ако и то ли ко. „Ан то нов“ их има пет и на ње го вом прам -
цу не ма ме ста за не склад. Код нас се то зо ве са рад ња уну тар
ви шеч ла не по са де и не са мо што је очи глед но ком пли ко ва ни -
ја због ве ћег бро ја чла но ва по са де, већ мо ра об у хва та ти и вој -
не опе ра ци је – бор бе не де сан те али и слу ча је ве ви со ко ри зич -
них спи рал них по ни ра ња на аеро дром за ко ји се сум ња да је
бра њен крат ко мет ним ра ке та ма или да ле ко мет ним то по ви ма.

За офи ци ре и под о фи ци ре 138. тран спорт не ави ја циј ске
еска дри ле то је сва ко днев ни по сао. Екс пло зив, му ни ци ја, хе -
ми ка ли је, ра кет на го ри ва и све мо гу ће вр сте оруж ја.

Би ће вам опро ште но ако са да по Ви ки пе ди ји тра жи те
по ја шње ње тер ми на на ви га тор. Џа ба цуп ка ње у ме сту,

џа ба же ља да што пре из ле ти те кроз зад њу рам пу,
иако сте мо жда при пад ник Спе ци јал не бри га де

и има те „хе клер” у ру ка ма, не ће те де сан ти ра -
ти док на ви га тор не из ра чу на тач ни за нос

ве тра (јед ном дру гом чуд ном спра вом за
ко ју та ко ђе ве ро ват но ни сте чу ли), уне -

се оста ле па ра ме тре у ра чу ни цу и пре -
не се пре по ру ку пр вом пи ло ту. Не ка -

да је у не ким ис точ ним зе мља ма он
био во ђа ва зду хо пло ва и че сто је -
ди ни ко ји је знао ен гле ски и фра -
зе о ло ги ју, а не рет ко је он био и
по ли тич ки ко ме сар ави о на. 

Ра дио-те ле гра фи ста је ди -
ни је се ди штем окре нут у сме -
ру су прот ном прав цу ле та. По -
глед кроз про зор му је ре ла -
тив но огра ни чен, али има нај -
бо ље ме сто у ави о ну за пре -
глед ра дио-те ле граф ског пул -
та. По сао тог под о фи ци ра је
да стру ја бу де „здра ва“ у сва -
ком тре нут ку. Он упра вља на -

по ни ма, ја чи ном стру је, зна ко -
ју од њих где мо же пре мо сти ти

и са ког аку му ла то ра, при вре ме -
но, док се квар не от кло ни. 

Следећи је ле тач тех ни чар.
Ње го ва основ на уло га је сте упра -

вља ње мо то ри ма и кон фи гу ра ци јом.
Све од из вла че ња стај ног тра па, за кри -

ла ца и упра вља ња три ме ри ма по ду би ни,
прав цу и на ги бу, ње гов је по сао. Во ди ра чу на о го -

рив ном си сте му и ње го вом ба лан су, гре ја њу мо то ра, те при ти -
ску уља и при ти ску за ис прав но ст це ле ма ши не на не ком вре -
лом пре ко мор ском аеро дро му. 

Док се на ма тич ном аеро дро му и да ље осе ћа опи ја ју ћи ми -
рис уља и наф те на уза вре лој ста јан ци, не ке но ве по са де за јед -
но ко ра ча ју ка пре о ста ле две пти це. Пти це ко је, ка да ни су
пред мет ве жбе пре сре та ња л-ова (ло ва ца), жи ве по след ње ро -
ман тич но до ба срп ске ави ја ци је. По след њи пред став ни ци сво је
вр сте. ƒ Пе тар ВО ЈИ НО ВИЋ

Снимио Игор САЛИНГЕР



Ауто мо би ли „шко да“ од пре две го ди не по но во се 
ко ри сте у си сте му од бра не Ср би је. Под се ти ће мо 
на про шлост, на на бав ке „Шко ди них“ ауто мо би ла 
за по тре бе Ју го сло вен ске ар ми је у пр вим го ди на ма 
по сле Дру гог свет ског ра та. 

ПОВРАТАК
ШКОДА те шке тех ни ке, афир ми са ла у ауто мо -

бил ској ин ду стри ји. У са став кон цер на
1924. ушло је пред у зе ће „Ла у рин Кле -
мент“ из Мла де Бо ле сла ве, ко је је про -
из во ди ло те рет не и пут нич ке ауто мо би -
ле. Од три де се тих угра ђе на је ста ра
мар ка L&K и но ви ауто мо би ли по ну ђе ни
су тр жи шту под на зи вом „шко да“. У из -
бо ру је, пре ма по тре ба ма ко ри сни ка,
био ши рок асор ти ман – од те рет них и
трак то ра за ву чу ар ти ље риј ских ору ђа,
на род них ма сов них во зи ла до пре сти -
жних ли му зи на.

Вој ска Кра ље ви не Ју го сла ви је ко ри -
сти ла је те рет на во зи ла „шко да 206“,
но си во сти две то не, про ду же но во зи ло
206/37 и 254 и пут нич ке ли му зи не „су -
перб“ и „по пу лар“.

Мо дел ту дор
Нем ци су 1939. пре тво ри ли оста -

так Че шке у про тек то рат. Из у зет на ин -
ду стриј ска ба за би ла је по треб на не -
мач кој рат но ма ши ни, па је рад на ста -
вљен, али под но вим га зда ма и име ни -
ма. За во ди „Шко да“ по ста ли су „Рај -
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свет ска ра та. Кра ље ви на СХС, од но сно
Ју го сла ви ја, већ је од на стан ка ко ри сти -
ла у ар ти ље ри ји углав ном ору ђа про из -
ве де на у „Шко ди ним“ за во ди ма. С об зи -
ром на то да је Че шка би ла бли ска са ве -
знич ка др жа ва из Ма ле Ан тан те, „Шко -
ди“ су се ши ром отво ри ла вра та за ула -
зак на ју го сло вен ско тр жи ште. Од 1927.
све до ула ска Вер мах та у Че шку, 1939,
из те фа бри ке стал но су при сти за ла ар -
ти ље риј ска ору ђа. 

У ме ђу вре ме ну, „Шко да“ се, осим
на тра ди ци о нал ном те ре ну про из вод ње

Ф
а бри ка „Шко да“ са да је
део кон цер на „Фол ксва -
ген“ и пре ма ве сти ма из
све та ауто мо би ли зма
том пред у зе ћу до бро

иде. Из по го на у ме сту Мла да Бо ле слав
сва ко днев но из ла зе сто ти не при ме ра ка
ши ро ке па ле те пут нич ких ауто мо би ла.
Од пре две го ди не „шко де“ се ко ри сте
и као слу жбе на пут нич ка во зи ла у си сте -
му од бра не Ср би је. То ни је но вост, ауто -
мо би ли те мар ке при сут ни су на на шим
про сто ри ма још од вре ме на из ме ђу два

Ч е ш к а  в о з и л а  у  н а ш о ј  в о ј с ц и



хсвер ке Хер ман Ге ринг“ (Re ic hswer ke
Her mann Göring A. G.). На ста вље на је
про из вод ња за рат не по тре бе, са те жи -
штем на те рет ним ауто мо би ли ма. У
скла ду са про ме ном при о ри те та чак је и
пре сти жни „су перб“ пре тво рен је у те -
рен ски ауто мо бил ми ли тант ног из гле да. 

Од мах по за вр шет ку бор би и об но -
ве Че хо сло вач ке, на ста вље на је про из -
вод ња. Је дан од глав них про из во да у пр -
вим по сле рат ним го ди на ма би ла је
„шко да 1101“, по зна та као „ту дор“ (сло -
же ни ца на ста ла по ве зи ва њем ен гле ских
ре чи two doоr – дво ја вра та). Реч је о на -
след ни ку „по пу ла ра“ из пред рат них вре -
ме на. То ком ра та че шки кон струк то ри
уса вр ша ва ли су мо дел „по пу лар“. Цр те -
жи су скри ва ни од Не ма ца, а про то тип
је на стао у ауто мо бил ској ра ди о ни ци
ко ја је по пра вља ла не мач ка во зи ла. Пр -
ви при ме рак уни штен је у са ве знич ком
бом бар до ва њу про ле ћа 1945, али је од -
мах по сле ра та ре кон стру и сан и при -
пре мљен за про из вод њу. Ауто мо би ли
„шко да 1101“ и по бољ ша ни мо дел 1102
про из во ди ли су се ма сов но до краја
1940-их го ди на. За то вре ме из ра ђе но је
66.904 при ме ра ка. 

„Шко ду 1101“ по го нио је че тво ро -
ци лин дрич ни мо тор OHV рад не за пре -
ми не 1.089 m3 и мак си мал не сна ге 23,6
kW (32 КС) при 3.800 о/мин. Уз основ ни
мо дел, са за тво ре ном ка ро се ри јом од
др ве ног ко сту ра и ли ма, про из во ди ли
су са ни тет ска во зи ла са вра ти ма за укр -
ца ва ње и ис кр ца ва ње но си ла, за тим ла -

ко до став но во зи ло,
ауто мо би ле са че -
тво ро вра та, ка бри -
о ле те итд. 

Из основ ног пут-
нич ког мо де ла на -
стао је ауто мо бил
„шко да 1101ВО“ –

вој ни отво ре ни
(vo jenský ote vře -
ný), ко ри сне но -
си во сти од 500
ки ло гра ма. На
пр ви по глед реч
је о во зи ли слич -
ном слав ном „џи -
пу“, али слаб мо -
тор за пред ви -
ђе ну на ме ну и
ша си ја ко ја је

ди рект но пре не та са пут нич ког во зи ла,
ни су обез бе ди ли том мо де лу од ли ке по -
треб не за пу но крв но те рен ско во зи ло. 

То ком 1948. и 1949. из ра ђе но је
1.541 „шко да 1101ВО“, што је скро ман
број ако се по ре ди са основ ним пут нич -
ким ауто мо би лом. Од ок то бра 1948. до
де цем бра 1951. про из ве де но је 2.696
„шко да 1101П“, зва них „бор бе ни ту дор“. 

Ма сов ни при лив ауто мо би ла УАЗ,
ра ђе них пе де се тих у СССР-у за по тре бе
свих чла ни ца ис точ ног бло ка, по ти снуо
је че хо сло вач ка пред у зе ћа из про из вод -
ње те рен ских ауто мо би ла. 

Ли му зи не су перб
Са вре ме не ли му зи не „су перб“ ни су

пр ве са тим на зи вом јер је „Шко да“ про -
из во ди ла исто и ме на во зи ла и пре Дру -
гог свет ског ра та, по чев од 1934. го ди -
не. У то вре ме би ли су то ауто мо би ли
пре сти жног из гле да и мо гућ но сти па су
из ра ђи ва ни у ма лим ко ли чи на ма у од но -
сну на оста ле „Шко ди не“ мо де ле. Од
1936. до 1939. мон ти ра но је 350 „су -
перб“, фа брич ке озна ке „913“ са ше сто -
ци лин дрич ним мо то ром. У до ку мен ти ма

„Шко де“ на во ди се под ва ри јан та „су -
перб Ју го“ из по след ње де се те се ри је
ко ја је у 30 ко ма да на мен ски из ра ђе на
за Ју го сла ви ју. 

Од 11. се ри је 1938. про из во ди ла
се под ва ри јан та – мо дел 924 или „су -
перб 3000“ са ше сто ци лин дрич ним мо -
то ром од 3.137 cm³, сна ге 58,8 kW (80
КС). По сле ра та на ста вље на је про из -
вод ња тог мо де ла, све до 1947. го ди не.
У це ли ни, у че ти ри се ри је про из ве де но
је 275 ко ма да. 
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Кра ље ви на Ју го сла ви ја се три де -

се тих, у вре ме тр ке у на о ру жа њу пред
по че так Дру гог свет ског ра та, су о чи -
ла са дра ма тич ним не до стат ком мо -
тор них во зи ла, на ро чи то те гља ча за
ву чу ар ти ље риј ских ору ђа. На основ -
ну ју го сло вен ских зах те ва у „Шко ди“
су 1936. из ра ди ли про то тип во зи ла
6VTP6-L (шест ци лин да ра, ве ли ки
трак тор са по го ном на шест точ ко ва,
ла ки) или као ал тер на ти ву 6VTP6-L-D
са ди зел-мо то ром. Реч је о во зи лу но -
си во сти 5.000 ки ло гра ма са мо то ром
од 74,57 кW (100 КС). Про из вод ња за
Ју го сла ви ју ни је оства ре на због ра та. 

По сле ра та „Шко да“ је из ра ди ла
не ко ли ко при ме ра ка во зи ла LPD-H
ко ја су по ну ђе на ЈА за ву чу ар ти ље риј -
ских ору ђа. Ме ђу тим, пре го во ри су
пре ки ну ти због Ре зо лу ци је ИБ и ем -
бар га. На кнад но је 1951. „Шко да“ до -
би ла на руџ би ну од че хо сло вач ке ар -
ми је за во зи ла пр во бит но на ста ла за
по тре бе Ју го сло вен ске ар ми је. 

Неостварени планови

„Шко да 1101 ту дор“ у Бе о гра ду 1949. го ди не 

„Шко да 1101ВО“ 1948. у Же ле зни ку 



др шка тра же на од
Мо скве, јер ни СССР
та да ни је имао ни по -
тре бан број ни ти ква -
ли тет мо тор них во зи -
ла. Ва жан осло нац је
на вла сти те ре сур се
об но вом до ма ће про -
из вод ње, али у ЈА ни -
су мо гли да че ка ју,
иако је у Ра ко ви ци
од мах по сле ра та по -
че ла про из вод ња те -
рет них ауто мо би ла
„пра га РН“, пре и ме -
но ва них у „пи о нир“. 

Јед но од ре ше -
ња про на ђе но је у

ослон цу на тра ди ци о нал ног са ве зни ка –
Че хо сло вач ку, ко ја је из ме ђу два свет -
ска ра та снаб де ва ла ју го сло вен ске сна -
ге свим вр ста ма мо тор них во зи ла. Ње не
фа бри ке ни су пре тр пе ле ве ли ку ште ту
то ком ра та и ла ко су на ста ви ле да про -
из во де во зи ла и по пред рат ним и по но -
вим про јек ти ма. 

То ком ле та 1946. из Пра га је сти гла
са гла сност за по че так пре го во ра о на -
бав ка ма тех ни ке из та да Ауто мо бил ског
за во да Мла да Бо ле слав (иде о ло шки по -
доб но име „Шко де“) и „Та тре“. Ко ман де
ЈА до ста ви ле су ли сту по тре ба за по пу -
ну во зи ли ма из тзв. че хо сло вач ког кон -
ти ген та. У то вре ме ни су би ла пре ци зи -
ра на во зи ла па су про це не по тре ба би ле
ди вер си фи ко ва не на ве лик број раз ли -
чи тих во зи ла. На при мер, Ко ман да ва -
зду хо плов ства је 31. ју ла 1946. за тра жи -
ла од Ми ни стар ства на род не од бра не
да се из че хо сло вач ког кон тин ген та
обез бе ди у пр вом ни воу хит но сти 19
ауто-ци стер ни са мо тор ном пум пом,
осам ци стер ни за уље и во ду, два те рет -
на во зи ла од 10 t, 100 те рет них во зи ла
од три то не, 20 те рет них во зи ла од 1‚5
тону, пет те рен ских во зи ла са ди за ли -
цом и при ко ли цом за пре воз ави о на од
пет то на ма се, 10 те рен ских во зи ла за
по тре бе ко ман до ва ња, а у дру гом ни воу
хит но сти 10 пут нич ких во зи ла, два ауто -
бу са, че ти ри са ни тет ска и пет про тив -
по жар них во зи ла. Та кав план мо рао је
ка сни је да се при ла го ди ре ал но сти, иако
је у то вре ме ар ми ји би ло по треб но до -
слов це све.

глав ног гра да, има ла је „шко де“ 05 и 06,
што су ве ро ват но ин тер не озна ке уну -
тар тог са ста ва. 

Без об зи ра на мар ку и по ре кло, сва
во зи ла ЈА би ла су ис тро ше на у рат ној
слу жби. Уз то је пре ве лик те рет за ЈА
био и не до ста так ре зер вних де ло ва, а
би ле су јој по треб не ве ли ке ко ли чи не
по у зда них во зи ла по год них за ло шу пу -
ну мре жу.

Пр ви по сле рат ни ко рак би ла је
уни фи ка ци ја во зи ла по је ди ни ца ма, а за -
тим је за по че ла по тра га за из во ром но -
ве тех ни ке. Де ли мич но ре ше ње кри зе
би ла је по пу на аме рич ким по лов ним во -
зи ли ма из рат них ви шко ва, али не и на
ду же ста зе. Ни је да ла ре зул та те ни по -

У Ју го сло вен ској ар ми ји
По сле за вр шет ка ра та во зни парк

Ју го сло вен ске ар ми је (ЈА) био је са ста -
вљен од де се ти на раз ли чи тих мо де ла
во зи ла при ку пље них из рат ног пле на и
са ве знич ке по мо ћи. Ар хив ска гра ђа из
тог до ба не пре ци зи ра тач не мо де ле већ
углав ном на во ди мар ке. За то се те шко
мо же уста но ви ти ко ли ко и ко је су све
„шко де“ би ле у је ди ни ца ма ЈА по сле по -
пи са рат ног пле на. Са чу ва не фо то гра -
фи је и за бе ле шке по твр ђу ју при су ство
„Шко ди них“ те рет них и пут нич ких ауто -
мо би ла го то во свих мо де ла. Не ки су во -
ди ли по ре кло из Вој ске Кра љев ске Ју го -
сла ви је, не ки су до шли у ру ке ЈА пре ко
Не ма ца, а не ки од НДХ, ко ја се то ком
ра та снаб де ва ла „Шко ди ним“ ауто мо -
би ли ма ди рект но из фа бри ке. Ар ми ја се
опре ма ла оним што се за те кло у рат ном
пле ну па ни је би ло из бо ра. 

Јед на ли ста пут нич ких ауто мо би ла
у Бе о гра ду у пр вим ме се ци ма по сле
осло бо ђе ња пред ста вља го то во ка та лог
ауто мо би ла тог до ба – од „мер це де са“,
„ре ноа“, „хат со на“, „сту де бе ке ра“, „де -
со тоа“, „ван де ре ра“, „бјан ки ја“... „Шко -
да“ ре ги стро ва на као Б.121 (пр ве по сле -
рат не ре ги стар ске озна ке за Бе о град)
до де ље ња је са ни те ту Вр хов ног шта ба,
Б.214 при па да ла је про па ганд ном оде -
ље њу Вр хов ног шта ба, Б.379 Кан це ла -
ри ји ор де на АВ НОЈ-а, Б.391 Пред сед ни -
штву АСНОС-а. Ко ман да 1. про ле тер -
ског кор пу са, за ду же на за обез бе ђе ње
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Ма ке та „шко де 1101ВО“ по клон ар ми је Ти ту за 58. ро ђен дан 

„Шко да 1101ВО“ у Бе о гра ду на дан из бо ра 26. мар та 1950. године



Пу те ви на бав ке
За ко ор ди на ци ју на бав ке за ду же но

је На бав но оде ље ње Ми ни стар ства на -
род не од бра не Ју го сла ви је, али су пре го -
во ре во ди ли офи ци ри ЈА. За про у ча ва ње
по ну да у Че хо сло вач ку је оти шла ко ми -
си ја у ко јој су би ли пред сед ник пот пу ков -
ник Ра до мир Ђу рић, за ме ник на чел ни ка
са о бра ћај ног оде ље ња Ко ман де по за ди -
не ЈА, за тим ма јор Ђор ђе Пу а ча из Ге не -
рал шта ба ЈА и ма јор Ми ле Бу ди са вље -
вић, ко ман дант Ауто-бри га де Ко ман де
тен ков ских и мо то ри зо ва них је ди ни ца
ЈА. Шеф ју го сло вен ске ко ми си је до шао
је у Праг 9. ја ну а ра 1947, а два чла на ко -
ми си је би ла су та мо од 29. де цем бра
1946. са јед ним по руч ни ком и шест во за -
ча, ко ји су има ли за да так да пре у зму пр -
ви кон тин гент „та три 87“. Реч је о 11
ауто мо би ла ко ји су пре до ла ска офи ци ра
ЈА већ уго во ре ни тр го вач ким ка на лом
пре ко „Ју го а у та“ из Бе о гра да. 

У Пра гу су чла но ви ко ми си је ЈА оба -
ве ште ни о то ме да је глав на те шко ћа у
уго ва ра њу про из вод ња ко ја се у Че хо сло -
вач кој пла ни ра уну тар чвр стих дво го ди -
шњих пла но ва, а они су мо гли да бу ду из -
ме ње ни са мо по себ ном од лу ком вла де. С
об зи ром на то да је из Ге не рал шта ба ЈА
тра жен што кра ћи рок про из вод ње и ни -
ска це на, Че хо сло ва ци су по ну ди ли пут -
нич ке ли му зи не „шко да су перб“ и „1101
ту дор“, на мен ска вој на во зи ла „шко да
1101ВО“ и већ уго во рене „та тре 87“.

Ко ми си ја ЈА би ла је за ду же на и за
на бав ку те рет них ауто мо би ла па је, по -
сле раз ма тра ња по ну да за „пра ге РН“ и
„шко де 256Б“, ода бра ла дру го по ну ђе -
но во зи ло. Је дан од раз ло га би ла је це на
– „пра гин“ ка ми он ко штао је 197.500 че -
хо сло вач ких кру на, а „шко дин“ 185.000.
За тим, по сто ја ла је по год ност у по гле ду
ро ко ва при мо пре да је јер је „шко да“ у
скла ди шти ма већ има ла го то вих 250 во -
зи ла. Још је дан тех нич ки де таљ у ко рист
„шко де“ би ла је уни фи ка ци ја мо то ра на
ка ми о ну 256Б и на ли му зи ни „су перб“. 

Ко ми си ја ЈА од у ста ла је од пла ни ра -
не на бав ке те шког те рет ног во зи ла због
ви со ке це не по ну ђе не „шко де 906“ од
7,5 t но си во сти, ко ја је ко шта ла 497.500
кру на и „та тре 111“ но си во сти 8–10 t чи -
ја је це на из но си ла 552.000 кру на. 

Из ве штај о пре го во ри ма ко ми си ја
ЈА пре да ла је 30. ја ну а ра 1947. го ди не.

По сле кра ћег раз ма тра ња мар шал Ти то
је већ 7. фе бру а ра 1947. пот пи сао на ре -
ђе ње за на бав ку за ко ју је за ду же на Ко -
ман да по за ди не. 

Ак том Ге не рал шта ба VI оде ље ња

стр. пов. VI бр. 155 на ре ђе но је да се од
за во да „Шко да“ и „Та тра“ пре у зме: 50
пут нич ких ауто мо би ла „шко да 1101“, по
це ни од 81.000 кру на за ко мад и 25 пут -
нич ких ауто мо би ла „шко да су перб“ по
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Го ди не 1934. фа бри ка ауто мо би ла „Та тра“ из ра ди ла је про то тип мо де ла „та -
тра 77“ – во зи ла ко је се на пр ви по глед раз ли ко ва ло од свих ко ја је та да ну ди ла
свет ска ауто мо би ла ин ду стри ја. Има ло је за то вре ме фу ту ри стич ку и аеро ди на -
мич ки об ли ко ва ну ка ро се ри ји са ва зду хом хла ђе ним мо то ром, сме ште ним иза
про сто ра за пут ни ке (што је тад би ло но ви на). За си стем хла ђе ња ауто мо бил је
имао по себ не увод ни ке ва зду ха на боч ним стра ни ца ма. У пред њем де лу во зи ла
би ли су ре зер во ар за го ри во, аку му ла тор и ре зер вни то чак. У ауто мо би ла je мо -
гло удоб но да се сме сти ше сто ро љу ди. Уз све то мо дел 77, са мак си мал ном бр зи -
ном од 130–135 km/h (и до 160 km/h са до бром ма ши ном на до бром пу ту), над ма -
шио је тадa мак си мал не бр зи не ли му зи на за 15–25 km/h. Пр ва про мо ци ја за но -
ви на ре при ре ђе на је као из не на ђе ње на пу ту Праг – Кар ло ве Ва ри.

Фа бри ка „Та тра“ пр ва је у све ту уве ла у се риј ску про из вод њу ли му зи ну са
мо то ром сме ште ним на зад. Оста ле су бр зо из ба ци ле на тр жи ште слич не мо де -
ле. У „Та три“ су се тру ди ли да оста ну кон ку рент ни па су 1937. при ка за ли уса вр -
ше ну „та тру 87“ са пот пу но но вим осмо ци лин дрич ним мо то ром, за пре ми не 968
cm³ и сна ге 56 kW (75 КС) при 3.600 о/мин. Мо дел 87 имао је пот пу но ме тал ну ка -
ро се ри ју за раз ли ку од ме шо ви те ме тал но-др ве не код прет ход ни ка. Ве ли ке из ме -
не про ве де не су на тран сми си ји и ша си ји. Са ма сом од 1.370 kg мо дел 87 био је
чак 330 kg лак ши од мо де ла 77. Нај ве ћи до би так у сма ње њу ма се по стиг нут је
при ме ном но вих тех но ло ги ја у из ра ди мо то ра. 

Пла но ве за осва ја ње тр жи шта сру шио је ра т. Фа бри ка „Та тра“ увр ште на је
у ли сту не мач ких рат них по го на. Ве ћи на од 1.388 „та три 87“ про из ве де них до ра -
та увр ште на је у Вер махт као штаб но во зи ло. По сле ра та про из вод ња је бр зо об -
но вље на и већ до кра ја 1945. из ра ђе но је 45 „та три 87“. До за вр шет ка про из вод -
ње тог мо де ла 1950. фи на ли зо ва но је 1.752 ко ма да.

Татра 87

Аутомобил
Ју го сло вен ског 
рат ног 
ва зду хо плов ства
1947. го ди не 



це ни од 181.500 кру на за ко мад. У до ку -
мен ту о на бав ци на во ди се да су то во -
зи ла „ре пре зен та тив ног из гле да“. По -
том, 200 „ла ких вој нич ких особ них ауто -
мо би ла“ „шко да 1101“ по це ни од
105.000 кру на за ко мад; пет ла ких са ни -
тет ских ауто мо би ла са јед ним но си ли ма
„шко да 1101“ по це ни од 103.000 кру на
за ко мад; 500 те рет них ауто мо би ла од
три то не ко ри сне но си во сти „шко да
256Б“ по це ни од 185.000 кру на за ко -
мад; 32 са ни тет ска ауто мо би ла за шест
но си ла „шко да 256Б“ по це ни од
165.000 кру на за ко мад (ша си је су из ра -
ђи ва не у пред у зе ћу „Ј. Со дом ка“ из Ви -
со ке Ми то); 20 пут нич ких ауто мо би ла
„та тра 87“ по це ни од 173.000 кру на за
ко мад и ре зер вних де ло ва за 14 ми ли о -
на кру на и до дат них 1,125 ми ли о на кру -
на за ку ке за ву чу, руч не про тив по жар -
не уре ђа је, пар ла на ца за снег за сва ко
во зи ло, че лич на ужад за ву чу ду жи не 10
ме та ра и 250 ци ра да. 

Бо јаење ауто мо би ла пре ци зи ра но
је у скла ду са на ме ном – „шко де
1101ВО“ и 256Б би ле су си во ма сли на -
сте, а пут нич ки ауто мо би ли фи ни ши ра -
ни цр ним, там но пла вим и там но цр ве ним
ни тро ла ком и по ли ра ни. Из у зе так пред -
ста вља не ко ли ко већ из ра ђе них те рет -
них ауто мо би ла 256Б ко ји су при хва ће -
ни у по сто је ћим бо ја ма, ко је ни су пре -
ци зи ра не у уго во ру. 

Још је у вре ме пре го во ра, као што
смо по ме ну ли, при мље но 11 „та три 87“
из фа бри ке у Ко при ви ци у Мо рав ској.
Пр ве во жње на та ла са стом пу ту ду жи не
од 21 km по ка за ле су да је реч о из вр -
сним во зи ли ма. Ју го сло вен ски во за чи
ни су има ли за мер ки и без те шко ћа су
по сти за ли бр зи ну од 120 km/h. 

То ком тро днев не обу ке во за ча
оште ће но је јед но во зи ло, ко је је у бли -
зи ни фа бри ке из ле те ло са пу та у ја рак.
Од мах је пре да то на оправ ку (кри ла и
де сног све тла). Од лу че но је да се та „та -
тра 87“ оста ви у Че хо сло вач кој за по -
тре бе вој ног иза сла ни ка пу ков ни ка Ми -
ла ди на Ива но ви ћа. Глав ни кон тин гент
од 20 ауто мо би ла пре ве зло је до Бра ти -
сла ве шест ју го сло вен ских и че ти ри че -
шка во за ча. Због не до стат ка угља у ма -
ђар ским же ле зни ца ма, од лу че но је да се
„та тре 87“ вла сти тим по го ном пре ба це
до Бе о гра да у две ту ре. 

на про сто ру Шу ма ди је. На њи ма су у ве -
ли ком бро ју уче ство ва ла во зи ла че хо -
сло вач ке про из вод ње. 

„Шко ди ни“ и „Та три ни“ ауто мо би -
ли ко ри шће ни су то ком пе де се тих до
ис те ка ре сур са и за ме не во зног пар ка
са аме рич ком тех ни ком, до би је ном у
про гра му вој не по мо ћи. Ме ђу тим, ка да
су те рет ни ауто мо би ли „шко да 256Б“
при мље ни у ЈА би ли су од ве ли ке ко ри -
сти и по ред огра ни че ног бро ја јер су би -
ли но ви и обез бе ђе ни сто ком ре зер вних
де ло ва. У це ли ни „Шко ди на“ во зи ла ни -
ка да ни су има ла ве ће уче шће у на шем
ауто-пар ку и пре ма пре гле ду те рет них
ауто мо би ла у ФНРЈ за 22. јун 1950. од
11.621 ко ма да, мар ку „шко да“ но си ла су
832 ауто мо би ла ра зних мо де ла. У то
вре ме у во зном пар ку до ми ни ра ли су
„ше вр ле ти“, „до џе ви“ и „фор до ви“. „Шко -
де“ су, ипак, оста ви ле траг. ƒ

Алек сан дар РА ДИЋ
Фотографије фото-архива
Медија центра „Одбрана”

15. октобар 2011.16

Глав ни на на ру че них ауто мо би ла по -
сте пе но је при мље на и пре у зе та 1947. и
про ле ћа 1948. го ди не. Во зи ла при мље на
из Че хо сло вач ке нај пре су кон цен три са -
на у Бе о гра ду. Оче ки ва ло се да ће на -
бав ке че хо сло вач ких во зи ла по сте пе но
да за ме не ве ћи део во зног пар ка на сле -
ђе ног из ра та, али су оне пре ки ну те из
по ли тич ких раз ло га, од лу ком Мо скве. У
про ле ће 1948. од но си ЈА са са ве зни ци -
ма са ис то ка би ли су све ло ши ји и кри за
је кул ми ни ра ла 26. ју на 1948, по зна том
Ре зо лу ци јом Ин фор мби роа. Део при ти -
ска на ју го сло вен ско вођ ство био је и
ем бар го за ис по ру ку на о ру жа ња и вој не
опре ме, ко ји су мо ра ла да сле де све др -
жа ве под кон тро лом СССР. На лог Мо -
скве пре ки нуо је на ста вак на бав ки мо -
тор них во зи ла из Че хо сло вач ке, укљу чу -
ју ћи и већ уго во ре не оба ве зе. 

Од го вор ЈА на ди рект ну прет њу
агре си јом би ла је ре ор га ни за ци је и но -
ви раз ме штај сна га. Као де мон стра ци ја
од луч но сти од 20. сеп тем бра до 2. ок то -
бра 1949. одр жа ни су пр ви ма не ври ЈА

Те рет ни ауто мо би ли „шко да 256“, ко ри сне но си во сти 1–2,5 t из ра ђи ва ни су у
Мла дој Бо ле сла ви од 1939. до 1949. у два основ на мо де ла 256Б са бен зин ским мо -
то ром од 58,8 kW (80 КС) и то ком рат них го ди на мо де лом 256Г са мо то ром од 44
kW (59 КС), по го ње ним на гас. Про из ве де но је 5.514 во зи ла у раз ли чи тим под ва ри -
јан та ма – од основ не „сан ду ча ра“, ауто бу са, про тив по жар ног и са ни тет ског во зи ла. 

Теретни аутомобили 

Па ра да у Бе о гра ду: те рет ни ауто мо би ли „шко да 706Р“ са ПАТ 20/4 mm М38. По слу ге
ору ђа но се шле мо ве че хо сло вач ког модела.



Суд би на Ми-2, по пу лар них двој ки, у ју го сло вен ском 
РВ и ПВО би ла је нео бич на. До шли су 1969, а по чет ком
осам де се тих су, пре вре ме на, по ву че ни из на о ру жа ња.
Вра ће ни су на крат ко сре ди ном де ве де се тих и по ис те ку
два де сет го ди на слу жбе ко нач но при зе мље ни. Реч је о
ле те ли ци ко ја има ду гу и ин те ре сант ну исто ри ју у све ту,
али код нас ни је има ла сре ће. 

ДВОЈКА ше ње до на бав ке са вре ме ни је тех ни ке.
По ис те ку 20 го ди на слу жбе, пре о ста ли
Ми-2 при зе мље ни су 1989. го ди не. 

Уз све ре зер ве за про бле ма тич не
мо то ре Ми-2, реч је о ле те ли ци ко ја има
ду гу и ин те ре сант ну исто ри ју у свет -
ским раз ме ра ма, али код нас ни је има ла
сре ће. 

Про из вод ња у Пољ ској
Хе ли коп тер Ми-2 ма сов но се из ра -

ђи вао, за чла ни це Вар шав ског уго во ра и
др жа ве Тре ћег све та, у фа бри ци WSK
Швид њик, сме ште ној код Лу бли на, на
око 160 ки ло ме та ра од Вар ша ве. 

Пред и сто ри ја на стан ка Ми-2 во ди
у пе де се те го ди не, ка да се за вој не и ци -
вил не на ме не у ис точ ном бло ку ко ри -
стио тро сед Ми-1, но си во сти 330 kg,
про јек то ван у „Би роу 329” у Мо скви (од
1967. но си име во де ћег про јек тан та Ми -
ха и ла Ле он ти е ви ча Ми ља). Ци вил на ави -
ја ци ја СССР-а за тра жи ла је но ву ле те ли -
цу но си во сти 700–800 ки ло гра ма. Ин те -
ре со ва ње су по ка за ле и ору жа не сна ге
СССР-а јер су про це ни ле да би но ва ма -

не за дат ке пре во за. Ме ђу тим, „га зе ле”
су их бр зо по ти сну ле, а про бле ми са мо -
то ри ма го то во су до ве ли до од лу ке да се
пре вре ме на по ву ку из на о ру жа ња по -
чет ком осам де се тих. Ми-2 вра тио се на
сце ну 1985, у слу жби ле те ће ме ди цин -
ске по мо ћи на пу те ви ма бив ше Ју го сла -
ви је, али и та да са мо као пре ла зно ре -

К
а ри је ра Ми-2 у ју го сло вен -
ском РВ и ПВО би ла је под те -
ре том стал них про бле ма у
одр жа ва њу, че стих уде са,
озбиљ них от ка за тех ни ке и

чак не до стат ка пра ве на ме не. Ка да су
уве зе ни, 1969. го ди не, тре ба ло је да се
ко ри сте за обу ку пи ло та и раз не по моћ -
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Пар цивилних Ми-2 изнад
Лисичјег јарка, јуна 2005. 
године (Александар Радић)
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2УС, УРН, УРП и УРП-Г са стре љач ким на о -
ру жа њем у ка ли бри ма 23 mm и 7,62 mm,
лан се ри ма не во ђе них ра кет них зр на 57
mm, про ти во клоп ним во ђе ним ра ке та ма
9М14М „ма љут ка” и ра ке та ма ва -
здух–ва здух 9М32М „стре ла-2М”.

На осно ву уго во ра о про из вод њи,
По ља ци су де сет го ди на по сле пр ве ма ши -
не има ли пра во са мо стал но да ра де на но -
вим мо ди фи ка ци ја ма и то су ис ко ри сти ли.
У по ку ша ју да ре ше про блем мо то ра про -
јек то ва ли су PZL „ки ти хо ук” (Kitty Hawk),
са два мо то ра аме рич ке про из вод ње
„Али сон” 250-Ц20Б од 420 КС и са ави о -
ни ком фир ме „Бе не дикс-Кинг”. У дру гој
по ло ви ни осам де се тих про из ве де но је 16
та квих ма ши на, под озна ком „PZL ka nia”. 

Ју го сло вен ски при мер ци
Де се то го ди шњи пер спек тив ни план

на бав ке и осва ја ња про из вод ње хе ли -
коп те ра из 1960. пред ви ђао је да се у
на о ру жа ње уве де 304 хе ли коп те ра раз -
ли чи тог по ре кла и на ме на. Исте те го -
ди не уве зе ни су С-55 из Ве ли ке Бри та -
ни је и Ми-4 из СССР. Пр ва ис ку ства по -
ка за ла су да обе ле те ли це ни су нај по -
год ни је ре ше ње, нај пре због ли ми ти ра -
них пер фор ман си и но си во сти. За то су
пла но ви на бав ки дра стич но ре ду ко ва ни
и исто вре ме но су па жљи во пра ће не но -
ви не на свет ском тр жи шту. Већ 1964.
раз ма тра на је на бав ка Ми-2 и Ми-8, ра -
ди ско ро пот пу ног пре на о ру жа ва ња
ави ја ци је 1966–1971. го ди не. 

Пред у зе ће WSK PZL Швид њик про -
из ве ло је до 1998. го ди не 5.418 Ми-2.
На кнад но је, 2005, мон ти ра но још 11 ко -
ма да. 

У Пољ ској су на ста ле де се ти не под -
ва ри јан ти Ми-2, ко је су, у за ви сно сти од
на ме не, озна ча ва не су фик си ма, али те
озна ке ни су ши ре при ме њи ва ли ино -
стра ни ко ри сни ци. У РВ Пољ ске тру ди -
ли су се да Ми-2 до би је што ви ше на ме -
на, па су на ста ли Ми-Р и РО са аеро-фо -
то ка ме ра ма и ору ђем 23 mm на ле вом
бо ку, Ми-2РХР за ра ди о ло шко и хе миј -
ско из ви ђа ње, Ми-2Д за по тре бе ко ман -
до ва ња, Ми-2 „пла тан” за ми ни ра ње,
као и низ на о ру жа них под ва ри јан ти Ми-

ши на мо гла да пре во зи 7–8 љу ди и ла ки
те рет на за да ци ма одр жа ва ња ве зе. 

Ци вил ни и вој ни зах те ви за по че так
про јек то ва ња но ве ле те ли це са рад ном
озна ком В-2 ис так ну ти су у вла ди ном ак -
ту од 30. ма ја 1960. го ди не. У „Би роу
329” од лу чи ли су да би тре ба ло да има
два мо то ра, због ве ће без бед но сти, те
да се у што ве ћој ме ри ис ко ри сте агре -
га ти са Ми-1. У скла ду са свет ским трен -
до ви ма, сма тра ло се да би В-2 тре ба ло
да има га сне тур би не и за то је „Би ро
117” из Ле њин гра да до био за да так да
на мен ски про јек ту је пот пу ну нов мо тор
ГТД-350 од 400 КС. 

Ра ди ло се бр зо и пр ви про то тип В-2
по ле тео је 22. сеп тем бра 1961, а дру ги
фе бру а ра 1962. го ди не. По ка за ло се да,
уз ви со ке пер фор ман се, но ва ма ши на
има и вр ло озбиљ не не до стат ке – на сле -
ђе ни агре га ти са Ми-1 ни су би ли при ме -
њи ви, па су про јек то ва ни но ви но се ћи
ро тор, ре дук тор и тран сми си ја. Про ме -
не су би ле нео п ход не и на кон струк ци ји
ма ши не. Тур би не ГТД-350 раз о ча ра ле су
про јек тан те В-2 јер су се по ка за ле ло ше
и у по гле ду пер фор ман си и у по гле ду по -
у зда но сти. 

У „Би роу 329” се на из ме на ма про -
јек та, до ко нач ног обра сца се ри је, ра ди -
ло све до 1967, али је вла да че ти ри го -
ди не ра ни је већ до не ла ре ше ње о се риј -
ској про из вод њи В-2 под озна ком Ми-2.
Због за у зе то сти фа бри ка у СССР-у, ја -
ну а ра 1964. пот пи сан је  ме ђу др жав ни
уго вор СССР-а са Пољ ском о тран сфе ру
про из вод ње у фа бри ку WSK PZL Швид -
њик. Про из вод ња мо то ра по кре ну та је
у пред у зе ћу SWK PZL Же шов. Пре ма
уго во ру, По ља ци су при ла го ди ли тех -
нич ку до ку мен та ци ју про то ти па за се -
ри ју, али су све ве ће из ме не мо ра ли да
ра де у ко ор ди на ци ји са Мо сквом. 

Пр ви Ми-2 про из ве ден у Пољ ској
по ле тео је 26. ав гу ста 1965, а пр ви при -
ме рак уве ден је у на о ру жа ње РВ Пољ -
ске 29. де цем бра 1966, у вре ме док се у
„Би роу 329” још ра ди ло на из ме на ма
про јек та. Сла бо сти мо то ра по сте пе но
су ре ша ва не. Пр ва се ри ја има ла је ме ђу -
ре монт ни ци клус од са мо 200 ча со ва,
али је ра дом пољ ских струч ња ка по сте -
пе но по диг нут до 1.000 ча со ва и че ти ри
ре мон та, од но сно до жи вот ног ве ка од
4.000 ча со ва. 
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Фа брич ке озна ке Ми-2 има ле су
де вет зна мен ки ко је су де фи ни са не
на основ ну под ва ри јан те, се ри је, ме -
се ца и го ди не про из вод ње. По чет на
два бро ја 51 од но си ла су се на Ми-2 у
основ ној кон фи гу ра ци ји за пре воз љу -
ди и ма те ри ја ла, по љо при вред не ма -
ши не има ле су по чет не озна ке 52,
пут нич ке 53, школ ске са дво стру ком
ко ман да ма 54, за СТС 55 и на о ру жа не
56. Пр ви ју го сло вен ски Ми-2, фа -
брич ке озна ке 541127069, био је при -
ме рак са дво стру ким ко ман да ма из
11. се ри је, у ко јој је то би ла 27. ма ши -
на про из ве де на ју на 1969. го ди не.

ОЗНАКЕ

Ми-2 из 782. еска дри ле 1970. го ди не (Фо то-цен тар)



У по след њој не де љи ок то бра 1968.
на за да так да про у че Ми-2 упу ће на су
два ва зду хо плов на тех нич ка офи ци ра
Ко ман де РВ и ПВО. По од лу ци пољ ских
до ма ћи на, по шли су у оби ла зак фа бри -
ке за јед но са бу гар ском де ле га ци јом,
ко ја је до шла истим по во дом. Због ат -
мос фе ре Хлад ног ра та, Бу га ре је за ни -
ма ла са мо „по љо при вред на” ва ри јан та,
а Ју го сло ве не са ни тет ска. На основ ну
њи хо вог из ве шта ја од лу че но је да се
иде на на бав ку 15 ле те ли ца. На бав ка је
уго во ре на на пре го во ри ма ко ји су во ђе -
ни у Вар ша ви од 2. до 11. де цем бра
1968. го ди не. 

По стиг ну та је це на од 142.425 до ла -
ра за тран спорт но-са ни тет ску ва ри јан ту
са ду плим ко ман да ма, 135.425 за под ва -
ри јан ту са јед но стру ким ко ман да ма и
141.425 за пут нич ку ва ри јан ту. Те це не
би ле су за око 2.500 до ла ра ве ће од це не
по ко јој је Ми-2 у то вре ме про да ван
глав ном ко ри сни ку – СССР-у. Ју го сло вен -
ска стра на упу ти ла је зах тев да це на бу -
де иста као за СССР, али са гла сност ни је
по стиг ну та јер су По ља ци ука за ли на то
да ће Ми-2 за  ју го сло вен ско РВ и ПВО
има ти 11 про ме на, ко је ни су ушле у ра -
ни је про из ве де не при мер ке. 

Пре го ва рач ки тим про це нио је да
су по ну ђе ни усло ви по год ни у од но су на
свет ске це не, али је на чел ник Ва зду хо -
плов но-тех нич ке упра ве пу ков ник Злат -
ко Рен ду лић ми слио ка ко су це не ви со -
ке с об зи ром на крат ке ре сур се мо то ра
и ле те ли це. Це на је би ла 20 од сто ве ћа
у од но сну на ле те ли це са ре сур си ма ко -
ји ни су ма њи од 1.000 ча со ва. 

У Ко ман ди РВ и ПВО про це ње но је
да би Ми-2 ко ри стио у обу ци пи то ма ца
Ва зду хо плов не вој не ака де ми је (ВВА) ко -
ји су иза бра ни за пи ло те хе ли коп те ра.
По тре бе за но вим ле та чи ма су на ра ста -
ле јер је пла ни ра но по ве ћа ње бро ја ле те -
ли ца са ро то ром. Пред крај ше зде се тих
обу ка се про во ди ла у 782. школ ској хе -
ли коп тер ској еска дри ли (шхе) на хе ли -
дро му Ја се ни це код Мо ста ра, је ди ни ци
ди рект но пот чи ње ној ВВА. У не до стат ку
по год них ле те ли ца за обу ку, пи том ци су
ле те ли на за ста ре лим С-55 – из ну ђе ном
ре ше њу јер су та да по сто ја ли у на о ру жа -
њу РВ и ПВО, а већ су из гу би ли зна чај у
основ ној на ме ни пре во за љу ди и те ре та.
За то су на ру че ни Ми-2, од ко јих се оче -

ки ва ло да ће осим за обу ку мо ћи да се ко -
ри сте и за раз не за дат ке пре во за и одр -
жа ва ња ве зе за ра чун ВВА и је ди ни ца ви -
да у ши рем при о ба љу. 

Број од 12 Ми-2 пред ста вљао је пу -
ну фор ма циј ску по пу ну за 782. шхе. Ле -
те ли це су сти за ле од 2. до 16. сеп тем -

бра 1969, а ко ми сиј -
ски су при мље не 2.
ок то бра. До би ле су
еви ден циј ске озна ке
од 12501 до 12512 и
ин тер ну вој ну озна ку
– ХТ-41. Пр ва че ти ри
има ла су дво стру ке
ко ман де ле та, а оста -
лих осам јед но стру -
ке. На зах тев РВ и
ПВО, из фа бри ке су
при мље ни у там но зе -
ле ној бо ји. Ин тен зив -
на ле тач ка обу ка у
782. еска дри ли по че -

ла је 10. де цем бра 1969, са три пи ло та
ко ји су про шли кроз пре о бу ку у Пољ -
ској. По сле при је ма ле те ли ца, на ста вље -
на је обу ка свих 18 пи ло та 782. еска дри -
ле и 30 тех ни ча ра. 

Три Ми-2 на ру че на у пут нич кој кон -
фи гу ра ци ји, али са дво стру ким ко ман да -
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Хе ли коп тер Ми-2, ев. бр. 12505,
из у зет је 1970. из мо стар ске еска дри ле
и пре ба чен у 675. еска дри лу за пре -
прав ку у до та да не по сто је ћу на ме ну у
виду (ни ка да оства ре ну) – ле те ће ко -
манд но ме сто за ко ман дан та РВ и ПВО.

Пла ни ран је раз вој оде ље ња са
Ми-8 као ко манд не ле те ли це са ве зног
се кре та ра за на род ну од бра ну (да нас
ми ни стра од бра не) тзв. „је ди ни це” и
Ми-2 за команданта РВ и ПВО. Уну тра -
шњост Ми-2 тре ба ло је да се при ла го -
ди сме шта ју два рад на про сто ра за
шест љу ди. У про сто ру за рад опе ра -
тив не гру пе тре ба ло је да бу ду се ди -
шта за че ти ри офи ци ра – ко ман дан та
ви да, опе ра тив ног офи ци ра, оба ве -
штај ног офи ци ра и по за дин ског офи ци -
ра, за тим че ти ри рад на сто ла и две вер -
ти кал не план ше те за кар те раз ме ре
1:1.000.000. Пред ви ђе но је да сва че -
ти ри рад на ме ста има ју ин тер фон ску
ве зу и мо гућ ност укљу чи ва ња у ра дио-
те ле фон ски са о бра ћај пре ко крат ко та -
ла сне ССБ ста ни це, ком би но ва не
ВКТ/УКТ ра дио-ста ни це и ра дио-те ле -
фо на. Про стор за си стем ве зе тре ба ло
је да има уре ђе на рад на ме ста за јед ног

ра ди сту и јед ног ши фре ра, ко ји су ру -
ко ва ли са КТ ССБ ста ни цом пре дај не
сна ге до је дан кW, ВКТ/УКТ ста ни цом
сна ге до 25 W, ВКТ ра дио-те ле фо ном и
ши фро те ле прин те ром и уре ђа јем за
ко ди ра ње ра дио-те ле фон ских раз го во -
ра. За ко ман до ва ње је пред ви ђе но да
се мо ди фи ку је Ми-2 ев.бр. 12505. 

Пред лог је од ба чен јер је Ми-2
био пре ма лен за на ме ну ле те ћег ко -
манд ног ме ста. На кнад но је раз мо тре -
на мо гућ ност да се спро ве де пре град -
ња ако се ко манд ни тим ре ду ку је са
шест на пет љу ди и ко ри сте сред ства
ве зе ма ле ма се, на осно ву по ну да при -
ба вље них од пред у зе ћа „Мар ко ни” из
Ве ли ке Бри та ни је, „Ко линс” (Col lins) из
САД и AGA из Швед ске. Као пре ла зно
ре ше ње пред ло же но је да се у Ми-2
угра ди ВКТ ста ни ца АН/АРЦ-3 и да се
за КТ ве зе из ме ђу ле те ли це и ко манд -
ног ме ста на зе мљи ко ри сти по сто је -
ћа Р-842. Оста ла сред ства на ба ви ла
би се на кнад но, пре ма пред ло гу из ја -
ну а ра 1971, до је се ни те године. Убр -
зо се од у ста ло од уза луд ног по ку ша ја
да се Ми-2 ко ри сти као ко манд на ле -
те ли ца. 

ШТАБНИ ХЕЛИКОПТЕР

Пла во-бе ли Ми-2 из 675. еска дри ле (Ан то нио Пр лен да)

59



ма ле та, при мље на су 19. ја ну а ра 1970.
го ди не. За раз ли ку од „школ ских” Ми-2,
ко ји су би ли ка рак те ри стич не вој не бо -
је, пут нич ки хе ли коп те ри би ли су пла во-
бе ли (ше ма ко ја се у РВ и ПВО пр ви пут
ко ри сти ла две го ди не ра ни је за ле те ли -
це „алу ет III”). 

Бо је су ука зи ва ле на на ме ну – пре -
воз ва жних осо ба и одр жа ва ње ве зе за
ра чун ви ших ко ман ди. За то су пут нич ки
Ми-2, са еви ден циј ским озна ка ма од
12513 до 12515, увр ште ни у 890. еска -
дри лу за из ви ђа ње и ве зу са аеро дро ма
Ба тај ни ца, ко ја је би ла ди рект но пот чи -
ње на Ко ман ди РВ и ПВО. До ду ше, то су
би ли по след њи ме се ци по сто ја ња 890.
еска дри ле и на кон ње ног рас фор ми ра -
ња, ав гу ста 1970, сва три Ми-2 про ме ни -
ла су је ди ни цу и ушла у са став 675. еска -
дри ле, за ду же не за пре воз мар ша ла Ти та
и оста лих ва жних лич но сти. Глав ну тех -
ни ку у тој еска дри ли чи ни ли су пут нич ки
ави о ни лук су зне уну тра шњо сти –„ка ра -
ве ла”, „иљу шин 18Д” и ДЦ-6Б. 

Злат не го ди не
За Ми-2 се дам де се те су би ле злат -

не го ди не. У то вре ме у 782. и 675. еска -
дри ли у пот пу но сти су овла да ли тим ле -
те ли ца ма. Од де цем бра 1970. по је дан
Ми-2 „пре ко ман до ван” је из Мо ста ра у
пу ко ве ВВА, ло ци ра не у при о бал ном по -
ја су на аеро дро ми ма Пу ла и Зе му ник, за
по тре бе СТС и раз не по моћ не за дат ке. 

На ма не ври ма „Сло бо да-71”, ко ји
су одр жа ни ок то бра 1971, у ат мос фе ри
на ци о на ли стич ког по кре та у Хр ват ској,
уче ство ва ло је 12 Ми-2. У при пре ми и за
вре ме ве жбе по ле те ли су чак 438 пу та и
оства ри ли 165 ча со ва на ле та. Уз то, свих
12 хе ли коп те ра увек су би ли при пре -
мље ни за за да так, иако су се тех ни ча ри
су о чи ли чак са пет от ка за мо то ра. Бр зо
је уста но вље но да је реч о ло шем кон -
струк тив ном ре ше њу под ма зи ва ња II и
IV ле жа ја мо то ра. Оче ки ва ло се да ће
про из во ђач от кло ни ти про блем бр зо и
о свом тро шку, али ни је би ло та ко. Про -
из во ђач се тру дио, али са огра ни че ним
ре зул та ти ма, па се у ме ђу вре ме ну РВ и
ПВО мо ра ло сна ла зи ти са ле те ли ца ма
ко је су све че шће има ле про бле ма са от -
ка зи ма и огра ни че ним ре сур сом мо то ра
(на то се ука зи ва ле про це не Ко ман де РВ
и ПВО и пре на бав ке). У по чет ку су ко -

Осим тех нич ких про бле ма, на ка ри -
је ру Ми-2 не по вољ но је ути цао до ла зак
пр вих „га зе ла” – го ди не 1973. два при мер -
ка ушла су у са став 782. еска дри ле. Реч је
о са вр ше ни јој ле те ли ци, са ду гом пер -
спек ти вом, јер је при пре ма на ли цен цна
про из вод ња. У Мо ста ру је 1973. фор ми -
ран 107. пук за обу ку пи ло та, чи је су обе
еска дри ле до 1976. пре на о ру жа не на „га -
зе ле”. Ми-2 су по ти сну ти из си сте ма шко -
ло ва ња пи ло та, а уз при мер ке ко ји су већ
из у зе ти за СТС, пре о ста ли хе ли коп те ри у
пу ко ви ма ВВА по де ље ни су из ме ђу два
штаб на ави ја циј ска оде ље ња 11. ди ви зи је
ПВО у Бе о гра ду и 15. ди ви зи је ПВО у За -
гре бу. По след њи Ми-2 оти шли су из Мо -
ста ра у дру ге је ди ни це 1977. го ди не. 

Те шко ће са мо то ри ма су се по ве ћа -
ва ле, па су Ми-2 све че шће би ли на зе -
мљи, а све ма ње у ва зду ху. Кри за је кул -
ми ни ра ла по чет ком осам де се тих, ка да
се раз ма тра ло шта да ље учи ни ти. Пред -
ла га не су из ме не на мо то ри ма по тех -
нич кој до ку мен та ци ји за ГТД-350 IV се -
ри је, за ме на ори ги нал них мо то ра аме -
рич ким „Али со ном” 250-Ц20Б од 420 КС
или чак рас хо до ва ње пре о ста лих Ми-2.
У то вре ме у ју го сло вен ском РВ и ПВО
на ла зи ло се 11 пре о ста лих Ми-2, ко ји су
план ски тре ба ло да се по ву ку из на о ру -
жа ња 1989–1990, по ис те ку вре мен ског
ро ка од 20 го ди на, од но сно 3.000 ча со -
ва (што су по ло вич но ис ко ри сти ли).
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ри шће ни мо то ри ГТД-350 II се ри је, ко ји
су има ли ме ђу ре монт ни ци клус од 500
ча со ва, што је би ло пре ма ло у од но су на
по тре бе за ин тен зив ним ле тач ким ак -
тив но сти ма у школ ској је ди ни ци. На -
кнад но су уве зе ни по бољ ша ни мо то ри
III се ри је, са ре сур сом од 750 ча со ва.
Ми-2 мо рао је да иде на ре монт по сле
1.000 ча со ва на ле та. 

Од по чет ка ка ри је ре Ми-2 ко ри -
шћен је за пре воз по вре ђе них и обо -
ле лих. Ви дов ски ин тер ни лист Кри ла
ар ми је из ве стио је о јед ном ле ту 23. ја -
ну а ра 1974, ка да су капетан прве класе
Ми лу тин Та та ло вић и по руч ник Јо ван
По ро бић про ве ли пет ча со ва у ва зду -
ху. Ма ње од по ла ча са би ло је по треб -
но да до ђу од хе ли дро ма Је се ни це до
бол ни це у Ти то гра ду, где су укр ца ли
ге о ло га ко ји је имао те жак ин фаркт.
По сле 115 ми ну та ле та пре ко пла ни на
пре кри ве них ма глом, сле те ли су на ма -
ли пла то код ВМА. Ци ти ра мо: „Бо ле -
сник, на но си ли ма, с осме хом згр че -
ним од бо ла, мах нуо је ру ком пи ло ти -
ма. А они, вид но пре мо ре ни, уз вра ти -
ли су по здрав и на ста ви ли лет до пр -
вог вој ног аеро дро ма да би узе ли го -
ри во и вра ти ли се у ма тич ну ба зу”. 

ХУМАНИТАРНИ ЗАДАЦИ

Про ду цен ти ма игра ног фил ма „Су тје ска” био је стал но „при ру ци” Ми-2 из 
782. еска дри ле 1972. (Фо то-цен тар)



Сви Ми-2 су при зе мље ни од 1982.
до 1985. го ди не, а у ме ђу вре ме ну је од -
лу че но да се на ба ве но ви мо то ри ГТД-
350 IV се ри је за де вет при ме ра ка, а на -
кнад но је уве зе но 13 се то ва за мо ди фи -
ка ци ју III у IV се ри ју. Ре монт ни за вод
МОСТ је од 1985. у је ди ни це је слао ре -
мон то ва не Ми-2 са но вим мо то ри ма,
али се по ка за ло да не ће мо ћи да мо ди -
фи ку ју ста ре мо то ре. Раз ма тра на је и
мо гућ ност про ду жет ка вре мен ског ро ка
ра да до 1995. го ди не. 

Са ни тет ска вер зи ја
Про на ђе но је ре ше ње за да ље по -

сто ја ње ових ле те ли ца – Са ве зни се кре -
та ри јат за на род ну од бра ну до го во рио
је са Ауто-мо то са ве зом Ју го сла ви је
(АМСЈ) са рад њу у раз во ју на ци о нал не
мре же за хит ну ме ди цин ску по моћ на
пу те ви ма. По узо ру на ви со ко ра зви је не
зе мље, фор ми ра на је ју го сло вен ска мре -
жа, у ко јој је пре ма по себ ним уго во ри -
ма ан га жо ва но пет Ми-2 са хе ли дро ма
Ди ву ље, аеро дро ма Пле со и Пе тро вац. 

АМСЈ је на ба вио у Не мач кој че ти ри
ме ди цин ска се та – је дан угра ђен у А-109
сло ве нач ке по ли ци је, а за уград њу пре о -
ста ла три у за во ду МОСТ мо ди фи ко ва на
су три Ми-2. На зах тев АМСЈ са ни тет ски
Ми-2 обо је ни су жу то (исто ри ја 119. ави -
ја циј ске бри га де на во ди за те Ми-2 да су
ле те ли це „жу то офар ба не као ја је”) и
озна че ни цр ве ним кр стом и ам бле мом
са ве за. 

Пре ма так тич ко-тех нич ким зах те -
ви ма хе ли коп те ри Ми-2 су на за да ци ма
за АМСЈ мо ди фи ко ва ни за ева ку а ци ју
по вре ђе них ва зду шним пу тем, уз ме ди -
цин ског пра ти о ца и одр жа ва ње ви тал -
них функ ци ја то ком пре во за за јед но те -
же по вре ђе но ли це. Уну тра шњи про -
стор при ла го ђен је за пре воз јед ног или
два те же по вре ђе на или јед ног те же и
два лак ше по вре ђе на у се де ћем по ло жа -
ју. У свим ва ри јан та ма пре во за пред ви -
ђе на су ме ста за ле ка ра, ме ди цин ског
тех ни ча ра и јед ног пи ло та. 

Уну тар ле те ли це сме ште но је 140 kg
на мен ске ме ди цин ске опре ме – од ала -
та за осло ба ђа ње по вре ђе ног из ха ва ри -
са ног во зи ла, пру жа ња пр ве по мо ћи,
при премe за пре воз и пра ће ње то ком
пре во за уз одр жа ва ње ви тал них функ -
ци ја са ЕКГ-ом, ки се о нич ким си сте мом,
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Тре ћи на Ми-2 уни ште на је то ком
слу жбе у  ју го сло вен ском РВ и ПВО у
ле тач ким уде си ма – че ти ри из 782.
еска дри ле и по след њи, пе ти, из штаб -
ног ави ја циј ског оде ље ња 111. ави ја -
циј ске бри га де. Пр ви удес до го дио се
још то ком пре о бу ке, 22. но вем бра
1969, у 782. шхе са Ми-2 ев. бр. 12507.
То ком пре ле та са аеро дро ма Ти то град
у Мо стар ле те ли ца је уда ри ла у обла -
ци ма скри ве не па ди не бр да Ве ља тро -
ји ца на цр но гор ској оба ли. По ги нуо је
пи лот ка пе тан Дра го љуб Ши ник, а тех -
ни чар вод ник Бо го мир Шу стар пре жи -
вео је удес. 

Пи лот ка пе тан Жар ко Спа со је вић
и пут ник вод ник пр ве кла се Сма јо Си -
дран по ле те ли су 28. сеп тем бра 1971.
са Ми-2 ев. бр. 12510 из ре јо на Ка мен -
ско у ре јон се ла Иза чић, то ком при пре -
ма ве жбе „Сло бо да-71”. Уле те ли су у
олу ју, али је пи лот, и по ред сна жне ки -
ше, на ста вио лет сма ње ном бр зи ном и
ве о ма ни ско. Ле те ли ца је ушла у облак
и уда ри ла у бр до, са фа тал ним по сле -
ди ца ма по пи ло та и пут ни ка. 

По са да у са ста ву пи лот ка пе тан
пр ве кла се Сре тен Ја њић и тех ни чар за -
став ник Ми о драг Лен тић пре во зи ла је
са Ми-2 ев. бр. 12509, 3. фе бру а ра

1972, ге не рал-пот пу ков ни ка Ра до ја Љу -
би чи ћа (ро ђе ни брат са ве зног се кре та -
ра за на род ну од бра ну Ни ко ле Љу би -
чи ћа). По по ле та њу са те ре на, по ред
Ко ман де Ју го сло вен ске рат не мор на ри -
це у Спли ту, пи лот је узео курс пре ма
остр ву Брач на марш-ру ти за Мо стар.
На ви си ни од око 200 m от ка зао је ле -
ви мо тор због ло ма вра ти ла, ле те ли ца
је из гу би ла ви си ну, уда ри ла у мо ре и
по то ну ла. Пи лот је пре жи вео са лак -
шим по вре да ма, а стра да ли су Љу би -
чић и Лен тић. 

Са хе ли дро ма Ја се ни це, 29. ма ја
1973, у Ми-2 ев. бр. 12501 по ле те ли су
на ноћ ни лет у зо ни на став ник ле те ња
ма јор Гој ко Ка ра џи но вић и слу ша лац
пот по руч ник Сла ви ша Ми ло је вић. У по -
врат ку са за дат ка, у по ни ра њу, на шли
су се на пре ма лој ви си ни и уда ри ли у
пла ни ну Ту тла. Ле те ли ца је уни ште на,
а по са да је пре жи ве ла удес. 

Пи лот ка пе тан Го ра на Ми хе ли чи -
ћа и тех ни чар ста ри ји вод ник Ми ро -
слав Шан дор, са че ти ри сни ма те ља,
пра ти ли су са Ми-2 ев. бр. 12504 марш
„26 смр зну тих пар ти за на” на Ма ти ћа
по ља ни. Ле те ли ца се сру ши ла у шу ми и
пот пу но је уни ште на, а по са да и пут ни -
ци би ли су лак ше по вре ђе ни.

УДЕСИ

Хе ли коп тер Ми-2 из хит не ме ди цин ске по мо ћи, ок то бра 1986. ис пред Цен тра „Са ва” 
(Иван Де ти чек)
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да ва чем рит ма за ср це, при бо ром за ин -
фу зи ју и тран сфу зи ју. Но си ло „Бра ко”
по ста вље но је на де сној стра ни уз ду жне
осе ле те ли це, a у слу ча ју по тре бе пред -
ви ђе но је по ста вља ње дру гог но си ла на
ле вој стра ни. 

До дат ни те рет
ло ше се од ра зио на
иона ко сла ба шне пер -
фор ман се Ми-2. Ра ди -
јус је скра ћен на 230
km и дра стич но су ре -
ду ко ва не мо гућ но сти
по ле та ња и сле та ња са
ви ших над мор ских ви -
си на. У јед ном из ве -
шта ју из сре ди не
осам де се тих го ди на
на во ди се да су се пи -
ло ти жа ли ли на „не до -
вољ ну сна гу мо то ра
при пу ном оп те ре ће -
њу” и у са ни тет ској
вер зи ји „по себ но при
по ви ше ној тем пе ра ту -
ри, што код њих иза -
зи ва не си гур ност при
ле те њу”.

На за дат ке за
АМСЈ Ми-2 по че ли су
да ле те у се зо ни од ју -
ла до ок то бра 1985. го -
ди не. За де жур ство и
одр жа ва ње тре на же
три Ми-2 уве де на су у
119. ави ја циј ску бри га -
ду у Ни шу. У тој је ди -
ни ци ни су ра ни је ко ри -
сти ли Ми-2, па је про -
ве де на пре о бу ка пет
пи ло та и пет тех ни ча -
ра ко ји су ра ди ли на
Ми-8. Ни шке по са де
де жу ра ле су на аеро -
дро му Пе тро вац, а са -
мо пр ве се зо не на
аеро дро му Ба тај ни ца.
Де жур ство на аеро -
дро му Пле со ор га ни зо -
ва ла је та мо шња 111.
ави ја циј ска бри га да, а
на хе ли дро му Ди ву ље
890. еска дри ла. 

Ан га жо ва ње Ми-2
у АМСЈ сма тра но је
при вре ме ним ре ше -

њем јер је пла ни ра на на бав ка на мен ских
ле те ли ца. Фа во ри зо ван је ита ли јан ски
„агу ста А109А Мк II”, ко ји је за до во ља -
вао у по гле ду пер фор ман си и ре сур са.
По себ но је био ин те ре сан тан јер је до -
бар део уре ђа ја за на ви га ци ју и ве зу био

иден ти чан са ави о ни ма „орао”, „лир џет
25Б” и „фал кон 50”, ко ји су у то вре ме
ко ри шће ни у РВ и ПВО. Но ва тех ни ка
ни ка да ни је сти гла у бив шу Ју го сла ви ју,
али су Ми-2 мо ра ли да иду у рас ход. По -
вла че ње Ми-2 из опе ра тив не упо тре бе
пред ло жи ла је по чет ком 1989. Ко ман да
РВ и ПВО на осно ву про це не ста ња пре -
о ста ла че ти ри при мер ка (њи ма је два де -
се то го ди шњи век упо тре бе тре ба ло да
ис тек не на је сен), због број них от ка за,
сла бе по у зда но сти и не мо гућ но сти
обез бе ђе ња ре зер вних де ло ва.

Не за вр ше на ка ри је ра
Са ве зни се кре тар за на род ну од бра -

ну, у то вре ме ге не рал Вељ ко Ка ди је вић,
25. ав гу ста 1989. до нео је ре ше ње ко јим
се из на о ру жа ња по вла че Ми-2 и од ре ђу -
је да се пре о ста ли при мер ци пре тво ре у
учи ла, му зеј ске екс по на те и ма ке те.

За два де сет го ди на слу жбе у РВ и
ПВО Ми-2 има ли су на лет од 17.858 ча со -
ва и 50 ми ну та. Од 15 ле те ли ца, пет је уни -
ште но у уде си ма. Од пре о ста лих де сет,
осам је до био Му зеј, а два су по ста ла учи -
ла у 975. ВНЦ у Сом бо ру. 

Два Ми-2 из му зеј ске ли сте про да -
та су у Фран цу ску по сред ством јед ног
при ват ног бе о град ског пред у зе ћа, па су
пре из во за 1991. уве де ни у ју го сло вен -
ски ци вил ни ре ги стар. Сре ди ном де ве -
де се тих до ма ћи при ват ни ко ри сни ци
по ка за ли су ин те рес за пре о ста ле Ми-2.
Три при мер ка до би ла су ци вил не ре ги -
стра ци је 1996–1998, али ни су ле те ли ду -
го. У уде су у Цр ној Го ри 30. ју на 2000.
уни штен је Ми-2 YU-HDR (бив ши 12508)
и те шко су по вре ђе на два пи ло та РВ и
ПВО, ко ји су у сло бод но вре ме ле те ли
за при ват ни ка. 

У ме ђу вре ме ну у Ср би ју је уве зе но
пет Ми-2, ко ји су ра ни је ко ри шће ни у
дру гим др жа ва ма. Ка ри је ра тих хе ли -
коп те ра код нас је за са да не слав но за -
вр ше на ка та стро фом 21. де цем бра
2002, у ко јој су жи вот из гу би ла сва три
чла на по са де. Про ла зни ци ко ји од Бе о -
гра да кре ну ка Ни шу мо гу са де сне
стра не пу та у Бу бањ По то ку, ме ђу ка -
ми о ни ма јед не при ват не фир ме, да ви -
де низ Ми-2 ко ји го ди на ма че ка ју на об -
но ву ре сур са. За то при ча о Ми-2 у Ср -
би ји мо жда још ни је за вр ше на.  ƒ

Алек сан дар РА ДИЋ

По са да: је дан до два чла на
ПО ГОН СКА ГРУ ПА:
две га сне тур би не ГТД-350
сна га …………..............................……..............……2x400 КС
го ри во ……….…......................................…….600 kg (465 kg)
два до дат на ре зер во а ра са 350 kg го ри ва
по тро шња го ри ва.....240 kg/h у ва зду ху, 100 kg/h на зе мљи
МА СА:
пра зан ………………..............................................….2.350 kg
по лет на са шест пут ни ка ….......................................3.484 kg
по лет на са че ти ри ра ње ни ка на но си ли ма 
и са ни тет ским пра ти о цем .........................................3.394 kg
ДИ МЕН ЗИ ЈЕ:
преч ник но се ћег ро то ра ............................................14,50 m
ду жи на ка да се ро то ри окре ћу …….....................….11,40 m
ви си на ………………………........................…………..3,45 m
ПЕР ФОР МАН СЕ:
мак си мал на бр зи на ……….......................…………210 km/h
бр зи на кр ста ре ња ............................................180–190 km/h 
вр ху нац ле та ................................................................3.000 m
вр ху нац леб де ња без ути ца ја зе мље ........................1.000 m
вр ху нац леб де ња са ути ца јем зе мље .......................1.700 m
до лет …………………….........................……………..355 km
так тич ки ра ди јус ……….......................…………100–190 km
НО СИ ВОСТ: до осам пут ни ка; до 700–800 kg те ре та 
у уну тра шњем про сто ру и до 800 kg под ве сног те ре та
ОПРЕ МА: 
елек трич но ви тло ЛПГ-4, но си во сти 120 kg

ТТ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Је дан од сто ти не ве те ра на Ми-2 ко ји још увек ле те – при ме рак
ко ји се ко ри сти за обу ку пи ло та РВ Че шке (А. Ра дић)



Де сант ни тен ко но сци 
изграђени за не мач ку 
мор на ри цу слу жи ли су на
Ду на ву у три ра та – под 
не мач ком за ста вом то ком
Дру гог свет ског ра та и под
ју го сло вен ском у два 
ору жа на кон флик та –
1991/1992. и 1999. го ди не

Н
е мач ка рат на мор на ри ца
(Kri eg sma ri ne) се на по чет -
ку Дру гог свет ског ра та
мо гла осло ни ти на пре сти -
жне ве ли ке рат не бро до ве

и сна жну под мор нич ку фло ту. Де сант -
ни бро до ви ни су би ли ре фе рен ца за
њи хо ве ад ми ра ле ко ји ско ро да ни су ни
пла ни ра ли при ме ну та квих плов них
сред ста ва. Тек по сле из ла ска на Ла -
манш 1940. отво ре но је пи та ње при -
пре ма за евен ту ал ни де сант на бри тан -
ско остр во, па је по кре ну та ма сов на
град ња де сант но-ис кр ца них сред ста -
ва. Јед но од ре ше ња би ли су де сант ни

бро до ви зва нич но на зва ни мор на рич -
ким бар жа ма – Marinefährprahm (MFP),
ка кви су се гра ди ли од про ле ћа 1941.
до за вр шет ка ра та. 

Ти бро до ви про јек то ва ни су уско
на мен ски са рав ним и ши ро ким дном,
ма лог га за за при лаз оба ли, са по крет -
ним вра ти ма на пред њем де лу за уто -
вар и ис то вар те ре та и са ко манд ним
мо стом на кр ми. Због за шти те од ло -
ших ме те о ро ло шких усло ва те рет ни
про стор по кри вао се ли мом. Ко манд ни
мост и мо тор ски про стор би ли су за -
шти ће ни че лич ним пло ча ма од 20 mm
де бљи не за за шти ту од ва тре пе ша диј -
ског на о ру жа ња и фраг ме на та ар ти ље -
ри је. Скла ди ште му ни ци је би ло је за -
шти ће но са 100 mm бе то на. 

Ло ша стра на стро гог на мен ског
при сту па би ле су скром не ма ри тим не
осо би не – MFP ни су би ли бро до ви за
те шко мо ре и ни је их од ли ко ва ла ве -
ли ка бр зи на. По го ње ни су са три ди -
зел-мо то ра фир ме „Дојц“ (Deutz), сна -
ге од 375 до 390 КС, за ви сно од под ва -
ри јан те бро да. 
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На по чет ку град ње MFP има ли су
депласман од 220 t и по сте пе но се до -
шло до 239 то на. Ду жи на се кре та ла
од око 47 до бли зу 50 ме та ра. Нор ма -
тив на но си вост би ла је 200 љу ди или
три тен ка „пан цер IV“. Са ве зни ци су
слич не де сант не бро до ве за пре воз
тен ко ва LCT кла си фи ко ва ли као сред -
ње, али су у не мач кој рат ној мор на ри -
ци MFP би ли највећи од свих оста лих
де сант них бро до ва. 

Рат на до га ђа ња за у ста ви ла су у
са мом по чет ку при пре ме за де сант
пре ко Ла ман ша и MFP ни ка да ни су
при ме ње ни за оно за што су про јек то -
ва ни. Рат на ну жда про ме ни ла је зах те -
ве мор на ри це и MFP су по ста ли јед на
од нај ко ри сни јих кла са бро до ва под
не мач ком по мор ском за ста вом – од
обал них во да Фран цу ске, Бе не лук са,
Дан ске и Нор ве шке, пре ко Бал тич ког
мо ра и Цр ног мо ра ко ри шће ни су при -
мар но за за дат ке пре во же ња, бор бе -
ног обез бе ђе ња, по ла га ња мин ских
по ља и чак ва тре ну по др шку и бор бу
про тив са ве знич ких ма лих рат них бро -
до ва. Не ки су пре гра ђе ни у тан ке ре,
бол нич ке бро до ве, бро до ве ра ди о ни -
це, ми но лов це и лов це под мор ни ца.

Де сант ни бро до ви MFP на о ру жа -
ва ни су ПАТ-ови ма ка ли бра 20 и 37 ми-

лиметара и ору ђи ма за ва тре ну по др -
шку 75 mm и по не кад 88 ми ли ме та ра.
На основ ну MFP про јек то ва на је по ро -
ди ца ар ти ље риј ских бар жи (Artille rie -
fähr prahm – AF), при ла го ђе на за сме -
штај ја чег на о ру жа ња, му ни ци је и ду -
го трај ни бо ра вак по са де, ко ја је са 48
љу ди би ла нај ма ње дво стру ко број ни ја
од 17 до 25 љу ди пред ви ђе них нор ма -
ма за по са ду MFP-а. Ко манд ни мост

пре ме штен је у сре -
ди ну бро да. 

Основ но на о ру -
жа ње AF нај че шће су
би ла два ору ђа 88 mm
или јед но 88 mm и
јед но 105 mm, те ба -
те ри ја ПАТ-ова са нај -
че шће два 20/4 mm и
јед ним 37 mm ору -
ђем. 

Из бро до гра ди -
ли шта је иза шло око
700 при ме ра ка MFP и
АF ко ји су као ви ше -
на мен ска сред ства за
пре во же ње и ар ти -
ље риј ску по др шку
по де ље на из ме ђу ра -
зних по мор ских са -
ста ва од Ла ман ша до
Цр ног мо ра. 

Под не мач ком 
за ста вом

За слу жбу MFP на на шим про сто ри -
ма за ни мљи ви су бро до ви не мач ких по -
мор ских сна га на Цр ном мо ру, ко ји су
до брим де лом са гра ђе ни у Бу гар ској. По
не мач кој на руџ би ни гра ђе ни су од 1941.
до 1944. у „Др жав ном бро до гра ди ли шту
Вар на“ и „Флот ном ар се на лу“, та ко ђе
ло ци ра ном у Вар ни. Тим бро до ви ма ју ла
1943. по пу ње на је тек фор ми ра на 7. де -
сант на фло ти ла (7. Lan dungsflot til le), под -
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Ша бац 1954. го ди не – РТК-402 ис кр ца ва де сант. Брод је на о ру жан по пр вој кон фи гу ра ци ји
са ПАТ 40 mm и два ПАМ 12,7 ми ли ме та ра

Вр ли на тен ко но са ца би ла је мо гућ ност при ла за оба ли, а оста ло је на во за чу са мо хот ке М18



ре ђе на по мор ској ко манд ни за Цр но мо -
ре. Њој су по ве ре ни зах тев ни за да ци
пре во же ња у Азов ском мо ру и у во да ма
око Кри ма са ослон цем на лу ку Керч и
не рет ко за да ци ва тре не по др шке у при -
о бал ном по ја су и бор ба про тив ма лих
пло ви ла Цр ве не фло те. Бро до ви MFP по -
слу жи ли су у из вла че њу не мач ких је ди -
ни ца 1944. све до ушћа Ду на ва. 

Бур не по ли тич ке про ме не у Ру му -
ни ји од ре ди ле су суд би ну оста та ка не -
мач ке цр но мор ске фло те. У Бу ку ре шту
је 23. ав гу ста 1944. сру ше на Ан то не ску -
о ва про не мач ка вла да, а дан ка сни је но -
ве вла сти зва нич но су про ме ни ле стра -
ну у ра ту и окре ну ле се про тив Не ма ца.
Исто вре ме но, Цр ве на ар ми је бр зо је
про ди ра ла кроз ис ток Ру му ни је. У та -
квим окол но сти ма при су ство не мач ких
рат них и по моћ них бро до ва у ши рој
обла сти ушћа Ду на ва у Цр но мо ре, по -
ста ло је нео др жи во. За то су при ку пље -
ни бро до ви, по са де, ра зни пре о ста ли
де ло ви не мач ке ору жа не си ле са ве ли -
ким бро јем ра ње ни ка и ци ви ла (углав -
ном из по моћ них је ди ни ца ре гру то ва них
на ли цу ме ста у СССР), под ко ман дом
кон тра ад ми ра ла Зи ба (Paul-Willy Zi eb,
1892–1972), офи ци ра до та да за ду же ног
за бро до гра ди ли шта на Цр ном мо ру.
При вре ме ни са став је по не мач кој прак -
си до био име по ко ман дан ту – Бор бе на
гру па Зиб (Kampfgruppen – KG Zieb). 

Јед на од но се ћих је ди ни ца би ла је
7. фло ти ла са MFP. Ка пе тан кор ве те
Бер нард Штел тер (Ber nhard Stel ter) био
је пр ви и је ди ни ко ман дант те је ди ни це.
Још осам MFP на ла зи ло се под ко ман -
дом Шта ба Цр ног мо ра (Ober wehr stab
Schwar zes Me er).

За да так са ста ва био је да се про би -
је Ду на вом уз вод но до Гво зде них вра та.
На про бој од ви ше од 1.000 km кре ну ло
је око 8.000 љу ди укр ца них на 174 бро -
да, на о ру жа на са око 200 ору ђа ка ли бра
од 20 до 88 ми ли ме та ра. 

Бро до ви Зи бе ло вог са ста ва кре ну -
ли су на про бој већ 25. ав гу ста. У хо ду
су се до дат ни бро до ви при дру жи ли
глав ном са ста ву, а не ки су по то пље ни.
То ком пло вид бе не мач ки бро до ви су се
у ви ше на вра та су о чи ли са по ку ша ји ма
Ру му на и ис ту ре них де ло ва Цр ве не ар -
ми је да за у ста ве по ку шај про бо ја. Нем -
ци су има ли гу бит ке, али су ру мун ски

би ли да ле ко те жи, по себ но око твр ђа ве
Ка ла фат пред до ла зак бро до ва до ју го -
сло вен ског де ла Ду на ва. 

У пр ва два да на сеп тем бра глав ни -
на Зи бе ло вог са ста ва до шла је до Пра -
хо ва и Бр зе Па лан ке. Ме ђу 172 раз ли чи -
та бро да би ло је 19 MFP и три ар ти ље -
риј ске бар же, ко је су се на кнад но при -
дру жи ле глав ни ни. Ко нач но се пред Гво -
зде ним вра ти ма за те кло 215 бро до ва. У
на став ку про бо ја прет ход ни ца је тре ба -

ло да бу де бор бе на гру па „Штел тер“,
под ко манд ном ко ман дан та 7. фло ти ле,
у ко јој су при ку пље ни сви MFP и AF.
Нем ци су че ти ри пу та из ме ђу 3. и 7. сеп -
тем бра по ку ша ли да са вла да ју од бра ну
Гво зде них вра та, али ни су про шли. Де -
сну оба лу др жа ли су ју го сло вен ски пар -
ти за ни, ле ву Ру му ни, а Цр ве но ар меј ци
су на ди ра ли у све ве ћем бро ју. 

Су о че ни за про па шћу у бло ка ди,
Нем ци ни су има ли из бо ра и од лу чи ли
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На ве жби ис кр ца ва ња де сан та 1978. го ди не

Бро до ви по ро ди це MFP слу жи ли
су под ју го сло вен ском за ста вом и на Ја -
дран ском мо ру. Се дам бро до ва увр -
ште но је у флот ну ли сту под озна ка ма
од Д201 до Д207 (ка сни је су пре и ме но -
ва ни у ДТК). Реч је о бро до ви ма пре у -
зе тим од Ита ли је, ко јој су са ве зни ци
од ред ба ма ми ров ног уго во ра из 1947.
за бра ни ли да по се ду је ју ри шне де сант -
не бро до ве. За то су ЈРМ пре да ти ре -
кон стру и са ни бро до ви MZ (Mo to zat te -
ra), ко ји су гра ђе ни по не мач кој тех нич -
кој до ку мен та ци ји за MFP пр ве ге не ра -
ци је у ита ли јан ској бро до гра ди ли шној
ин ду стри ји.

По сле ра та, то ком об но ве Ју го сло -
вен ске бро до гра ди ли шне ин ду стри је,
тен ко но сци су би ли је дан од про је ка та

ко ји се мо гао оства ри ти са до ма ћим
тех но ло шким по тен ци ја лом. За то се на
основ ну тен ко но са ца, ко ји су би ли у са -
ста ву ЈРМ, кре ну ло у про јек то ва ње до -
ма ћег де ри ва та, ко ји је у основ ни пред -
ста вљао ми ни мал но мо ди фи ко ва ни
MFP-D. 

То ком пе де се тих у са став ЈРМ уве -
де но је 30 бро до ва са озна ка ма ко је су
се на ста вља ле на бро до ве рат не град -
ње – од 208 до 238. У по чет ку су то би -
ли тен ко но сци, али на кнад но, по узо ру
на не мач ка ре ше ња из ра та, про ши ре -
на је гор ња па лу ба и по ста вље не су ши -
не за по ла га ње ми на. Пре гра ђе ни бро -
до ви пре ква ли фи ко ва ни су из ДТК у
ДТМ и слу жи ли су све до гра ђан ског ра -
та 1991/1992. го ди не. 

Употреба на Јадрану



су се да по то пе све бро до ве у ма ти ци
Ду на ва код Пра хо ва на кон што су ис -
кр ца не по са де. Од мах по сле по след -
њег по ку ша ја про бо ја по че ле су при -
пре ме и сви бро до ви су по то пље ни до
20. сеп тем бра. На дно су оти шли сви
пре о ста ли MFP. Раз ли чи ти из во ри на -
во де да је реч о нај ма ње 19 до нај ви -
ше 31 MFP и AF. Оста ци ве ћи не тих
бро до ва и да нас ле же на дну од 863 до
858,30 ки ло ме та ра то ка Ду на ва. 

У са ста ву Реч не 
рат не фло ти ле
Не мач ки бро до ви пот пу но су пре -

ки ну ли пло вид бу код Пра хо ва, па је Ду -
нав ска фло ти ла Цр ве не ар ми је од мах
очи сти ла узак про лаз. По сле ра та, до
Ре зо лу ци је Ин фор мби роа 1948, Ду нав -
ска фло ти ла и ју го сло вен ска Реч на рат -
на фло ти ла (РРФ) здру же ним сна га ма
чи сти ли су ре ку од ми на и пре пре ка. За
то вре ме из ва ђе но је се дам бро до ва
код Пра хо ва. Кон фликт са ис точ ном
бло ком дра стич но је про ме нио про це -
не по тре ба на ше фло ти ле у ко јој се до
та да на ла зи ло не ко ли ко ма лих бро ди -
ћа. За од бра ну од евен ту ал не агре си је
са ис то ка, хит но су би ли по треб ни рат -
ни бро до ви ра зних ка те го ри ја. Је дан од
рет ких ре сур са на ко је се мо гло ра чу -
на ти у вре ме изо ла ци је Ју го сла ви је би -
ли су по то пље ни бро до ви, па су са дна
ре ке из ву че на че ти ри MFP. 

Пр ва два бро да из ва ђе на су 1949,
од но сно 1951, и пре да та бро до гра ди -
ли шту у Апа ти ну на ре кон струк ци ју и
пре на о ру жа ва ње. 

У вре ме ка да су ра до ви на ре кон -
струк ци ји би ли у то ку, из аме рич ке по -
мо ћи при мље не су ве ли ке ко ли чи не
брод ских мо то ра. Из тог из во ра за по -
гон тен ко но са ца иза бра ни су ди зел-
мо то ри по зна тог пред у зе ћа „Греј Ма -
рин“ (Gray Ma ri ne), сна ге 225 КС. С об -
зи ром на то да је реч о слич ним бро до -
ви ма, мо то ри „Греј Ма рин“ осим на
реч не тен ко но сце мо гли су да се угра -
де и на све „мор ске“ тен ко но сце ита -
ли јан ског по ре кла и до ма ће град ње.
То ком Дру гог свет ског ра та мо то ри од
225 КС ма сов но су се про из во ди ли у
Де тро и ту за по гон сто ти на аме рич ких
де сант них бро до ва – бр зи де сант но-ју -
ри шни чам ци LCVP и LCP(R) има ли су

по је дан мо тор, а тен ко -
но сци LCT по три, као и
ју го сло вен ски тен ко но -
сци. 

Из аме рич ких из во -
ра на ба вље но је и на о ру -
жа ње са бив ших не мач -
ких бро до ва. Они су до -
би ли по је дан ПАТ „бо -
форс Д.60 Мк.1(а)“ и два
про тив а ви он ска ми тра -
ље за 12,7/I mm M-2-TC
„бра у нинг“ (Brow ning).
Ре  кон стру и са ни MFP
кла си фи ко ва ни су као
реч ни тен ко но сци или
скра ће но РТК, што је био
пр ви део зва нич не озна -
ке тих бро до ва у ју го сло -
вен ској Реч ној фло ти ли. 

Ра до ви на бро ду
РТК-401 по че ли су 1.
апри ла 1950. и за вр ше ни
су 31. мај 1951. го ди не.
Сле де ћи брод РТК-402
ре кон стру и сан је од 15.
но вем бра 1951. до 31.
де цем бра 1952. го ди не.
По сле за вр шет ка ра до -
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Тен ко но сци су мо гли да пре ве зу вод од три тен ка Т-55

Де пла сман......................................................................................... 226/346 t
Ди мен зи је:
ду жи на ....................................................................................................46,5 m
ши ри на..................................................................................................... 6,5 m
ви си на.................................................................................................... 2,20 m
газ, пра мац ............................................................................................ 0,80 m
газ, кр ма ................................................................................................ 1,25 m
По гон ска гру па........................................ три двотактна шестоцилиндрична
ди зел мотора Греј Марин, снаге 3 x 165 кW при 2.100 о/мин
Бр зи на:
низводна...............................................................................................22 km/h
узводна................................................................................................ 14 km/h
Брод ске за ли хе............................................................... го ри во 6 t, во да 7,2 t
Утро шак го ри ва................................................................................. 76,5 kg/h
Да љи на пло вље ња........................................1.120 km еко но мич ном бр зи ном
Ауто ном ност.........................................................................................15 да на
По са да................................................................................................ 23 чла на
Но си вост..........120 t – три тен ка Т-55 или че ти ри ка ми о на или 240 вој ни ка 
На о ру жа ње: 1 x ПАТ 20/IV mm М-75, 2 x ПАТ 20/I mm М-71
1 x ВЛР 128/XXXII mm, 2 x АБГ 30 mm БП-30, 1 x лан сер МТУ-4 
са че ти ри ЛПРС ПВО „стре ла-2М“

Тактичко-техничкие карактеристике РТК-401
после последње преправке



ва, два тен ко но сца увр -
ште на су у 2. од ред реч -
них по моћ них бро до ва
РРФ у Но вом Са ду. На -
кон ре ор га ни за ци је 1954,
је ди ни ца у ко јој су би ли
тен ко но сци пре и ме но -
ва на је у 2. од ред реч них
де сант них бро до ва. Тен -
ко но сци су пе де се тих
уве жба ва ли пре во же ње
и ис кр ца ва ње де сан та
са оста лим де сант ним
бро до ви ма фло ти ле (та -
ко ђе не мач ког по ре кла),
уз ва тре ну по др шку је -
ди ног мо ни то ра „Са ва“
и оклоп них ча ма ца. С
об зи ром на сна жну по -
др шку оста лих рат них
бро до ва, са тен ко но са -
ца су 1954/1955. ски ну -
ти „бо фор си“ и оста ли
су са мо ПАМ-ови. 

Ка ко је пре по зна та
ко рист од тих бро до ва,
још су два тен ко но сца
уве де на у фло ти лу. Реч
је о РТК-404 и РТК-405, ко ји су ре кон -
стру и са ни у бро до гра ди ли шти ма у Бе -
о гра ду и Но вом Са ду од 14. апри ла
1960. до 29. де цем бра 1961. го ди не.
Зва нич но, од по след њег да на 1961. би -
ли су у са ста ву 2. од ре да и удво стру -
чи ли су по тен ци ја ле те је ди ни це. Ор -

га ни за циј ским про ме на ма 29. ју на
1971. из на зи ва од ре да из ба чен је ред -
ни број. Под на зи вом Од ред реч них
де сант них бро до ва, је ди ни ца у ко јој су
би ли тен ко но сци оста ла је на истом
ме сту у Но вом Са ду и са истим за да ци -
ма – уз ду жног и по преч ног пре во же -

ња. То ком слу жбе тен ко но са ца још два
пу та про ме ње но је на о ру жа ње у скла -
ду по тре бом да се по ве ћа њи хо ва ва -
тре на моћ на за да ци ма по др шке у на -
сил ном пре ла зу во де не пре пре ке. 

У дру гој по ло ви ни ше зде се тих на
свим бро до ви ма и на мо ру и на ре ка ма
про ве де на је мо дер ни за ци ја на о ру жа -
ња. На тен ко но сце су у то вре ме угра -
ђе ни ПАТ 20/III М.55 и два 20/I mm
М.55, из ра ђе ни у фа бри ци „Цр ве на за -
ста ва“. У по след њој мо дер ни за ци ји на -
о ру жа ња, крајем седамдесетих, уме сто
пр ве ге не ра ци је „За ста ви них“ ору ђа у
ка ли бру 20 mm на па лу бу тен ко но са ца
по ста вље на су ору ђа са на мен ски про -
јек то ва ним брод ским по сто љи ма – је -
дан ПАТ 20/IV mm М75 и два 20/I mm
М71. За тим, РТК су у том „па ке ту“ до -
би ли ви ше цев ни лан сер ра ке та 128 mm
М63 „пла мен“, про из ве ден у фа бри ци
„Брат ство – Но ви Трав ник“, и брод ски
ауто мат ски ба ца чи гра на та 30 mm ГБ-30
– у то вре ме уве зен из СССР за на о ру -
жа ва ње де сант но-ју ри шних ча ма ца гра -
ђе них за Рат ну мор на ри цу. По ред свог
тог на о ру жа ња на шло се ме ста и за лан -
сер МТУ-4 за че ти ри ра кет на си сте ма
ПВО „стре ла-2М“. 

У са став рат ног бор бе ног ком пле -
та по сле по след ње мо ди фи ка ци је ула -
зи ло је 7.200 ме та ка 20 mm, 960 гра на -
та 30 mm, 32 ра ке те за ви ше цев ни лан -
сер и че ти ри ра ке те 9М32М. 

У по след њој кон фи гу ра ци ји тен -
ко но сци су по ста ли пра ве ма ле „реч не
кр ста ри це“, ка ко је тај брод у раз го во -
ру за „Од бра ну” пред ста вио је дан од
ис ку сних офи ци ра реч них је ди ни ца пу -
ков ник Не бој ша Јок си мо вић. Он се од
1990. на ла зио у Од ре ду, нај пре као ко -
ман дир РТК-404, а ка сни је и као ко ман -
дант свих тен ко но са ца. 

Бор бе на Ду на ву
У ле то 1991. ору жа ни ин ци ден ти у

Ис точ ној Сла во ни ји по ста ли су сва ко -
днев ни. Је дан од пр вих за да та ка за је -
ди ни це ЈНА био је обез бе ђе ње мо сто -
ва на Ду на ву, за ко је се це ни ло да би
мо гли да по ста ну циљ ди вер зант ских
ак ци ја хр ват ских сна га. Део бро до ва
РРФ ан га жо ван је на обез бе ђе њу мо -
сто ва – РТК-404 и реч ни ми но ло вац
РМЛ-321 шти ти ли су мост „25. мај“
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Ис кр ца ва ње са мо ход ног ору ђа СУ-100 из тен ко но сца 
на ве жби „Че лик 78” де цем бра 1978. код Удо ви це. 
Код ко манд ног мо ста ви де се ту ре ле, ко је су већ угра ђе не,
али још увек ни су до би ле ауто мат ске ба ца че гра на та

На ве зу код мо ста у Ило ку 1991. го ди не. Лан сер „пла ме на“ за кла ња пред њи сек тор 
че тво ро цев цу, што је по сле ра та ре ше но за ме ном по зи ци ја та два ору ђа



код Ило ка. То су би ли пр ви бро до ви са
ју го сло вен ском за ста вом на ко је је
отво ре на ва тра у гра ђан ском ра ту – у
два на вра та у но ћи 22/23. ју ла и 26/27.
ју ла хр ват ске сна ге су из пе ша диј ског
на о ру жа ња деј ство ва ле на бро до ве.
По са де су уз вра ти ле на ва тру и РТК-
404 је по стао пр ви брод ко ји је про -
шао ва тре но кр ште ње. 

У јед ном од рат них из да ња
„Фрон та“, под на сло вом „На ва тру –
ва тром“, об ја вљен је чла нак о бор ба -
ма око мо ста „25. мај“ – ко ман дир
РТК-404 Јок си мо вић ре као је: „Ако већ
не ко пу ца на нас, мо ра мо се бра ни ти!
На тај на чин шти ти мо и сво је жи во те,
али и по ве ре ни нам мост“.

при бег ну ре ше њу из ну жде – на па лу -
бу, по себ но око кор ми лар ни це и за за -
шти ту по слу ге ПАТ-ова, по ста вље не су
вре ће са пе ском. У тим вре ћа ма за вр -
ши ла су број на зр на из пе ша диј ског
на о ру жа ња. Јок си мо ви ћев РТК-404 је у
пра мац по го ди ло, из ри ко ше та, зр но
ка ли бра 20 ми ли ме та ра, али без ве ћих
по сле ди ца. 

Че сто се деј ство ва ло ви ше цев ним
лан се ром ра ке та, што је под ра зу ме ва -
ло да се брод пр во до бро при ве же, јер
је пре ци зност ва тре за ви си ла од ста -
бил но сти плат фор ме. Не до ста так ре -
ше ња уград ње „пла ме на“ би ло је ди -
рект но пре но ше ње вуч ног ору ђа на
брод без ула га ња у хи дра у лич ни си -

ци је „пла ме на“ и че тво ро цев ца. То је
пр во ура ђе но 1993. на РТК-404, а за тим
на пре о ста ла два бро да РТК-401 и РТК-
405. На РТК-402 ра до ви ни су про ве де -
ни јер се он од 1994. ни је ви ше ко ри -
стио због до тра ја ло сти. 

Пре о ста лим тен ко но сци ма бли -
жио се крај слу жбе јер су и по ред до -
брог одр жа ва ња пла ти ли да нак про те -
ку вре ме на. Због не до стат ка нов ца ни -
је пла ни ра на град ња но вих бро до ва,
већ одр жа ва ње РТК до кле се то бу де
сма тра ло свр сис ход ним. Као по ја ча -
ње, са Ја дран ског мо ра 1995. пре ба чен
је од ред од пет де сант но-ју ри шних ча -
ма ца (ДЈЧ). Ис ку ста ва ору жа ног кон -
флик та 1991/1992. ука за ла су на по -
тре бу за по сто ја њем бр жих де сант них
бро до ва у са ста ву РРФ, али ДЈЧ ни су
има ли но си вост РТК. 

Тре ћи рат тен ко но са ца
Тен ко но сци су у рат кре ну ли по

тре ћи пут 1999. го ди не. То ком бом бар -
до ва ња НА ТО-а три тен ко но сца ко ри -
шће на су за ПВО. Про це њу ју ћи да су
то сра змер но ве ли ка пло ви ла ко ја се
мо гу ла ко от кри ти, бро до ви су то ком
да на би ли ма ски ра ни на ве зу у ре јо ну
Бе о чи на и Бе ге ша. Но ћу су тен ко но сци
из ла зи ли на по ло жа је на ко ји ма су би ли
до бро учвр шће ни ка ко би има ли усло ве
за пре ци зно деј ство са ПАТ-ови ма 20
ми ли ме та ра. Лан се ри ра ке та „стре ла-
2М“ ски да ни су за га ђа ње са оба ле.

По сле за вр шет ка бом бар до ва ња
тен ко но сци су има ли пу но по сла јер су
бро до ви за пре воз те ре та и љу ди би ли
по треб ни ји не го икад у про шло сти,
као при вре ме на за ме на за сру ше не
мо сто ве. За то су пре во зи ли за од -
брам бе не по тре бе и ци ви ле на пре ла -
зи ма на по те зи ма Ле дин ци–Но ви Сад,
Фу тог–Бе о чин и Бе геш–Ба на штрот. 

До зим ске се зо не 1999/2000. тен -
ко но сци су се вра ти ли на ру тин ске за -
дат ке. Ре дов на обу ка, укљу чу ју ћи га ђа -
ња на по ли го ну, про во ди ла се све до
сре ди не пр ве де ка де 21. ве ка. Тек 2004,
ше зде сет го ди на од кад су упло ви ли у
Ду нав и ви ше од пе де сет од ка ко су по -
не ли на шу за ста ву, тен ко но сци су иза -
шли из Реч не фло ти ле. Про да ти су као
ви шак на ци вил ном тр жи шту. ƒ

Алек сан дар РА ДИЋ

15. децембар 2011.32

РТК-401 пред крај ка ри је ре у 21. ве ку – на цен трал ном де лу бро да ви дљив је че тво ро цев ни
ПАТ, ви ше цев ни лан сер ра ке та „пла мен“ на по зи ци ји иза ПАТ-а и две ту ре ле са ба ца чи ма
гра на та по ред ко манд ног мо ста

Ка да су се бор бе раз ма ха ле, сва
че ти ри тен ко но сца ко ри шће на су на -
мен ски за пре во же ње и за ва тре ну по -
др шку од Ило ка на ју гу до Аљ ма ша на
се ве ру. Осим на Ду на ву, тен ко но сци су
би ли при сут ни и на Дра ви и то до де -
сет ки ло ме тра од ушћа. У јед ној од ак -
ци ја пре ве зе ни су људ ство и ин жи ње -
риј ска тех ни ка до Ко пач ког ри та за по -
тре бе из град ње од брам бе них по ло жа -
ја на мо чвар ном под руч ју.  

Рат на прак са по ка за ла је да је би -
ло до бро да са тен ко но са ца то ком ре -
кон струк ци је ни су ски ну те пан цир не
пло че. За то су на те ре ну мо ра ли да

стем ко ји би омо гу ћио га ђа ње из по -
кре та. У од но сну на зе маљ ску ар ти ље -
ри ју, раз ли ка у при ме ни лан се ра са
бро да би ла је у то ме што су се еле мен -
ти за га ђа ње узи ма ли са жи ро-ком па -
са. Ти ме се по ве ћа ва ла пре ци зност за -
у зи ма ња еле мен та. 

Сме штај „пла ме на“ ис пред ПАТ
20/4 сма трао се пре ра та при хва тљи вим
с об зи ром на на ме ну че тво ро цев ца, али
је у ра ту у деј ству на зе маљ ске ци ље ве
че тво ро цев цу гло ма зни ви ше цев ни
лан сер за кла њао до бар део пред њег
сек то ра за га ђа ње. За то су по сле ра та,
на ре дов ном ре мон ту, за ме ње не по зи -



П
ре ма ју го сло вен ском ис ку -
ству, Рат на мор на ри ца (РМ)
je у два исто риј ска пе ри о да
има ла два раз ли чи та при -
сту па у при ме ни ави о на.

Из ме ђу два свет ска ра та по сто ја ло је
По мор ско ва зду хо плов ство у са ста ву
Рат не мор на ри це са те жи шним за дат -
ком из ви ђа ња аква то ри ја. У то вре ме
ави он се, као сред ство у по мор ском ра -
ту, ви со ко це нио и че сто се де ша ва ло да
се скром на бу џет ска сред ства за на бав -
ке усме ре за но ве из ви ђа че, као при о -
ри тет ну по тре бу рат не мор на ри це.  

По сле Дру гог свет ског ра та у са -
ста ву РМ ни су по сто ја ле је ди ни це ави -
ја ци је, али се у РВ увек одр жа ва ла је ди -
ни ца ба зи ра на на аеро дро ми ма у при о -
бал ном по ја су у ко јој су на о ру жа ње и
обу ка при ла го ђе ни за по др шку мор на -
ри ци. Из РМ су у пр вом ре ду оче ки ва -
ли ефи ка сно из ви ђа ње из ва зду шног

про сто ра. За то се по ку ша ло и са на бав -
ком на мен ских из ви ђач ких и па трол них
ави о на – на при мер 1956. го ди не Бри -
тан ци су офи ци ри ма РВ и РМ пред ста -
ви ли два ави о на – „си мју“ (Se a mew) и
„га нет АС Мк. 1” (Gan net). Ра зно ра зни
раз ло зи ути ца ли су на то да се ни кад не
оства ри план на бав ке на мен ских плат -
фор ми. За из ви ђач ке за дат ке ко ри шће -
ни су иден тич ни ави о ни као за по тре бе
РВ и КоВ. То ком пе де се тих и ше зде се -
тих то су би ли дво мо тор ци Пе-2ФТ,
„мо ски то“ и 214.

У по тра зи за нај по год ни јим ор га -
ни за циј ским ре ше њем 1966. у са ста ву
97. пу ка (ка сни је бри га де), за ду же ног за
по др шку РМ, фор ми ра на je 353. из ви -
ђач ка ави ја циј ска еска дри ла на аеро -
дро му Ор ти јеш код Мо ста ра. Од те је -
ди ни це оче ки ва ло се да из вр ша ва за -
дат ке пр вен стве но за по тре бе Рат не
мор на ри це. 

Мо ди фи ко ва ни ор ло ви
Пр ви ави о ни у 353. еска дри ли би ли

су РФ-84Г „тан дер џет“ (Thun der jet). Реч
је о лов ци ма бом бар де ри ма ко ји су у Ју -
го сла ви ји мо ди фи ко ва ни у из ви ђа че са

15. јануар 2012.28

Н а м е н с к е  п л а т ф о р м е

МОРНАРИЧКИ
ИЗВИЂАЧИ

По сле Дру гог свет ског ра та у
са ста ву Рат не мор на ри це ни су
по сто ја ле је ди ни це ави ја ци је,
али се у РВ увек одр жа ва ла 
је ди ни ца ба зи ра на на 
аеро дро ми ма у при о ба љу 
у ко јој су на о ру жа ње и обу ка 
при ла го ђе ни за по др шку 
мор на ри ци. Ка сни је су за 
ра дар ско из ви ђа ње из над
аква то ри ја раз ви је не 
на мен ске плат фор ме 
нај пре на „ор лу“, а по том 
и на „ја стре бу“. Ти ави о ни 
по слу жи ли су на ме ни, 
али не ле те од сре ди не 
де ве де се тих. 

Ави он НЈ-21М

Q8
Typewriter
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три аеро-фо то ка ме ре (АФК). До ма ћи
из ви ђа чи ИЈ-21 „ја стреб“ за ме ни ли су
1973. го ди не РФ-84Г. Осим што је би ла
реч о пот пу но но вим ави о ни ма ко ји су
до шли као за ме на ле те ли ца ма са утро -
ше ним тех нич ким ре сур си ма, ИЈ-21 ни -
су по ве ћа ли по тен ци ја ле за из ви ђа ње на
мо ру. „Ја стре бо ве“ су 1982. за ме ни ли
но ви до ма ћи дво мо тор ни из ви ђа чи ИЈ-
22 „орао“. За из ви ђа ње из над аква то ри -
ја они су има ли под ве сник са АФК А-39,
кoje су ко ри шће не и на ИЈ-21 и АШЧА -
ФА-5М. Но ви на је био ин фра цр ве ни ли -
ниј ски ске нер (ИЦЛС), ко ји је омо гу ћа -
вао из вр ша ва ње за да та ка са ма ле ви си -
не то ком но ћи. 

До ла зак „ор ло ва“ у РМ про це ни ли су
као за шан су за раз вој плат фор ме за ра -
дар ско из ви ђа ње из над аква то ри ја. Тра -
же но је тех нич ко ре ше ње ко је би обез -
бе ди ло от кри ва ње про тив ни ко вих рат них
бро до ва у сло же ним ме те о ро ло шким
усло ви ма и но ћу, јер АФК и ви зу ел но из -
ви ђа ње ни су би ли до ра сли та квим зах те -
ви ма и по тре ба ма РМ. При ме на ИЦЛС
ни је мо гла да обез бе ди ду би ну из ви ђа ња
по треб ну за пра во вре ме но от кри ва ње
про тив ни ко вих плов них са ста ва. 

По сле про у ча ва ња ра зних свет ских
ре ше ња и у скла ду са при ли ка ма на тр -
жи шту, 1983. на ру че на су че ти ри ра да -
ра за боч но осма тра ње (Si de Lo o king Air -

bor ne Ra dar – SLAR) од швед ске фир ме
„Ерик сон“ (Eric sson). Пла ни ра но је да се
мо ди фи ко ва ним „ор ло ви ма“ на о ру жа
јед но ави ја циј ско оде ље ње у са ста ву
353. еска дри ле.

Пре ма на во ди ма про из во ђа ча, SLAR
је био пред ви ђен за от кри ва ње бро до ва
у над зо ру по мор ских гра ни ца, по мор -
ског са о бра ћа ја и ри бо ло ва, за от кри ва -

29

61
Систем SLAR

Си стем SLAR на ру чен за „ор ла“
чи ни ли су ан те на UKY 10301/2, ма се
35 kg са но са чем, ан тен ска скрет ни ца,
при мо пре дај ник ра да ра UBP-11601,
ди ги тал ни про це сор сиг на ла UBP-
11701/8, ТВ мо ни тор UBP-11801, ма се
10 kg (по крет на ра дар ска ма па са мар -
ке ри ма да љи не на сва ких де сет ки ло -
ме та ра, ал фа ну ме рич ким ин фор ма ци -
ја ма, ре фе рент ном си вом ска лом, сим -
бо лом по зи ци је ави о на), ви део-ре кор -
дер и кон трол на ку ти ја са све тло сном
олов ком за озна ча ва ње ци ље ва.

Ди мен зи је ан те не би ле су: ду жи -
на 3.200 mm, преч ник 170 mm и ма са
30 ки ло гра ма. Са тим га ба ри ти ма ан -
те на се ла ко мо гла по ста ви ти на ши -
ро ки под труп ни део „ор ла“. Она је
има ла ве о ма узак сноп зра че ња нор -
мал но ори јен ти сан на пра вац ле та.
Ан тен ски под ве сник имао је две про -
ре зне ан те не, ко је су омо гу ћа ва ле да
се енер ги ја зра чи пре ко јед ног или
исто вре ме но оба про ре за. Сна га пре -
дај ни ка ра да ра би ла је 10 кW. Опе ра -
тив на огра ни че ња SLAR-а била су бр-
зина лета авиона до максимално 720
km/h, висина до 3.000 m и убрзање
од – 2,5 до +6 G. 

Ан те на ра да ра за боч но осма тра ње (ВОЦ)

Ави он ИНЈ-22М на аеро дро му Ор ти јеш фо то гра фи сан 16. мар та 1984, то ком ин те гра ци је ра дар ског си сте ма у фа бри ци „Со ко“
(Ми лан МА ЈЕРСКИ)



ње ле да и про су те наф те и то за ави он
ре ла тив но скром них пер фор ман си, од -
но сно за за дат ке ко ји су ка рак те ри стич -
ни за обал ску стра жу, а не за Рат ну мор -
на ри цу – ко ја је же ле ла да до ђе до ефи -
ка сног си сте ма за из ви ђа ње за ра чун
удар них по мор ских сна га. Не склад из ме -
ђу ре ал них мо гућ но сти иза бра ног SLAR-
а и по тре ба РМ ка сни је се по ка зао као
рак-ра на чи та вог про гра ма. 

За рад SLAR-а би ло је по треб но да
се обез бе де пре ци зне ин фор ма ци је о
по ло жа ју ави о на. За то је део про јек та
мо ди фи ка ци је „ор ла“ би ла и ин те гра ци -
ја знат но бо љег на ви га ци о ног си стем у
од но су на по сто је ће ре ше ње. Од бри -
тан ске фир ме „Мар ко ни ави о никс“
(Mar co ni Avi o nics, ка сни је ин те гри са на
у BAe) на ру чен је до плер си стем AD-660
за ме ре ње ствар не бр зи не ави о на и
про ра чун и при ка зи ва ње на ви га циј ских
по да та ка. Осам де се тих, ре но ми ра ни
„Бо инг“ (Bo e ing) угра ђи вао је тај си стем
у пут нич ке ави о не. До плер си стем AD-
660 уве зан са инер ци јал ном плат фор -
мом „ли тон“ (Lit ton) LR-80 ко ри сти се на
школ ско-бор бе ном ави о ну MB 339DC у
РВ Ита ли је. Са та квим ре фе рен ца ма
AD-660 мо же да се сма тра за вр ло до -
бар из бор с об зи ром на вре ме ка да је
угра ђен на „ор ла“.

На мор на рич ком из ви ђач ком „ор -
лу“ си стем AD-660 ин те гри сан је са жи -
ро-плат фор мом SGP-500Ј и SLAR-ом. Си -
стем AD-660 чи ни ли су: ра дар (сен зор
бр зи не) DVS АА6601–3, ра чу нар DCAD
АА6603–3 и по ка зи вач пут не бр зи не и
угла за но ше ња GSD АА6604–1. 

Но ва ави о ни ка на ба вље на за мор -
на рич ког из ви ђа ча угра ђе на је на тек
про из ве де ни при ме рак дво се дог „ор ла“
ев. бр. 25606, ко ји је иза шао из „Со ко -
ла“ фе бру а ра 1984. го ди не. Ин тер на
озна ка те ва ри јан те ави о на у РВ и ПВО
гла си ла је ИНЈ-22 – из ви ђач-на став ни-
ју ри шни. У скла ду са мо ди фи ка ци ја ма
ко је су про ве де не, озна ка је до би ла су -
фикс М, што ука зу је на мор на рич ку на -
ме ну. 

На пр ви (и је ди ни) ИНЈ-22М у дру -
гој ка би ни, на ме сту ин стру мен тал не та -
бле, угра ђе ни су еле мен ти SLAR-а: ТВ
по ка зи вач, упра вљач ка ку ти ја и сиг нал
про це сор. При мо пре дај ник си сте ма
сме штен је у про стор ле ве му ни циј ске

ку ти је, а ра дар ска ан те на на цен трал ној
под труп ној по зи ци ји. Због цен тра же
ави о на са до дат ном ма сом у зад њем де -
лу тру па по ста вљен је олов ни ба ласт ма -
се 50 ки ло гра ма. 

Сен зор бр зи не си сте ма АD-660
угра ђен је на до њој стра ни ави о на иза
пред ње но ге стај ног тра па, а по ка зи ва чи
су сме ште ни у пр вој ка би ни ави о на на
ме сту ни ша на. AD-660 и SLAR су софт -
вер ски по ве за ни та ко да се по да ци о кур -
су и ствар ној по зи ци ји ави о на из ра ђе ној
у ге о граф ској ши ри ни и ду жи ни пре но се
из на ви га циј ског си сте ма у SLAR.

С об зи ром на то да
су са ИНЈ-22М из дру ге
ка би не укло ње ни пи лот -
ска па ли ца и на ви га ци о -
ни ин стру мен ти, он је
тре ти ран као јед но сед и
дру га ка би на је увек би -
ла за тво ре на и за бра -
вље на. 

Екс пло а та ци о на 
ис пи ти ва ња

Екс пло а та ци о на ис -
пи ти ва ња ИНЈ-22М про -
ве де на су у ор га ни за ци ји
Ва зду хо плов ног опит ног
цен тра (ВОЦ) од 21. мар -
та до 30. ма ја 1984. на

аеро дро ми ма Ба тај ни ца и Ор ти јеш, у
при су ству струч ња ка Вој но тех нич ког
ин сти ту та и РМ. На ави о ну су ле те ли
опит ни пи ло ти ма јор Бо ри слав Га ће ша и
ка пе тан пр ве кла се Во ји слав Бо снић, ко -
ји су у то вре ме ра ди ли на про гра му „ор -
ла“. На кон 22 ле та са 14 ча со ва и 15 ми -
ну та на ле та, у ВОЦ-у су за кљу чи ли да
АD-660 за до во ља ва оче ки ва ња, али да
не да је по у зда не по дат ке у то ку ле та из -
над мир не мор ске по вр ши не јер ави он
не ма си стем ва зду шних по да та ка. SLAR
је за до во љио зах те ве, уз ли ми те ко је
пред ста вља ви си на ле та, бр зи на ави о на,
ве ли чи на сред њег по преч ног пре се ка
ци ља и тач ност по да та ка са АD-660.
Мак си мал ни до мет SLAR-а оства рен у
прак си из над Ја дран ског мо ра из но сио
је 68 km са ви си не од 1.000 m, при бр зи -
ни од 500 km/h за боч но сни ма ње бро -
до ва. Ра дар ски од ра зи ви ше бро до ва, у
слу ча ју про гра ма ис пи ти ва ња три бро да
раз ли чи тих на ме на, би ли су ја сни и ла ко
уоч љи ви на уда ље но сти ма до 35 km, до
60 km би ли су уоч љи ви, а пре ко те уда -
ље но сти ра дар ски од ра зи су се сто пи ли. 

Ма ја 1984. го ди не ИНЈ-22М пре за -
ду жен је из ВОЦ-а у 353. еска дри лу. По -
сле до дат них мо ди фи ка ци ја мор на рич -
ки из ви ђач се зва нич но тре ти рао као
на мен ска плат фор ма од ок то бра 1987.
го ди не. У је ди ни ци су то ком ру тин ских
ле то ва за кљу чи ли да је ра дар на бр зи -
на ма из ви ђа ња ве ћим од 720 km/h не у -
по тре бљив, јер не по кри ва чи та ву зо ну
осма тра ња (ства ра пра зне ме ђу про сто -
ре) и у за о кре ти ма до ла зи до ја ког де -
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Ме сто опе ра те ра у зад њој ка би ни „ор ла“
(Ми лан МА ЈЕРСКИ)

Уре ђа ји на ви га циј ског си сте ма ИНЈ-22М: ра чу нар-по ка зи вач
DCAD угра ђен у пр вој пи лот ској ка би ни на ме сту ни ша на.
Ле во је угра ђен по ка зи вач пут не бр зи не и угла за но ше ња
GSD (ВОЦ)



фор ми са ња сли ке. Сва ки циљ на екра ну
ја вља се са мо као све тле ћа тач ка па ни -
је мо гу ће раз ли ко ва ти бро до ве по вр сти
и ве ли чи ни. На при мер, ве ли ки па трол -
ни брод кла се 31 и тор пед ни ча мац кла -
се 211 да ва ли су исти од раз на уда ље -
но сти од се дам ки ло ме та ра. Не мо гу ће
је би ло до би ти по дат ке о кре та њу пло -
ви ла осим по тра гу ко ји оста вља по по -
вр ши ни за што је по треб но огром но ис -
ку ство и мир на по вр ши на во де. 

Оп ти мал ни ре зул та ти оства ре ни су
на ви си ни од 500 m у пра во ли ниј ском ле -
ту. На ви га циј ски си стем по ка зао је скло -
ност по вре ме ним ве ли ким гре шка ма у ра -
ду. Фо то-цен тар ко ји је тре ба ло да ана -
ли зи ра сни мље ни ма те ри јал из ви ђа ња ни -
је имао по се бан мо ни тор већ је ко ри стио
„ста ри вој нич ки ТВ“, ка ко се на во ди у јед -
ном од из ве шта ја 353. еска дри ле. 

У це ли ни, мо гућ но сти ИНЈ-22М ни -
су за до во љи ле по тре бе пре све га због
ви со ке бр зи не кр ста ре ња ави о на, а про -
блем је ство рен по гре шним из бо ром
SLAR-а у односну на по-
требе РМ. На и ме, реч је
о си сте му пред ви ђе ном
пре све га за при ме ну са
ави о на ма лих бр зи на. На
при мер SLAR „Ериксон“
користио се у Ратној мор-
нарици Немачке за кон-
тролу загађења на аква-
торију од 1985. на два
авиона Dо-28D2 са еко-
номичном брзином кр-
старења од само 241
km/h.

Због разочара ња са
при ме ном SLAR-а на „ор -
лу“, 1991. пре шло се на
ал тер на тив но ре ше ње –
ин те гра ци ју на дво сед
НЈ-21 „ја стреб“, ко ји је у
то вре ме остао без пра -
ве на ме не. Ави о ни са со -
лид ним пре о ста лим ре -
сур сом ви ше ни су би ли
по треб ни за обу ку пи то -
ма ца на че твр тој го ди ни
ВВА за Смер ло вач ко-
бом бар дер ске ави ја ци је,
јер су тај за да так 1989.
пре пу сти ли „ор ло ви ма“.
Пре о ста ли дво се ди НЈ-21
по де ље ни су еска дри ла -

ма ко је су ко ри сти ле „ја стре бо ве“ за по -
тре бе тре на же. „Ја стреб“ као ра дар ски
из ви ђач и по ред огра ни че них мо гућ но -
сти SLAR-а ба рем је био јеф ти но ре ше -
ње јер се ко ри сти ла по сто је ћа тех ни ка,
уз ни ску це ну ре дов ног одр жа ва ња. 

Ка ко би ло, у за во ду „Мо ма Ста ној -
ло вић“ ле та 1991. ски ну ти су сви еле -
мен ти мор на рич ког из ви ђач ког си сте ма
са ИНЈ-22М ев. бр. 25606 и угра ђе ни на
НЈ-21 ев. бр. 23513. Ра до ви су по че ли ав -
гу ста 1991. а за вр ше ни у де цем бру
1991. го ди не. 

На мен ски си сте м
и на ја стре бу
Са „ја стре ба“ су ски ну та оба ми тра -

ље за са свим ин ста ла ци ја ма (и бо ца ма за
ки се о ник) и ре кон стру и сан је до њи део
ави о на. По кри вач ан те не ра да ра из ра ди -
ли су у За во ду од ком по зит них ма те ри ја -
ла. Из дру ге ка би не укло ње ни су ин стру -
мен тал на та бла и пи лот ске ко ман де, и
за ме ње ни су но вом та блом са по ка зи ва -
чем, ви део-уре ђа јем и ку ти јом са пре ки -
да чи ма. За тим, ски нут је је дан од Ni-Cd
аку му ла то ра за са мо стал но по кре та ње
мо то ра на зе мљи и на ње го во ме сто
угра ђе но је ку чи ште пре тва ра ча. Због
уград ње ан те не ра да ра бло ки ра не су ва -
зду шне коч ни це, али је са чу ва на мо гућ -
ност по кре та ња мо то ра у ва зду ху. „Ја -
стреб“ ни је имао жи ро-плат фор му па је
на ви га ци о ни си стем АD-660 ин те гри сан
са жи ро-маг нет ским ком па сом мо де ла
иден тич ног као на „ор лу“.

Због цен тра же, у нос НЈ-21 угра ђе -
но је оло во ма се 90,5 ки ло гра ма. Пот -
крил ни но са чи на о ру жа ња ски ну ти су
јер ни су би ли по треб ни мор на рич ком
из ви ђа чу. 

У За во ду ни су има ли пе ну за убла -
жа ва ње ви бра ци ја Nex tel 3M за ка би ну
ка ква се ко ри сти ла код „ор ла“ и то се
сма тра ло за је дан од не до ста та ка но вог
ре ше ња. Је дан де таљ ин те ре сан тан је
ма ке та ри ма – стра ни це ка би не НЈ-21 ев.
бр. 23513 бо ја не су там но си вом, на ме -
ње ном за уну тра шњост „га зе ла“, уме -
сто цр ном ка ква се обич но ко ри сти ла. 

Про ве ра лет них ка рак те ри сти ка
ави о на из вр ше на је од 12. до 19. фе бру -
а ра 1992. са аеро дро ма Ба тај ни ца у три
ле та са два ча са и пет ми ну та на ле та. За
ко ман да ма ави о на био је пот пу ков ник
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У пред њи део „ја стре ба“ уме сто ми тра ље за угра ђен је 
сиг нал про це со ра ра да ра. По ред ку ћи шта про це со ра је 
оло во по ста вље но због цен тра же ави о на. (ВОЦ)

По ка зи ва чи на ви га ци о ног си сте ма у пр вој
ка би ни „ја стре ба“ – го ре је ра чу нар, а до ле
по ка зи вач пут не бр зи не (ВОЦ)

Ра дар ска ан те на на НЈ-21М (ВОЦ)



Обрен Мла де но вић. Пр -
ви ле то ви по ка за ли су да
су ка рак те ри сти ке ави о -
на оста ле уну тар за да -
тих стан дар да и да се
мо же на ста ви ти са ра -
дом на ве ри фи ка ци ји на -
мен ских си сте ма. Тај по -
сао се оду жио услед ду -
гач ких пре ки да због за у -
зе то сти пи ло та јер је за -
да так да ле ти на НЈ-21М
до био ка пе тан Ра до сав
Ма тић ко ји је имао оба -
ве зе у сво јој 353. еска -
дри ли. 

Про ле ћа 1992. го -
ди не из ви ђа чи су има ли
пу но по сла у пра ће њу
кре та ња про тив ни ко вих
сна га па НЈ-21М ни је био при о ри тет. У
ме ђу вре ме ну, 353. еска дри ла је због
гра ђан ског ра та пре ме ште на са аеро -
дро ма Ор ти јеш на Ла ђев це. То ком ле та
1992. ле то ви на НЈ-21М на ста вље ни су
и до 28. ав гу ста про ве ден је про грам од
13 ле то ва са 13 ча со ва и 20 ми ну та на -
ле та. 

У ВОЦ-у је из ра ђен из ве штај са
при мед ба ма шта тре ба да се учи ни да
НЈ-21М по ста не при ме њив за основ ни
за да так. Ме ђу тим, но ве при ли ке про ме -

ни ле су про це ну по тре ба – мор на рич ки
из ви ђач ви ше ни је био про је кат од ин -
те ре са ни РМ ни РВ и ПВО. На мен ски
си сте ми ски ну ти су са ави о на број
23513 и сме ште ни у скла ди ште. 

Исто ри јат два 
мор на рич ка из ви ђа ча
Ави он ИНЈ-22М, ев. бр. 25606 фа -

брич ки број 006Д, про из ве ден је 14.
мар та 1984. го ди не. Од 5. ок то бра 1987.

био је у са ста ву је 353. еска дри ле. На
стан дард кла сич ног тре на жног дво се да
вра ћен је ав гу ста 1991. у за во ду „Мо ма
Ста ној ло вић“ и за тим је по слат у 353.
еска дри лу. Са оста лим „ор ло ви ма“ еска -
дри ле пре ле тео је ма ја 1992. са аеро -
дро ма Ор ти јеш на аеро дром Ла ђев ци.
По след њи 583. лет ави он број 25606 из -
вео је де цем бра 1995. го ди не. Пре ба -
чен је на ре монт у за вод, али ни ка да ни -
је по но во по ле тео јер је до не та од лу ка
да се пре и ме ну је у му зеј ски екс по нат.
Из за во да је 25. ју на 1996. пре ве зен те -
рет ним во зи лом у круг му зе ја. Де сет го -
ди на ка сни је из у зет је из збир ке и по -
ста вљен на ула зу у по слов ни цен тар Air-
port city у Но вом Бе о гра ду, где се и са -
да на ла зи. 

Ави он НЈ-21 ев. бр. 23513 фа брич -
ки број 016 про из ве ден је 21. де цем бра
1976. го ди не. Ме сец да на ка сни је ушао
је у са став 242. ло вач ко-бом бар дер ске
ави ја циј ске еска дри ле на аеро дро му
Го лу бов ци. За обу ку пи то ма ца ави он
25513 ко ри шћен је све до ја ну а ра 1989,
ка да је до шао на тре ћи ре монт у за вод
„Змај“ у Ве ли кој Го ри ци. По сле ре мон -
та, ја ну а ра 1990, ави он је пре дат 247.
еска дри ли на аеро дро му Пе тро вац. Пр -
во бит но је мо ди фи ка ци ја у мор на рич -
ког из ви ђа ча тре ба ла да се про ве де у
за во ду „Змај“, па је 23513 пре ле тео на
аеро дром Пле со 13. ју на 1991. го ди не.
Због без бед но сне кри зе у Хр ват ској, 7.
ју ла стор ни ра на је од лу ка о ра до ви ма.
Ави он је при вре ме но био у 252. еска -
дри ли на аеро дро му Ба тај ни ца до 22.
ав гу ста, ка да су по че ли ра до ви на мо -
ди фи ка ци ји у за во ду „Мо ма Ста ној ло -
вић“. 

По сле за вр шет ка про ве ре ин те -
гра ци је ра дар ског си сте ма, ави он је де -
цем бра 1992. пре дат 353. еска дри ли у
ко јој је на ста ви да ле ти, али вр ло рет ко
– чи та ве 1993. имао је пет ле то ва, а у
сле де ће две го ди не по два ле та. По -
след ња три ле та из ве де на су 1996. го -
ди не. Ави он 23513 „жр тво ван“ је то ком
ре дук ци је бро ја бор бе них ави о на и
пре дат је ју на 1996. у збир ку му зе ја на
бе о град ском аеро дро му, где се и са да
на ла зи. То ком ка ри је ре у РВ и ПВО ави -
он 23513 имао је 6.037 ле то ва са 3.252
ча со ва на ле та. ƒ

Алек сан дар РА ДИЋ
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Са да се НЈ-21 број 23513 чу ва у му зе ју

То ком по ле та ња ави о ном ИНЈ-22М 29. ја ну а ра 1986, 
на ви си ни од 20 до 30 метара, ка пе та ну пр ве кла се Ми ло шу 
Сти па ну, пи ло ту 353. иае, отво ри ла се дру га ка би на. 
Пи лот је ушао у школ ски круг и нор мал но сле тео. 
По кло пац ка би не улу био је лим на хр ба ту из над уси сни ка.
(353. еска дри ла)
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Раз вој и про из вод ња
У би роу 92. за во да за про из вод њу

ар ти ље риј ских ору ђа, у Гор ком (да нас
Ни жњи Нов го род), још 1940. го ди не по -
чео је рад на но вом ди ви зиј ском ору ђу,
али на сво ју ру ку, без по др шке и зах те ва
Цр ве не ар ми је. Шеф би роа Ва си лиј Га -
ври ло вић Гра бин до бро је про це нио шта
ће у ра ту би ти по треб но, али су ге не ра ли
би ли пот пу но за до вољ ни са по сто је ћим
УСВ. Гра бин се по бри нуо да се не про чу -
је ка ко ра ди на про јек ту за сно ва ном на
пар већ по сто је ћих ре ше ња – це ви ору ђа
УСВ и ла фе ту про тив тен ков ског ору ђа 57 mm
ЗИС-2, али са ни зом ори ги нал них ре ше -

ња. При ме ном про ду же не га сне коч ни -
це сма ње на је енер ги ја тр за ја чак за 40
од сто у од но су на УСВ. Ко ри сна по сле -
ди ца те про ме не би ла је ма ња ма са ла -
фе та, што је, уз оста ла ре ше ња, до ве ло
до уште де од 300 kg ма се. Кли на сти за -
тва рач и низ дру гих еле ме на та уни фи ци -
ра ни су са ЗИС-2 и тен ков ским то пом 76
ми ли ме та ра. 

На сре ћу ар ти ље ри је, по сао у би роу
92. за во да при лич но је од ма као кад је по -
чео рат. Ме ђу тим, иако су у За во ду отво -
ри ли про из вод ну ли ни ју у вре ме ка да је
то Цр ве ној ар ми ји би ло нај по треб ни је, у
Мо скви су од лу чи ли да се но во ору ђе не
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ЗИ СО ВИ

Ц
р ве на ар ми ја је 1941. го ди не
оста ла без огром них ко ли чи -
на на о ру жа ња. По себ но су
те шко по стра да ле је ди ни це
ди ви зиј ске ар ти ље ри је, ко је

су у то вре ме ко ри сти ле ка ли бар 76 ми -
ли ме та ра. Гу би ци су се оте жа но на док -
на ђи ва ли због сло же но сти про из вод ње
ору ђа 76 mm УСВ. 

Ре ше ње је мо ра ло хит но да бу де
про на ђе но, па је и по ред ра та, ева ку а ци -
је фа бри ка и про јек тант ских би роа, не -
до стат ка си ро ви на и рад не сна ге, за по -
чео про је кат пот пу но но вог ору ђа ди ви -
зиј ске ар ти ље ри је. 

Q8
Typewriter
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мо же по сла ти у је ди ни це пре за вр шет ка
про це ду ре усва ја ња у на о ру жа ње. На
кра ју је вој на би ро кра ти ја, про тив во ље,
по пу сти ла под при ти ском рат не ну жде,
па су Гра би но ва ору ђа оти шла на фронт,
али са га ран ци ја ма фа бри ке. То ком са мо
пет фе бру ар ских да на 1942. за вр ше на су
и фор мал на проб на га ђа ња и но во ору ђе
је усво је но у на о ру жа ње под зва нич ном
озна ком 76-мм ди ви зи он ная пу шка обр.
1942 г. „ЗИС-3”. До слов це, ни ча са се ни -
је гу би ло у ор га ни за ци ји ма сов не про из -
вод ње тог ору ђа. У том по гле ду рад би -
роа 92. за во да био је из у зет но до стиг ну -
ће, јер је за из ра ду јед ног ЗИС-3 би ло по -

треб но чак три пу та ма ње вре ме на не го
за УСВ, и то за две тре ћи не це не ста рог
ору ђа. 

Ба те ри је Цр ве не ар ми је до би ле су
ла ко и јед но став но ору ђе ве ли ке бр зи не
паљ бе и ефи ка сно сти ва тре, ро бу сно и
по год но за при ме ну у свим усло ви ма. Је -
дан од нај ва жни јих за да та ка за ЗИС-3 би -
ла је бор ба про тив не мач ких тен ко ва са
ку му ла тив ним про јек ти ли ма. 

По тре бе фрон та би ле су не за си те,
па је про из ве де но ви ше од 103.000 ко ма -
да. Осим вуч ног ору ђа, у ма сов ну про из -
вод њу уве де но је и са мо ход но – СУ-76. 

До ла зак у пар ти зан ске ди ви зи је

У је сен 1944, по сле пре го во ра ко је су
Ти то и ју го сло вен ски ге не ра ли во ди ли са
Ста љи ном и вр хом Цр ве не ар ми је, до го -
во ре на је вој на по моћ за на о ру жа ва ње
де сет ди ви зи ја. Ди рек ти вом вр хов ног ко -
ман дан та од 25. ок то бра 1944. пред ви ђе -
но је да се ар ти ље риј ске је ди ни це ко је се
на о ру жа ва ју из по мо ћи фор ми ра ју по
„При вре ме ном пре гле ду ор га ни за ци је и
фор ма ци је ар ти ље ри је НОВ и ПОЈ”, ко -
јим је од ре ђе но да би пе ша диј ска ди ви зи -
ја тре ба ло, по ред оста лих ар ти ље риј ских
је ди ни ца, да има и „те шки ди ви зи он” са
1. и 2. ба те ри јом ору ђа 76 mm М42 (ка ко
се зва нич но од тог вре ме на до да нас у на -
шим ору жа ним сна га ма озна ча ва „зис”) и
3. ба те ри јом ха у би ца 122 mm М38. У две
ба те ри је 76 mm пред ви ђе но је да се на ла -
зи осам ору ђа, 62 љу ди, се дам ко ла, шест
ја ха ћих и 38 те гле ћих ко ња. 

Тер мин „те шки” за ка ли бар 76 mm
да нас из гле да чуд но, али по сле три го ди -
не ра та у ком су руч не бом бе по пу лар но
на зи ва не пар ти зан ском ар ти ље ри јом,
„зи со ви” са до ме том ве ћим од 13 km би ли
су из у зе тан ис ко рак у ва тре ној по др шци. 

За снаб де ва ње и пре на о ру жа ва ње,
ок то бра 1944. го ди не фор ми ра не су ба зе
у ис точ ним де ло ви ма др жа ве. На о ру жа -
ње за се дам ди ви зи ја при мље но је 27. ок -
то бра 1944. у ба зи у Пе тров гра ду (да нас
Зре ња нин) и Ар ти ље риј ској ба зи број 5 у
Пан че ву. „Зи со ви ма” су по пу ње ни тек
фор ми ра ни са мо стал ни те шки ди ви зи о ни,
у са ста ву ди ви зи ја ко је су од мах од ла зи ле
на Срем ски фронт. То ком но вем бра у Бе -
о гра ду су осно ва ни ди ви зи о ни у 1. про ле -
тер ској и 5. ди ви зи ји, у Пе тро ва ра ди ну
ди ви зи он 16. ди ви зи је и у Сом бо ру и Су -

бо ти ци ар ти ље ри ја 51. вој во ђан ске ди ви -
зи је. У де цем бру су „зи со ви” увр ште ни у
са став ди ви зи о на 6. про ле тер ске, 21. и 36.
ди ви зи је. Све је ди ни це пре на о ру жа не на
про сто ру Вој во ди не по сла те су у бор бе за
ис точ ну Сла во ни ју и Ба ра њу. 

То ком но вем бра у Ар ти ље риј ску ба -
зу број 6 у Не го ти ну сти гло је на о ру жа -
ње за три ар ти ље риј ске бри га де, ко је су
у свом са ста ву има ле те шки ди ви зи он,
фор ми ран по ис тој фор ма ци ји као и са -
мо стал ни те шки ди ви зи о ни на ста ли се -
вер но од Са ве и Ду на ва. На фронт је у де -
цем бру 1944. сти гла 1. ар ти ље риј ска
бри га да, ко ја је по сла та у Ло зни цу, у са -
став 17. ди ви зи је. Ка сни је су фор ми ра не
2. и 3. бри га да, ко је су се у ја ну а ру 1945.
при дру жи ле 1. бри га ди у бор ба ма у ис -
точ ној Бо сни. 

Све ар ти ље риј ске је ди ни це из Ма -
ке до ни је при ку пље не су де цем бра 1944.
у Ар ти ље риј ску ба зу број 8 у Ско пљу, у
ко јој су ин струк то ри Цр ве не ар ми је
про ве ли обу ку и га ђа ња. На Срем ски
фронт је, у са ста ву 42. ди ви зи је, оти шла
1. ма ке дон ска ар ти ље риј ска бри га да,
ко ја је има ла че ти ри ба те ри је „зи со ва” –
две у 1. ди ви зи о ну и још две у те шком
ди ви зи о ну. У 48. ди ви зи ји би ла је 2. ма -
ке дон ска ар ти ље риј ска бри га да са две
батерије „зисова”.

На Срем ском фрон ту

За фор ми ра ње и обу ку но вих ар ти -
ље риј ских је ди ни ца би ло је по треб но
вре ме, па су у пр вим бор ба ма на Срем -
ском фрон ту ар ти ље риј ске ба те ри је и
по тех ни ци и по број но сти би ле сла ба -
шне – са ору ђи ма из рат ног пле на. 

Због то га су уве де не у хо ду пре на о -
ру жа не је ди ни це – 27. но вем бра 1944.
те шки ди ви зи он 1. про ле тер ске ди ви зи -
је пре ба чен је из Бе о гра да на фронт. За -
тим су при сти гле и ба те ри је 5. ди ви зи је.
„Зи со ви” из два те шка ди ви зи о на уве де -
ни су у бор бе на деј ства 3. де цем бра – у
ва тре ној по др шци про до ра кроз дру ги
по јас не мач ке од бра не из ме ђу Ду на ва и
Са ве, на ли ни ји Илок – Ер де вик – Мар -
тин ци. Те ка сне је се ни срем ски пу те ви
би ли су бла ти шта ко ја су мо гла да се са -
вла да ју је ди но во лов ском ву чом. Ору ђа
су раз ме ште на на ва тре не по ло жа је на
2–3 ки ло ме та ра од пред њег кра ја про -
тив ни ка. 

27

Јед но од нај по зна ти јих
ар ти ље риј ских ору ђа
про шлог ве ка је Т-76 mm
ЗИС-3, по пу лар ни „зис”,
ко ји је код нас зва нич но
имао озна ку М42(с). 
У на о ру жа ње је уве ден
као ору ђе ди ви зиј ске
по др шке и за ту на ме ну
ма сов но се про из во дио
– за СССР и за са ве зни ке. 
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Ар ти ље риј ска при пре ма по че ла је у
8 h и пла ни ра но је да се за вр ши у 10 h,
ка да је тре бао да поч не ју риш пе ша ди је.
У пр вом са ту тре ба ло је да се оба ви ко -
рек ту ра, по том би усле ди ло 45 ми ну та
деј ства по жи вој си ли и ва тре ним по ло -
жа ји ма на пред њем кра ју и бли жој ду би -
ни, да би у по след њих 15 ми ну та, пре ју -
ри ша, би ла оства ре на кон цен трич на ва -
тра на пред њи крај. Пе ша ди ја је за ка -
сни ла са по кре том, а ар ти ље ри ја је пре -
не ла ва тру по ду би ни, па су Нем ци и Хр -
ва ти од ба ци ли по ку шај про бо ја. На ред -
ног да на од бра на про тив ни ка про би је на
је по сле крат ке, али бо ље ор га ни зо ва не
ар ти ље риј ске при пре ме. Про гон по ра -
же ног про тив ни ка за у ста вио се на Ду на -
ву, у по пла вље ним Бо сут ским шу ма ма.
Бор бе су на ста вље не и пар ти зан ски ар -
ти љер ци су овла да ли „зи со ви ма”.

То ком зи ме 1944/45. „зи со ви” су
стал но ко ри шће ни у бор ба ма. У не мач -

ким про тив у да ри ма, ја ну а ра 1945, На -
род но о сло бо ди лач ка вој ска Ју го сла ви је,
не ис ку сна у фрон тал них су ко би ма, оста -
ла је без де ла ар ти ље риј ских ору ђа, ко ја
ни су на вре ме из бе гла или за у ста ви ла не -
мач ке тен ко ве. До мар та 1945. пар ти за -
ни су пре вла да ли кри зу и ста би ли зо ва ли
при ли ке на фрон ту, уз утро шак ве ли ке
ко ли чи не ар ти ље риј ске му ни ци је (у од но -
сну на скром ни при лив). 

У про бо ју Срем ског фрон та „зи со -
ви” су уче ство ва ли на свим прав ци ма –
од про до ра од Би је љи не до Брч ког на ју -
гу, до прав ца Ву ко вар – Вин ков ци. Због
бол ног ис ку ства са не мач ким тен ки сти -
ма у по след њој рат ној зи ми, „зи со ви” су
че сто до де љи ва ни за про тив тен ков ску
од бра ну на нај о се тљи ви јим прав ци ма.
Та ко су 10/11. апри ла 1945. би ли у пр вом
еша ло ну 5. кра ји шке ди ви зи је, пре ба че -
ном пре ко ре ке Са ве код Брч ког. Та да су,
због не до стат ка му ни ци је, упо тре бља ва -

ни са мо за не по сред но га ђа ње бун ке ра и
утвр ђе них згра да са бли жих од сто ја ња.
Ште де ла се му ни ци ја, али ре зул та ти ни -
су из о ста ли, по себ но у по др шци је ди ни -
ца ма у про до ру кроз Бо сут ске шу ме, где
су „зи со ви” пра ти ли пе ша ди ју и деј ство -
ва ли са крат ких од сто ја ња. 

То ком про бо ја фрон та 12. апри ла
1945. та ору ђа има ла су ва жну уло гу у
уни шта ва њу фор ти фи ка циј ски до бро
уре ђе ног од брам бе ног по ло жа ја ду би не
5–6 ки ло ме та ра. Ар ти ље риј ска при пре ма
по че ла је ме то дич ком ва тром на пред ње
ро во ве, а на ста вље на је ва тре ним пре па -
дом и ра фа лом на дру ги ред ро во ва. По -
сле про бо ја, ди ви зиј ска ар ти ље ри ја по де -
ље на је на ба те ри је 76 mm М27 и ми но -
ба ца че 120 mm, ко ји су до де ље ни пе ша -
диј ским бри га да ма, а „зи со ви” и ха у би це
122 mm за др жа ни су као ди ви зиј ска ар -
ти ље риј ска гру па. Не до ста так му ни ци је
на мет нуо је стрикт ну штед њу, па су се
„зи со ви” из 48. ди ви зи је мо ра ли чу ва ти,
иако су би ли по треб ни. 

У фо си ра њу Дра ве, про ве де ном
исто вре ме но са про бо јем Срем ског
фрон та, све три пе ша диј ске ди ви зи је –
16, 36. и 51 – при пре ми ле су по 3,3 б/к за
ба те ри је „зи со ва”. 

У на став ку про до ра кроз Сла во ни ју
та ору ђа по др жа ва ла су 1. про ле тер ску
ди ви зи ју у го ње њу пре ма Пле тер ни ци и
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Од но си Ју го сла ви је са Ал ба ни јом
у пр вим по сле рат ним го ди на ма би ли су
при ја тељ ски и са ве знич ки, па се не се -
бич но по др жа вао раз вој Ал бан ске ар -
ми је, из ме ђу оста лог и по шиљ ком од
36 „зи со ва” са три борбена комплета,
пре ко лу ке Зе ле ни ка, 1948. го ди не.

Ал бан ци су фор ми ра ли ди ви зи о не
од 12 „зи со ва”, ко ји су са два ди ви зи о -
на ми но ба ца ча 107 mm чи ни ли ар ти ље -
риј ски пук у са ста ву пе ша диј ских ди ви -
зи ја. План да „зи со ви” по ти сну ста ра
„шко ди на” ору ђа 75 mm са ни воа ди ви -
зи је у пу ко ве по слат је из Ти ра не у Бе -
о град фе бру а ра 1947, са пот пи сом на -
чел ни ка Ге не рал шта ба ге не ра ла Мех -
ме да Ше хуа. По сле пред ста вља ња ста -
ња и пред ло га, до ку мент је за вр ша вао
ре че ни цом „Оче ку је мо ва ше са ве те”. 

ПО КЛОН 
ЗА АЛ БА НИ ЈУ

Полугусеничар ЗИС-42 у улози вучног
возила „зис” (Војни музеј)



21. ди ви зи ју у Ђа ко ву. Је да на е -
сту ди ви зи ју у бор ба ма за Сла -
вон ски Брод по др жа вао је 1. ди -
ви зи он, фор ми ран од две ба те -
ри је са „зи со ви ма” и јед не ба те -
ри је про тив тен ков ских ору ђа 75
mm Пак 40 не мач ког по ре кла и
2. ди ви зи он, са три ба те ри је „зи -
со ва”. То ком бор би за Сла вон ску
По же гу, 20. апри ла 1945, „зи со -
ви” из 42. и 48. ди ви зи је има ли
су по два де сет про јек ти ла за
сва ко ору ђе и ту му ни ци ју су до -
бро ис ко ри сти ли у уни шта ва њу
жи ве си ле на рас кр сни ци у се ве -
р ном де лу гра да. 

Бор бе су се ши ри ле у прав -
цу За гре ба, али су „зи со ви” има -
ли све ма ње му ни ци је. Сре ћом и
за да та ка, јер је про тив ник био у
бек ству. Деј ство ва ло се са мо по
ва тре ним тач ка ма ко је су нај ви -
ше оме та ле пе ша ди ју. Штаб 1.
ар ми је на ре дио је 7. ма ја 1945.
да се и та ору ђа при до да ју пе ша -
диј ским бри га да ма, као пра те ћа
ар ти ље ри ја за улич не бор бе у
За гре бу. Хр ват ске сна ге већ су
би ле у ра су лу, па „зи се ви” ни су
има ли по сла. 

У Бо сни апри ла 1945. во ди -
ле су се те шке бор бе, у ко ји ма је
2. ар ми ја у сво јој ар миј ској ар ти -
ље риј ској гру пи има ла две ба те -

ри је „зи со ва” и по јед ну ба те ри ју на два
глав на прав ца про до ра из ис точ не Бо -
сне ка По са ви ни за по др шку 23, од но -
сно 45. ди ви зи ји. Ба те ри је „зи со ва” по -
др жа ва ле су ди ви зи је на те ре ну пре ма
по тре би, а ар миј ски „зи со ви” су код До -
бо ја ко ри шће ни за кон тра ба ти ра ње
про тив нич кој ар ти ље ри ји и деј ство по
ре зер ва ма. У на став ку бор би све до За -
гре ба „зи со ви” Ун ске ар миј ске гру пе 2.
ар ми је уче ство ва ли су у уни шта ва њу
уста шких и до мо бран ских по ло жа ја. Ар -
миј ска ар ти ље риј ска гру па те шко је су -
сти за ла глав ни ну, па ни је на вре ме до -
шла да по др жи пре ла зак ре ке Уне по -
след њих да на апри ла 1945. го ди не. 

Ви ше од хи ља ду ору ђа

По сле пр вих де сет ди ви зи ја ко ја су
до би ле „зи со ве”, већ ја ну а ра 1945. до го -

во ре но је про ши ре ње
по шиљ ке на о ру жа ња за
до дат них де сет ди ви зи ја
и до за вр шет ка ра та де -
ли мич но за још 15. Као
по моћ, без оба ве зе пла -
ћа ња, при мље но је до 250
ору ђа. 

Ве ћи на „зи со ва” за -
др жа на је у ди ви зиј ској
ар ти ље ри ји, а је дан део
из у зет је 1946. го ди не за
фор ми ра ње 1. и 2. про -
тив тен ков ске ло вач ке
бри га де, ко је су тре ба ле
да се ко ри сте на нај у гро -
же ни јим прав ци ма про -
до ра про тив ни ка. У скла -
ду са про це на ма по тре -
ба, ло ци ра не су у Оси је -
ку и Љу бља ни и има ле су
по фор ма ци ји три ди ви -
зи о на од 12 ору ђа – је дан
ди ви зи он „зи се ва” и два
ди ви зи о на 45 и 47 ми ли -
ме та ра.

На основ ну кре ди та
ко ји је СССР 1947. го ди -
не одо брио на шој зе мљи,
у на о ру жа ње је уве де но
још 823 „зи со ва”. У пр вој
по де ли но ве тех ни ке, ав -
гу ста 1947. го ди не, 1. ар -
ми ја до би ла је 248 ору ђа,
160 ко ма да је увр ште но у
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Све до великог прилива моторних возила из америчке помоћи педесетих
година, већину „зисова” вукла су три пара коња. Фотограф је то
забележио на паради у Београду 1945. године (Фото-центар)

Логоровање Артиљеријске
официрске школе на З
латибору 1952. године
(Фото-центар) 



је ди ни це 2. ар ми је, 120 у 3. ар ми ју, 84 у
6. ар ми ју, 124 у Ко ман ду тен ков ских и мо -
то ри зо ва них је ди ни ца, осам у Гар диј ску
ди ви зи ју, 43 у Глав но ар ти ље риј ско скла -
ди ште, а пре о ста лих 36 из у зе то је као по -
клон за Ал ба ни ју. 

Осим вуч них ору ђа, при мље но је 87
са мо хот ки СУ-76М – „зи со ва” ин те гри са -

них са те лом ла ког тен ка. При при је му се
по ка за ло да је ве ћи на ору ђа прет ход но
ко ри шће на у ра ту, јер су це ви би ле ба ка -
ри са не због број них га ђа ња. 

По сле пре на о ру жа ња Ју го сло вен -
ске ар ми је са до дат ним ко ли чи на ма „зи -
со ва”, они су по ста ли нај за сту пље ни је
ору ђе ар ти ље ри је. У са ста ву ба те ри ја, у

Због број но сти„зисова” , осво је на
је до ма ћа про из вод ња му ни ци је, ко ја је
ко ри шће на па ра лел но са совјетском. У
на о ру жа њу ЈНА ко ри шће ни су ме ци са
тре нут но-фу га сном гра на том ОФ-350,
пан цир но-обе ле жа ва ју ћим зр ном ПО
(БР-350А и БР-350Б), по тка ли бар но-обе -
ле жа ва ју ћим зр ном ПКО (БР-354П), ку -
му ла тив ним зр ном БП-350А, ку му ла тив -
ним не ро ти ра ју ћим зр ном БК-354М, тре -
нут но-да ле ко мет ном гра на том О-350А,
ве жбов ним зр ном М71, се ри ја школ ских
ме та ка са тре нут но-фу га сном гра на том,
пан цир ним и ку му ла тив ним зр ном, ма -
не вар ски ме так М71 и опит ни ме так. 

Му ни ци ја пред ви ђе на за топ М42
ко ри сти ла се и за топ Д-56ТС на ла ком
ам фи биј ском тен ку ПТ-76Б. По ред то га,
„зи со ви” су мо гли да га ђа ју са му ни ци -
јом на ме ње ном за брд ски топ до ма ће
про из вод ње М48Б1 и пу ков ски топ М27,
про из ве ден у СССР-у, али са мо као сма -
ње но пу ње ње. За раз ли ку од „зи са” ко ји
је мо гао да ко ри сти „ту ђу” му ни ци ју,
дру га ору ђа ка ли бра 76 mm ни су сме ла
да ко ри сте мет ке пред ви ђе не за М42. 

МУ НИ ЦИ ЈА

Атмосфера са гађања 1956. године: 
горњи штитник могао се преклопити
због боље прегледности терена 
(Фото-центар)

Кад затреба артиљерци су на леђима извлачили оруђа на положај:
увежбавање у Врхники 1949. године (Фото-центар) 



бо ље на о ру жа ним стре љач ким ди ви зи ја -
ма би ла су че ти ри ору ђа са мо тор ном ву -
чом, а у де лу стре љач ких ди ви зи ја и у
брд ским ди ви зи ја ма са коњ ском ву чом.
Пре ма фор ма ци ји, стре љач ке ди ви зи је
пр ве ва ри јан те има ле су ар ти ље риј ску
бри га ду у ко јој су би ла по два ди ви зи о на
од 12 ору ђа 76 mm и ха у бич ки ди ви зи он
122 mm М38 или 105 mm М18 од осам
ору ђа. Још 12 „зи со ва” би ло је у про тив -
тен ков ском ло вач ком ди ви зи о ну. У са -
ста ву 17 стре љач ких ди ви зи ја дру ге ва -
ри јан те на ла зио се ме шо ви ти ди ви зи он
са ха у би ца ма и са две ба те ри је 76 mm,

као и про тив тен ков ска ба те ри ја у ко јој су
у де лу је ди ни ца би ли „зи со ви”. Брд ске
ди ви зи је има ле су јед ну са мо стал ну про -
тив тен ков ску ба те ри ју, а стре љач ке бри -
га де че ти ри про тив тен ков ска ору ђа 75
или 76 ми ли ме тра. 

Ју го сло вен ска ар ми ја пре по зна ла је
„зис” као из вр сно про тив тен ков ско ору -
ђе, па је, на ро чи то по сле Ре зо лу ци је ИБ-
а, уве ден у са став про тив тен ков ских је -
ди ни ца. У то вре ме про це њи ва ло се да од
на о ру жа ња Ју го сло вен ске ар ми је са мо
„зис” са по тка ли бар ним про јек ти лом и
не мач ки Пак 40, ка ли бра 75 mm са пан -

цир ним про јек -
ти лом, мо гу да се
бо ре про тив нај -
бо љих тен ко ва
тог вре ме на. До
1950. го ди не
фор ми ра но је се -
дам про тив тен -
ков ских пу ко ва
(пла ном ре ор га -
ни за ци је „Че лик”
из 1948, бри га де
су пре фор ми ра -
не у пу ко ве) на
н а ј  в а  ж н и  ј и м
прав ци ма мо гу -
ћег про до ра. 

М а  с о в  н и
до ла зак аме рич -
ке тех ни ке, у пр -
вој по ло ви ни пе -
де се тих, по ти -
снуо је „зи со ве”
из пре на о ру жа -
них ди ви зи ја у

ко рист те же ар ти ље ри је – у ка ли бри ма
105 ми ли ме та ра. У оста лим ди ви зи ја ма
по сто ја ли су ме шо ви ти про ти во клоп ни
пу ко ви са два ди ви зи о на „зи со ва” и ха у -
бич ким ди ви зи о ном 105 ми ли ме та ра. 

Пе де се тих го ди на у ЈНА се оче ки -
ва ло да ће ха у би це 105 mm бр зо по ти -
сну ти „зи со ве” из свих ар ти ље риј ских
је ди ни ца за по др шку, али се они ни су
ла ко пре да ли. У вре ме ка да се при пре -
ма ла ве ли ка ре ор га ни за ци ја ЈНА – „Др -
вар”, 1. ја ну а ра 1959 – у по пи су тех ни ке
би ло је 1.089 „зи со ва”, што је зна чај но
ви ше у од но сну на оста лу тех ни ку ар ти -
ље ри је. По ре ђе ња ра ди, по том по пи су
би ло је 789 ха у би ца 105 mm ко је су тре -
ба ле да за ме не „зис”. 

По пла ну ре ор га ни за ци је „Др вар-1”
ба те ри је од че ти ри „зи са” би ле су у са -
ста ву пе ша диј ских бри га да и де ла пе ша -
диј ских пу ко ва, а пе ша диј ске ди ви зи је
има ле су ди ви зи о не од три ба те ри је од
шест ору ђа. По сто ја ла су и три мо то ри -
зо ва на про ти во клоп на пу ка са 24 „зи са”
по ма те ри јал ној фор ма ци ји и низ по сад -
них ба те ри ја и во до ва. 

Сре ди ном ше зде се тих го ди на усле -
ди ла је још јед на ре ор га ни за ци ја – „Др -
вар-II” – пре ма ко јој су „зи со ви” свр ста -
ни у ба те ри је од шест ору ђа – по две та -
кве ба те ри је у де лу пе ша диј ских бри га да
и два ди ви зи о на од 18 ору ђа у де лу пе ша -
диј ских ди ви зи ја. Нај ве ћи број тих ору ђа
био је у про ти во клоп ним пу ко ви ма у са -
ста ву пе ша диј ских ди ви зи ја „Б” кла си фи -
ка ци је, ко ји су има ли по пет ба те ри ја од
шест ору ђа. Ви шак „зи со ва” из ди ви зиј -
ске ар ти ље ри је, по ву чен у ко рист ха у би -
ца 105 mm, пре дат је обал ској ар ти ље ри -
ји, у ко јој се 1964. го ди не на ла зи ло 18 ба -
те ри ја „зисова”.

У дру гој по ло ви ни ше зде се тих, ка да
је по че ла на бав ка ру ских про ти во клоп -
них ору ђа 100 mm Т-12 и лан се ра про ти -
во клоп них во ђе них ра ке та, до шло је до
пре на о ру жа ва ња – из је ди ни ца „А” кла -
си фи ка ци је са мо хот ке ка ли бра 90 mm
М36 пре ба че не су у је ди ни це „Б” кла си -
фи ка ци је, а „зи со ви” су пре да ти про ти -
во клоп ним ди ви зи о ни ма са мо стал них пе -
ша диј ских пу ко ва. 

До ла зак но ве тех ни ке ни је озна чио
крај ка ри је ре тог ору ђа у про ти во клоп -
ним је ди ни ца ма. Ста ра сред ства „мо дер -
ни зо ва на” су уво ђе њем у на о ру жа ње но -
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ТАК ТИЧ КО-ТЕХ НИЧ КЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ

По слу га: де вет ли ца – ко ман дир оде ље ња, ни шан џи ја, 
по моћ ник ни шан џи је, пу ни лац, тем пи рач, 
три до да ва ча и по моћ ник пу ни о ца
Ма са ору ђа:
у мар шев ском по ло жа ју.............................................. 2.250 kg
у бор бе ном по ло жа ју ...................................................1.116 kg
До мет.................................................................2.000–13.290 m 
Ефикасна даљина гађања у
противоклопним дејствима.................................500–1.000 m
Највећа брзина гађања...............................до 25 мета ка/min
Вре ме пре ла ска из мар шев ског у борбени по ло жај...30–40 s
Ди мен зи је:
Ка ли бар.............................................................................76 mm
ду жи на ору ђа на мар шу.............................................6.095 mm
ши ри на ко ло тра га на мар шу.....................................1.645 mm
ви си на ору ђа на мар шу..............................................1.375 mm
кли ренс............................................................................360 mm
По ље деј ства:
вер ти кал но по ље деј ства....................................од -3° од +37°
хо ри зон тал но по ље деј ства...................................................54° 

Артиљерци на Шумадијском 
маневру 1949. године 
(Фото-центар)



вог ма ло ро ти ра ју ћег ку му ла тив ног про -
јек ти ла. 

У дру гој по ло ви ни ше зде се тих го -
ди на „зи со ви” су још увек би ли у ди ви -
зиј ској ар ти ље ри ји јер су пе ша диј ске ди -
ви зи је „Б” кла си фи ка ци је у ра ту раз ви ја -
ле два ди ви зи о на, уз је дан ди ви зи он 122 mm
М38. Од 1968. „зи со ви” су ко нач но пот -
пи сну ти из ар ти је ри је за по др шку, а у
уло зи про ти во клоп них ору ђа за др жа не
су по две ба те ри је у пе ша диј ским пу ко -
ви ма, бри га да ма мор на рич ке пе ша ди је и
345. пла нин ској бри га ди. „Зи со ви” су та -
ко ђе оста ли и у са мо стал ним про ти во -
клоп ним бри га да ма и пу ко ви ма. 

Ни то ком се дам де се тих и осам де се -
тих го ди на та ору ђа ни су по ву че на из на -
о ру жа ња, јер је у свим про це на ма и пла -
но ви ма ЈНА стал но био при су тан сце на -
рио оче ки ва ног ма сов ног про до ра агре -
сор ских ОМЈ, па се про тив тен ков ска ору -
ђа ни ка да ни су ола ко од ба ци ва ла. Због
то га су „зи со ви”, ка да ви ше ни су би ли по -
треб ни ак тив ним је ди ни ца ма, пре пу ште -
ни ре зер вним са ста ви ма, као што су би ле
по сад не про тив тен ков ске ба те ри је фор -
ми ра не се дам де се тих го ди на на прав ци -
ма ве ро ват ног про до ра агре со ра. 

Суд би на

Сто ти не „зи со ва” до че ка ло је гра -
ђан ски рат 1991. го ди не кон зер ви ра но у
скла ди шти ма у свим де ло ви ма др жа ве и
чи ње ни ца је да су све за ра ће не стра не
ко ри сти ле то ору ђе ста ро по ла ве ка.

О ве ли кој при сут но сти „зи со ва” го -
во ри и је дан из ве штај о ста њу ар ти ље ри -
је Срп ске вој ске Кра ји не из апри ла 1995.
го ди не. У то вре ме Кра ји шни ци су има ли
137 ору ђа: по 31 ору ђе у 7. кор пу су у Се -
вер ној Дал ма ци ји и 39. кор пу су на Ба ни -
ји, 30 ору ђа би ло је у 15. кор пу су у Ли ци,
28 у зо ни од го вор но сти 11. кор пу са у Ис -
точ ној Сла во ни ји и Ба ра њи, 11 ору ђа у
21. кор пу су на Кор ду ну и јед на ба те ри ја
од шест ору ђа у 18. кор пу су у За пад ној
Сла во ни ји. Ре зер ве му ни ци је из но си ле су
5,17 борбених комплета. 

Ба те ри је ко је су нај че шће има ле че -
ти ри или шест „зи со ва” би ле су у са ста ву
ве ћи не бри га да те ри то ри јал ног раз во ја,
ко је су чи ни ле глав ни ну Вој ске Ре пу бли -
ке Срп ске (ВРС). У рат ним го ди на ма му -
ни ци ја за „зи со ве” из ВРС до ла зи ла је из
по го на „Пре ти са” из Во го шће. За ни мљи -
во је да се про јек ти ли ОФ-350 још увек
на ла зе у про из вод ној ли сти те фа бри ке.

У са ста ву ВРС, 1. ја ну а ра 2006, ка да
су уга ше не ен ти тет ске ору жа не си ле у

ко рист је дин стве них ору жа них сна га
БиХ, још увек се на ла зи ло 36 ору ђа М42
на чу ва њу у Ло ги стич кој ба зи – по је дан
ди ви зи он од 18 ору ђа на Ма ња чи и Би -
ле ћи. У вре ме фор ми ра ња ОС БиХ, још
87 ко ма да је за те че но у са ста ву уга ше не
Вој ске Фе де ра ци је. 

Прак тич но, све но во ство ре не др -
жа ве има ле су „зи со ве”. У ар ми ји Ма ке -
до ни је, при ли ком ње ног фор ми ра ња
1992, чи та ву ар ти ље ри ју чи ни ло је де сет
„зи со ва”, уз не што брд ских ору ђа Б1. У
борби против албанске побуне имали су
запажену улогу.

„Зи со ви” су за др жа ни и у Вој сци Ју -
го сла ви је, али у де лу пе ша диј ских је ди -
ни ца рат ног раз во ја. Та ору ђа до че ка ла
су 21. век кон зер ви ра на у ре зер ва ма.
Део њих је по ву чен из на о ру жа ња и про -
дат на кон ге не рал ног ре мон та. 

По след њих 18 „зи со ва” од ре ђе но је
за про то ко лар ну и све ча ну на ме ну, за
отва ра ње по ча сне паљ бе у част др жав -
них пра зни ка, по се та стра них др жав ни -
ка и дру ге по себ не при ли ке. Ору ђа су у
са ста ву Гар де. По ча сна паљ ба из во ди се
из ка сар не на Де ди њу или пред гра ђа ни -
ма на Ка ле мег да ну. Љу би те љи ста ре рат -
не тех ни ке има ју при ли ку да ви де ка ко
из гле да ба те риј ски пло тун „зи со ва”. ƒ

Алек сан дар РА ДИЋ

15. фебруар 2012.32

У грађанском рату „зис” се, и поред за-
старелост, истакао у ватреној подршци:
Лика маја 1993. године
(В. Кадијевић) 

Војска Србије задржала је у наоружању 
„зисове” у саставу Гарде
(А. Радић)



Н
а осно ву так тич ко-тех нич -
ких зах те ва за но вим лов -
цем из 1953. го ди не, у про -
јек тант ским би ро и ма „МиГ”
и „Су хој” по кре нут је рад на

лов ци ма ви со ких над звуч них бр зи на. У
то вре ме во ди ле су се озбиљ не струч не
по ле ми ке да ли за бр зи не пре ко два Ма -
ха тре ба ко ри сти ти стре ла сто или, та да
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МиГ-21 је дан је од нај по зна ти јих бор бе них ави о на 
у исто ри ји свет ске ави ја ци је. Ове го ди не на вр ши ће се
пу них 50 го ди на от ка ко су пр ви при мер ци тог ави о на
сле те ли на аеро дром Ба тај ни ца. У по чет ку је, 
Ју го сло вен ско рат но ва зду хо плов ство и 
про тив ва зду шна од бра на ко ри сти ло ва ри јан ту 
МиГ-21Ф-13, ко ју пред ста вља мо овом при ли ком.

Први МиГ-21 у нашем ваздухопловству

ЈУГОСЛОВЕНИ
НА ДВА МАХА

Q8
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све по пу лар ни је, дел та кри ло. За то су
„МиГ” и „Су хој” про јек то ва ли не ко ли ко
рад них ва ри јан ти но вог ави о на, са два
ре ше ња кри ла и при бли жно слич ном
основ ном кон фи гу ра ци јом – са из ду же -
ним тру пом об ли ка ци га ре са че о ним
увод ни ком ва зду ха, окру глог пре се ка.
Уну тар че о ног про сто ра сме ште на је ан -
те на ра дар ског ни ша на под пла стич ним
за штит ним по кри ва чем ко ну сног об ли ка. 

Би ро „МиГ” пр во је за вр шио про то -
тип ави о на са стре ла стим кри лом са рад -
ном озна ком „Је ди ни ца-2” или скра ће но
Је-2. Он је по ле тео 14. фе бру а ра 1955. и
од мах је по ка зао вр хун ске пер фор ман се
за то вре ме. Дру ги про то тип Је-4 са дел та
кри лом по ле тео је 16. ју на 1955. го ди не. 

Усле ди ле су го ди не зах тев ног ра да
на из ме на ма про јек та и сто ти не ле то ва
на ни зу про то ти по ва. У том кре а тив ном
про це су од ба че но је стре ла сто кри ло у
ко рист дел та ва ри јан те. Зва нич на озна -
ка МиГ-21 пред ви ђе на за ави о не из се -
риј ске про из вод ње ко ри сти ла се још од
про то ти па Је-5 из 1956, али се по ка за ло
да има да се ура ди још до ста по сла пре
ко нач ног за вр шет ка раз во ја. 

Се ри ја од три про то ти па са рад ном
озна ком Је-6, од но сно МиГ-21Ф из 1958.
пред ста вља ла је по след њи ко рак пред
по че так се риј ске про из вод ње. Су фикс
„Ф” ука зи вао је на при ме ну мо то ра са
фор са жем Р-11Ф-300, мак си мал ног по -
ти ска 5.625 daN. Но ви мо тор и по бољ -
ша ња про ве де на у аеро ди на ми ци до ве -
ли су до мак си мал не бр зи не од 1,97
Мaha на ви си ни од 15.300 ме та ра. Вр ху -
нац ле та од 20.700 m по стиг нут је по сле
505 се кун ди ле та у ре жи му са фор са -
жем. Са под ве сним ре зер во а ром го ри ва
оства рен је до лет од 1.800 ки ло ме та ра. 

То су са мо не ке од од ли ка ко је су
учи ни ле МиГ-21Ф при хва тљи вим за уво -
ђе ње у на о ру жа ње РВ СССР-а у уло зи
ма сов ног фрон тов ског лов ца. 

Про из вод ња
Про из вод ња тог ави о на по кре ну та

је у две фа бри ке – 1959. у „За ста ви ра -
да” у цен тру Мо скве и 1960. у фа бри ци
у Гор ком. У крат ком ро ку за вр ше но је 99
МиГ-21Ф, са фа брич ком озна ком „про -
из вод 72” и од мах се пре шло на про из -
вод њу сле де ћег мо де ла – МиГ-21Ф-13,
али ас „про из вод 74”, на о ру жа ног с две

ин фра цр ве не ра ке те ва здух–ва здух К-13
(Р-3С). 

МиГ-21Ф имао је два то па НР-30 ка -
ли бра 30 mm, сме ште на на до њој стра ни
тру па, а на МиГ-21Ф-13 оста вљен је са мо
де сни топ са бор бе ним ком пле том од 60
ме та ка. На пот крил ном но са чи ма обе по -
чет не ва ри јан те МиГ-21 мо гли су се под -
ве сти ти са ћа сти лан се ри не во ђе них ра кет -
них зр на УБ-16-57У или УБ-32-57У, са зр -
нима 57 mm С-5М, пред ви ђе нм за деј ства

по стра те шким бом бар де ри ма или С-5К
за деј ства по по вр шин ским ци ље ви ма. 

МиГ-21Ф-13 про из во дио се у СССР-
у од 1960. до 1962. у више од 1.000 при -
ме ра ка. По ли цен ци је 194 ко ма да мон -
ти ра но у Че хо сло вач кој. По чет ком ше -
зде се тих го ди на МиГ-21Ф-13 био је
стан дард ни ло вац–пре сре тач код чла ни -
ца Вар шав ског уго во ра и код не ко ли ко
др жа ва Тре ћег све та, али и зе ма ља ко је
су се др жа ле по стра ни од бло ков ских
по де ла. Ави о ни МиГ-21Ф-13 ле те ли су
до ка сних осам де се тих го ди на. На при -
мер, у РВ Фин ске по ву че ни су из на о ру -
жа ња тек 1986. го ди не. 

За вре ме у ко јем се по ја вио МиГ-
21Ф-13 је, по ред вр хун ских пер фор ман -
си, имао и ва жан не до ста так – на пре сре -
тач ком за дат ку за ви сио је од на во ђе ња
са зе мље и ви дљи во сти. Пи лот је пре
лан си ра ња ра ке те мо рао сам да ви зу ел -
но про на ђе циљ на ма лој уда ље но сти.
На и ме, ави он ни је имао ра дар, већ са мо
ра дар ски ни шан СРД-5МК за ме ре ње да -
љи не до ци ља и бр зи не при бли жа ва ња
ци љу, уве зан са ауто мат ским ави он ским
ни ша ном АСП-5НД, ко ји је са мо пру жао
по да так о ра сто ја њу до ци ља за по тре бе
од ре ђи ва ња тре нут ка лан си ра ња К-13. 

Мо гућ но сти ра дар ског ни ша на би -
ле су скром не и за вре ме ка да је МиГ-
21Ф-13 ушао у на о ру жа ње – у ре жи му
„А”, ко ји је обез бе ђи вао тач ност ме ре -
ња од 14 m, мо гао се оства ри ти до мет од
300 до 3.000 ме та ра. У ре жи му „Б”, по
це ну па да тач но сти ме ре ња на 100 m,
до мет је из но сио 700–7.000 ме та ра. Раз -
два ја ње ци ље ва би ло је мо гу ће на 200
ме та ра. Но ћу се пи лот у ни ша ње њу
осла њао на ин фра цр ве ни ви зир СИВ-52,
ко ји је омо гу ћа вао про на ла же ње ци ља у
по вољ ним ме те о ро ло шким усло ви ма.
Да љи на от кри ва ња за ви си ла је од ве ли -
чи не ци ља. Пре ма при руч ни ку за пи ло -
те, фрон тов ски бом бар дер „иљу шин 28”
је по там ној но ћи мо гао да се ви ди на око
4.000 ме та ра. 

Пи лот ско се ди ште СК омо гу ћа ва ло
је пи ло ту да ис ко чи са ми ни мал не ви си не
од 110 m и мак си мал не бр зи не од 1.100
km/h у хо ри зон тал ном ле ту. У иска ка њу гa
je од ва зду шне стру је шти тио по кло пац
ка би не, што се пре ма при руч ни ку за ави -
он оба ве зно ко ри сти ло из над ин стур мен -
тал не бр зи не од 700 km/h. За ма ње бр зи -
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За летове на великим висинама су
пилоти Л-12 носили висинско
компензирајуће одело ВВКК-4МС

КИНЕСКИ МиГ-21 Ф-13 

Тај ави он се у Ки ни про из во дио
под ло кал ном озна ком Ј-7, од но сно F-7,
за из воз. Ка да су у пот пу но сти овла да -
ли тех но ло шким про бле ми ма про из -
вод ње, Ки не зи су од лу чи ли да МиГ-
21Ф-13 бу де осно ва за мо дер ни за ци је.
Без бит них про ме на из гле да ави о на ин -
те гри са ли су са вре ме ни ра дар, но ви на -
ви га ци о ни и ко му ни ка ци о ни си стем и
но во на о ру жа ње. Ки не зи су ве стер ни -
зи ра не F-7М и F-7П про да ли у знат ним
ко ли чи на ма др жа ва ма ко је су же ле ле
со ли дан ло вац за ма ло нов ца. У на о ру -
жа њу РВ Ки не ко ри сте се ави о ни Ј-7Е са
дво стру ком дел том и прет крил ци ма.
Из ме на аеро ди на ми ке знат но је скра -
ти ла ду жи ну по ле та ња и сле та ња и по -
бољ ша ла ма не вар бил ност ави о на.



не прет ход но се мо гао од ба ци ти по кло пац
ка би не. За за шти ту пи ло та од пи ро па тро -
на се ди шта и од про тив нич ке ва тре, на
ше стом ре бру по ста вље на је че лич на пло -
ча де бљи не 10 mm, а на је да на е стом ре -
бру и за гла вљу од 16 mm. За штит но ста -
кло би ло је де бљи не 62,5 милиметра. 

Пре го во ри о на бав ци
По че так при че о на бав ци МиГ-21

во ди до 1958. го ди не, ка да се у Ју го сло -
вен ском рат ном ва зду хо плов ству – ЈРВ
(та да још увек без скра ће ни це ПВО у на -
зи ву ви да) по че ло раз ми шља ти о пре ла -
ску на лов це пре сре та че ко ји мо гу да до -
стиг ну дво стру ку бр зи ну зву ка (Ма хов
број 2). У то вре ме ло вач ку ави ја ци ју ЈРВ
чи ни ли су ави о ни Ф-86Е „сеј бр”, ко ји су
бр зи ну зву ка мо гли да пре ма ше са мо у
по ни ра њу под ве ли ким углом. У Ко ман ди
ЈРВ би ли су отво ре ни за ана ли зу свих мо -
гућ но сти мо дер ни за ци је, без иде о ло -
шких огра ни че ња. Глав ни зах те ви би ли
су да ло вац бу де са вре мен и да се узме
ли цен ца. По себ но ин те ре со ва ње по ка -
за ли су за фран цу ски ло вац „ми раж III”
(Mi ra ge III), ко ји се у то вре ме сма трао
јед ним од нај ве ћих до ме та свет ске ави ја -
ци је. Чак су на ста ли пла но ви пре на о ру -
жа ва ња на фран цу ски ави он, али се по -
ку шај на бав ке за вр шио не слав но због
по ли тич ког кон флик та две др жа ве по во -
дом ју го сло вен ске по др шке Ал жи ру. 

У та квим окол но сти ма, по пр ви пут
по сле Ре зо лу ци је ИБ-а 1948, отво ре на је
мо гућ ност за пре го во ре са СССР-ом. Пр -

ви на го ве шта ји из Мо скве да се мо же
раз го ва ра ти о лов цу при мље ни су по чет -
ком 1960. го ди не. Ко ман да ЈРВ од мах је
за тра жи ла пре го во ре о на бав ци ли цен це
за МиГ-19. 

Ко ман дант ви да ге не рал-пу ков ник
Зден ко Уле пич во дио је де ле га ци ју ви да,
ко ја је има ла при ли ку, 1. ок то бра 1960, на
аеро дро му Ку бин ка да ви ди МиГ-19 у ле -

ту. То ком пре го во ра по -
ну ђе ни су и ли цен ца и го -
то ви ави о ни, уз огра ду да
се МиГ-19 ви ше не про из -
во ди и као ал тер на ти ва је
ре мон то ва ни МиГ-17. Ин -
си сти ра ло се на ли цен ци
као усло ву за на бав ку, па
је на за вр шном са стан ку
10. ок то бра до ма ћи ни ма
ре че но да ће се, у слу ча ју
да не бу де ни шта од МиГ-
19, мо жда по кре ну ти
про це ду ра на бав ке но вог
„са вре ме ног ло вач ког
ави о на”, ако то одо бри
вла да СССР-а. 

Исте ве че ри, на
при је му, Ју го сло ве ни су
са зна ли да се но ви МиГ-
21 већ на ла зи у се риј ској
про из вод њи. Де ле га ци ја
се вра ти ла са на ме ром да
се раз мо три по ну да, али
у Мо скви ни су би ли
срећ ни јер су про це ни ли
да су раз го во ри из не на -

да пре ки ну ти, иако је МиГ-19 по вољ но
по ну ђен. За кљу чи ли су да Ју го сло ве ни ни -
су ни на ме ра ва ли да узму ави о не, већ да
до ла ском у Мо скву при ти сну Аме ри кан -
це да по кло не још на о ру жа ња. За то су у
на став ку пре го во ра у Мо скви би ли при -
лич но твр ди. Пре ко ју го сло вен ске ам ба -
са де је 21. ја ну а ра 1961. за тра же но је
200 ави о на МиГ-21, и то 26 го то вих ави о -
на, 12 у де ло ви ма за мон та жу у ју го сло -
вен ској фа бри ци, а оста так је тре ба ло
про из ве сти по ли цен ци. По сао је тре ба -
ло да се пла ти ти кли рин шки, што је би ла
ве ли ка пред ност на бав ке из СССР-а, у
од но сну на оста ле про из во ђа че. 

Ју го сло вен ска ам ба са да оба ве ште на
је 22. мар та 1961. о по ну ди ли цен це за
МиГ-21. Пр вих 36 ави о на мо гло се до би ти
1962, а тех нич ка до ку мен та ци ја за про из -
вод њу 1963–1964. го ди не. Алер на тив на
по ну да би ла је 200 го то вих ави о на у пе ри -
о ду од 1962. до 1966. го ди не. Де ле га ци ја
ЈНА, пред во ђе на ге не рал-пот пу ков ни ком
Мар ти ном Да со ви ћем, на чел ни ком Тех -
нич ке упра ве, до шла је 20. апри ла 1961. у
Мо скву са за дат ком да при пре ми уго во ре
за на бав ку МиГ-21, са вре ме них тен ко ва и
осма трач ких и ни шан ских ра да ра. У име
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Слетања са кочећим падобраном 
на аеродрому Батајница, 
маја 1968. године

РУСКИ САЈДВИНДЕР
Ра ке те ва здух–ва здух К-13 (озна ка РВ СССР Р-3С),

ко је су пред ста вља ле глав но на о ру жа ње МиГ-21Ф-13,
на ста ле су ре вер зи бил ним про јек то ва њем аме рич ке ра -
ке те AIM-9B „сај двин дер” (Si de win der). Узо рак те аме -
рич ке ра ке те на ба вљен је из Ки не. Околности су конт-
радикторне, али, како било, ракете воде порекло са лов -
ца F-86 „сеј бр” (Sa bre), на о ру жа ним ра ке та ма АIМ-9B,
који је полетео са Формозе. Ра ке те су би ле очу ва не и
бр зо су, као из у зет но вре дан по клон, пре ба че не у Мо -
скву. У крат ком ро ку, уз ве ли ки труд, из ра ђе не су ра ке -
те К-13, ко је су мо гле да се ко ри сте за деј ство на ци ље -
ве на уда ље но сти ма од јед ног до се дам ки ло ме та ра.
Њи хов ка ли бар је 127 mm, мак си мал на бр зи на 500–550
m/s, ма са ра ке те 75,3 kg, од то га је 11,3 kg бри зант ног
екс пло зи ва. 

К-13 уве ден је у на о ру жа ње 1962. го ди не. Исте го -
ди не у де цем бру пр ви при мер ци при мље ни су у ЈРВ и
ПВО. Че ти ри ин струк то ра РВ СССР ја ну а ра 1963. по че -
ла су су са тро ме сеч ном обу ком за при пре му К-13. У ме -
ђу вре ме ну, у фе бру а ру, при мље не су две ста ни це
ППП-13 за при пре му ра ке та. Про цес уво ђе ња К-13 у
на о ру жа ње за вр шен је 1965. го ди не, ка да је из ве де но и
пр во га ђа ње на по ли го ну Бар. 



до ма ћи на пре го во ре је во дио ге не рал-
пот пу ков ник Си до ро вич. 

Че твр тог да на по до ла ску Ју го сло -
ве ни ма је по ка зан МиГ-21. Ге не рал Да -
со вић је сво је прет по ста вље не из ве стио:
„Наш ути сак о так тич ко-тех нич ким ка -
рак те ри сти ка ма ави о на је по во љан”. 

У на став ку, пре го во ри су во ђе ни у
за себ ним гру па ма – за ави он, ра дар и
тенк. Да со ви ћев тим остао је у СССР-у
ви ше ме се ци и у ме ђу вре ме ну су до би ли
по ну де и за дру гу но ву тех ни ку, укљу чу -
ју ћи ра кет ни си стем ПВО „дви на”. Це на
јед ног МиГ-21Ф-13 би ла је 576.000 кли -
рин шких до ла ра, од но сно 4,5 ми ли о на
до ла ра за ли цен цу, без ра ке та и бом би.
Те це не би ле су ви ше у од но су на оче ки -
ва ња Бе о гра да, али је Мо сква ин си сти -
ра ла на то ме да бу ду исте као и за са ве -
зни ке из Вар шав ског уго во ра. 

Ју го сло ве ни су тра жи ли ли цен цу за
ави он, мо тор и ра ке те К-13, иако је би ло
из ве сно да се не ће про из во ди ти ни мо тор
ни ра ке те. У од го во ру је од ба че на мо гућ -
ност да се про да тех нич ка до ку мен та ци ја
за оно што се не ће про из во ди ти. 

У за вр шним пре го во ри ма пот пу но
се од у ста ло од по чет них зах те ва и за тра -
же на је тех ни ка за по че так раз во ја те ри -
то ри јал не ПВО – је дан пук МиГ-21Ф-13,
ра кет ни пук си сте ма „дви на” и ра да ри
П-30, за тим за по тре бе КоВ – тен ко ви
Т-54А, са мо хот ке ЗСУ-57 и СУ-100. Уго -
вор о на бав ци са кли рин шким пла ћа њем
пот пи сан је 2. ав гу ста 1961. у Мо скви.
Пре ма том уго во ру, на о ру жа ње се из
СССР-а уво зи ло кроз пе то го ди шње пла -
но ве по по себ ним на зи ви ма. Пр ви план,
кроз ко ји су при мље ни МиГ-21Ф-13, но -
сио је на зив „Ро ма ни ја”. 

Пре ла зак на лов це ка те го ри је 2
Мaha у ЈРВ и ПВО по ду да ра са са вре ме -
ноm ка да су то ура ди ле и су сед не др жа -
ве. Чла ни це Вар шав ског уго во ра – Ма -
ђар ска, Ру му ни ја и Бу гар ска – на ба ви ле
су МиГ-21Ф-13 го то во исто вре ме но кад
и Ју го сла ви ја. Рат но ва зду хо плов ство
Ита ли је уве ло је, мар та 1963, у на о ру жа -
ње Ф-104Г, а пре о бу ка пр ве је ди ни це за -
вр ше на је 1964. го ди не.

Ба тај нич ки по че ци
Пр ва је ди ни ца РВ и ПВО на о ру жа -

на ави о ни ма ко ји су до сти за ли дво стру -
ку бр зи ну зву ка био је 204. пук са аеро -

дро ма Ба тај ни ца. По чет ком ше зде се тих
го ди на у њој су ле те ли мла зни лов ци
Ф-86Е и тре на жни дво се ди ТВ-2. У са ста -
ву пу ка би ле су 127. и 128. еска дри ла. 

Пр ви ко рак у при пре ми за пре ла зак
на но ву тех ни ку би ла је пре о бу ка је згра
од се дам пи ло та, 21 тех ни ча ра за ави он,
елек тро у ре ђа је, ра дио-уре ђа је и на о ру -
жа ње и јед ног ле ка ра. По сле из бо ра љу -
ди, фе бру а ра 1962, они су по сла ти у Рај -
ло вац на дво ме сеч ни убр за ни курс ру -
ског је зи ка. У Мо скву су до пу то ва ли 5.

ма ја и од мах су про сле ђе ни у ба зе за пре -
о бу ку у цен трал ној Ази ји – пи ло ти и део
тех ни ча ра на аеро дром Фрун зе у Кир ги -
зи ји, а оста ли тех ни ча ри у Ал ма-Ату у Ка -
зах ста ну. Ле кар ска ко ми си ја од би ла је
јед ног од њих, ко ји се вра тио ку ћи са тех -
нич ком до ку мен та ци јом за ра да ре П-30.
Пи ло ти су пр во ле те ли на МиГ-15УТИ и
МиГ-17, што је би ло од ве ли ке ко ри сти
за при ла го ђа ва ње са аме рич ке на тех ни -
ку ис точ ног по ре кла, са раз ли чи тим си -
сте мом ме ра. Про грам основ не ле тач ке
обу ке на МиГ-21Ф-13 пла ни ра но је да се
оства ри за 10,18 ча со ва на ле та. 

По сле за вр шет ка пре о бу ке, пи ло ти
и тех ни ча ри вра ти ли су се 20. ав гу ста.
Пр вих пет МиГ-21Ф-13, са еви ден циј -
ским бро је ви ма (ев.бр.) РВ и ПВО од
22501 до 22505, сле те ли су на аеро дром
у Ба тај ни ци 24. сеп тем бра 1962. го ди не.
За ко ман да ма су би ли пи ло ти РВ СССР-а.
Сле та њем је ру ко во дио Вла ди мир Абра -
мов Сје мјо но вич, ко ји је у при пре ми пре -
ле та до шао у Ју го сла ви ју. Ави о ни су у ју -
го сло вен ски ва зду шни про стор ушли по -
сле по ле та ња из Бу дим пе ште, марш-ру -
том Су бо ти ца–Ба тај ни ца. 

Осим је згра ка дра из је ди ни це, по -
моћ у пре о бу ци 204. пу ка пру жа ли су пи -
ло ти и тех ни ча ри РВ СССР-а, ко ји су
оста ли на том за дат ку чи та ве че ти ри го -
ди не. Пр ви курс пре о бу ке за пет пи ло та
пу ка во дио је ис ку сни на став ник пи лот
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Авион Л-12 из 204. пука током вежбе на аеродрому Плесо, октобра 1965.
године, у гостима код 117. пука, у то време наоружаног ловцима Ф-86Д

ПРИЈЕМ АВИОНА

По сле пр вих пет Л-12 из сеп тем -
бра 1962, сле де ћа тран ша ави о на мо -
ра ла се са че ка ти до ма ја 1963, ка да су
при мље на сле де ћа три при мер ка. Са
још пет ави о на у ав гу сту 1963. за вр шен
је при јем пр ве еска дри ле. Дру га еска -
дри ла од 14 ави о на при мље на је у јед -
ној тран ши ав гу ста 1964. го ди не. Пре -
о ста лих 12 ави о на до шли су ок то бра и
но вем бра исте го ди не. Је дан до дат ни
ави он са ев.бр. 22541 био је на док на да
за ави он 22516, ко ји је 8. апри ла 1965.
имао по жар у ле ту. Пи лот Ан гел Он -
чев ски ус пео је да сле ти, али је ште та
би ла пре ве ли ка и ави он је рас хо до ван
због не рен та бил но сти по прав ке. По -
след њи, че тр де сет пр ви Л-12, ко ми сиј -
ски је при мљен 12. ма ја 1966. го ди не. 



Пјо тр Фјо до ро вич Лу шни ков, ко ји је у
204. пук до шао ок то бра 1962, на осно ву
по себ ног ше сто ме сеч ног уго во ра. 

Је дан од про бле ма у пре о бу ци био је
не до ста так дво се да. Још то ком пре го во ра
о на бав ци МиГ-21 то пи та ње је отво ре но
и за тра же ни су дво се ди МиГ-15УТИ. Ме -
ђу тим, ру ски пре го ва ра чи твр ди ли су да
за тим не ма по тре бе и да се на јед но сед
до ла зи ди рект но по сле те о рет ске пре о -
бу ке у учи о ни ци. У 204. пу ку про це ни ли су
да ипак тре ба оства ри ти при прем ни на -
лет на дво се ди ма, па се у не до стат ку ру -
ског ави о на ле те ло на ави о ни ма аме рич -
ког по ре кла TВ-2, ко ји су већ ко ри шће ни у
РВ и ПВО. С об зи ром на то да су по ка зи -
ва чи на ТВ-2 би ли у ан гло сак сон ском мер -
ном си сте му, 1964. по че ла је уград ња ин -
стру ме на та са ме трич ким си сте мом. 

Уго во ром о на бав ци МиГ-21 ју го сло -
вен ска стра на се оба ве за ла да ће од ре -
ђе но вре ме чу ва ти као стро го по вер љи ве
так тич ко-тех нич ке ка рак те ри сти ке ави -
о на. За то се во ди ло ра чу на да чак ни ко
од при пад ни ка РВ и ПВО не ви ди но ви
ави он, ако на ње му ни је ди рект но ан га -
жо ван. Од љу ди се тра жи ло да то ком
кре та ња по аеро дро му окре ну гла ву на
дру гу стра ну од ни зо ва МиГ-ова. 

Јед на од ме ра при кри ва ња би ло је
уво ђе ње па ра лел ног си сте ма ин тер ног
озна ча ва ња, ко ји се за др жао до да нас.
Пре ма том си сте му, уме сто из вор не озна -
ке МиГ-21Ф-13 ко ри сти ла се озна ка Л-12,
пр ва у се квен ци од ре ђе ној за ло вач ке ави -
о не. За мо тор Р-11-Ф300 од ре ђе на је
озна ка ММ-12, за ра ке ту К-13 озна ка СР-
20. Не ко је, ме ђу тим, за бо ра вио ко ли ко је
вре мен ско огра ни че ње оба ве зе за шти те
по да та ка, па се ат мос фе ра по вер љи во сти
око Л-12 одр жа ва ла чак и ка да су ти ави о -
ни би ли пот пу но за ста ре ли. 

У 204. пу ку но ви ави о ни Л-12 ко ри -
шће ни су исто вре ме но са Ф-86Е, све до
1964, ка да је за вр ше но пре на о ру жа ње.
Та да је фор ма циј ски са став пу ка чи ни ло
три еска дри ле са ну ме рич ком озна ка ма
126, 127 и 128. Ти ме су за вр ше не ор га -
ни за циј ске при пре ме за фор ми ра ње пр -
вог пу ка по фор ма ци ји РВ СССР од три
еска дри ле са 12 ави о на и штаб ног оде -
ље ња са че ти ри ави о на. 

Пр ви над звуч ни пук у ЈРВ и ПВО
овла дао је сре ди ном ше зде се тих го ди на
но вом тех ни ком. По твр да за то би ло је

Због не до стат ка ло вач ко-бом бар -
дер ских ави о на ви со ких пер фор ман си, у
РВ и ПВО су оче ки ва ли да се Л-12, осим
ло вач ких за да та ка, ко ри сти у се кун дар ној
на ме ни за ва тре ну по др шку. Нај пре су уз
ави о не при мље ни са мо лансирне греде за
К-13. За то су 1966. го ди не на Л-12 по че ли
да се угра ђу ју гре да сти пот крил ни но са чи
авио-бом би БДЗ-60-21-У, пред ви ђе ни за
под ве ша ва ње лан се ра не во ђе них ра кет -
них зр на авио-бом бе од 250 или мак -
си мал но 500 ки ло гра ма. Пр ве бом бе са
Л-12 од ба че не су 1967. на по ли го ну Ту зи. 

У на о ру жа њу ЈРВ и ПВО ше зде се тих
го ди на на ла зи ла се ве ли ка ко ли чи на не -
во ђе них ра ке та аме рич ког по ре кла –
ХВАР-5. Ко ман да РВ и ПВО, у на ме ри да

29

63

Авиони Л-12 и Ф-86Д током 
шездесетих година чинили су 
главнину ловачке авијације ЈРВ и ПВО

НАЛЕТ

Ди на ми ка на ле та по го ди на ма је
сле де ћа: 1962. би ло је 49 h и 9 min,
1963. го ди не 408 h и 28 min, 1964 – 683
h и 10 min, 1965 – 1.636 h и 22 min,
1966 – 1.767 h и 26 min, 1967 – 1.687 h
и је дан ми нут, 1968 – 2.087 h и 51 min,
1969 – 1.726 h и 47 min, 1970 – 1.571 h
и 29 min, 1971 – 1.283 h и 46 min, 1972
– 1.311 h и 19 min,1973 – 1.893 h и 47
min, 1974 – 1.347 h и 51 min, 1975 –
1747 h и 18 min, 1976 – 1791 h и 20 min,
1977 – 1495 h и 16 min, 1978 – 719 h и
30 min, 1979 – 349 h и 25 min i 1980 – 2
h. Го ди не 1981. ни је било ле това. 

пр во га ђа ње ра кет них ме та РМ-3 ра ке та -
ма К-13, ко је је про ве де но ју ла 1965. из -
над цр но гор ске оба ле, на по ли го ну Бар.
Обе лан си ра не ра ке те по го ди ле су ме ту. 

Пре о бу ка пи ло та на Л-12 знат но је
олак ша на 1965, при је мом пр вих дво се -
да МиГ-21У (НЛ-12). На став ни ци ле те -
ња за Л-12 об у че ни су 1966. у Кра сно -
да ру у СССР-у, а по по врат ку у зе мљу
ушли су у са став 128. еска дри ле, ко ја је
од та да би ла на став на је ди ни ца за обу -
ку пи ло та МиГ-ова. У по чет ку су у 204.
пу ку на над звуч ним лов ци ма ле те ли пи -
ло ти ко ји су прет ход но већ са бра ли зна -
тан број на ле та. Пр вих 15 мла дих пот -
по руч ни ка при мље но је са шко ло ва ња
1966. го ди не. Они су на тре ћој, за вр -
шној го ди ни ака де ми је у Пу ли ле те ли на
ТВ-2 и Ф-86Е, а по том су у 204. пу ку
пре шли на Л-12. 

по ве ћа ва тре ну моћ МиГ-21Ф-13, за тра -
жи ла је од Ва зду хо плов но тех нич ког ин -
сти ту та, ав гу ста 1967, да ин те гри ше аме -
рич ке ра ке те на ло вац про из ве ден у
СССР-у. Из Ин сти ту та су де цем бра 1967.
по ну ди ли ана ли зу уград ње по пу лар них
„хва ров ки” у два гро зда од че ти ри ра ке -
те. За то су мо ди фи ко ва ни но са чи са ло -
ва ца-бом бар де ра Ф-84Г „тан дер џет”
(Thun der jet) и по ста вље ни на пот крил не
но са че МиГ-21Ф-13, а про ра чу на ти су и
еле мен ти за га ђа ње ни ша ном АСП-5НД. 

Ле та 1967. го ди не 204. пук по чео је
са пре на о ру жа њем на МиГ-21ПФМ
(Л-14). У од но су на Л-12, но ви МиГ-ови
има ли су ра дар, па су то би ли лов ци за све
ме те о ро ло шке усло ве и пре сре та ње но -
ћу. Ква ли тет обу ке на Л-12 до сти гао је вр -
ху нац у вре ме при је ма Л-14. На став ни ци
РВ СССР про ве ли су 1968. го ди не курс



фи гур ног ле те ња на ма лим
ви си на ма, ва зду шног бо ја и
сло же них ма не ва ра за деј -
ства по зе маљ ским ци ље ви -
ма. До та да су у бор бе ној
обу ци пи ло ти Л-12 при мар -
но ле те ли на пре сре тач ке
за дат ке у ви зу ел ним усло ви -
ма и из над обла ка, са „убр -
за њем” до два Ма ха на ве -
ли ким ви си на ма. 

Јед но од отво ре них пи -
та ња бор бе не обу ке би ло је
га ђа ње на ме те ди мен зи је
ави о на. Пр во та кво га ђа ње
про ве де но је 1966. у Астра ха ну у СССР-у
на ме ту Ла-17. Због ви со ке це не од ла ска
у ино стран ство, по ку ша ло се са пре прав -
ком за ста ре лих аме рич ких ло ва ца Ф-86Д
у ме те. Та да ни је би ло уре ђа ја за да љин -
ску кон тро лу, па је са ме том тре ба ло да
по ле ти пи лот, да је до ве де до по ли го на и
ис ко чи из ави о на. Тај план прак тич но је
про ве рен јула 1968. на по ли го ну Бар. Пи -
лот Ан то Шу та ло, из 204. пу ка, ра ке том
К-13 обо рио је Ф-86Д, из ко га је прет ход -
но ис ко чио То мо Ђе ло ше вић. Ме ђу тим,

ка ко је иска ка ње из Ф-86Д би ло пре о па -
сно за пи ло та, од у ста ло се од на став ка
ра да на ави о ни ма-ме та ма. 

У Би хаћу
Це ло куп на исто ри ја аеро дро ма Би -

хаћ би ла је по ве за на са слу жбом МиГ-21
у ЈРВ и ПВО. Ка да је 1959. за по че ла град -
ња аеро дро ма са под зем ним га ле ри ја ма
за сме штај и за шти ту ави о на, по ла зна за -
ми сао би ла је да се про ши ри аеро дром -
ска мре жа на цен трал не де ло ве др жа ве.

На и ме, ве ћи на аеро дро ма би ла је у руб -
ним про сто ри ма, из ло же на пр вом из не -
над ном уда ру про тив нич ке ави ја ци је. У
то вре ме оче ки ва ла се при ме на ну кле ар -
ног на о ру жа ња, као не ми нов ност у ору -
жа ном кон флик ту ве ли ких си ла, па се од
про јек та на та аеро дро ма Би хаћ тра жи ло
да га ле ри је пре жи ве ну кле ар ни удар сна -
ге до 20 ки ло то на. Ка да се 1967. го ди не
из град ња аеро дро ма при бли жи ла кра ју,
по че ле су и при пре ме за по се да ње но ве
ло ка ци је. За тај за да так иза бран је 117.
пук, ко ји је у то вре ме био ста ци о ни ран
на аеро дро му Пле со.

У при пре ма ма за при јем но ве тех ни -
ке из 204. у 117. пук пре шла је гру па ис -
ку сних офи ци ра пи ло та, пред во ђе на ко -
ман дан том Или јом Зла ти ћем, вр хун ским
пи ло том ко ме је по ве рен за да так осва ја -
ња но ве тех ни ке и пре ла ска у Би хаћ. У то
вре ме 117. пук чи ни ле су две еска дри ле
– 125. еска дри ла, ко ја је од ре ђе на да пр -
ва при ми Л-12 и 124. еска дри ла, у ко јој
се при вре ме но ле те ло на днев ним лов ци -
ма Ф-86Е (при вре ме но при мље ним из
оста лих ло вач ких је ди ни ца ви да због по -
тре бе да се и то ком пре о бу ке одр жа ва
стал но де жур ство у си сте му ПВО). Пи -
ло ти и тех ни ча ри 117. пу ка про шли су
пре о бу ку за МиГ у Ба тај ни ци. Из 204. пу -
ка на ред бом од 17. ју ла 1967. го ди не из у -
зе то је 12 Л-12 и два НЛ-12 за по пу ну. 

По чет ком 1968. у 117. пу ку има ли су
пу не ру ке по сла – уз пре о бу ку, ко ја је би -
ла у то ку, про ве ли су го то во пот пу ну за -
ме ну људ ства са дру гим је ди ни ца ма, а у
свој са став при ми ли су и тре ћу еска дри -
лу – 352. ло вач ко-из ви ђач ку ави ја циј ску
еска дри лу, од ре ђе ну за при јем но вих
ави о на МиГ-21Р (Л-14и). 

Ко нач но, пр ви ави о ни по ле те ли су
из Пле са и сле те ли у Би хаћ 27. ма ја 1968,
по сна жном про лећ ном пљу ску. У ка би ни
пр вог ави о на био је ко ман дант пу ка Или -
ја Зла тић. Нај пре су пре ба зи ра ни ко ман -
да пу ка и 125. еска дри ла. У на ред на че -
ти ри ме се ца у Би хаћ су са пре о бу ке до -
шле 124. и 352. еска дри ла и пук је од је -
се ни био у пу ном са ста ву. 

Ле та 1968. го ди не аеро дром Би хаћ
пр ви пут је при мио го сте, и то ино стра -
не. Глав ном ко ман дан ту РВ СССР мар ша -
лу Кон стан ти ну А. Вер ши њи ну при ка за -
но је бр зо из вла че ње ави о на из га ле ри је
и по ле та ње са по лет них ста за ко је су из -
во ди ле из под зе мља. Де сет Л-12 при ка -
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Л-12 у подземној галерији објекта „Клек”

Л-12 после задатка увлачили
су се у подземне галерије
електричним тегљачима



за ло је пре стиж ЈРВ и ПВО са -
мо не ко ли ко сед ми ца пре ин -
ва зи је Вар шав ског уго во ра на
Че хо сло вач ку. Шест пи ло та,
ко ји су за ту при ли ку до шли
из 204. пу ка, при ка за ли су
сло же не ма не вре за деј ство
по зе маљ ским ци ље ви ма.

То ком рад ног вре ме на,
21. ав гу ста 1968, уз бу ње не су
је ди ни це ЈРВ и ПВО и за бра -
ње ни су сви кон так ти из ван
вој них обје ка та. Ави о ни су
рас тре си то раз ме ште ни у
кру гу аеро дро ма и ужур ба но
се при пре ма ла од бра на. Због
при кри ва ња ствар них од брам -
бе них при пре ма, све ак тив но -
сти на зва не су ве жба „Ава ла”.
У то вре ме у са ста ву ЈРВ и
ПВО на ла зи ло се 38 Л-12, али

ли у бли зи ни ави о на, при пре мље ни за
по ле та ње у ро ку од се дам ми ну та. Сви
оста ли ави о ни би ли су у при прав но сти
број 3, ко ја обез бе ђу је по ле та ње у ро -
ку од 30 ми ну та.

Услед по тре бе да се оја ча ју сна ге
ПВО, пи ло ти 124.  ескадриле ра ни је су по -
ву че ни са пре о бу ке на МиГ-21 и сви су 6.
сеп тем бра би ли у Би ха ћу. Шест да на ка -
сни је из 204. пу ка у 117. пре ба че но је 11
Л-12, да би се урав но те жио број ло ва ца
по је ди ни ца ма и обез бе ди ла тех ни ка за
за вр ше так пре на о ру жа ња би хаћ ког пу ка.
Осим 124. и 125. еска дри ле, са Л-12 је на -

о ру жа на 352. еска дри ла, ко ја је због ве -
жбе „Ава ла” уве де на у ли сту де жур них
бор бе них је ди ни ца. То ком те ве жбе у 204.
пу ку Л-12 су ко ри шће ни још са мо у 127.
еска дри ли, ко ја је за др жа на на ма тич ном
аеро дро му, а но ви Л-14 из 126. и 128.
еска дри ле пре ле те ли су на аеро дро ме Ту -
зла и Ла ђев ци. 

У јед ном слу ча ју про гла ше на је ла -
жна уз бу на јер су ра да ри от кри ли ве ли -
ки број ци ље ва ко ји ула зе у ва зду шни
про стор Ју го сла ви је са се ве ра, из Ма -
ђар ске, пра те ћи ток Ду на ва. Ко манд но
ме сто 204. пу ка при ми ло је знак „Гу сар”
– био је то код на ко ји су мо ра ли да по -
ле те сви ави о на из де жур ства. У су мрак
су по ле те ли мла ди пи ло ти, без обу ке у
ноћ ном ле те њу. Пре сре та чи ни су на шли
ци ље ве и вра ти ли су се. Про це ње но је
да су ла жну ра дар ску сли ку ство ри ле је -
ди ни це за елек трон ско оме та ње Вар -
шав ског уго во ра ста ци о ни ра не у Ма -
ђар ској.

По сле че хо сло вач ке кри зе, од је се -
ни 1968, бор бе на обу ка вра ти ла се у нор -
ма лу. На ста вље но је са осва ја њем Л-12,
али уз до ста те шко ћа, пре све га због ло -
ших и не ста бил них ме те о ро ло шких при -
ли ка у Би ха ћу. Због то га, ка ко би оства -
ри ле пла ни ра ни план ле тач ке обу ке,
еска дри ле су у зим ском пе ри о ду од ла зи -
ле на аеро дром Зе му ник. 

Вре ме ном су се пи ло ти при ла го ди ли
тим при ли ка ма и ушли у ру ти ну. Но ви
аеро дром 3. ма ја 1969. го ди не по се тио је
мар шал Ти то. При ка за но је деј ство шест
ави о на по ци ље ви ма на зе мљи. На жа -
лост, у по врат ку са тог ле та је дан пи лот
ни је из ву као стај ни трап, сле тео је на
труп и у ве ли кој бр зи ни по ки дао за у став -
ну мре жу. Ави он је из ле тео са пи сте, по -
сле не ко ли ко ско ко ва уда рио у вр та чу и
по ло мио се на два де ла. Сна га удар ца из -
ба ци ла је пи ло та са се ди шта и он је под -
ле гао по вре да ма два и по са та по сле уде -
са у би хаћ кој бол ни ци. 

На осам Л-12 пи ло ти 352. еска дри ле
одр жа ва ли су тре на жу до ју ла 1969. го -
ди не, ка да су те ави о не пре да ли у 124. и
125. еска дри лу и у за ме ну при ми ли осам
Л-14 из 204. пу ка. 

Пре на о ру жа ње 204. пу ка на но ви
МиГ-21М (Л-15) по че ло је 1970, па је део
Л-14 осло бо ђен за пре на о ру жа ње 124.
еска дри ле. То ком 1971. на Л-14 пре шла

31

63
УДЕСИ 

То ком 19 го ди на слу жбе у РВ и ПВО, од 41
МиГ-21Ф-13 у уде си ма је уни ште но 17 ави о на. Пр -
ви је из гу бљен 20. ју на 1964, ка да је по ги нуо пот -
по руч ник Здрав ко Ста нић на ави о ну ев. бр. 22513,
на за дат ку убр за ња до бр зи не 1,5–1,6 Ma ha, на ви -
си ни од 13.000 ме та ра. На Л-12 је у раз ли чи тим
окол но сти ма жи вот из гу би ло 11 пи ло та (де вет пот -
по руч ни ка, је дан по руч ник и један мајор). 

Пре вр та ње ави о на пре жи вео је је дан пи лот,
ко ји је био те шко по вре ђен, али је ка сни је на ста -
вио пи лот ску ка ри је ру у ЈРВ и ПВО. Два пи ло та
пре жи ве ла су уде се у ко ји ма су ави о ни рас хо до ва -
ни због не рен та бил но сти по прав ке. Са мо три пи -
ло та ис ко чи ла су из Л-12 и три се приземљила без
повреда. У четири катастрофе пилоти су активи-
рали седиште СК, али нису преживели. У тренутку
искакања три пилота нису имала потребну висину
и један је ударио у авион. 

је са мо 26 би ло ис прав но. На аеро дро му
Би хаћ то ком ве жбе „Ава ла” би ла су у при -
прав но сти број 1 стал но че ти ри Л-12 са
пи ло ти ма у ка би на ма, при кљу че ним
агре га ти ма за по кре та ње ави о на, на о -
ру жа них са по две ра ке те К-13. Пре ма
так тич ким пра ви ли ма, тре ба ло је да
ави о ни кре ну у пре сре тач ки за да так у
ро ку од два до пет ми ну та од тре нут ка
при је ма на ре ђе ња за по ле та ње са ко -
манд ног ме ста. Још осам ави о на – че ти -
ри из сва ке од еска дри ла – би ли су у
при прав но сти број 2, од но сно са пи ло -
ти ма и тех ни ча ри ма ко ји су се на ла зи -

Са подтрупним резервоаром горива и лансирним гредама
за ракете АПУ-13, али без ракета. На бочној страни авиона 
види се аеродинамичка облога топа НР-30.



је и 125. еска дри ла. Ави о ни Л-12 про сле -
ђе ни су да ље, у тре ћи ло вач ки пук ЈРВ и
ПВО, ко ји је ко ри стио МиГ-ове. 

Крај каријере

На аеро дро му Пе тро вац 1968. го ди -
не фор ми ран је 83. ло вач ки ави ја циј ски
пук, на о ру жан лов ци ма Ф-86Д, ко ји су
пре у зе ти од 117. пу ка по сле при је ма Л-12.
Са мо две го ди не ка сни је у Пе тро вац су
по че ли да при сти жу Л-12, ко ји су би ли ви -
шак у би хаћ ком пу ку по сле до ла ска Л-14.
Од две еска дри ле 83. пу ка на Л-12 пр ва је
пре шла 130. еска дри ла, ко јој је на ред бом
ко ман де ви да (из ок то бра 1970. го ди не)
пре да то осам Л-12 и два НЛ-12 из 124. и
128. ескадриле.  

Осам Л-12 из бихаћке 125. ескадриле
предато је марта 1971. године 123. ес ка -
дрили и тиме се завршило пренаоружање
МиГ-овима трећег ловачког пука у ЈРВ и
ПВО. Још Л-12 примљено је у 83. пук то -
ком 1971. и 1972. године после ремонта у
за во ду „Змај” и 128. ескадриле, у којој се
до тада за потребе преобуке пилота над -
звуч не авијације одржавало одељење са
Л-12. 

У време пре о бу ке 83. пу ка за вр ша -
ван је но ви аеро дром При шти на. По узо -
ру на обје кат „Клек” у пла ни ни Го леш, из -
ра ђен је обје кат „Руд ник”, али са ма ње
сло же ним си сте мом за шти те. На тај
аеро дром 83. пук пре ба зи рао је сеп тем -
бра 1972. и ујед но је пре фор ми ран у 83.
ави ја циј ску бри га ду, у ко јој је, уз ло вач ке
еска дри ле, био ба та љон ва зду шног осма -
тра ња, ја вља ња и на во ђе ња. Та кав са став
пред ста вљао је за о кру же ну це ли ну за
ПВО ис точ ног де ла Ју го сла ви је. 

Слу жба Л-12 у При шти ни ни је би ла
ду гог ве ка јер су за стан дар де се дам де -

се тих го ди на то би ли за ста ре ли лов ци.
Све те же су се одр жа ва ли, јер се ре зер -
вни де ло ви ни су про из во ди ли још од
1968. го ди не. 

У 130. еска дри лу ав гу ста 1977. при -
мље ни су Л-15. По сле за вр шет ка при је -
ма но ве тех ни ке, но вем бра 1977. го ди не
рас хо до ва но је 12 Л-12, а 14 је за др жа но

је у 123. еска дри ли за по -
тре бе обу ке мла дих пи ло -
та ко ји су пр во до ла зи ли у
ту еска дри лу. 

Од 1979. го ди не и
123. еска дри ла је при ма ла
пр ве Л-15, али због не до -
стат ка ави о на у тој ва ри јан -
ти на ста ви ла се обу ка на Л-
12, но са мо до за вр шет ка
го ди не. У 1980. го ди ну Л-12
су ушли као ре зер ва пу ка.
По след њи проб ни ле то ви
из ве де ни су мар та 1980. и
од та да Л-12 ви ше ни су по -
ле те ли. Чу ва ни су све до
11. ма ја 1981, ка да је са ве -
зни се кре тар за на род ну
од бра ну ге не рал ар ми је
Ни ко ла Љу би чић пот пи сао
ре ше ње о по вла че њу Л-12
из на о ру жа ња. 

То ком слу жбе у ЈРВ и
ПВО на ави о ни ма Л-12
оства ре но је 23.559 ча -
со ва и 15 ми ну та на ле та.
Број ка ма ипак не мо же
да се из ра зи чи ње ни ца
да је на Л-12 ство ре на
ели та ло вач ке ави ја ци је
и са вре ме ни ин те гри са ни
си стем ПВО са де жур -
ном па ром МиГ-ова, ка -
кав још увек чу ва не бо
Ср би је. ƒ

Алек сан дар РА ДИЋ
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ТТ ОДЛИКЕ МиГ-21 Ф13 (Л-12)

По гон ска гру па:
– тру бо мла зни мо тор ...........................Р-11Ф-300 (ММ-12)
– по ти сак............................3.822 daN без ДС и 5.625 са ДС
– го рив ни си стем..............11 ре зер во а ра за 2.470 l го ри ва
– под ве сни ре зер во ар....................................................480 l
Ди мен зи је:
– раз мах кри ла ...........................................................7,154 m
– ду жи на са пи то це ви...............................................15,76 m
– ду жи на без пи то це ви............................................13,46 m
– ви си на.......................................................................4,806 m
– по вр ши на кри ла..........................................................23 m²
Ма са:
– пра зан......................................................................5.050 kg
– ма са у по ле та њу са две ра ке те ва здух–ва здух и пот -
труп ним ре зер во а ром го ри ва..................................7.931 kg
Пер фор ман се:
– мак си мал на до зво ље на бр зи на........................2.125 km/h  
– мак си мал на бр зи на са ра ке та ма К-13 1.100 km/h 
на ви си на ма до 5.000 m, 1.200 km/h на ви си на ма
5.000–12.300 m и на ве ћим ви си на ма 2 Ma ha
– по чет на бр зи на пе ња ња на мак си мал ном ре жи му 

мо то ра..............................................................130–140 m/s
– бр зи на пе ња ња на фор са жу са две К-13 до ви си не 

од 10.000 m...............................................................3,2 min
– вр ху нац ле та са К-13.............................................19.000 m
– ду жи на за ле та за ви сно од ма се....................750–1.200 m
– ду жи на по ле та ња до ви си не од 25 m за ви сно 

од ма се..........................................................1.400–2.300 m
– ду жи на сле та ња са ви си не од 25 m......................2.500 m
На о ру жа ње: НР-30, ка ли бра 30 mm са 60 ме та ка, два
пот крил на но са ча са две ра ке те ва здух–ва здух Р-3С (СР-
20) или два лан се ра УБ-16-57У или Л-57-12 за 16, од но сно
12 не во ђе них ра кет них зр на 57 mm или осам не во ђе них
ра кет них зр на ХВАР-5 или две авио-бом бе ФАБ-500, ФАБ-
250 или ФАБ-50 или две пла ме не авио-бом бе ПЛАБ-200

Средином седамдесетих година Л-12 били су
застарели у основној намени. У то време су се
пилоти 83. пука у обуци све више усмеравани
на задатке ватрене подршке.
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Ла ко те рен ско во зи ло „За ста ва-ка ми о на” – НТВПК

Л
а ко те рен ско, не бор бе но во -
зи ло, оп ште на ме не, но си во -
сти 1,4 то не, нов је про из вод
кра гу је вач ке фа бри ке „За -
ста ва-ка ми о ни”. Иако још

не ма по пу лар ни на зив јер је реч о функ -
ци о нал ном мо де лу, већ са мо скра ће ни -
цу – НТВ ПК (но во те рен ско во зи ло про -

ду же не ка би не), успе шно је про шло
свој пр ви тест во жњом. Не дав но је на -
пу сти ло фа брич ки круг и пре шло пр ве
ки ло ме тре по те ре ну, про би ја ју ћи се по -
не кад стр мим, блат ња вим ста за ма до
Цр ног вр ха на Гле дић ким пла ни на ма. 

Про шло је ас фалт ним и ма ка дам -
ским пу те ви ма, а те сти ра на је и во жња

Функ ци о нал ни мо дел те ре на ца „За ста ва-ка ми о на”, но си во сти 1,4 t,
пот пу но је јед но став не из ра де, соп стве не про из вод ње и ди зај на,
има мо гућ ност при је ма сва ке мо то-про пул зив не гру пе – мо тор, 
ме њач, ре дук тор мо гу да бу ду од ра зних про из во ђа ча. Ка ро се ри ја је
пра вље на на мо ду лар ном прин ци пу, зна чи мо же би ти за 2+1 и 5+1
пут ни ка, а пре ма про јек ци ји раз во ја мо ћи ће да слу жи за пре воз
укуп но де сет пут ни ка–вој ни ка.

ДДООММААЋЋИИ
ТЕРЕНАЦ

Q8
Typewriter
65



по шљун ко ви том те ре ну и реч ним га -
зом. По ред во за ча, у тој проб ној во жњи
про ве зли су се они ко ји су за ње гов на -
ста нак за слу жни – че ти ри ин же ње ра
кон струк то ра и ди рек тор тех нич ко-тех -
но ло шког раз во ја. И на кон ви ше ча сов -
них про ба, успе шно се вра ти ло у фа бри -
ку, без от ка за.

На ста нак
За раз ли ку од

оста лих во зи ла, ко ја
су про из ве де на у тој
по зна тој кра гу је вач -
кој фа бри ци, ово но во
раз ли ку је се по то ме
што је ис пу ни ло је дан
од те жих зах те ва Ми -
ни стар ства од бра не –
да бу де у што је мо гу -
ће ве ћој ме ри до ма ћи
срп ски про из вод и не -
за ви сан од „Иве ка”,
та ко да не ма ни ка квих
тех но ло шких или уго -
вор них огра ни че ња у
сми слу ње го ве евен -
ту ал не про да је не где
у ино стран ству. То ни -
је слу чај са оним кра -
гу је вач ким во зи ли ма
ко ја су ба зи ра на на
„Иве ко” тех но ло ги ји и
ре ше њи ма. На рав но,
из воз је дру ги циљ, а
пр ви да НТВ ПК по -

ста не ла ко те рен ско во зи ло ко јим би се
опре ма ла на ша вој ска. 

На ста ло је на ба зи кла сич ног ка ми о -
на, исте то на же, али у ва ри јан ти сингл ка -
би не, ко ја је скре ну ла па жњу јав но сти на
про шлом сај му на о ру жа ња и вој не опре -
ме „Парт нер”. Ме ђу тим, но ви зах тев из
Ми ни стар ства од бра не био је да на ред -

ни те ре нац не бу де кла си чан ка ми он већ
те рен ско не бор бе но вој но во зи ло са про -
ду же ном ка би ном за пре воз 5+1 пут ни ка
и ко ри сном но си во шћу од 1,4 то не. Ка да
су ис пу ње ни основ ни зах те ви, ње гов раз -
вој де фи ни сан је као ис тра жи вач ко-раз -
вој ни за да так, ко ји ће де лом фи нан си ра -
ти Ми ни стар ство од бра не. 

Функ ци о нал ни мо дел је у „За ста ви-
ка ми о ни ма” раз ви јен у ве о ма крат ком
пе ри о ду – од 11. ја ну а ра до 15. апри ла
ове го ди не. У раз вој је би ло укљу че но 10
ин же ње ра, од ко јих су пе то ри ца би ла
стал но ан га жо ва на на том за дат ку. Тре -
ба по ме ну ти и то да им је по сао био
олак шан јер су на про јек то ва њу сингл
ка би не за прет ход но во зи ло ин же ње ри
ра ди ли 13–14 ме се ци. 

Нов мо дел је пот пу но јед но став не
из ра де, соп стве не про из вод ње и ди зај на
и има мо гућ ност при је ма сва ке мо то-про -
пул зив не гру пе. Зна чи, мо тор, ме њач, ре -
дук тор мо гу да бу ду од ра зних про из во -
ђа ча, а не уско ве за ни за „Иве ка”.

Вре дан па жње је и по да так о уште -
ди не ма лих сред ста ва ко ри шће њу са вре -
ме не тех но ло ги је и од ре ђе них про грам -
ских па ке та при ли ком про јек то ва ња. На -
и ме, про јек то ва њем је из бег ну то ула га -
ње у ала те по треб не за та ко зва но ду бо ко
из вла че ње ка ро се риј ских де ло ва за јед но
та кво во зи ло, ко ји би ко шта ли 15 ми ли о -
на евра. „За ста ви ни” ин же ње ри су на
осно ву 3Д про јек то ва ња узе ли обри се и
на пра ви ли нео п ход не ала те (та ко зва не
ма ска ре), за хва љу ју ћи ко ји ма се обез бе -
ђу је да сва ка ка би на бу де исто вет на. 

Ка рак те ри сти ке
Ко је су ка рак те ри сти ке тог во зи ла?

Оно има са вре ме ну мо то ри за ци ју, ква -
ли тет ну тран сми си ју, ква ли тет не ме ха -
нич ке бло ка де, стал ни по гон на сва че -
ти ри точ ка, са цен трал ним ди фе рен ци -
ја лом. Пред њи и зад њи по гон ски мост и
сва три ди фе рен ци ја ла има ју бло ка де са
елек трич ним ко ман да ма. Опре мље но је
ма ло ли тра жним ди зел мо то ром EURO 3,
а мо же и EURO 4 и 5, „ка минс” од 2.800
ку би ка и 130 КС.

Но во у од но су на ра ни ја во зи ла је -
сте са вре ме ни ја опре мље ност ком по не -
на та – ко ман де по пут све та ла, елек тро-
ин ста ла ци ја, елек тро-ин стру ме на та, оп -
ре ма ње ин стру мент-та бле. За све то су
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на ба вље не вој не вер зи је свет ских про -
из во ђа ча, по пут аустриј ског PIK AS-а. 

Ком фор ни ја је и ка би на, у од но су на
два про то ти па ко ја се ис пи ту ју у ТОЦ-у
– не што је ши ра и ду жа и ме ђу о со вин -
ски раз мак пред њег по гон ског и зад њег
по гон ског мо ста је не што ду жи, а ни је
угро жен по преч ни ра ди јус пре ла ска. 

Ка ро се ри ја је пра вље на на мо ду -
лар ном прин ци пу, зна чи мо же би ти за
2+1 и 5+1 пут ни ка. Ово те рен ско во зи -
ло на ме ње но је за тран спорт те ре та до
1.400 kg, за јед но ми но ба цач ко оде ље -
ње. Мо же да но си 32 сан ду ка му ни ци је,
да ву че ми но ба цач 1.700 kg и јед но ми -
но ба цач ко оде ље ње. Или 1.400 kg са
2+1 пут ни ка, а пре ма про јек ци ји, мо ћи
ће да слу жи за пре воз укуп но де сет пут -
ни ка–вој ни ка. 

Је дан од зах те ва из Ми ни стар ства
од бра не био је про јек то ва ње зад њих
вра та и он ће би ти ре а ли зо ван у на ред -
ној, дру гој фа зи. На пра ви ће се зад ња
вра та ко ја би тре ба ло ујед но да бу ду но -
се ћа за ре зер вни то чак. То ће би ти ура -
ђе но у што кра ћем ро ку. У фа бри ци се
на да ју да ће им фи нан сиј ску по др шку
пру жи ти два ми ни стар ства – од бра не и
еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја. 

По сто ји мо гућ ност да во зи ло има
ви тло, кли му или дру ге оп ци је и то ће
би ти до да то пре ма зах те ви ма Ми ни -
стар ства од бра не. Сем то га, во зи ло са
2+1 или 5+1 пут ни ка мо же у ка ро се риј -
ском де лу да има над град њу као што је
са ни тет, ра дио-ста ни ца, сер ви сна слу -
жба, по крет на ра ди о ни ца и дру го, а во -
зи ло 2+1 оста ло би за пре воз ло ги стич -
ких ства ри.

Ина че, у про јек то ва њу и из ра ди
функ ци о нал ног мо де ла за до во ље ни су
сви тра же ни так тич ко-тех нич ки зах те ви.

Пер спек ти ва
Тре ба ис та ћи да

ова ква кон струк ци ја,
од но сно плат фор ма,
не омо гу ћа ва ни во
оп те ре ће ња са до -
дат ном ба ли стич ком
за шти том. До ду ше,
по сто је пла но ви и
раз ми шља ња да се
на пра ви ла ко оклоп -
но во зи ло са ја чим

мо то ром и ја чим под во -
зом, ко је би има ло слич -
не пер фор ман се. 

Ка ква је да ља суд би -
на но вог те рен ца? На ред -
ни за да так ње го вих кон -
струк то ра и рад ни ка је да
во зи ло про ђе 1.000 km ка -
ко би се спро ве ла оба ве -
зна ин тер на ис пи ти ва ња.
Кад се тај услов за до во љи,
во зи ло ће пре у зе ти Вој но -
тех нич ки ин сти тут и пре -
да ти Тех нич ком опит ном
цен тру на да ља ис пи ти ва -
ња – да про ђе сле де ћих
25.000 km и до ка же сво ју
из др жи вост и трај ност,
ка ко би на кра ју, ако бу ду
за до во ље ни сви зах те ви,
би ло уве де но у опре му
Вој ске Ср би је. Про из вод
мо ра да бу де функ ци о на -
лан, у ком фо ру и лук су зу
при ме ре ном вој сци, без -
бе дан у упо тре би и ста би -
лан у ква ли те ту.

Ка ко је Вој ска Ср би -
је ис ка за ла по тре бу да се
у на ред них не ко ли ко го -
ди на опре ми са око 1.400
во зи ла те ка те го ри је, у
фа бри ци „За ста ва-ка ми о -
ни” се на да ју да ће њи хо -
ви те рен ци до бро про ћи
и би ти уве де ни у опе ра -
тив ну упо тре бу Вој ске.
Ако се то оства ри и кре -
не про из вод ња, овај про -
грам би ан га жо вао 200 до
300 рад ни ка и са чу вао
њи хо ва рад на ме ста. То
би им, пре ма ре чи ма чел -
них љу ди, омо гу ћи ло пре -
по род и да ло но ву сна гу. 

Чи ње ни ца да су за по сле ни ус пе ли
да у ве о ма крат ком ро ку кон стру и шу
функ ци о нал ни мо дел но вог те рен ца ко -
ји на сво јој пр вој во жњи ни је имао от -
ка за, го во ри о то ме да та фа бри ка жи -
ви, да у њој има зна ња, ис ку ства, тех но -
ло шке ди сци пли не и во ље да на ста ве
да ље. То би би ло још лак ше уз стра те -
шког парт не ра из њи хо ве бран ше. ƒ

Ми ра ШВЕ ДИЋ
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ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
Mо тор

– тип - (EURO 3)……….......................CUM MINS ISF 2.8
– вр ста ........................................ди зел, че тво ро такт ни 

с ди рект ним убри зга ва њем
– број и рас по ред ци лин да ра.............................че ти ри 

вер ти кал на у ли ни ји
– преч ник и ход кли па..................................94×100 mm
– за пре ми на ци лин дра....................................2.800 cm3

– мак си мал на сна га при 3.200 min-1.....96 kW (130 КС)
Ме њач

– тип...................................................................5S 400ZF
– број сте пе ни пре но са..............................5+ход на зад

Ди мен зи је во зи ла (mm)
– раз мак осо ви на ...................................................3.000 
– мак си мал на ду жи на ............................................4.830
– мак си мал на ши ри на .......................................... 2.100
– пред њи пре пуст .................................................... 850
– зад њи пре пуст ...................................................... 980
– ра спон пред њих точ ко ва ................................... 1.790
– ра спон зад њих точ ко ва ......................................1.734
– кли ренс....................................................................260

Ди мен зи је сан ду ка (mm)
– ду жи на .................................................................1.230
– ши ри на ...............................................................  1.960
– ви си на .....................................................................400

Ма се во зи ла (kg)
– ма са во зи ла спрем ног за во жњу са во за чем ....3.000 
– ко ри сна но си вост ...............................................1.500 
– ма са во зи ла са пу ним оп те ре ће њем .................4.500
– мак си мал но до зво ље но оп те ре ће ње на пред њој 

осо ви ни ...............................................................2.000
– мак си мал но до зво ље но оп те ре ће ње на зад њој 

осо ви ни .............................................................. 2.800
Точ ко ви

– пне у ма ти ци ....................255/100 R16 MIC HE LIN XZL
– на плат ци .........................................................6,50×16

Елек трич ни уре ђа ји
– на пон елек трич не ин ста ла ци је ...........................12 V
– аку му ла тор ...........................................................97Ah

Коч ни це – ABS + EBD + ABD



Р
ат на ис ку ства из бор би во ђе них
1941. го ди не ука за ла су Цр ве -
ној ар ми ји на по тре бу раз во ја
са мо ход не ар ти ље ри је, ко ја је
до та да би ла пот пу но за не ма ре -

на. На пле ну му одр жа ном 14. и 15. апри -
ла 1942. го ди не пред став ни ци Цр ве не
ар ми је, Ар ти ље риј ског ко ми те та ГРАУ,
На род ног ко ме са ри ја та на о ру жа ња (НКВ)
и ин ду стри је од лу чи ли су да се хит но
про јек ту ју са мо хот ке за по др шку пе ша -
ди је на ба зи ди ви зиј ског то па 76 mm

ЗИС-3 и ха у би це 122 mm М-30, за тим са -
мо хот ке за уни шта ва ње фор ти фи ка ци ја
са ха у би цом 152 mm МЛ-20 и са мо ход но
про тив а ви он ско ору ђе 37 mm 31К. 

Др жав ни ко ми тет од бра не, као нај -
ви ше те ло у про це су од лу чи ва ња, одо -
брио је за кључ ке пле ну ма и ју на 1942. го -
ди не про јек тан ти су по че ли ужур ба но да
ра де. Ко ор ди на тор свих ак тив но сти био
је по себ ни би ро На род ног ко ме са ри ја та
тен ков ске ин ду стри је, пред во ђен Се мје -
ном Алек сан дро ви чем Гин збур гом, ко ји
се раз во јем са мо ход них ору ђа ба вио још
од три де се тих го ди на. 

Убр зан раз вој
Већ ле та 1942. го ди не на по ли го ну су

би ли про то ти по ви са мо хот ки 37 и 76 mm
са тен ков ским то пом ЗИС-5, ко ји су на -
ста ли у 37. за во ду из Свер длов ска на ба -
зи ла ких тен ко ва Т-60 и Т-70. У то вре ме,
због не мач ког про до ра до Ста љин гра да,
про из вод ња тен ко ва би ла је при о ри тет,
па је уво ђе ње са мо хот ки у се риј ску про -
из вод њу при вре ме но од ло же но. 

У ме ђу вре ме ну, 38. за вод „Куј би -
шев” из Ки ро ва по ну дио је но во ре ше ње
са мо хот ке са ору ђем ЗИС-3, на ба зи тен -
ка Т-70, под рад ном озна ком СУ-12. Те ло
тен ка про ду же но је са 4.285 ми ли ме та ра
на 5.250 и уме сто пет, има ло је шест пот -
пор них точ ко ва. Два мо то ра пре ме ште -
на су из зад њег у пред њи део те ла и на
тај на чин осло бо ђе ни про стор ис ко ри -
шћен је за сме штај сан ду ча сте на до град -
ње са „зи сом”. Уме сто погонске групе
ГАЗ-203, ка ква се ко ри стила на Т-70, на
са мо хот ку је угра ђена сли чана група
ГАЗ-202 исте снаге од 52,2 kW (70 КС).
Сва ку гу се ни цу по кре тао је по је дан мо -
тор, па су има ле не за ви сне ме ња че. 

Про це њи ва ло се да је ла ки тенк
пре ма га ба ри ти ма нај бо ље ре ше ње за
уград њу ЗИС-3 и да пре у сме ра ва ње про -
из вод ње Т-70 пред ста вља нај ма њи гу би -
так за Цр ве ну ар ми ју, у ко јој ни су има ли
слу ха за ши ру при ме ну ла ких тен ко ва.
На и ме, сла бо за шти ће ни тен ко ви има ли
су пре ве ли ке гу бит ке на Ис точ ном фрон -
ту, за си ће ном про тив тен ков ским ору ђи -
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САМОХОДНИ ЗИС
Ви со ки ква ли тет то па 76 mm
ЗИС-3 био је до бра 
пре по ру ка за из ра ду 
са мо ход ног ору ђа СУ-76. 
То су у ра ту би ла ко ри сна
ору ђа, али ни ка да ни су 
по ста ла оми ље на, пре све га
због ло ших усло ва за рад
по слу ге. 



ма, па су не ра до ко ри шће ни за на мен ске
из ви ђач ке за дат ке. Пан цир не пло че од
10 и 15 mm би ле су пре сла ба за шти та за
тенк, али не и за са мо хот ку ко ја ни је тре -
ба ло да бу де из ло же на ди рект ној ва три
про тив ни ка. По ред то га, оче ки ва ло се да
ће се ли ни је за Т-70 ла ко кон вер то ва ти
на са мо хот ку, јер је реч о већ до бро уход -
ној про из вод њи, за сно ва ној на јед но -
став ним тех но ло шким ре ше њи ма, као
што је на при мер ва ре ње пан цир них пло -
ча. Тенк и са мо хот ка по го ње ни су ма сов -
но про из во ђе ним ауто мо бил ским бен -
зин ским мо то ри ма. 

Чла но ви др жав не ко ми си је, но вем -
бра 1942. го ди не, уве ри ли су се на по ли -
го ну у од ли ке са мо хот ке из ра ђе не у 38.
за во ду и пред ло жи ли су да се уве де у на -
о ру жа ње под озна ком СУ-76. 

Пре кра ја 1942. го ди не на род ни ко -
ме сар од бра не пот пи сао је ди рек ти ве о
фор ми ра њу 30 са мо ход них пу ко ва Ре зер -
ве вр хов ног ко ман до ва ња са са мо хот ка -
ма 76 mm СУ-76 и 122 mm СУ-122. Пр ва
пар ти ја од 25 СУ-76 за вр ше на је 1. ја ну а -

цом два па ра лел но угра ђе на мо то ра. За -
тим, прак са је по ка за ла да је во за чу те шко
да ко ри сти два ме ња ча. За ре ше ње тог
про бле ма тре ба ло је утро ши ти до ста вре -
ме на, па је 21. мар та 1943. го ди не про из -
вод ња Су-76 при вре ме но об у ста вље на.
Гин збург је, за ка зну због не до ста та ка на
СУ-76, по слат на фронт. Из гу био је жи вот
у бор ба ма у Кур ској обла сти. 

Да би се на док на дио не до ста так са -
мо хот ки на фрон ту, а као пре ла зно ре ше -
ње, у 37. за во ду до би ли су за да так да из -
ра де 200 са мо хот ки 76 mm на ба зи не мач -
ких тен ко ва Pan cer III из рат ног пле на.
Мо ди фи ко ва ни тен ков ски то по ви 76 mm
Ф-34 угра ђе ни су до де цем бра 1943. го -
ди не на 201 Су-76И (ино стра на ја).

Мо ди фи ка ци ја 
У ме ђу вре ме ну, у 38. за во ду Ни ко ла -

ја Алек сан дро ви ча Астро ва (слав ни кон -
струк тор под чи јим је вођ ством пре и за
вре ме Дру гог свет ског ра та на ста ло не ко -
ли ко ла ких тен ко ва), ужур ба но су ра ди ли
на от кла ња њу не до ста та ка Су-76. По шли
су од мо дер ни зо ва ног тен ка Т-70М и по -
ста ви ли мо то ре је дан иза дру гог, са је ди -
ном осо ви ном, де сно од во за ча, уме сто је -
дан по ред дру гог. Уме сто ГАЗ-202 угра ђи -
ва не су погонске групе ГАЗ-603 (мотори
ГАЗ-70-6004 и 6005), као на Т-70. 

Ка ко би по бољ ша ли усло ве ра да по -
са де, у 38. за во ду су на мо ди фи ко ва ној
СУ-76 ски ну ли пан цир ну пло чу из над
бор бе ног оде ље ња. На и ме, због ло ше
вен ти ла ци је у ску че ном про сто ру, а са
ре ла тив но сна жним ору ђем, де ша ва ло се
да по са да на стра да од ди ма и ва тре ба -
рут ног пу ње ња. 

Мо ди фи ко ва на са мо хот ка Су-76М
уве де на је у се риј ску про из вод њу у 38. за -
во ду ју на 1943. го ди не. Због по тре бе за
ве ли ким ко ли чи на ма тих ору ђа, по кре ну -
те су још две про из вод не ли ни је у ГАЗ-у
у Гор ком и 40. за во ду у Ми ти ши ћи ма. 

СУ-76 се про из во дио све до но вем -
бра 1945. го ди не. 
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У Срем ским Кар лов ци ма 1950. го ди не

ПРОИЗВОДЊА
Са мо хот ке СУ-76 про из во ђе не су

све до но вем бра 1945. го ди не. Из три
фа бри ке иза шло је 12.513 ору ђа – пр -
во су у 38. за во ду 1942. и 1943. го ди не
из ра ди ли 579 СУ-76 у основ ној ва ри -
јан ти, а по сле об но ве про из вод ње, до
1944, још 1.509 СУ-76М. Из ме ђу 1943.
и 1945. у ГАЗ-у су из ра ди ли 7.963, а у
40. за во ду 2.462 СУ-76М.

ЗАШТИТА
Са мо хот ка је из ра ђи ва на од пан -

ци ра них пло ча ко је су обез бе ди ле за -
шти ту при мар но од стре љач ког на о ру -
жа ња и фраг ме на та ар ти ље риј ских
про јек ти ла. Нај бо ље је би ло за шти ће -
но че ло те ла са пло ча ма од 25 до 35
ми ли ме та ра. На бо ко ви ма је оклоп на
за шти та би ла од 10 до 15 mm, на зад -
њем де лу 15 mm и на дну од 6 до 10 ми -
ли ме та ра. Ма ска ору ђа има ла је за -
штит ну пло чу од 15 mm че ли ка. 

ра 1943. го ди не и по сла та у но во фор ми -
ра ни школ ски цен тар са мо ход не ар ти ље -
ри је у се лу Кља зма у Мо сков ској обла сти. 

У про до ру кроз бло ка ду Ле њин гра -
да, ја ну а ра 1943. го ди не, на Вол хов ском
фрон ту уче ство ва ле су пр ве је ди ни це на -
о ру жа не но вим са мо хот ка ма – то су би ли
1.433. и 1.434. са мо ход ни ар ти ље риј ски
пук, по пу ње ни са 17 СУ-76, осам СУ-122
и 307 љу ди по фор ма ци ји. 

Пр ва ис ку ства у бор би по чет ком
1943. го ди не по ка за ла су, уз све не до стат -
ке ору ђа, да су са мо хот ке из у зет но по -
треб не, јер је ди ни це мо гу пра ти ти тен ко -
ве и пе ша ди ју. Глав ни про блем би ли су
уче ста ли ква ро ви на тран сми си ји, за ко је
се по ка за ло да су про у зро ко ва ни ре зо нан -



У Цр ве ној ар ми ји ни -
су има ли до бро ми шље ње
о СУ-76, о че му го во ри и
на ди мак са мо хот ке – „суч -
ка” (куч ка). По са де ору ђа
жа ли ле су се на не до стат -
ке у ер го ном ским ре ше -
њи ма, чак и за скром не
стан дар де Цр ве не ар ми је.
Ме ђу тим, и по сле свих
пре  прав ки, са мо хот ке
СУ-76 че сто су се ква ри -
ле. У не до стат ку бо ље за -
шти ће не тех ни ке, „суч ке”
су пре ви ше че сто би ле из -
ло же не про тив нич кој ва -
три у пр вој ли ни ји про до -
ра кроз не мач ку од бра ну.
На и ме, са мо хот ке су те -
жи шно ко ри шће не за ва -
тре ну по др шку са не по -
сред ним на во ђе њем за ра -
чун је ди ни ца из основ ног
прав ца уда ра и ка сни је у
пр вом еша ло ну по сле по -
чет ка про до ра. Вр ло рет ко
су ко ри шће не за по сред ну
по др шку. У од бра ни „суч -
ке” су би ле по крет на про -
тив тен ков ска ору ђа на ба -
та љон ским от пор ним тач -
ка ма, а у дру гом еше ло ну
ре зер ва за про тив на пад. 

Због свих тих ма на
„суч ке” ни су има ле ду гу
по  сле рат ну ка ри је ру. Зна -
чај не ко ли чи не тог ору ђа
већ од 1947. го ди не пре пу -
шта не су са ве зни ци ма. 

У ју го сло вен ској 
ар ми ји
Са мо хот ке СУ-76 Цр ве на ар ми ја је

ко ри сти ла на свим ме сти ма где се по ја -
вљи ва ла, па ни су ми мо и шле ни на ше
про сто ре. У бор ба ма за осло бо ђе ње
Ср би је, у је сен 1944. го ди не, „суч ке” су
би ле вред но ма не вар ско сред ство ва -
тре не по др шке у сла ма њу не мач ке од -
бра не. У са ста ву 57. ар ми је, у бор ба ма
у Ср би ји, уче ство ва ла су два са мо ход -
на пу ка – 1891. пук са 12 Су-76 и 1202.
пук са 17 Су-76. Ру си су про шли кроз
Ср би ју и на ста ви ли да ље на се вер, у
Ма ђар ску. 

Са мо хот ке ни су би ле део одо бре -
ног па ке та по мо ћи у на о ру жа ва њу ју го -
сло вен ских ди ви зи ја у је сен 1944. го ди -
не. За по тре бе ју го сло вен ске ар ми је на -
ру че не су тек по сле ра та, из кре ди та
одо бре ног од СССР-а ју на 1946. го ди не.
За раз вој тен ков ских је ди ни ца при мље -
но је 308 при ме ра ка тен ко ва Т-34/85, а
за ва тре ну по др шку тен ко ва у па ке ту су
се на шле 52 са мо хот ке СУ-76. Са мо 17
са мо хот ки би ло је пред ви ђе но уго во ром
о кре ди ту за на бав ку на о ру жа ња. Пла ће -
не су 14.340 до ла ра за ко мад. Оне су
при мље не 27. апри ла 1947. го ди не на
же ле знич кој ста ни ци Чоп, на гра ни ци
Ма ђар ске и СССР-а, а за тим су пре ко
Ма ђар ске пре ба че не до Су бо ти це. 

На кнад но је, из ван пла на, сеп тем -
бра 1947. го ди не, при мље но још 35 са -
мо хот ки, ко је су би ле по клон СССР-а.
Све са мо хот ке пре при мо пре да је про -
шле су кроз ге не рал ни ре монт, са из ме -
ном глав них де ло ва. 

Од мах по сле при је ма са мо хот ке су
по де ље не из ме ђу два ме ха ни зо ва на ар ти -
ље риј ска ди ви зи о на у 1. и 2. тен ков ској
ди ви зи ји. При мље на тех ни ка обез бе ди ла
је пу ну по пу ну по ма те ри јал ној фор ма ци -
ји ди ви зи о на 1. ди ви зи је са 12 ору ђа, а ди -
ви зи он 2. ди ви зи је до био је осам СУ-76.
У тој је ди ни ци раз ли ку до пу не фор ма ци -
је по пу ни ле су че ти ри са мо хот ке 105 mm
М7. По сле пре на о ру жа ња ди ви зиј ске ар -
ти ље ри је, пре о ста ле са мо хот ке до де ље -
не су ме ха ни зо ва ној ар ти ље риј ској бри -
га ди, је ди ни ци ди рект но под ре ђе ној Ко -
ман ди тен ков ских и мо то ри зо ва них је ди -
ни ца Ју го сло вен ске ар ми је. 

На ма не ври ма одр жа ним у Шу ма -
ди ји, 1949. го ди не, „суч ке” су пра ти ле
Т-34 у про и гра ва њу сце на ри ја од бра не
од агре си је ис точ ног бло ка. У то вре ме
озбиљ но се ра чу на ло да ће оне мо ћи да
за у ста ве про тив нич ке тен ко ве. Иако
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Ми тра љез „дег тја рев”, по ста вљен на про ви зор ни
но сач на то пу, из ра ђен у ра ди о ни ци у Мла де нов цу.
Уоби ча је но ме сто за ми тра љез би ло је уну тар 
бор бе ног оде ље ња ору ђа.

РАТНА ФОРМАЦИЈА
Цр ве на ар ми ја је од сре ди не

1943. го ди не са са мо хот ка ма СУ-76
фор ми ра ла пу ко ве од пет ба те ри ја по
че ти ри ору ђа и са јед ним ору ђем за ко -
ман дан та пу ка. Ис ку ства са ра ти шта
ути ца ла су да се у је сен 1943. го ди не
пре ђе са фор ма ци је од пет на че ти ри
ба те ри је, и та ко ђе са 21 ору ђем у пу -
ку, од но сно пет у ба те ри ји. 

У пр вом та ла су по пу не фор ми ра ни
су пу ко ви ре зер ве, а по ве ћан при лив
ору ђа из фа бри ка, по чет ком 1944. го -
ди не, обез бе дио је тех ни ку за фор ми -
ра ње ди ви зи о на у де лу стре љач ких ди -
ви зи ја са 12 СУ-76 у фор ма ци ји, са по
че ти ри са мо хот ке у ба те ри ји, од но сно
16 у фор ма ци ји са пет ору ђа у ба те ри ји. 

То ком 1944. го ди не фор ми ра не су
пр ве ла ке са мо ход но-ар ти ље риј ске
бри га де са 60 Су-76, пет ла ких тен ко -
ва Т-70 и три из ви ђач ка во зи ла аме -
рич ке про из вод ње М3А1 „ска ут кар”.
Та кве бри га де ушле су у са став ре зер -
ве, тен ков ских, ме ха ни зо ва них и ко -
њич ких кор пу са и тен ков ских ар ми ја. 

ТАКТИЧКО-ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
По са да............................ че тво ро чла на (ко ман дир,

ни шан џи ја, пу ни лац и во зач)
Бор бе на ма са.....................................10,2–10,5 то на
На о ру жа ње:
– топ 76 mm ЗИС-3 са 60 ме та ка
– ми тра љез 7,62 mm ДТ са 504–1.065 ме та ка
Мо то ри....................... 2 ×ГАЗ-203 сна ге 2×52,2 kW

(70 КС) при 3.400 о/мин
Го ри во................................................................. 412 l 
Ауто но ми ја.............................................190–320 km
Бр зи на на пу ту.........................................41–45km/h
Ди мен зи је: 
– ду жи на са це ви.............................4.965–4.968 mm
– ши ри на..........................................2.700–2.714 mm
– ви си на.......................................................2.100 mm
–  кли ренс.......................................................300 mm



иде о ло шка раз ми мо и ла же ња ни су пре -
ра сла у отво ре ни ору жа ни су коб, аме -
рич ка вла да је за за шти ту Ју го сла ви је од
евен ту ал ног ра ди кал ног раз во ја при ли ка
по че ла од 1951. го ди не да ша ље ве ли ке
ко ли чи не до бро одр жа ва ног на о ру жа ња.
Из ме ђу оста лог, то су би ле са мо ход не ха -
у би це 105 mm М7 и ве ли ке ко ли чи не ло -
ва ца тен ко ва 90 mm М36 и 76 mm М18. 

Под пли мом аме рич ке тех ни ке „суч -
ке” су из гу би ле сва ки зна чај и по сте пе -
но, то ком пе де се тих го ди на, по ти сну те
су из је ди ни ца пр ве ли ни је. 

Пре о ста лих 46 „суч ки” у Пр вој и
Дру гој ар миј ској обла сти 1957. го ди не
већ је би ло у то ли ко ло шем ста њу да су
из Тех нич ке упра ве пред ло жи ли Упра ви
ар ти ље ри је да про це ни  свр сис ход ност
њи хо вог за др жа ва ња у на о ру жа њу.

Са мо хот ке су би ле пот пу но ис тро -
ше не и пре ма про це ни из тог до ба пред -
ста вља ле су са мо ба ласт у је ди ни ца ма.
Одр жа ва не су за нат ском из ра дом ре зер -

вних де ло ва, што је из и ски ва ло пре ви ше
тро шко ва у од но су на скром ну ко рист од
њих. Из бор се свео на ге не рал ни ре монт
или за нат ско-ин ди ви ду ал не по прав ке,
али под усло вом да се ко ри сте са мо за
на ста ву. 

По сле про це не по тре ба, од у ста ло
се од одр жа ва ња Су-76, па су пре о ста ла
ору ђа рас хо до ва на. У са став 17. и 26.
оклоп не ди ви зи је, уме сто „суч ки”, уве де -
не су аме рич ке са мо хот ке М36. 

Је ди ни са чу ва ни при ме рак СУ-76
ко ри шћен у Ју го сло вен ској на род ној ар -
ми ји на ла зио се у Школ ском цен тру ОМЈ
у Ба ња лу ци, у збир ци ста ре тех ни ке ро -
да. Са да је то ору ђе вре дан део збир ке
Му зе ја Отаџ бин ског ра та у ка сар ни „Ко -
за ра”. ƒ

Алек сан дар РА ДИЋ

А
р ти ље ри ја Цр ве не ар ми је је у
пр ве две рат не го ди не оску де -
ва ла са трак то ри ма за ву чу те -
шких ору ђа. Не до ста так мо -
бил но сти че сто се пла ћао ви -

со ком це ном у гу би ци ма у бор ба ма са вр -
ло ефи ка сном не мач ком рат ном ма ши -
ном. Кри за је пре ва зи ђе на осва ја њем про -
из вод ње не ко ли ко ар ти ље риј ских трак то -
ра, од ко јих је за нас ин те ре сант на по ро -
ди ца во зи ла из ра ђи ва них у „Ја ро слав ском
ауто-за во ду”, са пре фик сом Ја (Я). 

По ла зна осно ва за раз вој би ла је
тран сми си ја и ход ни део ла ког тен ка
Т-60 и ауто мо бил ски че тво ро ци лин -
дрич ни мо тор ГАЗ-М. Трак тор по го њен
са два мо то ра укуп не сна ге од 86 КС
тре ба ло је при мар но да се ко ри сти ти за

ву чу да ле ко мет них те шких ар ти ље риј -
ских ору ђу – то по ва 122 mm А-19 и топ-
ха у би ца 152 mm МЛ-20.

Настанак из ну жде
Раз вој трак то ра по кре нут је у ин сти -

ту ту „НА ТИ” фе бру а ра 1942. го ди не, али
сe због ни за тех нич ких не до ста та ка оду -
жио до мар та 1943, ка да су из ра ђе на три
про то ти па во зи ла под озна ком Ја-11 (Я-11).
У ме ђу вре ме ну је у про из вод њу, уме сто
тен ка Т-60, уве ден Т-70, ко ји је био „до на -
тор” за низ ре ше ња при ме ње них на Ја-11. 

Трак тор је имао мо то ре сме ште не у
пред њем де лу, за тво ре ну „ка ми он ску”
ка би ну, а на зад је би ла те рет на плат фор -
ма у ко ју се мо гло укр ца ти две то не те ре -
та – од осам до де сет чла но ва по слу ге,
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Је ди ни са чу ва ни при ме рак СУ-76 на 
Бал ка ну, у ка сар ни „Ко за ра” у Ба ња лу ци

В о з и л а  Ј а - 1 2

АРТИЉЕРИЈСКИ
ТРАКТОР
Трак то ри Ја-12 би ли су је ди но уни фи ци ра но во зи ло за ву чу те шке
ар ти ље ри је, па су че сто при ка зи ва ни на па ра да ма као пре сти жно
сред ство тех ни ке. Са до ла ском трак то ра М4 и М5 из аме рич ке по -
мо ћи, по чет ком пе де се тих го ди на, по ти сну ти су у дру ги план. У
на о ру жа њу су оста ли до 1957, ка да су рас хо до ва ни исто вре ме но
са са мо ход ним ору ђи ма СУ-76.



ар ти ље риј ско ору ђе или му ни ци ја. Под
при ти ском по тре ба фрон та, Ја-11 је тре -
ба ло да бу де уве ден у про из вод њу то ком
ле та 1943. го ди не, иако је реч о не до ра -
ђе ном про јек ту. 

У вре ме ка да је уве ли ко за вр ша ва на
проб на пар ти ја од пе де сет ко ма да, Нем -
ци су ју на 1943. го ди не бом бар до ва ли по -
го не ГАЗ-а и уни шти ли ха лу за мон та жу
мо то ра ГАЗ-М. Трак то ри Ја-11 ни су мо гли
да се за вр ше без мо то ра. Као из лаз из
кри зе про на ђе но је ре ше ње да се угра де
аме рич ки ди зел мо то ри ГМЦ-4-71, ко ји
су ју ла 1943. го ди не по че ли да при сти жу
у лу ку Вла ди во сток. За са мо две не де ље
ре кон стру и сан је Ја-11 у Ја-12 са аме рич -
ким мо то ри ма и то ком је се ни 1943. го -
ди не но ви трак то ри по че ли су да при сти -
жу у је ди ни це Цр ве не ар ми је. 

Во зи ло Ја-12 мо гло је да ву че ору ђа
ма се до осам то на, па је као уни вер зал -
ни трак тор ко ри шће но за ву чу ору ђа од
122 до 203 mm и про тив а ви он ских ору -
ђа 85 ми ли ме та ра. Про сеч на бр зи на ву -
че на пу ту из но си ла је 17 km/h, а на су -
вој под ло зи из ван пу те ва 13 km/h. 

Трак то ри Ја-12 има ли су по ду жу ли -
сту не до ста та ка, од ни ске по у зда но сти
до од су ства из у зет но по треб ног ви тла.
Мо тор се те шко по кре тао на тем пе ра -
ту ра ма ни жим од -6°C. Ма ли кли ренс че -
сто је оте жа вао кре та ње по те ре ну. У
при лог Ја-12 ишле су хит не по тре бе ар -
ти ље ри је и ви сок ни во уни фи ка ци је са
ла ким тен ко ви ма Т-70М и са мо хот ка ма
СУ-76М, што је олак ша ва ло одр жа ва ње
на те ре ну. У Цр ве ној ар ми ји Ја-12 је имао
ва жну уло гу у обез бе ђи ва њу ма не вра те -
шке ар ти ље ри је у офан зи ва ма ко је су то -
ком 1944. и 1945. го ди не до ве ле до сло -
ма Не мач ке. 

„Ја ро слав ски ауто-за вод” про из вео
је до де цем бра 1946. го ди не 2.296 трак -
то ра Ја-12. У на о ру жа њу СССР-а одр жао
се до сре ди не пе де се тих го ди на. 

Ју го сло вен ски 
при мер ци
Ју го сло вен ској ар ти ље ри ји 1945. го -

ди не би ле су по треб не сто ти не во зи ла
за ву чу ору ђа. У је ди ни ца ма се у то вре -
ме на ла зио ша ро ли ки во зни парк, ко ји су
чи ни ла углав ном мо тор на во зи ла из рат -
ног пле на, ис тро ше на у ра ту и без за ли -
хе ре зер вних де ло ва. Коњ ска ву ча би ла

је при хва тљи во ре ше ње у оску ди ци го ри -
ва и на брд ским те ре ни ма за ка ли бре до
105 mm, али су за ве ће ка ли бре би ли по -
треб ни на мен ски ар ти ље риј ски трак то -
ри. По себ но ва жно би ло је обез бе ди ти
ву чу за ар ти ље риј ска ору ђа ре зер ве вр -
хов ног ко ман до ва ња Т-122 mm М31/37
(А-19) и ТХ-152 mm М37 (МЛ-20). 

Из СССР-а су при мље ни трак то ри
Ја-12 као на мен ско сред ство за ву чу. У
пе ри о ду из ме ђу 1945. и 1947. го ди не у
на о ру жа ње Ју го сло вен ске ар ми је уве ден

је 101 трак тор и 91 при ко -
ли ца. Део трак то ра из у -
зет је за про тив а ви он ску
бри га ду у Бе о гра ду, на о -
ру жа ну не мач ким ору ђи ма
ка ли бра 88 ми ли ме та ра. 

Пла но ви ма на бав ки
пред ви ђе но је да се из
кре ди та ко ји је Мо сква
одо бри ла 1947. го ди не на -
ба ви још 59 трак то ра за
по пу ну је ди ни ца на о ру жа -
них са Т-122 и 20 те шких
ар ти ље риј ских трак то ра
ЧТЗ-65 за ву чу ТХ-152 ми -
ли ме та ра. На ру че ни трак -
то ри ни су при мље ни до

пре ки да на бав ки из СССР-а 1948. го ди -
не, по сле Ре зо лу ци је ИБ-а. 

У вре ме при ти са ка ис точ ног бло ка
трак то ри Ја-12 би ли су је ди но уни фи ци -
ра но во зи ло за ву чу те шке ар ти ље ри је,
па су че сто при ка зи ва ни на па ра да ма као
пре сти жно сред ство тех ни ке. Са до ла -
ском трак то ра М4 и М5 из аме рич ке по -
мо ћи, по чет ком пе де се тих го ди на, Ја-12
су по ти сну ти у дру ги план. У на о ру жа њу
су оста ли до 1957, ка да су рас хо до ва ни
због не до стат ка ре зер вних де ло ва и ис -
тро ше но сти во зи ла, исто вре ме но са са -
мо ход ним ору ђи ма СУ-76. Је дан од ва -
жних раз ло га за „пен зи о ни са ње” би ли су
скром ни ре сур си трак то ра и са мо хот ке
од 3.000 ки ло ме та ра за ход ни део у про -
сеч ним усло ви ма упо тре бе. ƒ

А. РА ДИЋ
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Еше лон про тив а ви он ске ар ти ље ри је 88 mm, у при пре ми па ра де по во дом пр ве 
го ди шњи це осло бо ђе ња Бе о гра да на Бањици ок то бра 1945. го ди не

ТАКТИЧКО-ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Ма са.............................................................. 6.550 kg
Мо то ри........................два ди зел мо то ра ГМЦ-4-71

сна ге 112 КС при 2.000 о/мин
Го ри во........................124 l у основ ном ре зер во а ру

и 176 l у по моћ ном ре зер во а ру
Ауто но ми ја......................................................350 km
Мак си мал на бр зи на на пу ту........................37 km/h
Про сеч на бр зи на на те ре ну.............у ву чи 13 km/h

на пу ту 17 km/h
Ди мен зи је:
– ду жи на...........................................................4,89 m
– ши ри на..........................................................2,44 m
– ви си на..........................................................2,215 m
– кли ренс........................................................0,305 m



Ф
а бри ка „Утва” из Пан -
че ва (која постоји 75 го-
дина) по сле две де це ни -
је ду бо ке кри зе, вра ти -
ла се у жи вот про из вод -

њом но вог ави о на „ла ста”. Та ко је са -
чу ва на је ди на фа бри ка ави о на у Ср би ји
у ко јој су од 1940. из ра ђи ва ни школ ски
ави о ни. Пан че вач ка фа брикa про шла је
и кри зу сре ди ном пе де се тих го ди на,
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ПРВА ГЕНЕРАЦИЈА
ВИСОКОКРИЛАЦА
„Утве-60”, ко ри шће не у ЈРВ и ПВО, оства ри ле су укуп но
на лет од 3.622 ча со ва и 39 ми ну та и све су на ста ви ле 
да ле те у аеро-клу бо ви ма. Из о ста ла је њи хо ва ши ра 
при ме на у вој ној слу жби јер су то би ли ави о ни ко ји су се
у ве ћој ко ли чи ни мо гли уве сти у на о ру жа ње са мо за ве зу.
Ме ђу тим, у вре ме ка да су у „Утви” из ра ди ли свог 
ви со ко крил ца, у РВ и ПВО су за по тре бе ве зе ко ри шће ни
ре ла тив но но ви ави о ни – „ку рир”.

А в и о н  „ у т в а ”

Q8
Typewriter
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ка да ни су има ли про из вод ни про грам
јер су школ ски ави о ни за обу ку пи ло та
ЈРВ на ру че ни из мо стар ске фа бри ке
„Со ко”. 

Је дан од по ку ша ја да са мо стал но
про на ђу тр жи шни про из вод би ла је за -
ми сао про јек то ва ња ви ше на мен ског ви -
со ко крил ца ме тал не кон струк ци је, по -
год ног за при ме ну у аеро-клу бо ви ма и
по љо при вред ној ави ја ци ји. Ави он је на -
зван „утва-56”, по го ди ни по чет ка ра да.
Фа брич ки про јек тант ски тим чи ни ли су
Бра ни слав Ни ко лић, Дра го слав Пет ко -
вић, Јо ван Чу бри ло и Ни ко ла Ди ми три -
је вић. Они су кон стру и са ли ле те ли цу
ко ја је у то вре ме има ла мо дер не ли ни -
је, са ро бу сним стај ним тра пом, по год -
ним за при ме ну са ле ти ли шта ка ква се
ко ри сте у по љо при вред ној ави ја ци ји. За
по гон је иза бран мо тор аме рич ке про -
из вод ње „Лај ко минг” (Lyco ming) GO-
435-C2B, сна ге 191 kW (260 КС). 

По сле јед ног не зва нич ног ле та,
про то тип „утва-56” (број 00672, ре ги -
стра ци ја YU-BAF) по ле тео је 22. апри ла
1959. са фа брич ким пи ло том Ла за ром
Ву ко бра то ви ћем за ко ман да ма. За тим
је ави он при мљен на ис пи ти ва ња у Ва -
зду хо плов ни опит ни цен тар (ВОЦ) у Ба -
тај ни ци. За да так је по ве рен опит ном
пи ло ту Вла сти ми ру Ве се ли но ви ћу, ко ји
је на „утви-56” оства рио 48 ча со ва и 55
ми ну та на ле та у 63 ле та, из ве де на у два
ци клу са.

Ле то ви и мо ди фи ка ци је
По чет на се ри ја ле то ва (по чет ком

ав гу ста 1959) за вр ше на је по врат ком
про то ти па у фа бри ку због фла те ра ко -
ји је до вео до гу жва ња и пр ска ња де ла
тру па и от ка за ко ман ди кр ми ла ви си не
и прав ца. У „Утви” су тај про блем ре -
ши ли мо ди фи ка ци ја ма ко ман ди кр ме
ви си не и прав ца. „Утва-56” вра ће на је у
ВОЦ на да ља ис пи ти ва ња, ко ја су спро -
ве де на од 15. де цем бра 1959. до 9.
апри ла 1960. го ди не. 

Пре ма про це на ма про из во ђа ча,
„утву-56” тре ба ло је по ну ди ти по љо -
при вред ној ави ја ци ји, па је на про то -
тип угра ђен под ве сни ре зер во ар за хе -

ми ка те. Ин ста ла ци ја је про ве ра ва на у
ВОЦ-у до по чет ка ју на 1960. го ди не.
По том је ави он вра ћен фа бри ци, а пи -
лот Ву ко бра то вић по слат је на низ де -
мон стра ци о них ле то ва пред по тен ци -
јал ним ци вил ним ко ри сни ци ма. На јед -
ном ле ту, 2. ав гу ста 1960. из над цен тра
Ско пља, пи лот је из гу био свест и ави он
се сру шио у Вар дар. „Утва-56” је пот -
пу но уни ште на, а осим пи ло та по ги нуо
је и је дан пли вач. 

Не сре ћа ни је пре ки ну ла рад у
„Утви”. На ави он „утва-56” угра ђен је ја -
чи мо тор GO-480-B1A6 од 199 kW (270 КС)
и спро ве де не су ве ли ке из ме не у кон -
струк ци ји. За но ви про је кат иза бра на је
озна ка „утва-60”. На зах тев Рат ног ва -

зду хо плов ства Швај -
цар ске из 1961, за
100 ави о на, ко ји би
пред ста вља ли ре кон -
струк ци ју „утве-56” у
скла ду са њи хо вим
так тич ко-тех нич ким
зах те ви ма, убр за ни
су ра до ви на „утви-
60” у под ва ри јан ти
при ла го ђе ној за по -
ле та ње и сле та ње са
по вр ши на пре кри ве -
них сне гом, за ве зу и
пре воз по вре ђе них.
Исто вре ме но, на ба -
зи „утве-60” про јек -
то ван је хи дро а ви он

Кабина „утве-56” и свих каснијих модела прилагођена је за

укрцавање носила преко великих задњих врата (фото ВОЦ)

Први прототип „утве-60” из 1961. године (фото ВОЦ)



за по тре бе ЈРВ и ави о на за по љо при -
вред ну ави ја ци ју. По чет ком 1962. стра -
ни на ру чи лац од лу чио се за свој Pi la tus
PC-6, али су ови ави о ни по слу жи ли као
ка та ли за тор ра да на про јек ту. 

У фа бри ци „Утва” за вр ше на су
три про то ти па – ави он „утва-60АТ”
(број 00673 рег. YU-BAK), хи дро а ви он
„утва-60Х” (број 00674, рег. YU-BAL) и
по љо при вред ни ави он „утва-60АГ”
(број 00675, рег. YU-BAO). Сва три
ави о на про шла су хо мо ло га ци о на ис -
пи ти ва ња у ВОЦ-у у дру гој по ло ви ни
1961. го ди не. Ави он YU-BAK по слу жио
је као де мон стра тор за ви ше на ме на –
као ави он за аеро-так си слу жбу, од че -
га је из ве де на озна ка АТ, под ва ри јан та
АТ2 са дво стру ким ко ман да ма ле та и
АМ за пре воз ра ње них или по вре ђе -
них, са два но си ла и јед ним ме ди цин -
ским пра ти о цем. 

Пр ви од три про то ти па YU-BAK
по ле тео је 26. сеп тем бра 1961, са Ве -
се ли но ви ћем за ко ман да ма. Он и ње -
гов ко ле га из ВОЦ-а Пе тар Са вић
оства ри ли су на том ави о ну 76 ле то ва
са 44 ча со ва на ле та пре за вр шет ка из -
ве шта ја о аеро ди на ми ци.

Хи дро у тва
У РВ и ПВО за ин те ре со ва ли су се

за „утву-60Х”, јер су им би ли по треб ни
ави о ни за по пу ну 122. хи дро е ска дри -
ле, за ду же не за одр жа ва ње ве зе за по -
тре бе Рат не мор на ри це. Ба за је ди ни -
це би ла је у ста рој хи дро ба зи Ди ву ље,
из ко је су по чет ком ше зде се тих го ди -
на ле те ла са мо два хи дро а ви о на ка над -
ског по ре кла ДХЦ-2 „би вер” (Be a ver).
По ку шај да се на ба ве но ви ави о ни из
до ма ће про из вод ње не слав но се за вр -
шио фе бру а ра 1960. уде сом про то ти -
па „хи дро ку ри ра”. Фа бри ка „Утва”
пре у зе ла је од РВ мо тор и плов ке Edo
од 1.300 l са рас хо до ва ног ави о на за
по тре бе ра да на „утви-60Х”. Ка ко је
мо тор на про ба ма у Ре монт ном за во ду
за ри бао, „утва-60Х” до би ла је но ви –
GO-480-B1A6 G1H6, снаге 220 kW (295
КС). С об зи ром на то да је у уде су „хи -
дро ку ри ра” био оште ћен и је дан пло -
вак, у „Утви” су из ра ди ли но ви. 

Пр ва ви со ко крил на „утва” на
плов ци ма, са ре ги стар ском озна ком
YU-BAL, „по ри ну та” је у ка нал код пан -

че вач ке азо та ре, а ВОЦ-ов пи лот Ве се -
ли но вић по кре нуо је мо тор и гли си рао
до Ду на ва и уз вод но до хи дро ба зе у Зе -
му ну. Пр ви лет из ве ден је 29. ок то бра
1961. го ди не. „Утва-60Х” по ле та ла је и
сле та ла на Ду нав до 23. но вем бра. За -
тим су ле то ви на ста вље ни од 9. до 14.
де цем бра на мо ру из хи дро ба зе Ди ву -
ље. У Ве се ли но ви ће ву ле тач ку књи жи -
цу упи са на су 43 ле та, са 18 ча со ва и
55 ми ну та на ле та. Став ВОЦ-а о хи дро -
у тви ни је био по зи ти ван, па је ави он
вра ћен фа бри ци на до ра ду. За тра же но
је да се из ба це удво је не ко ман де ле та.

На основ ну из ве шта ја ВОЦ-а и
при мед би пи ло та 122. еска дри ле, у
„Утви” су про јек то ва ни но ви ве ћи
плов ци, од 1.600 ли та ра, на зва ни БИН-
1600. На пр вом по ле та њу мо ди фи ко ва -
ног хи дро а ви о на, ја ну а ра 1964. у Ди ву -
ља ма, пи лот се су о чио са не у год ном
по ја вом хи дро ди на мич ке не ста бил но -
сти на та ла си ма ко ји су на том ле ту би -
ли ви си не око јед ног ме тра. За то су са
до дат ним ли мо ви ма по ве ћа не по вр ши -
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Бур не ше зде се те го ди не у Ин -
до ки ни би ле су вре ме ра та из ме ђу
ра зних иде о ло шких и на ци о на ли -
стич ких ору жа них си ла и ин тер вен -
ци је САД. У то вре ме РВ Кам бо џе је
за не ко ли ко го ди на пре ра сло од кра -
љев ског аеро-клу ба у ре ле вант ну ва -
зду шну си лу за бор бу про тив ге ри ле.
Тех нич ку по др шку тра жи ли су до -
слов но по чи та вом све ту. У тим окол -
но сти ма 1964. на ру че не су две „утве-
60” за по тре бе ве зе, а 1965. при мље -
на су још два ави о на. На са мом по -
чет ку слу жбе у Ин до ки ни у уде су је
уни ште на јед на „утва-60”. Три ави о -
на би ла су у на о ру жа њу 1968, пред
по че так ве ли ких по ли тич ких и рат -
них тур бу лен ци ја ко је су прак тич но
уни шти ле кам бо џан ско дру штво.
„Утве-60” би ле су жр тве вре ме на и
не ста ле су без тра га у рат ном ха о су. 

У ратном ваздухопловству
Камбоџе



не кр ме ви си не и
прав ца. Ле то ви су на -
ста вље ни то ком про -
ле ћа 1964. го ди не.
Осим Ве се ли но ви ћа,
ле те ли су и Ду шан
Кр ва ви ца и Љу бо мир
Зе ка ви ца. 

На основ ну тих
ле то ва ВОЦ је ју ла
1964. пре по ру чио да
се ави он до те ра – по -
бољ ша рад по гон ске
гру пе, сма њи ма са
ави о на и по бољ ша уз -
ду жна ста тич ка ста -
бил ност. Ле то ви су на -
ста вље ни 2. ју на 1965,
по сле спро ве де них
мо ди фи ка ци ја, али су
пре ки ну ти због не ре -
ше ног пи та ња сме ше. Мо ди фи ка ци је на
кар бу ра то ру про ве де не су 1966. и ко нач -
но је за вр шна се ри ја ле то ва из ве де на од
23. ју ла до 30. ју ла 1966. го ди не. С об зи -

ром на то да је у то вре ме у „Утви” већ
би ло за вр ше но свих шест на ру че них
„утви-60Х”, са моторима GSO-480-G1H6,
снаге 220 kW (295 КС), у ВОЦ-у су за по -
след ње про ве ре ко ри сти ли ави о не се ри -
је, уме сто YU-BAL. 

У хо ду су спро ве де не по треб не из -
ме не – од ба че на је тро кра ка ели са у ко -
рист дво кра ке са ауто мат ском про ме -
ном кра ка, уве де не су мо ди фи ка ци је на
си сте му хла ђе ња мо то ра итд. Пр ва од
пет „утви-60Х” има ла је дво стру ке ко -
ман де, што је од ба че но у ко рист сма -
ње ња ма се.

Јед но од пи та ња ко је се мо ра ло ре -
ши ти пре уво ђе ња у на о ру жа ње би ла је
ма са ави о на – у пр вом ре ше њу хи дро а -
ви о на са плов ци ма Edo мак си мал на ма -
са у по ле та њу би ла је 1.641 kg, за тим је
са плов ци ма БИН-1600 по ра сла на
1.934 ки ло гра ма. На зах тев РВ и ПВО
ави он је олак шан на 1.830 kg, што се
сма тра ло за до во ља ва ју ћим за по сти за -
ње тра же них пер фор ман си. 

Пи ло ти из ВОЦ-а су, на основ ну
ис ку ста ва и пра ће ња де се ти на по ле та -
ња и сле та ња са мо ра, за кљу чи ли да се
мо же до зво ли ти ле те ње при ста њу мо -
ра од два по Бо фо ру код ду гих та ла са,
од но сно до 2,5 по Бо фо ру ка да су та ла -
си крат ки. Са мо ис ку сним пи ло ти ма до -
зво ље но је по ле та ње у усло ви ма мо ра
од три по Бо фо ру. Ави о ну су за бра ње -
не све ево лу ци је, укљу чу ју ћи ко вит.

Иако има ја сне зна ке пре вла че ња (по -
дрх та ва ње па ли це и бла го скре та ње
ави о на са прав ца) до гу бит ка бр зи не,
та кав ма не вар је до зво љен са мо за обу -
ку пи ло та и при ка зи ва ње. За бра ње но
је пре оп те ре ће ње ве ће од 2,6 G.

У скла ду са стан дар ди ма вре ме на
у ко јем је на ста ла, „утва-60Х” има ла је
де се то ка нал ну ра дио-ста ни цу СТР-9X1
са ан те ном сме ште ном на вр ху вер ти -
кал ног ста би ли за то ра и ра дио-ком пас
АД-722, ко ји је по ли цен ци „Мар ко ни -
ја” (Mar co ni) про из ве де на у фа бри ци
„Ру ди Ча ја вец” у Ба ња лу ци. Оквир на
ан те на, пре кри ве на плек си гла сом, по -
ста вље на је из над зад њег де ла пи лот -
ске ка би не. Жи ча на ан те на угра ђе на је
по уз ду жној оси ави о на – са гор ње
стра не од по сто ља из над ка би не до
вер ти кал ног ста би ли за то ра. За ле то ве
из над мо ра, у ави о ну су оба ве зно
ношeнa два ве сла, си дро и ба ца ло.

У хи дро ба зи Ди ву ље
Пр ва три хи дро а ви о на, ев.бр.

0681, 0682 и 0683, при мље на су у на о -
ру жа ње ЈРВ и ПВО 23. де цем бра 1964.
го ди не. Сле де ћа два ави о на, 0684 и
0685, при мље на су 30. ав гу ста 1965, a
по след њи, 0686, 20. де цем бра 1965. го -
ди не. Пр вих пет ави о на за ду женo je у
122. хи дро а ви ја циј ској еска дри ли за
ве зу IV ар миј ске обла сти, ка ко је гла си -
ла зва нич на озна ка је ди ни це по пла ну
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Пред полетање авион се морао

„поринути” у море помоћу посебних

колица (Фото-центар „Одбране”)

„Утва-60Х” у хидробази у Земуну октобра

1961. године (фото „Крила армије”)



ри сти ла су хе ли коп те ре С-55. 
Слу жба В-50 за вр ши ла се нео че ки -

ва но по чет ком се дам де се тих го ди на, ка -
да се уста но ви ло да су ави о ни ко ро ди -
ра ли због из ло же но сти мор ској во ди. У
РВ и ПВО је од лу че но да се уме сто В-50
у на о ру жа ње уве де ње гов на след ник –
В-52. Свих шест В-50 пре да ти су из 122.
еска дри ле ре монт ном за во ду „Ја стреб”

ре ор га ни за ци је Др вар-II, про ве де ном
1964. го ди не. По след њи, ше сти ави он,
пре дат је ВОЦ-у и, на кнад но, ју ла 1966.
пре за ду жен је 122. еска дри ли, ка да су
за вр ше на сва ис пи ти ва ња – укљу чу ју ћи
про ве ре ин стру ме на та за ИФР усло ве
ле та, за тим уз гон ске ка рак те ри сти ке и
сме ше го ри ва за мо тор. 

У на о ру жа њу ЈРВ и ПВО „утва-60Х”
до би ла је ин тер ну озна ку В-50 из се -
квен це од ре ђе не за ави о не за ве зу, од -
но сно НВ-50 за ави он са дво стру ким ко -
ман да ма ле та пред ви ђе ним за на ста ву. 

По зва нич ној де фи ни ци ји на ме не,
В-50 се у ЈРВ и ПВО ко ри стио за пре воз
људ ства и офи ци ра ко ман ди (пи лот и
три пут ни ка), те за са ни тет ски тран -
спорт (пи лот, два ра ње ни ка или бо ле -
сни ка и пра ти лац). С об зи ром на од лич -
ну ви дљи вост из ка би не и мо гућ ност
осма тра ња у пу ном кру гу, ави он се мо -
гао ко ри сти ти за из ви ђа ње при о бал ног
по ја са и ко рек ту ру ар ти ље риј ске ва тре
до ви си не од 3.000 m и при бр зи на ма
од 120 до 210 km/h. 

То ком слу жбе у 122. еска дри ли
ави о ни су про ме ни ли еви ден циј ске
бро је ве пре ма но вом си сте му – по чет -
на два бро ја из ве де на су из се квен це
за ави о не за ве зу и са др жа ла су по чет -
ни део ин тер не озна ке ви да „50” – та ко
су 1969. го ди не ави о ни 0681-0686 по -
ста ли 50501-50506. 

Ру тин ски за да ци из над мо ра би ли
су сва ко дне ви ца за 122. еска дри лу.
Ави о ни В-50 ле те ли су из ме ђу при мор -
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ских гра до ва, а ка да су би ли при ве за ни
за оба лу, из ме ђу за да та ка пре во за, мо -
гли су их ви де ти и ци ви ли. Од 1968. го -
ди не 122. еска дри ла из бри са на је из
фор ма ци је јер је ушла у са став 784.
про тив под мор нич ке хе ли коп тер ске
еска дри ле пре ба зи ра не из Мо ста ра у
Ди ву ље. У пре фор ми ра ној еска дри ли
хи дро а ви о ни су свр ста ни у 3. ави ја циј -
ско оде ље ње, а пр ва два оде ље ња ко -

Полетање В-50 из хидробазе

Дивуље 1969. године 

(Фото-центар „Одбране”)

После повлачења из наоружања РВ

и ПВО „утве-60Х” препревљене у

„утве-60ХЗ” наставиле су да лете

у аеро-клубовима 

(Фото Аеро-клуб Сплит)



у Бе о гра ду на пр ви ре монт и пре прав ку
у су во зем не ави о не. По ред то га, још
увек су се мо гли ко ри сти ти за по тре бе
аеро-клу бо ва, па су 1972. и 1973. по кло -
ње ни Ва зду хо плов ном са ве зу Ју го сла ви -
је (ВСЈ). Са но вом озна ком „утва-60ХЗ”
го ди на ма су слу жи ли за обу ку па до бра -
на ца у аеро-клу бо ви ма. 

Са камерама
Сре ди ном ше зде се тих го ди на Вој -

но ге о граф ски ин сти тут (ВГИ) из Бе о гра -
да за ин те ре со вао се за на бав ку јед но -
мо тор ног ави о на за аеро фо то гра ме -
триј ско сни ма ње. У то вре ме за сво је за -
дат ке ко ри сти ли су дво мо тор не ави о не
Ц-47, па је про це ње но да за по је ди не
за дат ка мо же да по слу жи и јеф ти ни ји
ави он. У „Утви” су ави он „утву-60” при -
ла го ди ли но вој на ме ни – ка ме ра швед -
ске про из вод ње „вилд” (Wild) РЦ8 угра -
ђе на је у пи лот ски про стор, па је мо рао
да се на по ду ка би не из ве де отвор са
по крет ним вра ти ма за за шти ту објек ти -
ва то ком по ле та ња и сле та ња. Ко ман де
ле та мо ра ле су да се пре ме сте и оја ча
кон струк ци ја ави о на у де лу отво ра. За
по моћ на па но рам ска сни ма ња руч ном

ка ме ром, на боч на вра та ави о на по ста -
вље ни су по крет ни про зо ри. По са ду су
чи ни ли пи лот и из ви ђач, ко ји је имао пе -
ри скоп за осма тра ње сни ма ног те ре на
и на во ђе ње ави о на. Из ви ђач је сме штен
по ред ка ме ре. 

Из ра ђе на су два при мер ка „утве-
60АФ” за аеро-фо то гра ме триј ска сни -
ма ња. Пр ви ави он са ев.бр. 0687 по ле -
тео је 23. ма ја 1965. го ди не. ВОЦ-у је

по ве ре но да про ве де
ве ри фи ка ци ју мо ди -
фи ка ци ја. На основ ну
њи хо вих при мед би
ави он је до ра ђен у фа -
бри ци и вра ћен на зад
на ис пи ти ва ња у ВОЦ.
Пи ло ти Ве се ли но вић
и Кр мељ оства ри ли су
на „утви-60АФ” 170
ле то ва са 119 ча со ва и
10 ми ну та на ле та. У
„Утви” је де цем бра
1965. из ра ђен још је -
дан при ме рак „утве-
60АФ”, ев.бр. 0688,
али је он за др жан у
фа бри ци до за вр шет -
ка из ве шта ја ВОЦ-а о
по доб но сти ави о на за
аеро-фо то сни ма ња. 

Ка да су у ВОЦ-у
до не ти по зи тив ни из -
ве шта ји, 19. ма ја
1966. го ди не, оба ави -
о на „утва-60АФ” увр -
шће на су у са став 4.

ави ја циј ског оде ље ња 677. еска дри ле,
за ду же не за по др шку ВГИ. Ко ман да
еска дри ле и три оде ље ња би ла су у Ни -
шу, али се 4. оде ље ње са ави о ни ма,
шест пи ло та и три из ви ђа ча на ла зи ло на
аеро дро му Ба тај ни ца јер је при ро да за -
дат ка је ди ни це на ме та ла да бу де у бли -
зи ни ВГИ. На на мен ским ле то ви ма, осим
по са де 4. оде ље ња, у ави о ну је био тех -
ни чар ВГИ, за ду жен за рад са ка ме ром. 
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То ком раз во ја хи дро а ви о на, у „Утви” су про из во -

ди ли „утву-60” у основ ној су во зем ној ва ри јан ти за по -
тре бе ци вил них пред у зе ћа. При мар но тр жи ште би ла
су пред у зе ћа по љо при вред не ави ја ци је. Уну тар пи лот -
ске ка би не сме штен је ре зер во ар за 450 ки ло гра ма хе -
ми ка та. 

Пр ва „утва-60АГ” (рег. YU-BAO) по ле те ла је 17.
мар та 1962, са пи ло том Ве се ли но ви ћем за ко ман да ма.
На стан дард по љо при вред ног ави о на мо ди фи ко ва на је
пр ва „утва-60” YU-BAK. За тим је у ма лој се ри ји из ра ђе -
но пет „утви-60АГ”. Слу жба тих ави о на у „Агро-сер ви су
Оси јек” по ка за ла је ка ко је сме штај ре зер во а ра у ка би -
ни ло ше ре ше ње јер пред ста вља ри зик за пи ло та. За то
су у „Утви” про јек то ва ли на мен ски по љо при вред ни ави -
он „утва-65”, ко ји се на пр ви по глед зна чај но раз ли ку је
од „утве-60” јер има ни ско по ста вље на кри ла, али па -
жљи ви ји пре глед по ка зу ју број не „ро ђач ке” ве зе из ме -
ђу та два ави о на. „Утва-65” је од прет ход ни ка на сле ди -
ла кри ла, ко ја су ре кон стру и са на, те низ тех нич ких ре -
ше ња. Пр ви про то тип „утве-65” по ле тео је 8. ју на 1965.
го ди не. У ви ше под ва ри јан ти се риј ски се про из во ди ла
за до ма ће ко ри сни ке и за из воз.

Пољопривредни авион „утва-60АГ”

На хелидрому Дивуље

(Фото-центар „Одбране”)

Дивуље 1969. године, стајанка 784.

ескадриле: у првом плану су два В-50, а у

позадини су хеликоптери С-55-5 и С-55-7 

(Фото-центар „Одбране”)



Ка да „утве-60АФ” ни су
ле те ле за ВГИ, ко ри шће не су
као ави о ни за ве зу. На јед -
ном та квом за дат ку, 8. ок то -
бра 1969, то ком пре во за по -
са де Ли су но ва Ли-3 из Ба тај -
ни це у Ниш, до го дио се је ди -
ни удес на „утва ма-60АФ”.
При ли ком сле та ња на од ре -
ди ште пи лот је због ја ког ве -
тра скре нуо са по лет но-
слет не ста зе. По сле ди це су
би ле лом де сног точ ка,
оште ће ња за вр шет ка де сног
кри ла и пр со ти не на ста клу
пи лот ске ка би не. Ави он је
на кон по прав ке вра ћен у 4.
оде ље ње. 

Као и хи дро а ви о ни,
„утве-60АФ” су 1969. пре ну -
ме ри са не и ави о ни ев.бр.
0687 и 0688 по ста ли су
50507 и 50508. Оба ави о на
ле те ла су до ју на 1974, ка да
су пре да та Ре монт ном за во -
ду „Бе о град” на пре прав ку у
стан дард ну кон фи гра ци ју са
че ти ри се ди шта без отво ра
за ка ме ре. На кон за вр шет ка
ра до ва, ју ла 1975, ави о ни су

пре да ти ВСЈ за обу ку па до -
бра на ца. 

Свих осам „утви-60”,
ко ри шће них у ЈРВ и ПВО,
оства ри ло је укуп но на лет
од 3.622 ча со ва и 39 ми ну -
та и све су на ста ви ле да ле -
те у аеро-клу бо ви ма. Из о -
ста ла је њи хо ва ши ра при -
ме на у вој ној слу жби јер је
пре све га би ла реч о ави о -
ну ко ји се мо гао у ве ћој ко -
ли чи ни уве сти у на о ру жа -
ње са мо за ве зу. У вре ме
ка да су у „Утви” из ра ди ли
свог ви со ко крил ца, у РВ и
ПВО су за по тре бе ве зе ко -
ри шће ни ре ла тив но но ви
ави о ни – „ку рир”, про из ве -
де ни из ме ђу 1958. и 1962.
го ди не. За њи хо ву за ме ну
мо ра ло се са че ка ти. Го тов
про је кат, ко ји су има ли у
фа бри ци „Утва”, по ка зао се
као ве ли ка пред ност јер је
мо дер ни зо ва на „утва-60”
под озна ком „утва-66” сме -
ни ла „ку ри ра” по чет ком се -
дам де се тих го ди на. ƒ

Алек сан дар РА ДИЋ

15. јун 2012.32

По гон ска гру па: 
– мо тор.............GSO-480G1H6 мак си мал не сна ге 220 kW

(295 КС) при 3.400 о/min
– ели са......…………........……….. ме тал на дво кра ка 
Масa:
– пра зан .......……………………………..…...1.360 kg
– мак си мал на ма са у по ле та њу....................1.830 kg
Ди мен зи је:
– ду жи на............................……………....... 8.360 mm
– ви си на са плов ци ма и ан те ном ..…….....4.360 mm 
– раз мак пло ва ка ......………………….....2.640 mm 
– раз мах кри ла ....………………………....11,400 mm 
– по вр ши на кри ла .......................................18,08 m²
Пер фор ман се:
– мак. бр зи на у хо ри зон тал ном ле ту 
на ни воу мо ра...........………………………..206 km/h 
– прак тич ни вр ху нац ле та...………….........3.140 m
– вре ме пе ња ња до прак тич ног 

вр хун ца............................................................38 min и 2 s 
– ду жи на по ле та ња..........…………………......955 m
– ду жи на сле та ња......………………...............544 m 
– мак си мал ни до лет....526 km за 3 h и 21 мin ле та

Тактичко-техничке карактеристике утве-60Х

„Утва-60АФ” за аерофотограметријско

снимање (Фото ВОЦ)



Д р у г а  г е н е р а ц и ј а  в и с о к о к р и л н и х  у т в и
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ска дри ле и оде ље ња за ве зу РВ и
ПВО ше зде се тих го ди на ко ри сти -
ле су тро се ди „ку рир”, про из вод
фа бри ке „Ика рус” из Зе му на.
Кон струк то ри из Ва зду хо плов но -

тех нич ког ин сти ту та (ВТИ) Жар ко во су
1961, у вре ме док се „ку рир” још про из во -
дио, за по че ли рад на „пче ли” – ави о ну за
ве зу са три до пет се ди шта, са ду жи ном
по ле та ња до 100 m и сле та ња до 70 ме та -

Из фа бри ке „Утва” 1965. го ди не по -
ну ди ли су јеф ти ни је ре ше ње ави о на за
ве зу у од но су на раз вој пот пу ног но вог
ави о на – пред ло жи ли су „утву-66В” (вој -
ни), про јек то ван на основ ну „утве-60”, у
скла ду са так тич ко-тех нич ким зах те ви -
ма РВ и ПВО. У РВ и ПВО су по сле раз -
ма тра ња про бле ма ти ке ави о на за ве зу
про це ни ли да тре ба при хва ти ти по ну ду
„Утве” са мо то ром GSO-480-B1J6, сна ге
345 КС, уни фи ци ра ним са ла ким бор бе -
ним ави о ном Ј-20 „кра гуј”, ко ји је про јек -
то ван у ВТИ. 

Пр ве че ти ри „утве-66В” (су фикс се
ду го одр жао у до ку мен ти ма), из ра ђе не
од 1966. до 1968. го ди не, кла си фи ко ва не
су као пред се ри ја. У од но су на ра ни је
„утве-60”, на „утви-66” при ме ње на су
прет крил ца чи ји би раз мах био је да нак
раз ма ху кри ла ца. Прет по став ка про јек -
та на та би ла је да су она по треб на за без -
бед но ва ђе ње ави о на из пре ву че ног ле -
та. По бољ ша на је амор ти за ци ја глав них
но гу стај ног тра па, због по ве ћа ња ма са

ра. Пред ви ђе но је да тај ави он по кре ће
мо тор од 250 КС, ко ји ће, ка ко се про це -
њи ва ло, би ти до во љан за по сти за ње мак -
си мал не бр зи не од 310 km/h. Пла ни ра но
је да раз вој поч не у дру гој по ло ви ни ше -
зде се тих го ди на, пре ма ди на ми ци за ме не
„ку ри ра”. У фа бри ци „Со ко” из Мо ста ра
по чет ком ше зде се тих го ди на раз ма тра на
је сту ди ја ави о на за ве зу М-62, ко ји је тре -
ба ло да се ба зи ра на „утви-60”.

Ави он „утва-66В” уве ден је у на о ру жа ње са ин тер ном
озна ком ви да В-51 – за основ ни ави он за ве зу, 
и В-52 – за хи дро а ви он. У пр вом та ла су по пу не РВ и ПВО
до шли су до слов це на све аеро дро ме. То ком слу жбе у
том ви ду ју го сло вен ске вој ске сви В-51 оства ри ли су 
на лет од 80.477 ча со ва и 50 ми ну та. Да нас ви ше ни су 
у вој ној слу жби, али у Ср би ји још увек има „утви” 
у лет ном ста њу. На ави о ни ма из ви шко ва РВ и ПВО 
ле те при ват ни ко ри сни ци.

ЈОШ УВЕК ЛЕТЕ

Q8
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ави о на. Ра ди по ве ћа ња мак си мал не бр -
зи не ави о на про јек то ва не су аеро ди на -
мич ке обло ге амор ти зе ра глав них но гу.
Кон струк ци ја се ди шта при ла го ђе на је за
сме штај се де ћег па до бра на, што је би ло
зах тев РВ и ПВО. Ре кон стру и са на је ин -
стру мен тал на та бла, по ве ћа ни су ре зер -
во а ри за го ри во... 

Пр ве ле те ли це
Пр ва „утва-66” по ле те ла је 2. де -

цем бра 1966. го ди не у Пан че ву. За ко -
ман да ма на пр вом ле ту био је пот пу ков -
ник Иван Чр ња рић, пи лот Ва зду хо плов -
ног опит ног цен тра (ВОЦ). Он је по ле тео
са фа брич ког аеро дро ма и по сле 45 ми -
ну та сле тео на аеро дром Ба тај ни ца. На
зах тев ВТИ, пр ви ави он имао је мо тор са
ејек то ри ма за хла ђе ње мо то ра (у ша ли
на зва ни су лун да ри), ко ји су про јек то ва ни
за „кра гу ја”. На пред лог „Утве” на дру -
гом ави о ну, ев.бр. 51002, ко ји је за вр шен
де цем бра 1967, угра ђен је си стем хла ђе -
ња ко ји је ка сни је при хва ћен за се риј ску
про из вод њу. 

ти ави он био је обра зац за се риј ску
про из вод њу. 

У ВОЦ-у су, осим Чр ња ри ћа, на
„утва ма-66В” ле те ли Вла ди мир Кр мељ,
Вла сти мир Ве се ли но вић и Пе тар Са вић.
Би ли су тим ко ји се ше зде се тих го ди на
ухо дао на „утви ним” ави о ни ма. Они су од

По след ња два пред се риј ска ави о -
на са ев.бр. 51003 и 51004 при мље на су
у ВОЦ но вем бра 1968. го ди не. На тре -
ћем ави о ну угра ђе ни су плов ци БИН
1600, ка кви су се ко ри сти ли на „утви-
60Х” из пр ве ге не ра ци је ви со ко крил них
ави о на про јек то ва них у „Утви”. Че твр -

де цем бра 1966. до мар та 1970. на че ти -
ри ави о на са бра ли 574 ле то ва са 311 ча -
со ва и 35 ми ну та на ле та, укљу чу ју ћи ле -
то ве са хи дро а ви о ном. Ре зул та ти су би ли
по вољ ни и, уз од ре ђе не до ра де и мо ди -
фи ка ци је, ави он „утва-66В” уве ден је у
на о ру жа ње са ин тер ном озна ком ви да
В-51 – за основ ни ави он за ве зу, и В-52 –
за хи дро а ви он. 

В-51 из се риј ске про из вод ње има ли
су ра дио-ста ни цу СТР-9З1 уни фи ци ра ну
са ве ћим де лом ави о на из на о ру жа ња РВ
и ПВО – са ави о ни ма „га леб” Г-2, „ја -
стреб” и „кра гуј”. Ра дио-ком пас „Мар ко -
ни” АД-370Б ко ри шћен је и на „ја стре бу”. 

Пр ва два ави о на из се риј ске про из -
вод ње – ев.бр. 51101 и 51102 – пре да та су
фе бру а ра 1970. из „Утве” ВОЦ-у, а од ју ла
је кре ну ла при мо пре да ја у је ди ни ци ма. До
1975. из ра ђе но је 66 ави о на из се риј ске
про из вод ње. Озна ке ин ди ви ду ал них ави -
о на би ле су у се квен ци од 51101 до 51146
за про из вод њу до 1973. го ди не. У на став -
ку про из вод ње 1975. по ло то ви ма су до -
де ље ни и ев.бр. 51181–51185, 51201–205,
51221–51225 и за вр шни лот 51246–51250.

Ави о ни В-51 увр ште ни су у са став
штаб них оде ље ња ко ја су се дам де се тих
го ди на по сто ја ла у фор ма циј ском са ста -
ву свих ни воа ко ман до ва ња – од је ди ни -
ца ран га пук/бри га да на ви ше. За тим, сва -
ка еска дри ла ло вач ке, ло вач ко-бом бар -
дер ске и из ви ђач ке ави ја ци је до би ла је
по је дан В-51 за по моћ не за дат ке. Део
ави о на до де љен је 1973. за рат ни раз вој
ави ја циј ских оде ље ња за ве зу, ко ја је
тре ба ло да бу ду под ре ђе на ар ми ја ма
КоВ-а, али се ок то бра исте те го ди не од -
у ста ло од мо би ли за циј ског раз во ја тих
је ди ни ца. 

У пр вом та ла су по пу не РВ и ПВО,
ави о ни В-51 до шли су до слов це на све
аеро дро ме. Слу жи ли су у основ ној на ме -
ни за одр жа ва ње ве зе у прак си за слу -
жбе не ле то ве из ме ђу аеро дро ма, за тим
за тре на жу пи ло та ко ји су би ли на ду жно -
сти ма у ви шим ко ман да ма и ре зер вних
об ве зни ка пи ло та. По пла ну, се дам де се -
тих го ди на пи ло ти ави о на за ве зу ле те ли
су сва ке го ди не 70 ча со ва, а пи ло ти на
тре на жи 40. 

Од сре ди не се дам де се тих го ди на по
јед но оде ље ње В-51 фор ми ра но је у еска -
дри ла ма ла ке бор бе не ави ја ци је на аеро -
дро ми ма Луч ко, Бр ник и Пан че во за по -

Фа бри ка ави о на „Утва” по ку ша ла
је 1968. да са ма пре ду зме мар ке тин -
шку ак ци ју за про да ју „утве-66” и
„утве-65” у Ин ди ји. За пред ста вља ње
ави о на по тен ци јал ним по слов ним
парт не ри ма у Бом ба ју иза бра на је
„утва-66” ев.бр. 51002, ко ја је до би ла
при вре ме ну ци вил ну ре ги стра ци ју. 

Два „утви на” ави о на пре ле те ла су
6.500 km са ме ђу сле та њи ма у Со фи ји,
Ис тан бу лу, Ан ка ри, Ди ја ба ки ру, Мо су -
лу, Баг да ду, Аба да ну, Бу ши беу, Ду ба и -
ју, Ја ску, Ка ра чи ју, Ах ма да ба ду, до ко -
нач ног ци ља – Бом ба ја. За ко ман да ма
„утве-66” био је ВОЦ-ов пи лот Иван
Чр ња рић. Труд ни је до вео до оче ки ва -
ног по сла и „утва-66” ни ка да ни је по -
ста ла из во зни про из вод. Тек по сле по -
вла че ња из РВ и ПВО ви шко ви „утви-
66” по ста ли су по пу лар ни код при ват -
них вла сни ка у Ка на ди, Фран цу ској,
Ма ђар ској, САД, Ир ској и Ве ли кој Бри -
та ни ји.

Извоз

Пр ва „утва-66” у по ле та њу 19. ја ну а ра 1967. го ди не. Ве ли ке ејек то ре за хла ђе ње мо то ра
имао је са мо пр ви про то тип (Фо то: ВОЦ)



тре бе тре на же ре зер вних пи ло та. Сва ке
го ди не пла ни ра на је јед но ме сеч на обу ка
ре зер ви ста, ко ји су нај пре про ла зи ли
кроз тре на жу на В-51, а он да бор бе ну
обу ку на Ј-20, ко ји је био основ ни ави он у
ла кој бор бе ној ави ја ци ји. 

На о ру жа на вер зи ја
Пр во бит но В-51 ни је про јек то ван

као на о ру жа ни ави он, али су зах те ви РВ
и ПВО на кнад но про ме ње ни – у пр вој по -

вић, те проб ни па до бра нац Са во Осто јић,
у уло зи стрел ца, про ве ри ли су по доб ност
ин ста ла ци је у пет ле то ва из ве де них од 18.
но вем бра 1971. до 15. мар та 1972. го ди не
на В-51 ев.бр. 51101.

У фа бри ци „Утва” 1973. про ве де не
су мо ди фи ка ци је на В-51 ев.бр. 51146,
ко ји је био на за ду же њу у ВОЦ-у. На кри -
ла су угра ђе на оја ча ња за два но са ча на -
о ру жа ња но си во сти до 150 kg ко ри сног
те ре та. У ВОЦ-у су про ве де не про ве ре
мо гућ но сти под ве ша ва ња авио-бом би –
две ра зор не бом бе од 50 kg или две пла -
ме не авио-бом бе ПЛАБ-150 kg, две ка се -
те од 150 kg или два све жња С-8-16 за по
осам авио-бом би од 16 kg РАБ-16 и по -
тро шног кон теј не ра КПТ-150. 

Ра кет но на о ру жа ње чи ни ла су че ти -
ри не во ђе на ра кет на зр на аме рич ког по -
ре кла 127 mm ХВАР-5 или два са ћа ста
лан се ра за 12 ра кет них зр на ка ли бра 57
ми ли ме та ра. За В-51 из ра ђе ни су под ве -
сни ци за по два ми тра ље за 7,62 mm „ма -
тра МАЦ АА 52” са 1.000 ме та ка, ко ји је
тре ба ло да бу ду уни форм но ре ше ње за
на о ру жа ва ње ави о на М-10 (рад на озна ка
„утве-75” 1972-1974. го ди не) и СА-341Х
„га зе ле”. Ни шан ски уре ђај био је ПКИ,
уве зен из СССР-а. 

Хо мо ло га ци о на ис пи ти ва ња си сте -
ма на о ру жа ња про ве де на су у ВОЦ-у по -

ло ви ни се дам де се тих го ди на је, у скла ду
са пла ном раз во ја ави ја ци је те ри то ри јал -
не од бра не (ТО) и при ме не ави о на у про -
тив ге рил ским (и ге рил ским) деј стви ма,
под стак нут рад на ин те гра ци ји на о ру жа -
ња на све ла ке ави о не.

Пр ви по ку шај на о ру жа ва ња В-51 би -
ла је уград ња стан дард ног пу шко ми тра -
ље за 7,9 mm М53, по пу лар ног „шар ца”, на
но сач за деј ство кроз про зор пут нич ке ка -
би не. Пи ло ти Вла ди слав Сла ву је вић (пр ви
пи лот ко ји је ле тео на „ор лу”) и Пе тар Са -

15. јул 2012.28

Ути цај мор ске во -
де био је по гу бан за
ре сурс В-50 и по чет -
ком се дам де се тих го -
ди на хит но се мо ра ла
про на ћи за ме на ка ко
би се одр жа ла ави ја -
ци ја за ве зу на мо ру.
При бе гло се нај јед но -
став ни јем ре ше њу –
плов ци иден тич ни као
на В-50 по ста вље ни су
на но ви ави он за ве зу
„утва-66” и та ко је на -
стао но ви хи дро а ви он В-52. Пр ва хи дро у тва из дру ге ге не ра ци је био је пред се риј -
ски при ме рак мо ди фи ко ван 1968. го ди не. Тех нич ки ри зик је, са свим оче ки ва но,
био ма ли и без ве ћих при мед би, па је, на основ ну из ве шта ја ВОЦ-а, на ру че на се ри -
ја од шест ави о на, из ра ђе них из ме ђу 1971. и 1973. го ди не, са озна ка ма од 52101 до
52106. По след ња три ави о на има ла су до дат не ин те грал не ре зер во а ре за 144 ки ло -
гра ма го ри ва, сме ште не у на пад ним иви ци ма кри ла. Са основ ним го ри вом у кри ли -
ма, мо ди фи ко ва ни В-51 мо же да оства ри до лет од 1.100 ки ло ме та ра. 

Ави о ни В-52 увр ште ни су у 3. хи дро а ви ја циј ско оде ље ње 784. про тив под мор -
нич ке хе ли коп тер ске еска дри ле у Ди ву ља ма. Ру тин ски су ле те ли на за дат ке, при -
мар но за по тре бе Рат не мор на ри це, те оства ри ли 2.557 ча со ва и 26 ми ну та на ле та.
Пла ни ран је ре монт и 5. ма ја 1978. у за вод „Мо ма Ста ној ло вић” у Ба тај ни ци при -
сти гли су В-52 ев.бр. 52101 и 102. На ре ђе но је да се за пре лет при пре ме сле де ћа
два ави о на, али се од ре мон та од у ста ло ју на 1978. го ди не.

Мор ска со про у зро ко ва ла је ко ро ди ра ње ви тал них де ло ва кон струк ци је В-52,
па су пре вре ме но по ву че ни из на о ру жа ња уз про це ну да тех нич ко ста ње не до зво -
ља ва да ље без бед но ко ри шће ње. 

По след њи хи дро а ви о ни на слу жби у РВ и ПВО по ву че ни су из на о ру жа ња и
рас хо до ва ни ре ше њем са ве зног се кре та ра за на род ну од бра ну од 10. ма ја 1980. го -
ди не. Пет ави о на пре и ме но ва но је у учи ла. Три при мер ка на плов ци ма пре да та су
ВТШЦ Рај ло вац за обу ку пи то ма ца у одр жа ва њу ави о на, а два ави о на, ко ја су уме -
сто пло ва ка до би ла точ ко ве са рас хо до ва них В-50 и В-51, ко ри шће на су у 975. ВНЦ
у Сом бо ру за обу ку вој ни ка авио-ме ха ни ча ра. Пре о ста ли, ше сти при ме рак В-52,
ушао је у збир ку Му зе ја ва зду хо плов ства на аеро дро му Бе о град. По ста вљен је у
цен трал ни део збир ке, као је ди ни ави он са ко јим се по се ти о ци, по себ но мла ди, мо -
гу „по и гра ти” и на у чи ти ка ко функ ци о ни шу ко ман де ле та ави о на. 

Друга генерација хидроутви

(Фо то: Миодраг Китић)
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чет ком сеп тем бра 1974. го ди не. Усво је -
но је ре ше ње ин те гра ци је на о ру жа ња на
В-51 и од лу че но је да се сви већ про из ве -
де ни ави о ни мо ди фи ку ју у „Утви”. У осно -
ви, кри ла су до би ла оја ча ња, али но са чи
и ни шан ни су би ли стал но на ави о ни ма.
Де ло ви си сте ма на о ру жа ња чу ва ни су у
скла ди шти ма за слу чај по тре бе, ка да су
се мо гли бр зо и ла ко мон ти ра ти.

Исто вре ме но са ра до ви ма на на о ру -
жа ва њу, у „Утви” су про ве де ни ра до ви на

Шко ле ре зер вних офи ци ра ави ја ци је
(ШРОА) уда рио је у тле и по ги нуо. Ана -
ли за ка та стро фе ука за ла је на не ис ку ство
уче ни ка ко ји је ле тео са мо на Ј-20. За то
је у обу ку у ШРОА, као пр ва фа за, уве ден
В-51 са дво стру ким ко ман да ма. 

Ле тач ка обу ка бу ду ћих ре зер ви ста
до 1977. про во ди ла се на ави о ни ма 522
у 462. еска дри ли ла ке бор бе не ави ја ци -
ја са аеро дро ма Ту зла. Про ле ћа 1977.
еска дри ла је пре на о ру жа на пр во са Ј-20
и В-51, ко ји су су по чет ку ко ри шће ни за
пре о бу ку пи ло та стал ног са ста ва. По -
сле по ме ну те ка та стро фе, В-51 су уве -
де ни у про цес обу ке. Пре ма ма те ри јал -
ној фор ма ци ји 462. еска дри ла има ла је
12 Ј-20 и чак 14 В-51. Са мо се у Ту зли

уград њи ко ман ди ле та за дру гог пи ло та
за по тре бе обу ке. Уго вор о мо ди фи ка ци -
ја ма ави о на В-51 пот пи са ли су 18. фе бру -
а ра 1976. го ди не пред став ни ци Са ве зног
се кре та ри ја та за на род ну од бра ну и
„Утве”. Истог ме се ца пр ви ави о ни пре ле -
те ли су из ма тич них је ди ни ца на фа брич -
ки аеро дром. Про сеч но су се ави о ни у
фа бри ци за др жа ва ли од два до три ме се -
ца. Пла ни ра ном ди на ми ком обез бе ди ло
се да се у је ди ни ца ма увек на ла зе ми ни -
мал не ко ли чи не В-51 и да сле де ћа до ла зи
у „Утву” од мах по сле при мо пре да је мо -
ди фи ко ва ног ави о на. По след њи су вра -
ће ни у је ди ни це ју на 1977. го ди не.

На по ли го ну Ту зла, 3. сеп тем бра
1977. у ве жби ми тра љи ра ња, уче ник

мо гао ви де ти ду гач ки низ ви со ко крил -
них „утви” јер су све оста ле је ди ни це
има ле је дан-два или мак си мал но че ти -
ри ави о на. 

У 462. еска дри ли по след ња 39. кла -
са ШРОА за вр ши ла је обу ку по чет ком је -
се ни 1988. и од на ред не кла се обу ка се
про во ди ла на мла зним „га ле бо ви ма” Г-2
у Мо ста ру. Пре о ста лих 14 ту злан ских
В-51 пре за ду же ни су у раз не еска дри ле
и штаб на оде ље ња. 

У бур ним го ди на ма
Пр ви за да ци за В-51 по ве за ни са ју -

го сло вен ском по ли тич ком и без бед но -
сном кри зом – би ли су по др шка у су зби -
ја њу де мон стра ци ја Ал ба на ца на Ко сме -
ту. Пи ло ти В-51 из 83. ло вач ког ави ја циј -

Под ве сник са два ми тра ље за ка ли бра 7,62 mm МАЦ АА 52 на пот крил ном но са чу В-51
(Фо то: ВОЦ)

Ави он В-51, на о ру жан све жње ви ма авио-бом би од 16 ки ло гра ма (Фо то: ВОЦ)

Че твр та „утва-66” ев.бр. 51004 би ла
је обра зац за се риј ску про из вод њу 
(Фо то: ВОЦ)



ског пу ка из При шти не има ли су нео би -
чан за да так – об у че ни су за при ме ну под -
ве сних дим них ку ти ја са на дра жљив цем
ЦС, тј. „су зав цем”. Че ти ри пи ло та, ко ја су
ре дов но ле те ла на лов ци ма МиГ-21 и де -
жу ра ла у си сте му ПВО, до дат но су де -
жу ра ла за по тре бе евен ту ал не ин тер -
вен ци је на су зби ја њу де мон стра ци ја.
Има ли су при ли ке да ле те на та кве за -
дат ке то ком ма сов них не ре да 1987. и
1988. го ди не.

Уре ђај за рас пр ши ва ње пра шка -
стих ма те ри ја из ави о на РП МА-1 на мен -
ски је из ра ђен још 1974. за пу ње ње са
ЦС, на ме ње ним за при ме ну на отво ре -
ном про сто ру или те шко при сту пач ним
те ре ни ма. На пот крил не но са че В-51 по -
ста вља на су два кон теј не ра ма се 37 kg,
пред ви ђе на за пу ње ње са око 100 kg ЦС.
Елек тро мо тор је по кре тао ме ха ни зам ко -
ји је обез бе ђи вао бр зи ну из ба ци ва ња
пра шка од 0,83 kg/s. Уре ђа ји РП МА-1 из -
ра ђе ни су у „Утви”, а ЦС у ВТИ, у по го ну
Мо стар. 

Сва че ти ри пи ло та 83. пу ка ко ја су
има ла ис ку ства са при ме ном В-51 у раз -
би ја њу де мон стра ци ја, ју на 1991. до би -
ла су за да так да ави о ни ма пре ле те на
аеро дром Цер кље за по тре бе по др шке
фе де рал ним сна га ма без бед но сти то ком
ак ци је из ла ска на др жав ну гра ни цу. Је -
дан од тих пи ло та се ћа се да су тад оче -
ки ва ли да ко ри сте „су за вац”, али су до -

би ли за да так да из над ве ћих ме ста у Сло -
ве ни ји из ба це па ке те са ле ци ма. По сле
деј ства ми но ба ца ча сло ве нач ке те ри то -
ри јал не од бра не по аеро дро му, сва че ти -
ри В-51 28. ју на пре ле те ла су на аеро -
дром Пле со. Ло ши ме те о ро ло шки усло -

ви оте жа ли су по вра так ку ћи. Вра ти ла су
се два ави о на, а два су се ду же за др жа ла
на Пле су и би ла, уз ве ли ке те шко ће, из -
ву че на из Хр ват ске. 

На ме ра да се В-51 из 252. ло вач ко-
бом бар дер ске ави ја циј ске еска дри ле ко -

15. јул 2012.30

Јед на од при ват них „утви-66” (рег. YU-DOG, бив ши ев. бр. 51111) ле ти у бо ји и са озна ка ма
ЈРВ и ПВО од пре 1991. Иако је олд ти мер, под се ћа на ста ра до бра вре ме на ка да смо има ли 
ве ли ку ави ја ци ју. (Фо то: Алек сан дар Ра дић)

Авион В-51 из 252. ло вач ко-бом бар дер ске ави ја циј ске  
ле те ћи циљ за обу ку пи ло та „ја стре бо ва” и „га ле бо ва”



ри сте за деј ство са на дра жљив цем ЦС,
ле та 1991, по ка за ла се као ло ша про це на
при ли ка јер се гра ђан ски рат већ та да
уве ли ко во дио. Ави о ни В-51 ко ри шће ни
су рет ко за за дат ке пре во за ста ре ши на.
Еска дри ла ТО Цр не Го ре, чи ји су Ј-20 ле -

те ли на бор бе не за дат ке за по тре бе тре -
на же ре зер вних пи ло та, има ла је оде ље -
ње В-51. 

По сле фор ми ра ња РВ и ПВО СР Ју -
го сла ви је, пре о ста ли ави о ни В-51 ви ше
ни су би ли од ве ћег зна ча ја. По сле ис те ка
ме ђу ре монт ног ре сур са, В-51 ни су од ла -
зи ли на ре монт јер су бу џет и за вод има -
ли ду гач ку ли сту при о ри те та, на ко јој ни -
су би ли ави о ни за ве зу. Про цес про да је
В-51 по кре нут је 1993, ка да је за ви шак
про гла ше но 23 ави о на. Оста так из за во -
да и је ди ни ца про дат је у пе ри о ду од
1996. до 1999. године. То ком бом бар до -
ва ња НА ТО-а 1999. на аеро дро ми ма су
уни ште на три В-51 – 51117, за ду же н у
83. пу ку, 51133 из 98. пу ка и 51249 из
ВОЦ-а. По след ња пре о ста ла три В-51
про да та су 2002. го ди не. То су би ли ави -
о ни ев.бр. 51111 и 51119 из ла ђе вач ке
333. из ви ђач ке еска дри ле и ев.бр. 51132,
ко ји се чу вао у 177. ба зи у Ба тај ни ци. То -

ком слу жбе у РВ и ПВО дру ге и тре ће Ју -
го сла ви је, сви В-51 оства ри ли су на лет од
80.477 ча со ва и 50 ми ну та.

Део В-51 остао је у но во на ста лим
др жа ва ма. У са ста ву 105. бри га де Срп ске
Вој ске Кра ји не (СВК) на аеро дро му Уд би -
на би ле су три В-51. Хр ват ска вој ска ав -
гу ста 1995. до шла је до сва три ави о на.
Два В-51 ле те ла су са аеро дро ма Бо ро во
у са ста ву 61. ме шо ви те еска дри ле ла ке
бор бе не ави ја ци је СВК. По сле ре ин те -
гра ци је Ис точ не Сла во ни је и Ба ра ње,
про ве де не 1996, оба ави о на пре ба че на
су на аеро дром Срем ска Ми тро ви ца у
ави ја циј ску је ди ни цу ЈСО. У ру ка ма ЈСО
В-51 би ли су све до 1999. го ди не – у је ди -
ни ци ста ци о ни ра ној на аеро дро му Тр сте -
ник, ко ја је рас фор ми ра на због ин ци де -
на та из ме ђу ње них при пад ни ка и Вој ске
Ју го сла ви је. 

Озна ке Вој ске Ре пу бли ке Срп ске
(ВРС) но си ла су че ти ри В-51 из 92. ла ке

31

67
То ком слу жбе у

РВ и ПВО де сет В-51
рас хо до ва но је због
оште ће ња у уде си -
ма. Углав ном се ра -
ди ло о ло мо ви ма
стај ног тра па то ком
при нуд ног сле та ња
или из ле та ња са по -
лет но-слет не ста зе. 

У не ко ли ко слу -
ча је ва оште ће ни ави -
о ни су се мо гли по -
пра ви ти, па су пре да -
ти на рад у за вод.
Ме ђу тим, на кнад но
су де ве де се тих го -
ди на рас хо до ва ни због гу бит ка ин те ре са РВ и ПВО за њих. 

На В-51 до го ди ла се јед на ка та стро фа – при по ле та њу са аеро дро ма Би хаћ,
5. ок то бра 1991. са ави о ном ев.бр. 51184, ле те ла су два пи ло та и је дан офи цир
– пут ник. То ком по ле та ња пи ло ти Иван Се лак и Ро до љуб Га јић „оти ма ли” су се
за ко ман де ле та. Ави он је у по ле та њу скре нуо у ле ву стра ну, уз ле тео, вра тио се
на пи сту, по но во по ле тео и уда рио у тло по ред пи сте. Се лак је иза шао из ави о -
на без по вре да и по ку шао да из ву че ма јо ра Ни ко лу Сту де на са зад њег се ди -
шта. Ме ђу тим, го ри во из ави о на је ис цу ре ло на ње га и пла ну ло. У тој не сре ћи
по ги ну ли су Га јић и Сту ден, а Се лак је пре жи вео са те шким по вре да ма. По сле
из ла ска из бол ни це вра тио се у је ди ни цу и 15. ма ја 1992. пре бе гао са ави о ном
МиГ-21„бис” са По ни кви у Хр ват ску. 

Удеси

 еска дри ле на ве жби 1991. у ко јој је „глу мио” ни ско -
Г-4 у пре сре та њу (Фо то: Дра ган Ве лич ко вић)

Авион В-51 на почетку каријере 
1972. године на аеродрому Церкље 
(Фото-центар „Одбрана”)



Ни је дан В-51 ви ше не ле ти у вој ној
слу жби, али на ави о ни ма из ви шко ва РВ
и ПВО и да ље ле те при ват ни ко ри сни -
ци. Чак 15 ави о на уве де но је 1998 и
1999. у ци вил ни ре ги стар Ка на де. Јед на
од тих ле те ли ца, ко ја је у РВ и ПВО но -
си ла озна ку 51142, пре пра вље на је у хи -
дро а ви он. При род но, ави о ни иду из ру -
ке у ру ке ра зних вла сни ка, па се на ин -
тер не ту мо гу про на ћи огла си за про да ју
„утви-66”.

У Ср би ји још увек има „утви” у лет -
ном ста њу. По узо ру на стра ну прак су ле -
те ња на олд тај ме ри ма, ју на 1998. на
аеро ми тин гу у Ба тај ни ци уче ство ва ла је
при ват на „утва-66”. Са да су у ре ги стру
Ср би је че ти ри та ква ави о на. ƒ

Алек сан дар РА ДИЋ

еска дри ле ви ше стру ке на ме не, у ко јој су
би ли „мо би ли са ни” ави о ни аеро-клу бо ва
Ба ња лу ка и При је дор.

Ар ми ја БиХ има ла је је дан В-51 на
аеро дро му Ду бра ве код Ту зле, ко ји је
уни штен у уде су 18. ју ла 1992. на за дат ку
пре во за по вре ђе ног у не сре ћи у по го ну
за про из вод њу му ни ци је. Пи лот, ле кар и
по вре ђе ни би ли су у ави о ну ко ји је тре -
ба ло да пре ле ти до аеро дро ма Луч ко. Пе -
ша ди ја ВРС отво ри ла је ва тру из ауто -
мат ских пу ша ка на ави он ко ји су ви де ли

из над Ма је ви це и са три мет ка про би ли
су кри ла. Ави он се због не до стат ка го ри -
ва сру шио на до мак Луч ког. По са да је
пре жи ве ла пад ави о на, али је по вре ђе ни
умро од по вре да још то ком ле та. 

Ма ке дон ско РВ и ПВО, фор ми ра но
ју на 1992, у по чет ку је има ло са мо струк -
ту ру и не што љу ди пре у зе тих из са ста ва
ЈРВ и ПВО, али не и ави о не. За то се у по -
чет ку тре на жа про во ди ла на ле те ли ца ма
по зајм ље ним од аеро-клу бо ва – на јед ној
В-51 и че ти ри „утве-75” (В-53). 

15. јул 2012.32

РВ и ПВО је од по чет ка по сто ја -
ња Ва зду хо плов ног са ве за Ју го сла ви је
(ВСЈ), 1948, обез бе ђи ва ло ави о не за ту
ор га ни за ци ју, ко ја је би ла цен тар за
вој но шко ло ва ње кан ди да та у ми ру, а
у ра ту су тех ни ка и ње ни чла но ви чи -
ни ли је згро за фор ми ра ње ави ја ци је
те ри то ри јал не од бра не (ТО). Од лу ком
са ве зног се кре та ра за на род ну од бра -
ну, 5. ју на 1975. при сту пи ло се фор ми -
ра њу рат них ави ја циј ских је ди ни ца. 

Ави о ни В-51 у по чет ку су да ти ВСЈ
на по слу гу без на кна де за уго вор ни за -
да так – за обу ку и тре на жу ре зер вних
пи ло та, шле по ва ње је дри ли ца за вре -
ме обу ке уче ни ка Ва зду хо плов не гим -
на зи је „Мар шал Ти то” и обу ку па до -
бра на ца, ко ји су ка сни је слу жи ли вој ни
рок у 63. па до бран ској бри га ди. Аеро-
клу бо ви су би ли ду жни да о свом тро -
шку одр жа ва ју ави о не, а ре зер вне де -
ло ве и ре монт обез бе ђи ва ли су пре ко
Ко ман де РВ и ПВО, од но сно цен трал -
ног ма га ци на ВСЈ Вр шац „1111”. 

Пр вих осам В-51 из у зе то је из је -
ди ни ца РВ и ПВО на ред бом од 31. мар -
та 1978. го ди не. При мар на на ме на В-
51 у аеро-клу бо ви ма је, пре ма за ми сли
РВ и ПВО, би ла обу ка па до бра на ца.
Сле де ћи па кет од де сет В-51, да тих на
трај но ко ри шће ње ВСЈ, одо брен је
1987. го ди не. 

У Ваздухопловном савезу
Југославије 

По гон ска гру па..............мо тор GSO-480B1J6 мак си мал не сна ге 254 kW (345 КС)
Ма се:
– пра зан............................................................................................................1.251 kg
– мак си мал на ма са у по ле та њу......................................................................1.820 kg
Ди мен зи је:
– ду жи на ....................................................................................................... 8.380 mm
– ви си на ........................................................................................................3.200 mm
– раз мак точ ко ва..........................................................................................2.505 mm
– раз мах кри ла............................................................................................11.400 mm 
– по вр ши на кри ла...........................................................................................18,08 m²
Пер фор ман се:
– мак си мал на бр зи на у хор. ле ту на ви си ни од 2.680 m ...........................258 km/h
– мак си мал на бр зи на кр ста ре ња ................................................................230 km/h 
– вр ху нац ле та .................................................................................................6.600 m
– ду жи на по ле та ња............................................................................................382 m
– ду жи на сле та ња...............................................................................................345 m 
– мак си мал ни до лет..........................................................................................750 km

Тактичко-техничке карактеристике утве-66

Авион В-51 из са ста ва 92. ла ке еска дри ле ви ше стру ке на ме не ВРС на аеро дро му За лу жа ни 
1993. го ди не (Фо то: Алек сан дар Ра дић)
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Н
а од лу ку да се про јек ту је до -
ма ћи ла ки ју ри шник „ја -
стреб” у зна чај ној ме ри ути -
ца ле су про це не да ЈРВ и
ПВО тре ба да  обез бе ди

ави он по го дан за по ле та ње и сле та ње са
трав на тих по лет но-слет них ста за (ПСС)
и за деј ства у брд ско-пла нин ским те ре -
ни ма. На и ме, по чет ком ше зде се тих го -
ди на го то во сви аеро дро ми би ли су сме -

ште ни на руб ним де ло ви ма др жа ве, вр ло
бли зу гра ни це, па се про це њи ва ло да ће
би ти под уда ром про тив нич ке ави ја ци је
од пр вих тре ну та ка ра та и прак тич но
бес ко ри сни. С об зи ром на то да су рат ни
пла но ви пред ви ђа ли од суд ну од бра ну
цен трал них брд ско-пла нин ских де ло ва
др жа ве, та ко зва них ба сти о на, пла ни ра ла
се град ња ин фра струк ту ре на том про -
сто ру. Је дан од на чи на да се убла жи про -

блем раз ме шта ја ави ја ци је у ра ту би ло је
уво ђе ње у на о ру жа ње ави о на по год них
за раз ме штај на уре ђе ним трав на тим
ПСС. Мла зна тех ни ка аме рич ког по ре кла
ни је има ла те осо би не, јер су ти ави о ни
зах те ва ли ква ли тет ну ин фра стук ту ру и
уре ђе не ПСС са бе тон ском под ло гом. 

На про јек то ва ње „ја стре ба” ути ца -
ли су и зах те ви да се ави он ко ри сти у за -
у ста вља њу про до ра агре со ра пре ко тен -
ко про ход них пра ва ца, у скла ду са та да
ак ту ел ним прет по став ка ма да ће Вар -
шав ски пакт из вр ши ти про дор тен ков -
ским ди ви зи ја ма. Оче ки ва ло се да ће
агре сор по ку ша ти да убр за про дор у ба -
сти он так тич ким де сан ти ма у по за ди ну
сна га бра ни о ца, па је „ја стреб” тре ба ло
у се кун дар ној на ме ни да деј ству је по
про тив нич ким де сан ти ма у ле ту. У скла -
ду са та кви ма зах те ви ма тра же на је
агил на и ста бил на плат фор ма на о ру жа -
ња, али не и ве ли ка но си вост убој них

Домаћи лаки јуришни авион

ЈАСТРЕБ
На стао је услед про це не ЈРВ и ПВО да се обез бе ди ави он
за по ле та ње и сле та ње са трав на тих по лет но-слет них
ста за и за деј ства у брд ско-пла нин ским те ре ни ма. 
Ва жан еле мент у про це на ма би ла је и це на, па је 
по ла зна осно ва за ње гов на ста нак био про је кат 
до ма ћег школ ског мла зног дво се да „га леб”, ко ји је 
тре ба ло да се мо ди фи ку је у јед но се ди ла ки ју ри шник,
уз што мањa ула га ња и из ме не. 
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сред ста ва, јер се оче ки ва ло да је у са -
вре ме ним усло ви ма ра то ва ња ре ал но
из ве сти са мо је дан на лет – у по но вље -
ном би се уве ли ко по ве ћа ва ла ве ро ват -
но ћа да га обо ри ПВО про тив ни ка. 

Ва жан еле мент за на станк „ја стре -
ба” би ла је и це на. На бав ка ави о на слич -
не ка те го ри је из ино стран ства би ла би
ве ли ки тро шак у ино стра ној ва лу ти. С
об зи ром на зах те ве ЈРВ и ПВО и еко ном -
ска огра ни че ња, при хва тљи во ре ше ње
би ло је да се ју ри шник про јек ту је у ВТИ
Жар ко во и да га про из во ди до ма ћа ин -
ду стри ја, а да се уво зе нај сло же ни де ло -
ви – мо тор, ави о ни ка и се ди шта за иска -
ка ње. По ла зна осно ва био је про је кат
до ма ћег школ ског мла зног дво се да „га -
леб”, ко ји је тре ба ло да се мо ди фи ку је у
јед но се ди ла ки ју ри шник, уз што ма ње
ула га ња и из ме не. 

ног по ти ска од 2.860 фун ти  (1.272 daN),
про јек то ва ни у фир ми „Бри стол Си дли”
(Bri stol Sid de ley En gi nes Ltd), ко ју је не што
ка сни је, 1966. го ди не, пре у зео „Ролс-
Ројс” (Rolls-Royce).  Мо то ри за „ја стреб”
би ли су из исте по ро ди це као они угра -
ђе ни на „га леб”, али су има ли ве ћи по ти -
сак, по тре бан за ла ког ју ри шни ка.

„Ја стреб” је од „га ле ба” на сле дио
вр ло чврст стај ни трап, а до дат но скра -
ће ње ста зе по ла та ња оства ре но је са две
старт не ра ке те СР-1 14АС-1000, ко је су
да ва ле до дат ни по ти сак од 445 daN. 

Ави о ни ка за „ја стреб” та ко ђе је уни -
фи ци ра на са „га ле бом” и уве зе на из Бри -
та ни је и Фран цу ске. Се ди шта за иска ка -
ње су из ре но ми ра не бри тан ске фир ме
„Фо ланд” (Fol land). Ми ни мал на без бед на
ви си на за иска ка ње у хо ри зон тал ном ле -
ту ави о на би ла је 500 фи та до ин стру мен -

тал не бр зи не ле та од
400 чво ро ва. 

Због еко но мич -
но сти и ло ги стич ке по -
год но сти ис ко ри шћен
је део ре ше ња са Ф-
84Г и дру гих ави о на
аме рич ког по ре кла ко -
ји је има ло ЈРВ и ПВО.
Из бор на о ру жа ња го -
то во се ни је раз ли ко -
вао од Ф-84Г, осим у
но си во сти. Ди мен зи је
„ја стре ба” огра ни чи ле
су про стор за сме штај
стал ног на о ру жа ња,
па је имао три ми тра -

ље за „колт-бра у нинг” (Colt-Brow ning) АН-
М3, ка ли бра 12,7 mm са 405 ме та ка,  за
раз ли ку од „ми тра ље ске ба те ри је” од
шест АН-М3 са 1.800 ме та ка, ко ли ко се
на ла зи ло у Ф-84Г.

Зах те ви за ра кет но и бом бар дер -
ско на о ру жа ње у ви ше на вра та су ме ња -
ни – у по чет ку је тра же но да „ја стреб”
но си са мо две бом бе од 100 kg и че ти ри
ра ке те HVAR-5” (по пу лар не „хва ров ке”),
а на кнад но је ре ше но да но си вост бу де
две бом бе од 250 kg и шест „хва ров ки”.
На до ма ћим мла зним ави о ни ма пр ве ге -
не ра ци је „га леб” и „ја стреб” угра ђе ни
су ни ша ни К.14C аме рич ке про из вод ње. 

Но си лац про из вод ње „ја стре ба” би -
ла је фа бри ка ави о на „Со ко” из Мо ста ра,
у ко јој су се у вре ме ра да на про то ти по -

ви ма при пре ма ли за по че так се риј ске
про из вод ње „га ле ба”.  Пр ви про то тип
„ја стре ба”, ев.бр. 24001, по ле тео је 19.
ју ла 1965. са аеро дро ма Ор ти јеш. Пи лот
Ва зду хо плов ног опит ног цен тра (ВОЦ)
Ру долф Ху мар по ле тео је у 18 ча со ва и 10
ми ну та и остао у ва зду ху 45 ми ну та.

По сле шест фа брич ких ле то ва ави -
он је 23. ју ла сле тео у Ба тај ни цу на на -
ста вак ис пи ти ва ња. Дру ги „ја стреб II”,

15. септембар 2012.26

Неостварени пројекти

Озна ка „ја стреб-3” од но си ла се на
фрон тов ски из ви ђач са ТВ си сте мом,
пред ви ђен за осма тра ње про тив нич ких
по ло жа ја до ду би не од око 50 km, од но сно
ди рек тан пре нос ТВ-сли ке над ле та ног те -
ре на на уда ље но сти 50–70 km од зе маљ -
ског при јем ног уре ђа ја. За та кво ре ше ње
би ло је пре ра но, па се по сле ана ли зе по -
ну да за ТВ-си сте ме од у ста ло од на став ка
про јек та. 

Ра ди уште де ре сур са ло ва ца-пре сре -
та ча Л-12 (МиГ-21Ф-13) тре ба ло је мо ди -
фи ко ва ти знат но јеф ти ни ји ави он „ја стреб”
у ле те ћи си му ла тор за обу ку у пре сре тач -
ким за да ци ма на зван „ја стреб-4”. Ко ман да
РВ и ПВО за тра жи ла је 1965. од ВТИ Жар -
ко во да про јек ту је та кав тре на жни ло вац,
али је пре по чет ка ра да у на о ру жа ње уве -
ден уса вр ше ни ло вац Л-14 (МиГ-21ПФМ),

Пр ви про то тип „ја стре ба” де цем бра 1970. на аеро дро му
Ба тај ни ца (ВОЦ) 

Про јек то ва ње и ис пи ти ва ња
За да так „ја стреб” по кре нут је ре -

ше њем по моћ ни ка др жав ног се кре та ра
за на род ну од бра ну за РВ и ПВО, стр.
пов. бр. 304 од 7. ок то бра 1961, у вре ме
ка да је већ ле тео пр ви про то тип „га ле -
ба”. Тим ре ше њем на ре ђе но је да се
про јек ту ју ла ки ју ри шник „ја стреб I” и
из ви ђач „ја стреб II”. У пр вој фа зи ра да,
у ВТИ Жар ко во, од де цем бра 1961. до
ма ја 1962, из ра ђен је нај пре прет про је -
кат, а за тим је усле дио рад на про јек ту
ко ји је за вр шен де цем бра 1963. го ди не. 

Три мо то ра за два про то ти па и је дан
ре зер вни уве зе ни су из Ве ли ке Бри та ни -
је. Иза бра ни су ро буст ни тру бо мла зни
мо то ри Вај пер (Vi per) 20 Мк 530 на зив -



ев.бр. 24002, по ле тео је 25. ју ла 1966. го -
ди не. Пи лот на пр вом ле ту био је Франц
Руп ник, ко ји је у ме ђу вре ме ну ак тив но
укљу чен у про грам ис пи ти ва ња „ја стре -
ба I”. Два ис ку сна опит на пи ло та већ су
по зна ва ла ави он „га леб”, па за њих „ја -
стреб” ни је био но ви на. У хо ду је од лу че -
но да се про ме ни мо тор на „ја стре бу”,
јер је „Ролс-Ројс” уме сто Мк 530 по ну дио
уса вр ше ни Мк 531 са по ти ском од 3.000

фун ти (1.334 daN). Но ви мо тор, иза бран
за се риј ску про из вод њу, угра ђен је 1968.
на „ја стреб II” за по тре бе ве ри фи ка ци је. 

На основ ну при мед би ВОЦ-а про ве -
де не су из ме не ко је су при ме ње не на чел -
ном ави о ну, ев.бр. 24101, ко ји је по ле тео
10. ја ну а ра 1969. на Ор ти је шу, као и два
про то ти па. За тим су про ве де не и мо ди фи -
ка ци је (на основ ну за кљу ча ка ВОЦ-а), ко је
су по ве ћа ле ма су пра зног ави о на са 2.695
на 2.850 ки ло гра ма. То ком се риј ске про -
из вод ње олов ни аку му ла тор за ме њен је
Ni-Cd аку му ла то ром и угра ђен је аку му ла -
тор за са мо стар то ва ње, па је ма са по ра -
сла за још 22 ки ло гра ма. 

Ју ри шник
Пр ве се ри је „ја стре ба” би ли су ју -

ри шни ци ко ји су у ЈРВ и ПВО до би ли ин -
тер ну озна ку Ј-21. Још пре до ла ска пр -
вих ави о на у је ди ни це сма тра ло се да ће
они би ти са мо при вре ме но ре ше ње за
хит ну за ме ну тех ни ке аме рич ког по ре -
кла, до до ла ска но вог дво мо тор ног ју ри -
шни ка „орао”. Та кав став ути цао је на
од лу ку да се не иде на ве ћу про из вод њу
Ј-21, па је из ра ђе но 119 ко ма да. 

ру жа њу ЈРВ и ПВО
обез бе дио је ду го че -
ка ну за ме ну за тех ни -
ку аме рич ког по ре кла
– 1972.  са ве зни се -
кре тар за на род ну од -
бра ну пот пи сао је акт
о рас хо ду Ф-84Г, РФ-
84Г, Т-33А, РТ-33А и
ТВ-2 „јер ни су у скла -
ду са тех нич ким до -
стиг ну ћи ма и по тре -
ба ма ар ми је”. 

По сле за вр шет ка
пре на о ру жа ња еска -
дри ла ло вач ко-бом -

бар дер ске ави ја ци је, „ја стре бо ви” су
1973. до шли у 525. тре на жну ави ја циј -
ску еска дри лу, где се про во ди ла обу ка
пи ло та на ду жно сти ма у ви шим ко ман -
да ма. До дат не ко ли чи не „ја стре бо ва”,
при мље не у ЈРВ и ПВО 1975, омо гу ћи ле
су да се пет ави о на из у зме за по пу ну
акро бат ске гру пе Ва зду хо плов не вој не
ака де ми је на аеро дро му Зе му ник. 

Зах те ви бор бе не обу ке је ди ни ца на -
о ру жа них „ја стре бо ви ма” об ли ко ва ни су
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Ку ри о зи тет из исто ри је „ја стре -
бо ва” је сте „бор бе на пре ми је ра” тог
ави о на 1968. у вре ме че хо сло вач ке
кри зе. ЈРВ и ПВО се при пре ма ло за
од бра ну од агре си је Вар шав ског пак -
та, па су у де жур ству на аеро дро му
Ба тај ни ца, осим ло ва ца МиГ-21, би ли
и „ја стре бо ви” из ВОЦ-а. Јед ном при -
ли ком, у су мрак, ра да ри су от кри ли
не што што је про ту ма че но као ва зду -
шни де сант. Иако се при бли жа ва ла
ноћ по ле те ли су пре сре та чи МиГ-21
из 204. ло вач ког ави ја циј ског пу ка и
„ја стре бо ви” из ВОЦ-а. У опе ра тив -
ном цен тру по де ли ли су за дат ке – ави о -
ни МиГ-21 тре ба ло је да ве жу за се бе
ло вач ку прат њу, а „ја стре бо ви” ави о -
не са де сан том и пре срет ну их на ма -
лој ви си ни и до 500 ме та ра. По ка за ло
се да је у пи та њу би ла ла жна сли ка са
ра дар ског екра на. „Ја стре бо ви” су се
по след њи вра ти ли на Ба тај ни цу и сле -
те ли по но ћи.

Одбрана од непостојеће 
агресије

Оде ље ње Ј-21 из 172. ло вач ко-бом бар дер ског
ави ја циј ског пу ка 1972. године
(Фо то-цен тар Од бра на)

ко ји је 1967. по стао осно ва за про јек то ва -
ње тре на же ра „ја стреб-4А”.

У ВТИ Жар ко во из ра ди ли су ана ли зу
ко јом су пред ло жи ли да се на „ја стреб-4А”
угра де си стем за ауто мат ско на во ђе ње на
циљ „ла зур”, ави он ски ра дар РП-21, лан сер
АПУ-7, лан сер АПУ-13 за школ ске ра ке те и
по треб ни до дат ни уре ђа ји. Дру ги про то тип
„ја стре ба”, ев.бр. 24002, го ди не 1968. мо -
ди фи ко ван је по цр те жи ма „ја стре ба-4”
– укло ње ни су ми тра ље зи и ре флек тор и
угра ђен је про ду же так но сног де ла ави о на.
Ма су ра да ра тре ба ло је да си му ли ра оло во
сме ште но на па тос ми тра ље за. Лет на ис -
пи ти ва ња про ду же ног „ја стре ба” по ка за ла
су да ће за др жа ти оче ки ва не аеро ди на мич -
ке осо би не. Пет ле то ва про ве де но је ја ну а -
ра и фе бру а ра 1969. го ди не. На ру чи лац је
од у стао од на став ка ра да на про јек ту. 

„Ја стре бо ви”  98. ави ја циј ске бри га де 1977. на аеро дро му
Пе тро вац (Фо то-цен тар Од бра на)

Пр ва је ди ни ца од ре ђе на за при јем
„ја стре бо ва” био је 172. ло вач ко-бом -
бар дер ски ави ја циј ски пук са аеро дро -
ма Го лу бов ци. За по пу ну две еска дри ле
тог пу ка 1970. при мље на су 22 ави о на.
У на став ку про из вод ње но ви „ја стре бо -
ви” пре да ти су еска дри ла ма 98. ави ја -
циј ске бри га де из Пе тров ца, а за тим су,
пре кра ја 1972, пре на о ру жа не и еска -
дри ле цер кљан ске 82. ави ја циј ске бри -
га де. Све ве ћи број „ја стре бо ва” у на о -



од 60 до 75 ми ну та и
то ком да на 6 до 7
авио-по ле та ња. Го ди -
шњи план на ле та пи ло -
та „ја стре бо ва” у ЈРВ и
ПВО се дам де се тих го -
ди на је био 80–85 ча со -
ва за пи ло те из стал ног
са ста ва еска дри ла и 60
ча со ва за ко ман ди ре
еска дри ла. 

Од еска дри ла на о -
ру жа них „ја стре бо ви -
ма” тра же но је мно го
ви ше у од но су на ре ал -
не мо гућ но сти ави о на,
по себ но ка да је реч о
за да ци ма у изо ла ци ји
бо ји шта и офан зив ним
деј стви ма у бор би за
пре власт у ва зду ху. 

Из ви ђач
Пр во бит но је из ви -

ђач ки „ја стреб” са ин -
тер ном озна ком ви да
ИЈ-21 тре ба ло је да има
аеро-фо то ка ме ре
(АФК) аме рич ког по ре -

кла – јед ну иза пи ло та за вер ти кал но аеро-
фо то сни ма ње и две у пред њем де лу мо -
ди фи ко ва них ре зер во а ра за го ри во на кра -
је ви ма кри ла. Ави о ни ИЈ-21 из се риј ске
про из вод ње има ли су у ре зер во а ри ма
АФК А-39, уве зе не из СССР-а са из ви ђа -
чи ма МиГ-21Р. За ви сно од угла по ста вља -
ња, А-39 се мо гла ко ри сти ти за вер ти кал -
но, пред ње ко со и боч но ко со аеро-фо то
сни ма ње (АФС). За вер ти кал но АФС ко ри -
шће не су А-39 или аме рич ке АФК К-17Б,
К-22 или К-22Б и за ноћ но вер ти кал но
АФС К-37. У осам де се тим го ди на ма ИЈ-21
су уме сто K-37 ко ри сти ли АШЧА ФА-5М
со вјет ског по ре кла.

Кри ла ИЈ-21 има ла су че ти ри бом -
бо но са ча пред ви ђе на за фо то граф ске и
све тле ће авио-бом бе аме рич ке, ју го сло -
вен ске и пољ ске про из вод ње, и ни су
има ла но са че ра кет них зр на. 

Два ИЈ-21 при мље на су ју ла 1970,
од но сно ју ла 1971, у ВОЦ на ис пи ти ва -
ње, а ју на 1973. по кре ну та је се риј ска
про из вод ња. Еска дри ле су за тим ди -
рект но из фа бри ке до би ле 28 ави о на.
То ком ју на и ју ла 1973. но ви ави о ни при -

на основ ну ис ку ста ва из ло кал них ра то -
ва. Због изра ел ског из не над ног уда ра из -
ве де ног 1967. по аеро дро ми ма Егип та и
Си ри је про во ди ла се обу ка у деј стви ма
на гра ни ци так тич ког ра ди ју са ави о на –
лет на ма лим ви си на ма са де мон стра тив -
ним и ла жним деј стви ма и јед но вре ме -
ним на ле том из ви ше пра ва ца. Че хо сло -
вач ка кри за из 1968. би ла је по вод да се
стал но ве жба бор ба про тив ва зду шних
де са на та, са те жи штем на деј ству по
тран спорт ној ави ја ци ји и хе ли коп те ри ма
у ле ту до де сант не про сто ри је. 

Раз вој ра кет них је ди ни ца ПВО и
мо гућ но сти ра дар ског осма тра ња се -
дам де се тих го ди на ути цао је на сни жа -
ва ње ше ме ле та са ви со ко-ни ско-ви со -
ко на ни ско-ни ско-ви со ко или ни ско-ни -
ско-ни ско. Еска дри ле „ја стре бо ва” из во -
ди ле су сва ке го ди не аеро дром ски ма -
не вар – пре ле та ле са ма тич ног аеро дро -
ма на дру ге аеро дро ме, ко је су пи ло ти
тре ба ли да упо зна ју. 

Од еска дри ла се тра жи ло да по -
стиг ну ди на ми ку при пре ма за бор бе не
за дат ке, ка кву су оства ри ли у изра ел -
ској ави ја ци ји у ра ту 1967. го ди не. У
241. еска дри ли је 1972. са 12 „ја стре бо -
ва” по стиг ну то вре ме при пре ме за лет
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Пр ви при ме рак се ри је ев.бр.
24101 за вр шен је де цем бра 1968, а
1969. го ди не у ЈРВ и ПВО сти гла су још
три ави о на – ев.бр. 24102 до 24104. Та -
ко је за вр ше но ухо да ва ње про из вод ње
и већ 1970. из ра ђе но је 14 ко ма да са
ев.бр. од 24105 до 24118. То ком 1971.
фа бри ка је пре да ла ко ри сни ку 28 ави о -
на, од ев.бр. 24119 до 24146. Нај ве ћа
про зи вод ња оства ре на је 1972, ка да је
ЈРВ и ПВО до би ла 36 ави о на у се квен -
ца ма озна ка ко је су пре ки да не због
при кри ва ња ствар ног бро ја ави о на –
пр во је на ста вљен „ста ри” низ са озна -
ка ма од 24147 до 24160, за тим је уве -
де на но ва се квен ца од 24201 до 24220
и ави о ни са озна ка ма 24251 и 24252.
Тај низ на ста вљен је 1973. са се дам
ави о на – од 24253 до 24259 и 1974. са
16 ави о на – ев.бр. 24260 до 24275 и за -
вр шен је 1975. са ави о ни ма са ев.бр. од
24276 и 24280. У по след њој се квен ци

са по чет ним ев.бр. 24301 би ло је осам
ави о на про из ве де них 1975. и по след њи
Ј-21 ев.бр. 24309 ко ји је пре дат ЈРВ и
ПВО 4. ја ну а ра 1977. го ди не. 

Чел ни ИЈ-21 ев.бр. 24401 из ра ђен
је ју на 1970. и по чет ком ју ла је, по сле
фа брич ких ле то ва, пре дат ВОЦ-у. Го -
ди ну да на ка сни је у ВОЦ је при мљен и
дру ги из ви ђач ев.бр. 24402. Се риј ска
про из вод ња за по че ла је ју на 1973. го -
ди не. До фе бру а ра 1974. из „Со ко ла” су
иза шли ави о ни са озна ка ма од 24403
до 24430. На кнад но, 1977.  го ди не, при -
мље но је осам ави о на са ев.бр. 24451
до 24458. 

По сле про то ти па дво се да НЈ-21 из
1974. већ сле де ће го ди не за вр ше на је пр -
ва се ри ја од шест ави о на са ев.бр. 23502
до 23507.  Још че ти ри ле те ли це са ев.бр.
23508 до 23511 из ра ђе не су 1976. и се -
дам ави о на ев.бр. 23512 до 23518 пре да -
то је у РВ и ПВО 1977. го ди не.

Серијска производња јуришника

Пр ви ИЈ-21 на ста јан ци аеро дро ма Ба тај ни ца (ВОЦ)

По ле та ње Ј-21 на о ру жа ног лан се ри ма не во ђе них 
ра кет них зр на 57 mm на ве жби „Го ли ја-76” 
(Фо то-цен тар Од бра на)



мље ни су у 353. еска дри лу на аеро дро -
му Ор ти јеш, уме сто по след њих „тан -
дер џе та”, ко ји су ле те ли под ју го сло вен -
ским озна ка ма. То ком ју ла ИЈ-21 за ме -
ни ли су РТ-33А у ту злан ској 350. еска -
дри ли. На аеро дро му Цер кље фор ми ра -
на је тре ћа је ди ни ца пред ви ђе на за при -
јем ИЈ-21 – 351. еска дри ла у ко јој су ави -
о ни за ду же ни де цем бра 1973. го ди не. 

У прак си, из ви ђач ки „ја стре бо ви”
ни су има ли бит них пред но сти у од но су
на ста ре ави о не, осим што су би ли но -
во и зра ђе ни, па пре на о ру жа њем ни су
по диг ну те мо гућ но сти из ви ђач ке ави ја -
ци је, али су об но вље ни ре сур си, што је,
с об зи ром на ста рост аме рич ке тех ни -
ке, би ло хит но по треб но.

У по чет ку је број ави о на ИЈ-21 био

до во љан за по пу ну три еска дри ле. По
фор ма ци ји је тре ба ло да има ју де вет
ави о на основ не на ме не, али је не ко ли ко
уде са бр зо ре ду ко ва ло број „ја стре бо -
ва” у је ди ни ца ма. Го ди не 1975. по ру че -
но је још ИЈ-21 и 1977. је из „Со ко ла”
при мље но осам ави о на за за ме ну гу би -
та ка у уде си ма и одр жа ва ње по пу не
еска дри ла. Ави о ни из те се ри је има ли су
угра ђен маг не то фон РД/Д 10456/Ј за
сни ма ње по да та ка ви зу ел ног из ви ђа ња. 

Ствар на вред ност ави о на ни је се
мо гла ис ка за ти так тич ко-тех нич ким ка -
рак те ри сти ка ма, јер је од луч ност и ква -
ли тет обу ке пи ло та по ме рао гра ни це.
На при мер, ави о ни ИЈ-21, ко ји су пре ма
са вре ме ним свет ским стан дар ди ма би -
ли так тич ки из ви ђа чи, из вр ша ва ли су у
не ким при ли ка ма вр ло зах тев не за дат -
ке. То ком ве жбе „Го ри ца–Ко пер 74”, у
ат мо фе ри вој ног при ти ска НА ТО-а око
ко нач ног раз гра ни че ња Ита ли је и Ју го -
сла ви је, пи ло ти ИЈ-21 из ве ли су из ви ђач -
ке ле то ве пре ко Ја дран ског мо ра до Ан -
ко не и Брин ди зи ја. Пи ло ти 353. еска -
дри ле ле те ли су са ма тич ног аеро дро ма
Ор ти јеш и Пу ла, где је при вре ме но пре -
ба зи ра но јед но оде ље ње. 
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Пр ви стра ни ко ри сник „ја стре бо -
ва” би ла је Зам би ја, ко ја се кроз По крет
не свр ста них при бли жи ла Ју го сла ви ји и
1969. пот пи са ла уго вор о шко ло ва њу
пи ло та. Усле ди ли су но ви уго во ри о
град њи аеро дро ма, ор га ни за ци ји школ -
ства и на бав ци тех ни ке, укљу чу ју ћи „га -
ле бо ве” и де сет „ја стре бо ва” јед но се да
и три дво се да. По след ња два „ја стре -
ба” ле те ла су у ба зи Лу са ка све до 2000.
го ди не.

Сли чан пут раз во ја са рад ње има ла
је Ли би ја, ко ја је 1970. пот пи са ла уго -
вор о шко ло ва њу пи ло та на „га ле бу” и
„ја стре бу”. То ком обу ке пи то ма ца у
172. пу ку су се тру ди ли да се по ка жу у
нај бо љем све тлу, па се не рет ко ле те ло
у три старт на вре ме на, а не ки на став -
ни ци ле те ња днев но су има ли пет из ла -
за ка. Де ша ва ло се да по је ди ни ави о ни
про ве ду у ва зду ху де сет ча со ва днев но.
До бре ре фе рен це ути ца ле су на од лу ку

Ли би је да на ру чи ју го сло вен ске ави о не.
На зах тев ко ри сни ка на „ја стреб” су
угра ђе ни но ви на ви га ци о ни и ко му ни ка -
ци о ни уре ђа ји. 

Го ди не 1977. из РВ и ПВО из у зе то
је пр вих 16 „ја стре бо ва”. На кон при ла го -
ђа ва ња по ле те ли су са аеро дро ма Го лу -
бов ци, сле те ли у Ита ли ју, а за тим пре ле -
те ли у Ли би ју. По сле про гра ма „Ру бин”
ли биј ско РВ по ру чи ло је но ве  ави о не –
34 „ја стре ба” и то 32 ла ка ју ри шни ка са

из во зном озна ком Ј-1Л
и два из ви ђа ча РЈ-1Л.
„Га ле бо ви” и „ја стре бо -
ви” су кон цен три са ни у
ба зи Ми су ра та у ко јој
се од фор  ми ра ња 1976.
на ла зи ла ВВА РВ Ли би -
је. То ком по бу не про -
тив Га да фи је вог ре жи -
ма, по кре ну те сре ди не
фе бру а ра 2011, ба за
Ми су ра та на ис то ку Ли -
би је би ла је под уда ром

и зна тан број „га ле бо ва” је уни штен. За
са да се не зна да ли су ме ђу њи ма би ли и
„ја стре бо ви”. Фран цу ски из во ри твр де да
су по бу ње ни ци у Бен га зи ју на са мом по -
чет ку по бу не ко ри сти ли два „ја стре ба”. 

Три „ја стре ба” – по је дан при ме рак
од све три ва ри јан те Ј-21, ИЈ-21 и НЈ-21
– уче ство ва ла су бор ба ма у За и ру 1997.
на стра ни вла ди них сна га, ко је су по ку -
ша ле да за у ста ве про дор по бу ње ни ка
из Ру ан де. 

Извоз

Аеро-фо то сни мак аме рич ког но са ча ави о на „са ра то га” ко ји је пи лот ИЈ-21 из
353. еска дри ле над ле тео на пуч ни Ја дра на у бли зи ни остр ва Ја бу ка

Из ви ђач ки „ја стреб” РВ Ли би је 2005. го ди не



За ме на ИЈ-21 дво мо тор ним из ви ђач -
ким „ор лом ИЈ-22” по че ла је 1982, ка да је
пре на о ру жа на 353. еска дри ла. За тим су
1984. и 1985. го ди не ИЈ-21 по ву че ни из
цер кљан ске и ту злан ске еска дри ле, ко је су
при ми ле ИЈ-22. Због ма лог бро ја „ор ло ва”
у 350. и 351. еска дри лу на кнад но је вра ће -
но по јед но оде ље ње ИЈ-21. Још јед на из -
ви ђач ка еска дри ла фор ми ра на је 1987,

пре фор ми ра њем 235. ло вач ко-бом бар -
дер ске ави ја циј ске еска дри ле са аеро дро -
ма Ла ђев ци (у ко јој су ко ри шће ни Ј-21) у
354. из ви ђач ку ави ја циј ску еска дри лу са
ИЈ-21. 

Дво сед
Осам на ест „ја стре бо ва” би ли су

дво се ди НЈ-21 ко ји су има ли но сни део и

по кло пац пред ње ка би не иден ти чан као
обрис ка би не Ј-21, а пре ма зад њем лу ку
но са ча по ко пац је био по ду да ран са об -
ри си ма „га ле ба”, чи ја је ка би на пре у зе та
за дру гу ка би ну на НЈ-21. Због сме шта ја
дру ге ка би не дру ги аку му ла тор за стар -
то ва ње мо то ра мо рао се пре ме сти ти у
цен трал ни део тру па, ис под про сто ра
дру ге ка би не. 
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По сле по вла че ња ЈНА на про стор
но во фор ми ра не СРЈ оста ло је на аеро -
дро му Ба ња лу ка се дам ави о на Ј-21 и два
НЈ-21 из са ста ва 238. лбае.  Они су
укљу че ни у бор бе на деј ства од 27. ма ја
1992. у по др шци сна га ма КоВ, ко је су се
у По са ви ни бо ри ле за про бој
из ла за пре ма ис то ку из Кра ји -
не, окру же не про тив нич ким
сна га ма. У про бо ју ко ри до ра
је 11. ју на 1992. обо рен НЈ-21.
По ги ну ли су пи лот ка пе тан
Дар ко Га јић и ва зду хо плов но -
тех нич ки офи цир ка пе тан
Бран ко Ер без. 

У хо ду, уз бор бе не за дат -
ке, ле та 1992. го ди не, 238. еска -
дри ла пре фор ми ра на је у две
еска дри ле – 27. на о ру жа ну „ор -
ло ви ма” и 28. „ја стре бо ви ма”. 

Бор бе ни за да ци при вре -
ме но су об у ста вље ни ок то бра 1992. на
зах тев УН да се за бра не ле то ви из над
БиХ. За бра на се ни је од но си ла на 105. ва -
зду хо плов ну бри га ду Срп ске Вој ске Кра -
ји не (СВК), ко ја је на аеро дро му Уд би на
има ла 16 „ја стре бо ва”. Је дан нео би чан
бор бе ни за да так го то во је пре по ло вио
еска дри лу – 28. фе бру а ра 1994. шест „ја -

стре бо ва” по ле те ло је на деј ство по вој -
ној ин ду стри ји у цен трал ној Бо сни. У по -
врат ку су их пре сре ла два па ра аме рич -
ких Ф-16. Аме рич ки пи ло ти су ра ке та ма
ва здух-ва здух обо ри ли че ти ри „ја стре -
ба”. Из јед ног је пи лот ис ко чио, а пре о -

ста ли ше сти ави он пи лот је вра тио на Уд -
би ну, иако је био те шко оште ћен по гот -
ком ра ке те „сај двин дер”. На том не срећ -
ном за дат ку по ги ну ли су ка пе тан пр ве
кла се Ран ко Вук ми ро вић и ка пе та ни Зве -
здан Пе шић и Го ран За рић.

„Ја стре бо ви” са Уд би не по др жа -
ва ли су СВК у бор ба ма 1995. све до

„Олу је”, ка да су пре ле те ли на аеро -
дром Ба ња лу ка. Ушли су у са став 28.
еска дри ле, ко ја је то ком сеп тем бра и
ок то бра 1995. ле те ла на бор бе не за -
дат ке у по др шци Вој ске Ре пу бли ке
Срп ске (ВРС) пред офан зи вом про тив -

ни ка усме ре ном ка Ба ња лу ци.
На кон што су хр ват ске сна ге
19. сеп тем бра пре шле Уну, у
про тив у да ру је обо рен је дан
од два „ја стре ба”, ко ји су деј -
ство ва ли по мо сто бра ну. Пи -
лот је ис ко чио и из ву као се до
по ло жа ја ВРС. 

По сле пот пи си ва ња Деј -
тон ског спо ра зу ма 14 „ја стре -
бо ва” мо ра ло је да се при зе мљи
на аеро дро му Ба ња лу ка, због
стрикт не за бра не ле то ва. Пр ви
ле то ви за тре на жу пи ло та одо -
бре ни су у про ле ће 1996. го ди -

не. Јед на од це на ре фор ми си сте ма од -
бра не и га ше ња ВРС би ла је од лу ка да
се бор бе ни ави о ни при зе мље, јер су би -
ли пре ве лик те рет за бу џет ору жа них
сна га БиХ. Де вет пре о ста лих „ја стре бо -
ва” при зе мље но је де цем бра 2006. и од
та да су кон зер ви ра ни на аеро дро му Ба -
ња лу ка.

Јастребови српских крајина

Аеро дром Ор ти јеш 1978. го ди не: Ј-21 са про гра ми ра ном
во ђе ном ме том ПРМ-200 (ВОЦ)

Ави он Ј-21 на здру же ној так тич кој ве жби „Је дин ство-83”
(Фо то-цен тар Од бра на)

Ави он НЈ-21 са озна ка ма Ре пу бли ке Срп ске ок то бра
2006. на јед ном од по след њих ле то ва „ја стре ба” 
пре по вла че ња из упо тре бе (А. Ра дић)



Пр ви НЈ-21, ев.бр. 23501, по ле тео
је 7. но вем бра 1974. го ди не. Дво се ди
„ја стре бо ви” уве де ни су у на о ру жа ње у
172. ло вач ко-бом бар дер ски ави ја циј ски
пук (школ ски) на аеро дро му Го лу бов ци,
за ду жен за обу ку пи то ма ца ВВА за до -
звуч ну бор бе ну ави ја ци ју. Ави о ни НЈ-21
би ли су из ло же ни кри ти ци пи ло та ко ји
су сма тра ли да су тро ми, због по ра ста
ма се ко ја је код пра зног ави о на би ла
2.980 ки ло гра ма. У прак си се то ни је
одр жа ва ло на ре дов ну обу ку ко ја се на
НЈ-21 про во ди ла, уз знат но ве ћи на лет у
од но сну на јед но се де „ја стре бо ве”. 

У вре ме до ла ска „ор ло ва” у Го лу -
бов це пре о ста ли НЈ-21 на ла зи ли су се у
242. еска дри ли. По сле за вр шет ка пре о -
бу ке и пре на о ру жа ња на но ве ави о не
1990. го ди не у еска дри ли су за др жа на
три НЈ-21 пре ко фор ма ци је, а оста ли
дво се ди пре да ти су еска дри ла ма ко је су
ко ри сти ле Ј-21. 

Рат на ис ку ства
У дру гој по ло ви ни осам де се тих го ди -

на „ја стре бо ви” су по ла ко уз ми ца ли пред
но вим „ор ло ви ма”. Про цес пре на о ру жа -
ња, и по ред ка шње ња у од но сну на пла -
ни ра ну ди на ми ку про из вод ње „ор ла”,
про во дио се у де ло, а 1991. „ја стре бо ви”
су би ли основ ни ави он у три ло вач ко-бом -
бар дер ске еска дри ле – 237. у Цер кљу,
247. у Пе тров цу и 240. у Мо ста ру. У ба тај -
нич кој 252. лбае „ја стре бо ви” су би ли нај -
број ни ји ави о ни, по ред „га ле ба” Г-4 и Г-2.
У из ви ђач кој ави ја ци ји са мо је 354. еска -
дри ла са Ла ђе ва ца ко ри сти ла ИЈ-21 као
основ ни ави он, а јед но оде ље ње би ло је у
са ста ву 351. еска дри ле из Цер кља. 

Сти цај окол но сти до вео је еска дри -
ле на о ру жа не „ја стре бо ви ма” у жи жу
рат них до га ђа ња. Пи ло ти 252. еска дри ле
су од пр вих ин ци де на та са хр ват ским
ору жа ним сна га ма, у ле то 1991. у ис точ -
ној Сла во ни ји, би ли од луч ни да при хва те
иза зов. Нај пре су би ла че ста ви зу ел на
из ви ђа ња, ко ја су се по ка за ла као не е фи -
ка сна, па је у део ави о на угра ђе на ви део-
ка ме ра Вин тен 3100/2700 и пи ло ти су
сни ма ли те рен ле те ћи на ви си на ма од 50
до 100 m, обич но дуж пут них и же ле -
знич ких ко му ни ка ци ја. То су би ли ви со -
ко ри зич ни за да ци због пред ви дљи во сти
прав ца на ле та. Ка да се су коб раз ма хао,
„ја стре бо ви” су сва ко днев но ле те ли на

бор бе не за дат ке – ва тре ну по др шку и из -
ви ђа ња го то во из над свих де ло ва др жа -
ве за хва ће них гра ђан ским ра том. По др -
шку у зо ни од го вор но сти Вој но по мор ске
обла сти са те жи штем на за да ци ма за ра -
чун 2. опе ра тив не гру пе пру жа ла је 240.
еска дри ла, где се на по чет ку су ко ба на -
ла зи ло 18 Ј-21 и три НЈ-21.

На аеро дро му Уд би на у 251. еска -
дри ли су од но вем бра 1991. два Ј-21 и два
НЈ-21 до де ље на као по ја ча ње „га ле бо ви -
ма Г-2”, ко ји су чи ни ли глав ни ин вен тар
те је ди ни це. На аеро дро му Би хаћ у са ста -
ву 352. еска дри ле, на о ру жа не из ви ђач -
ким МиГ-21, у је сен 1991. на ла зи ло се
шест ИЈ-21 пре у зе тих од рас фор ми ра не
351. иае. Ис точ ни је, у ба ња луч кој 238.
еска дри ли ле те ли су „ор ло ви” и „ја стре -
бо ви” на за дат ке по др шке 5. кор пу са
ЈНА. Сла во ни ја и Ба ра ња би ле су те жи -
шни про стор деј ста ва пи ло та 252. еска -
дри ле. 

Ју ри шним еска дри ла ма би ли су по -
треб ни ис ку сни из ви ђа чи, па су од 18. ав -

гу ста до 31. де цем бра
1991. два ИЈ-21 са два
пи ло та из 354. еска дри -
ле би ла при до да та 252.
еска дри ли. У њој је ле те -
ла и не ко ли ци на пи ло та
353. еска дри ле.

Аеро дром Пе тро -
вац био је да ле ко од ра -
ти шта, па су пи ло ти и
тех ни ча ри 247. еска дри -
ле пре ме ште ни на аеро -
дром Пу ла; 18. сеп тем -
бра 12 ави о на сле те ло је
на аеро дром ко ји је био
у окру же њу хр ват ских
сна га. Из Ис тре су пи ло -
ти „ја стре бо ва” ру тин -
ски ле те ли на бор бе не
за дат ке у Дал ма ци ји,
док су хр ват ски по ли цај -
ци би ли до слов це на не -
ко ли ко де се ти на ме та ра
од вој ног де ла аеро дро -
ма. Де та шман је остао у
Пу ли до 10. ок то бра. Че -
ти ри „ја стре ба” из 247.
лбае при вре ме но су, од
19. до 26. сеп тем бра, ле -
те ла са аеро дро ма Го лу -
бов ци. 

Ре ла тив но ма ла бр -
зи на ле та до во ди ла је пи ло те под ва тру
пе ша диј ског на о ру жа ња и ма ло ка ли бар -
ске про тив а ви он ске ар ти ље ри је, ко ја се
по ка за ла опа сном за не за шти ће ни јед -
но мо тор ни ју ри шник. Пр ви ави он ЈРВ и
ПВО обо рен у бор бе ним деј стви ма био
је „ја стреб”, ев.бр. 24256, из са ста ва
252. еска дри ле – обо рен је 24. ав гу ста
1991. код се ла Бог да нов ци. Пи лот је ис -
ко чио.

На бор бе ним за да ци ма обо ре но је
пет „ја стре бо ва” из 252. еска дри ле и
пет из 240. еска дри ле. Из по го ђе них
ави о на ис ко чи ло је осам пи ло та – че ти -
ри су па ла у за ро бље ни штво, а че ти ри
се из ву кло до вла сти тих сна га – уз по -
моћ Ми-8 или пе шке. На бор бе ном за -
дат ку је 17. ок то бра 1991. по ги нуо по руч -
ник Енес Але тић, пи лот 353. еска дри ле,
ко ји је на „ја стре бу” из 240. еска дри ле
обо рен код Сто на. У пре ле ту од Ба тај ни -
це до Ба ња лу ке, 13. апри ла 1992, у „ја -
стре бу” из 252. еска дри ле обо рен је пу -
ков ник Ра до сав Мо риц, на чел ник оде ље -
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Ави он Ј-21 на о ру жан „хва ров ка ма”. Део ју ри шни ка
има ли су аеро-фо то ка ме ре А-39 у пред њем де лу 
ре зер во а ра за го ри во. (Кри ла ар ми је)

Дво сед НЈ-21 из 172. пу ка 1983. на за дат ку обу ке 
пи то ма ца у деј ству не во ђе ним ра кет ним зр ни ма на
по ли го ну Ту зи (Фо то-цен тар Од бра на)



ња ва зду хо плов не по др -
шке у Ко манд ни РВ и ПВО. 

На бор бе ним за да ци -
ма из над мо ра не ста ла су
два пи ло та и ави о на – по -
руч ник Вал тер Јур шић из
240. еска дри ле и ма јор
Ми ро слав Ми лу ти но вић из
247. еска дри ле. 

Де ша ва ло се да про -
тив нич ки ме так по го ди пи -
ло та, а ави он про ђе без ве -
ћих оште ће ња. Та ко се је -
дан пи лот по го ђен у сто -
мак вра тио на аеро дром и
по ред из гу бље на два и по
ли тра кр ви. 

Сра змер но за да ци ма и сна зи про -
тив нич ке ПВО и ви со ки гу би ци „ја стре -
бо ва” ути ца ли су на то да они бу ду при о -
ри тет у раз во ју па сив не за шти те.  Већ ав -
гу ста 1991. по ру че ни су кон теј не ри са ин -
фра цр ве ним мам ци ма за 64 „ја стре ба”.
На основ ну про це не пу та ње зр на пе ша -
диј ског на о ру жа ња, ко ја су угро жа ва ла
пи ло та, у ВТИ Жар ко во про јек то ва не су
за штит не пло че из ра ђе не од пан цир ног

алу ми ни ју ма ПД33 у ком би на ци ји са сло -
је ви ма ке вла ра 29. По две пло че по ста -
вље не су са спо ља шње стра не на бо ко ве
ка би не.  Уну тар  ка би не по ста вље не су
пло че на боч ним стра на ма пул те ва, на па -
то су и на се ди шни ци. Про це на по ве ћа ња
за шти те кре ће се од 35 од сто од по гот ка
у гла ву до 82 од сто од по гот ка у сто мак.
Осим пан ци ра, у ВТИ Жар ко во се про це -
њи ва ло да би пи лот тре ба ло да има и пан -

цир ни пр слук и пи лот ску ка ци гу, јер се не
мо же за шти ти ти зо на по клоп ца пи лот ске
ка би не и ве тро бра на.

Ра до ви на уград њи пан цир них пло -
ча на„ ја стре бу”, ев.бр. 24122, про ве де -
ни су у за во ду „Мо ма Ста ној ло вић”, а из -
во ди ли су их  рад ни ци „Утве”. Као про то -
тип иза бран је ави он Ј-21, ев.бр. 24122,
из 252. лбае. Ра до ви су за вр ше ни кра јем
де цем бра 1991. го ди не. 

Пр ви де мон стра ци о ни лет Ј-21 из -
ве ден је 3. ја ну а ра 1992. и са мо шест да -
на ка сни је од лу че но је да се мо ди фи ка -
ци је про ве ду на 55 Ј-21 и 25 ИЈ-21. Ме ђу -
тим, план ни је ре а ли зо ван и оста ло се са -
мо на про то ти пу. 

У тре ћој Ју го сла ви ји
Но ва по ли тич ка ре ал ност по чет ком

1992. на мет ну ла је про ме ну ме ста ба зи -
ра ња де ла је ди ни ца ЈРВ и ПВО. У гу жви
ко ја је на ста ла због на глог при ли ва ве ћег
бро ја ави о на, ма ја 1992, 25 ави о на „ја -
стреб” и „га леб” из 240. еска дри ле при -
вре ме но су сме ште ни на аеро дром Ниш,
а за тим су, то ком ле та, дис ло ци ра ни у
Бор. Због не до стат ка про сто ра ави о ни
на Ла ђев ци ма би ли су на тра ви. 

То ком кон со ли да ци је РВ и ПВО у
но вим гра ни ца ма, „ја стре бо ви” су по ста -
ли углав ном ви шак, јер су еска дри ле ло -
вач ко-бом бар дер ске и из ви ђач ке ави ја -
ци је ко ри сти ле „ор ло ве” и „га ле бо ве
Г-4” . Ак том из ја ну а ра 1993. за ви шак је
про гла ше но 55 „ја стре бо ва”, па су 1993.
кон зер ви ра на 32 „ја стре ба”, углав ном на
аеро дро ми ма Ниш и Сом бор. За тре на -
жу пи ло та у 241, 251. и 252. ло вач ко-бом -
бар дер ској еска дри ли и 353. из ви ђач кој
еска дри ли за др жан је 31 „ја стреб”. 

На кон пот пи си ва ња Под ре ги о нал -
ног спо ра зу ма о кон тро ли на о ру жа ња за -
вр ше на је ка ри је ра „ја стре бо ва” у ЈРВ и
ПВО. Не ки су уни ште ни, део ави о на пре -
тво рен је у ма ке те, а део је по след њи пут
ле тео до трај ног сме шта ја – у му зеј ску
збир ку на аеро дро му „Ни ко ла Те сла” у
Бе о гра ду. 

То ком свих го ди на слу жбе у ЈРВ и
ПВО на „ја стре бо ви ма” је оства ре но
297.698 ча со ва на ле та. У уде си ма је уни -
ште но или рас хо до ва но због ште та 44
ави о на. По ги нуо је 21 пи лот „ја стре ба”,
а из ави о на је ис ко чи ло њих 18. ƒ

Алек са дар РА ДИЋ

15. септембар 2012.32

По гон ска гру па: 
– тур бо мла зни мо тор Ролс-Ројс Вај пер Мк 531, по ти ска 1.333,7 daN
Ди мен зи је:
– ду жи на ....................................................................................................10,956 m
– ви си на .......................................................................................................3,296 m
– раз мах кри ла...........................................................................................11,682 m
– по вр ши на кри ла...........................................................................................19 m²
Ма са:
– пра зан са од ба ци вим крил ним ре зер во а ри ма 

и но са чи ма на о ру жа ња...........................................................................2.804 kg
– ма са у по ле та њу са две авио-бом бе од 250 kg

и че ти ри ра ке те HVAR-5”.......................................................................4.915 kg
Пер фор ман се:
– мак си мал на бр зи на................................................................................800 km/h
– вр ху нац ле та...........................................................................................11.000 m
– до лет .......................................................................................................1.150 km
На о ру жа ње: три ми тра ље за 12,7 mm АН-М3 са 3x135 ме та ка; ра кет но – шест

не во ђе них ра ке та ва здух-зе мља HVAR-5” и 2 x лан се ра за че ти ри не во ђе на ра кет -
на зр на 128 mm или два лан се ра Л-12-57 за 12 не во ђе них ра кет них зр на 57 mm
БР-1-57 (ави о ни од ев.бр. 24101 до 24138 и ка сни је про из ве де ни има ли су два
лан се ра Л-16-57 за 16 не во ђе них ра кет них зр на); бом бар дер ско – две авио-бом бе
ма се од 50 до 250 kg (ФАБ-250 или ПЛАБ-200 или ПЛАБ-150 или два све жња С-8-
16 за авио-бом бе РАБ-16 или СН-3-50 или КПТ-150)

Тактичко-техничке карактеристике Ј-21

Акро гру па „Ле те ће зве зде” ле те ла је на ИЈ-21 
од 1985. до 1989. го ди не (А. Ра дић)



Лаки ловац нет са југословенским ознакама

Б
ританска фирма „Фоланд”
(Folland Aircraft) у првој полови-
ни педесетих година ушла је у
храбар покушај да пројектује
ловца редукованих димензија,

масе од око две тоне, у време када су
ловци „порасли” са око пет на више од
10 тона полетне масе. У раду на лаком
ловцу осећао се снажан лични печат
угледног конструктора Тедија Питера,
који је пре доласка у „Фоланд” 1951. го-
дине радио на пројектима двомоторног
млазног бомбардера „канбера” (Canbera)
и у почетној фази пројектовања двомо-
торног тешког ловца-пресретача „лајт-
нинг” (Lightning), који је у серијској про-
изводњи дошао до полетне масе од два-

десетак тона. У „Фоланду” је, под вођ-
ством Питера, 1954. године најпре на-
стао лаки ловац Fo-139, симболично на-
зван „мушица” (Midge-миџ), чија је полет-
на маса једва премашивала две тоне. 

Авион је уништен у удесу 1955. го-
дине, али то није обесхрабрило Питера
да настави да ради на раније покренутом
пројекту лаког ловца Fo.140 „комарац”
(Gnat-Net), погоњеног турбомлазним мо-
тором Орфеј (Orpheus), наменски пројек-
тованом у предузећу „Бристол Сидли”
(Bristol Siddeley) за „Фоландов” авион.
Први лет „нета” изведен је 18. јула 1955.
са мотором потиска 14,6 kN. Први „нет”
са фабричком ознаком G-39-2 постигао
је максималну брзину од 1.170 km/h и по-

четну брзину пењања од 40 m/s. Стално
наоружање чинила су два оруђа ADEN
калибра 30 mm, смештена у бокове увод-
ника ваздуха.

Тржиште
„Фоланду” је за нови авион било по-

требно тржиште, па су најпре покушали
са конкурсом NATO-а за унифицирани
лаки једносед за подршку КоВ. На осно-
ву тактичко-техничких захтева, дефини-
саних децембра 1953, тражен je једно-
ставан јуришник за ватрену подршку са
два топа калибра 20 или 30 mm и пот-
крилним носачима за 12 невођених ра-
кетних зрна од три инча (76,2 mm) или
две авио-бомбе од 500 фунти (227 kg) или
две пламене авио-бомбе. Маса празног
авиона није смела да премаши 2.270 ки-
лограма. Тражено је да једну трећину
трајања борбеног задатка може да лети
брзином од 1.170 km/h или маховим бро-
јем 0,95, а остатак времена око 650 km/h
и да буде маневарбилан и погодан за деј-
ства до висина од 1.500 метара. То су са-
мо основни захтеви NATO-а због којих су

15. октобар 2012.10

У Команди Југословенског Ратног ваздухопловства 1957.
и 1958. године разматрали су увођење у наоружање 
и набавку лиценце за британски лаки ловац „нет”. 
Од пренаоружања се одустало, али су два авиона 
коришћена у Ваздухопловном опитном центру. 

АВИОНЧИЋ 
ИЗ БРИТАНИЈЕ

Q8
Typewriter
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у „Фоланду” ојачали конструкцију „нета”
по цену пада перформанси. И поред уло-
женог труда „Фоланда”, победу је однео
италијански јуришник G.91. 

Прва конкретна подршка за „нета”
била је наруџбина РВ Велике Британије
(RAF), из 1955. године, за шест јуришни-
ка нулте серије Net F.Mk. 1. Истовреме-
но, „Фоланд” је отворио преговоре са
низом држава о продаји готових авиона
Fo.141 Net или производњи по лиценци.
Авион су рекламирали као летелицу јед-
ноставне конструкције, погодну за про-
изводњу у фабрикама нижег техноло-
шког нивоа. 

У „Фоланду” нису чекали већ су по-
кушали да прошире понуду „нета” за нове
намене и перформансе – ловац-пресретач
Fo.142, односно Мк.2, требало је да има
тање крило и мотор Орфеј са комором за
накнадно сагоревање горива. Очекивало
се да ће постићи максималну брзину од
1,07–1,1 М и брзину пењања која ће омо-
гућити ловцу да достигне висину од 4.500
метара за једну минуту. Модел Fo.143 или
Мк. 4 требало је да буде надзвучни ловац
брзине 1,2 М са радаром и ракетама ва-
здух–ваздух. За Мк.5 предвиђена су два
мотора и већа носивост. Сва три авиона
остала су само на цртежима и макетама. 

У избору за новог ловца RAF-а, „не-
та” је поразио „хокер хантер” (Hawker
Hunter), иако су се у „Фоланду” тврдогла-
во борили за посао, стално истичући по-
вољну цену свог авиона у односну на кон-
курентна – за пет „нетова” могла су се
добити само два „хантера”. Британци су
одустали од „нета” и „Фоланду” је прео-
стао само очајнички покушај да прода
свој авион трећим државама. Сем тога,
нашли су се под притиском одлуке бри-
танске владе да се у корист удруживања
авијацијске индустрије у велика преду-
зећа угасе мале фирме, ма колико преду-
зетљиве биле. У складу са ставом владе,
„Фоланд” је 1959. године постао само
једно одељење предузећа „Хокер Сидли”
(Hawker Siddeley Aviation). У последњих
неколико година самосталног постојања
„Фоланд” се изборио за три уговора за
„нета” – авиончић је продат Индији,
Финској и Југославији. 

За РВ Финске 1958–1960. године из-
рађено је 13 „нетова”, који су до 1972.
летели као лаки ловци и извиђачи. У по-

четку је Финска озбиљно рачунала на ли-
ценцну производњу тог авиона, али су
после увођења у наоружање „нетови”
разочарали ниском поузданошћу и сло-
женим рутинским одржавањем. Пад јед-
ног авиона 26. августа 1958, услед тех-
ничког отказа, имао је утицаја на конач-
ну одлуку да се „нет” не производи.

Ратно ваздухопловство Индије про-
ценило је да је тај авион добар избор за
освајање производње борбених авиона у
фабрици HAL (Hindustan Aeronautics
Limited) у Бангалору. Први авиони нару-
чени су директно из Британије и уведени

у наоружање јануара 1958. године. По-
сле тога у тој индијској фабрици посте-
пено су освајали производњу – од монта-
же готових елемената до израде све ве-
ћег броја домаћих делова авиона. Први
„нет” произведен у Индији полетео је
1962. године. 

Два сквадрона „нетова” с успехом су
коришћена у индо-пакистанском рату
1965 – учествовали су у ПВО територија
и база РВ Индије и у ловачкој заштити ју-
ришника. Пилотима „нетова” у РВ Индије
званично је приписано седам победа, а
Пакистанци су признали губитак три „сеј-
бра” (Sabre), али и обарање два „нета”. 

На почетку рата 1971. изнад источ-
ног Пакистана „нетови” су оборили три
„сејбра” и један тешко оштетили у бор-
би, у којој су са обе стране учествовала
по четири авиона. Један индијски пилот у
одбрани аеродрома Сринагар у Кашмиру
одлучно је ушао у бој против шест „сеј-
брова” – оборио је два пре него што је
погођен и изгубио живот. Постхумно је
одликован највишим индијским одлико-
вањем. 

У предузећу HAL пројектован је уса-
вршени „нет” под називом „аџет” (Ajeet),
са интегралним крилним резервоарима
за гориво, модернизованом авиоником и
низом измена на системима који су се
показали као слаба тачка авиона, пре
свега на хидраулици и командама лета.
Више горива у авиону ослободило је пот-
крилне носаче за наоружање јер су до
тада по правилу били резервисани за до-

Шема бојања „нета” у ЈРВ 
(Драган Драшковић)

Осим једноседа, у „Фоланду” су,
на основу захтева RAF-а, од 1956. годи-
не радили на пројекту тренажног дво-
седа Fo.144 „нет треинер”. Проведене
су велике преправке – пројектован је
већи вертикални стабилизатор, предњи
део авиона је продужен због смештаја
два седишта и уграђен је мотор Орфеј
100, потиска 18,8 kN. Први двосед по-
летео је 31. августа 1959. године. За
RAF је наручено 14 предсеријских авио-
на, али не и серија због резерви према
могућностима фабрике да обезбеди
правовремену производњу веће коли-
чине авиона. Тај проблем је решен га-

шењем „Фоланда”, када је „Хокер Си-
дли” добио уговор за производњу „нет
Т.Мк. 1” за пилотске школе и акро-тим
RAF-а. Између 1962. и 1965. године RAF
је преузео 91 авион. Посебно су позна-
ти акробатски „нетови” – 1964. жути
авиони летели су у тиму „Жути момци”,
који је 1965. године преформиран у по-
знате „Црвене стреле” (Red Arrows).
Милиони људи имали су прилику да гле-
дају акробатску вештину „Црвених
стрела”, које су летеле на „нету” од
1965. до 1980. године. У обуци пилота и
акробатском летењу „нета” је заменио
„хоук” (Hawk). 

Двоседи
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датне резервоаре за гориво. Новина на
„аџету” била су још два поткрилна носа-
ча. Последња два „нета” из серијске пр-
оизводње преправљена су 1975. у про-
тотипове „аџета”. Деведесетак произве-
дених авиона летело је у РВ Индије до
1991. године. 

Преговори о набавци
Интерес ЈРВ за набавку „нетова” по-

везан је са завршетком програма вој-
не помоћи чланица NATO-а 1956. и 1957.
године. У то време примљени су ловци
Ф-86Е „сејбр”, као део америчке помоћи,
и будућност модернизације ЈРВ била је
потпуно неизвесна. Зато се на светском
тржишту трагало за авионом погодним за
лиценцну производњу у југословенској
фабрици „Соко” у Мостару. После почет-
них контаката са „Фоландом”, посред-
ством војног аташеа ЈНА у Лондону, јану-
ара 1957. године, у Команди ЈРВ одлучено
је да се што пре набаве два авиона „нет
Мк.2” или Мк. 4. Избор авиона показује
да није постојала прецизна информација
шта „Фоланд” може да понуди јер су тра-
жени готови примерци пројеката, који су
у то време постојали само на папиру. 

На састанку одржаном почетком
марта директор „Фоланда” Теди Питер
информисао је представнике ЈНА да ће
прототип Мк. 4 полетети за 18 месеци и
да лети само Мк 1. На основу додатних
образложења о достигнутом нивоу раз-

воја Команда ЈРВ предложила је 6. марта
Државном секретаријату за послове на-
родне одбране да се, у оквиру плана са
шифрованим именом „Соко-2”, набаве
два готова авиона Мк.1 и да се преговара
о лиценци за Мк. 2 и Мк.4 и школски дво-
сед. У Велику Британију су 7. марта, ради
набавке „нетова”, отишли пуковник Фра-
њо Лолић, помоћник команданта ЈРВ за
ваздухопловнотехничку службу, дирек-
тор „Југоимпорта” инжењер Милош Пан-
тић и директор „Сокола” потпуковник ин-
жењер Небојша Живановић. Они су били

овлашћени за набавку два авиона и пре-
говоре о лиценци. Од домаћина су доби-
ли предлог уговора за 12 готових „нетова
Мк.1” и за лиценцу за Мк.1 и Мк.2. 

У то време у „Фоланду” су процењи-
вали да ће производња Мк.2 почети тек
1960. због кашњења развоја мотора, а
очекивало се да Мк.4 буде уведен у про-
изводњу 1962. године. Врло важно пита-
ње у преговорима било је одобрење бри-
танске владе за извоз авиона и лиценце.
Према „Фоланду” су за потребе ЈРВ у
британском министарству снабдевања,
задуженом за војну производњу, одобре-
ни сви модели готових „нетова” и школ-
ски авион, који је у то време још увек био
на тајној листи средстава за британске
потребе. Одобрена је и продаја готовог
наоружања и лиценци за топ ADEN, му-
ницију калибра 30 mm, ракете од три ин-
ча и бомбе од 500 фунти. 

Представници ЈРВ присуствовали су
26. марта летењу „нета Мк.1”. Добили су
поверљиве тактичко-техничке захтеве
RAF-а за „нет Мк.2”, према којима је то
требало да буде ловац који по дану и ноћи
може да уништи бомбардер брзине јед-
ног маха на висини од 50.000 фита. Пред-
виђено је да има радар и да се наоружа са
две ракете „блу џеј” (Blue Jay). Максимал-
на брзина требало је да износи 1,2 М, бр-
зина пењања на 50.000 фита за пет мину-
та и плафон лета од 52.000 фита. Ракете
ваздух–ваздух биле су новина у време ка-

15. октобар 2012.12

Због скромних 613,3 kg горива у унутрашњим резервоарима, „нет” је 
готово увек носио подвесне резервоаре са додатних 479 kg горива (ВОЦ)

Оба „нета” на стајанци ВОЦ-а: на авиону 11601
због радова на одржавању извађено је седиште
за искакање (ВОЦ)



да се преговарало о „нету”, па су изазвале
пажњу Југословена. Кодно име „блу џеј”
односило се на развој прве британске са-
монавођене ракете са инфрацрвеним тра-
гачем. Када су прве ракете 1957. године
уведене у наоружање RAF-а, назив је про-
мењен у „фајерстрајк” (Firestrike). 

Током преговора око продаје „нета”
била је приметна велика отвореност Бри-
танаца који су Југословенима пружали по-
верљиве информације. Мотиви су били
примарно маркетиншки јер је индустрија
морала да као замену за драстичан пад

послова за домаће оружане снаге тражи
излаз у извозу. Повод за те промене би-
ла су преиспитивања места Велике Бри-
таније у светском поретку и НАТО-у и
окретања према ракетним системима на
штету авиона са посадом, за које се про-
цењивало да ће постепено бити повуче-
ни из наоружања. 

Планови развоја одбране сабрани
су у „Белој књизи”, која је одобрена 4.
априла 1957, а према којој су отказане
велике наруџбине авиона. За разлику од
ранијег периода, када се тешко долазило
до дозвола за извоз, то је промењено
„Белом књигом” и британска предузећа
су вршила притисак на владу да се одо-
бри извоз савезничким и пријатељским
државама. Зато су у „Фоланду” били вољ-
ни за преговоре. 

Ни конкуренција није била пасивна.
Југословенском ратном ваздухопловству
је у то време фирма „де Хевиленд” (de
Havilland) понудила ловце „хантер” са ра-
дарски вођеним ракетама „фајерфлеш”
(Fireflash). Нуђени су и двоседи „вемпајер
Т.11” (Vampire) и половни ремонтовани
једноседи. 

Тешко остварива обећања
У то време уговоре са „Фоландом”

за набавку „нета” потписали су Финска и
Индија и очекивало се да ће то учинити и
Југославија. Олако дата обећања из те
фирме показала су се тешко остваривим

– Министарство снабдевања сагласило
се у јуну са продајом лиценце за „нето-
ве”, али уз услов да се не прода лиценца
за наоружање, осим за ракетна зрна од
три инча. Сазнало се да Мк.2 неће имати
ракетно наоружање, како је планирано,
већ само 48 невођених ракетних зрна. Од
интеграције „фајерстрејка” се одустало
јер би маса ракете са лансером од 150 kg
редуковала максималну брзину са над-

13

Мали и велики ловци ЈРВ: „нет” пролази поред низа „сејброва” 
из 44. дивизије („Крила армије”)

Два „нета Мк.1” примљена су у
ЈРВ са радарским даљиномером Мк.1,
нишанским уређајем Мк.8 и КФМ
Г-90. Користиле су се стандардне бри-
танске радио-станице тог доба STR-9X
(накнадно STR-9З) и ТР-200З. За нави-
гацију су имали радио-компас АД-722.
У кабину је уграђено избациво седи-
ште „фоланд I”. 

Авионика „нета” послужила је као
узорак за развој домаћег школско-
борбеног авиона „галеб Г-2”, за који је
из Велике Британије наручена радио-
станица STR-9З1, РК АД-722 и седиште
„фоланд 1б”. 

Опрема

звучне на 0,95 М. Затим, цена ракета би-
ла је иста као цена авиона. За Мк.4 су
предвиђене лаке америчке ракете „сај-
двиндер” (Sidewinder) или шведске, које
су се производиле у фирми „Бофорс”. 

У оба случаја Британци нису могли
продати лиценцу за стране ракете и
отворено су ставили до знања ЈРВ да не-
ће у име Југославије тражити лиценцу од
Американаца, јер би, према речима бри-
танског званичника са једног састанка из
тог доба, „Американци могли сутра оти-
ћи у Београд и понудити исте ракете за
пола цене или дати негативан став”. Иа-
ко се одустало од ракета на Мк.2, Теди
Питер је понудио да се за потребе ЈРВ
модификују исте ракете као Мк.4, ако
САД или Шведска одобре продају. 

Док су у међувремену преко војног
аташеа примане понуде и вођени прего-
вори, стручна комисија ЈРВ за проверу
летачких особина „нета” боравила је од
15. јула до 8. августа у „Фоланду”. У ко-
мисији за реализацију плана „Соко-2” би-
ли су потпуковник инж. Златко Рендулић,
капетан прве класе Владимир Водопивец
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„нет” није могао да пружи тражене пер-
формансе. Од шест анализираних вари-
јанти модернизације само пета, предзад-
ња, заснивала се на „нету”, као јефтини-
јем решењу од „миража III”. Према зами-
сли модернизације са ослонцем на бри-
танску технолошку подршку, језгро бор-
бене авијације требало је да чини
100–150 авиона „нет Мк.2” и Мк.4 и 150
„нета Мк.1”. Секундарни део били су ла-
ки јуришници – 200 „крагуја” и 60–80 „га-
лебова” за обуку и подршку. 

Превладао је став да се треба наба-
вити ловац категорије 2 М и наставило
се са преговорима за „миража III”, који
су пропали из политичких разлога. Ко-
начно је план да се дође до 2 М остварен
1961. потписивањем уговора за набавку
првог пука ловаца-пресретача МиГ-21Ф-
13, односно пријемом тих авиона1962.
године. 

Испитивања у ВОЦ-у
На основу наруџбине из 1957. два

узорка, „Фоланд” је за ЈРВ у погону у ме-
сту Хамбле израдио авионе Мк.1 са фа-
бричким ознакама ФЛ-14 (G-39-8) и ФЛ-
17. Први југословенски авион полетео је
7. јуна 1958. са аеродрома Чилболтон. На
аеродром Батајница допремљен је желе-
зницом, са скинутим крилима, а са њим
су у пратњи дошли фабрички стручња-
ци, који су помагали у монтажи. Комисиј-

Током међународне изложбе у Фар-
нбороу, септембра 1957, Теди Питер је
понудио ЈРВ-у да се обезбеди ракетно на-
оружање и на Мк.2 интегрише једна ра-
кета „фајерфлеш”. 

Уследили су преговори у Београду и
интензивна преписка између „Југоимпор-
та”, овлашћеног за увоз у име ЈРВ, и „Фо-
ланда”. Две стране нису нашле заједнич-
ки језик око кључних питања – цене ави-
она и лиценце, рокова, гаранција, лицен-
ци за подуговараче „Фоланда” итд. Бри-
тански услови нису били прихватљиви и
према процени ЈРВ из октобра 1957. ни-
су ни показали вољу да се приближе југо-
словенским условима. И поред свега Те-
ди Питер је покушавао да прогура свој
авион, који је био задња шанса за прежи-
вљавање „Фоланда”. На једном састанку
са Југословенима пожалио се на финан-
сијске проблеме фирме и на то да велики
желе да прогутају мале, а британска вла-
да то подржава јер води политику кон-
центрације ваздухопловне индустрије. 

Независно од преговора за набавку
лиценце за „нета” планови развоја ЈРВ
ишли су против куповине тог лаког лов-
ца. У анализи развоја ЈРВ из 1958. године
за период 1959–1963. разматране су ва-
ријанте модернизације које су као најбо-
ље решење препоручивале набавку
француског ловца „мираж III”. Команда
ЈРВ желела је авионе брзина до 2 М, а

и капетан Боривоје Петков. Југословен-
ска страна била је незадовољна јер су
одобрена само три лета по пилоту. Теди
Питер је дозволио само један час и 30
минута налета, и поред интервенција да
се одобри више. Одлуку је образложио
тиме што је свих пет „нетова”, колико је
тада било у фабрици, власништво Мини-
старства снабдевања, било заузето пла-
ном убрзаних тестова. 

На захтев ЈРВ да се обезбеде преци-
зне информације о низу параметара лета,
Британци су одобрили преглед резултата
пробних летова како би југословенски
официри у њима пронашли тражене по-
датке. Изведено је седам летова у траја-
њу од два часа и 35 минута. Пилотима је
пружена прилика да лете до брзине до 1,1
маха у понирању. Комисија је о авиону,
између осталог, закључила: да је перспек-
тиван за развој, да техника пилотирања
није компликована, али захтева већу фи-
ноћу у односу на Ф-84Г и Ф-86Е, и да је
трајање лета без подвесних крилних ре-
зервоара нешто мање него код Ф-86Е.

Чланови комисије су, поред упозна-
вања са тактичко-техничким карактери-
стикама, водили опширне разговоре са
главним конструктором, главним менаџе-
ром, начелницима одељења аеродинами-
ке, одељења за развој и испитивање у ле-
ту, одељења за испитно-мерну опрему и
опитним пилотима. Такође, упознали су
се са процесом израде авиона, деловима
за Мк.2 и атрапом за Мк.3. У фабрици
„Бристол” сагледали су процес произ-
водње мотора Орфеј II и III. 

Боравак у „Фоланду” омогућио је
члановима комисије ретку прилику да се
упознају са људима, процесом и опремом
за испитивање авиона и повуку паралелу
са стањем у југословенском Ваздухо-
пловном опитном центру (ВОЦ). Интере-
сантна су запажања да се испитивање
авиона Мк.1 одвијало на пет апарата
(сваки за по једну област испитивања), и
да их је реализовао релативно мали број
људи, при чему су испитивања била де-
таљна и на високом нивоу. За бележење
параметара током испитивања коришће-
ни су регистратори француског порекла,
фирме SFIM, какве је имао и ВОЦ. Доду-
ше, Британци су у фабрици имали 150 ре-
гистратора, а у ВОЦ-у је у то време био
само један. 

15. октобар 2012.14

Мајор Јосип Зубек у кабини
„нета” – на боковима
уводника ваздуха видљив је
необичан смештај топа
(лична архива Милана
Мицевског)



ски пријем авиона уследио је 22. јула за
први примерак са евиденцијском озна-
ком ЈРВ 11601 и 15. августа за авион
11602. Са авионима су, осим два мотора
уграђена у авионе (фабрички број 210006
и 210008), примљена и два резервна мо-
тора. Прве летове обавио је пилот ВОЦ-а
капетан Иван Чрњарић, уз присуство фа-
бричког опитног пилота-инструктора.

У ВОЦ-у су детаљно испитивани ае-
родинамичке (перформансе и стабил-
ност), тактичко-техничке особине и осо-
бине приликом експлоатације. Испити-
вања су се одвијала паралелно и трајала
су до прве половине октобра 1958, када
су издата три извештаја ВОЦ-а, према
наведеним областима. За испитивања у
лету одређени су опитни пилоти у доброј
тренажи са сразмерно великим налетом
(више од 1.000 сати) и искуством у испи-
тивању: мајор Јосип Зубек, капетан Иван
Чрњарић и капетан Радивоје Лукић. За
гађања вучене мете одређени су капетан
Стево Шакић и поручник Рудолф Хумар,
који су пре тога завршили курс гађања. 

Занимљиво је да је у процесу испи-
тивања авион „нет” упоређен са Ф-86Е(М)
„сејбр”, тада главним ловачким авионом
у ЈРВ, и да је у ваздушној борби, на виси-
ни од 6.000 m, испољио низ предности.
Већа хоризонтална брзина и брзина пе-
њања омогућавале су му доминацију у
улози нападача, а у улози нападнутог
успевао је да се извуче из сваког критич-
ног положаја у току борбе, док су мале

димензије и бездимни мотор отежавале
његову детекцију у фази осматрања и
тражења. У улози пресретача, из при-
правности бр.1, авион се брзо могао на-
ћи у ваздуху јер му је од момента покре-
тања мотора до преласка у пењање на-
кон полетања требало 2,5 минута.

Када је реч о тактичкој употреби, у
ВОЦ-у су закључили да би се авион мо-
гао употребљавати само са писта са чвр-

стом подлогом, дужине најмање 1.500 m,
због чега би јединице наоружане тим ти-
пом авиона биле изложене дејствима од
почетка борбе. Један од закључака био је
да је „нет” могао да дејствује само у ВФР
условима, а ограничено је био способан
за летење у ИФР условима. За ловачке
задатке имао је добре перформансе и ма-
неварске способности, али је био слаби-
је наоружан. Могао се користити као ло-
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Стајанка ВОЦ-а 1958. године: „нет” и домаћи млазни авиони редукованих димензија „стршљен II” и „матица” 
(лична архива Милана Мицевског)

Авион 11601 оштећен је у удесу
7. октобра 1958. године. Тог дана пи-
лот капетан Радивоје Лукић полетео је
на фиктивно дејство на полигон Чента
са задатком да увежба маневар и про-
вери елементе за ракетирање. У зао-
крету за слетање на висини од 1.500
фита на авиону је отказала хидроинста-
лација. Лукић је попео авион на 10.000
фита и покушао да искочи, али је седи-
ште заказало. Пилот није имао избора,
осим да започне слетање. Зато је ис-
трошио гориво до 200 фунти, одбацио
је додатне резервоаре и слетео на
травнату полетно-слетну стазу са уву-
ченим стајним трапом. Клизајући око
200 m наишао је на нераван терен на
коме се авион нагнуо и левим крилом
закачио земљу. Од ударца који је усле-
дио авион се окренуо за 120° и зауста-

вио. Пилот је преживео, иако је био
контузован од силине ударца.

Анализа удеса показала је да је до-
шло до пуцања гуменог црева хидроин-
сталације стајног трапа због недостата-
ка у конструкцији и фабрикацији. Ниво
штете на авиону процењен је као лаки
квар. Према изјави једног од механича-
ра ВОЦ-а, шеф фабричке екипе изјавио
је да је то био први пут како је авион
слетео на „стомак” а да се није запалио
(цеви инсталације горива налазиле су се
на доњем делу трупа). За пуцање црева
покушао је да оптужи механичаре, али
је касније повукао оптужбу.

Већина домаћих и страних публи-
кованих извора наводи да „нет” није
више летео после удеса, што није тач-
но. После поправке наставио је да лети
у ВОЦ-у. 

Удес

70



вац-бомбардер искључиво
са подвесним резервоари-
ма, али је и тада тактички
радијус био мали (240 km)
при чему се без адаптаци-
је нису могла користити
убојна средства која су се
тада налазила у наоружа-
њу РВ.

С обзиром на његове
димензије, авион је био до-
бро наоружан. Топови
ADEN калибра 30 mm има-
ли су велику брзину гађа-
ња и разорну моћ, али су
се често заглављивали то-
ком паљбе услед недоре-
ченог решења одвода ка-
рика. Приликом отварања
ватре долазило је до трешње авиона,
услед његове мале масе и великог кали-
бра оружја.

Анализирајући питање експлоата-
ције авиона закључено је да су се кваро-
ви дешавали у мањој мери и били углав-
ном исте врсте као и код осталих типова
млазних авиона. Карактеристично за тај
тип је да су му инсталације једноставне и
добро изведене, тако да није било уоби-

плоатисати од других типо-
ва млазних летелица уколи-
ко се поштују предвиђена
упутства за авион и мотор.

Краткотрајна каријера
У јеку интензивних ис-

питивања ВОЦ је 18. сеп-
тембра 1958. године посе-
тио маршал Тито са најви-
шим војним руководиоцима,
ради стицања увида у могућ-
ности авиона. Могућности
авиона у лету приказао је
мајор Јосип Зубек, начелник
Другог одељења ВОЦ-а
(одељење летача) и том при-
ликом, између осталог, про-
био звучни зид. Истим пово-

дом ВОЦ је два пута у току те године по-
сетио и државни секретар за народну од-
брану генерал армије Иван Гошњак.

Са оба „нета” 1958. године је оства-
рен налет од 109 часова и 14 минута. То-
ком 1959. извршена су додатна испити-
вања аеродинамичких и тактичко-тех-
ничких особина (у знатно мањем обиму
од претходних испитивања), те опитова-
ње нове радио-станице STR-9З1 (уместо
стандардне STR-9X) на авиону 11602. По-
ред тога, авион је служио за обуку и тре-
нажу пилота, приказивања страним де-
легацијама, а представљан је и на аеро-
митинзима. Током 1959. године 11602
имао је налет од 60 часова и 12 минута. 

Године 1960. 11 пилота ВОЦ-а било
је оспособљено за лет на „нету” и извр-
шена су 142 лета у трајању од 69 часова
и 15 минута налета са два авиона. Пред
крај употребе у РВ (1961–1962) авиони су
представљали велики проблем за одржа-
вање па су мало летели јер није било ре-
зервних делова (1961 – 21 час и 25 мину-
та, 1962 – шест часова и 50 минута).

Током службе у ЈРВ и ПВО у технич-
ким књижицама је сабрано да су та два
авиона имала 266 часова и 56 минута на-
лета. Остали су приземљени у ВОЦ-у све
до 31. августа 1963, када су расходовани
и избрисани из евиденције вида. Авион
11601 додељен је збирци Музеја ЈРВ и
данас се чува изложен на аеродрому
„Никола Тесла” у Београду. ƒ

Александар РАДИЋ 
Саша ТИРНАНИЋ
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чајеног цурења горива, уља и хидро уља.
Авион је захтевао прецизан и педантан
рад механичара јер су му инсталације би-
ле сабијене, што је отежавало приступ
појединим местима и прикључцима. На-
рочите потешкоће представљале су ре-
глаже мотора или замене моторских
агрегата које су се морале радити у ле-
жећем положају испод авиона. Посебно
је било тешко зими. 

У одржавању
тог авиона специ-
фично је да није био
предвиђен после-
летни преглед, па је
припрема за први
лет у току дана била
дужа него код дру-
гих типова авиона и
износила је, са до-
бро увежбаним људ-
ством, до 30 мину-
та, док је за међу-
летни преглед тре-
бало до 20 минута.
Замена мотора била
је лака, а за подеша-
вање мотора била
су потребна два до
три пробна лета,
док је за покретање
мотора требало до
пет секунди. У цели-
ни, оцењено је да се
авион може лакше
одржавати и екс-

Зубек пред врховним командантом Титом 1958. године, 
после показног лета на којем је пробио звучни зид
(лична архива Милана Мицевског)

погонска група.............................. турбомлазни мотор Бристол
Сидли Орфеј 701-01 потиска 20,92 kN
димензије: 

дужина.......................................................................9,042 m
висина........................................................................2,311 m
размах крила.............................................................6,756 m
површина крила ......................................................12,69 m²

масе:
празан........................................................................2.083 kg
нормална у полетању у ловачкој варијанти..........2.897 kg
максимална у полетању ..........................................3.946 kg

перформансе:
максимални Махов број на висини од 10.000 m........0,978
максимална брзина на нивоу мора....................1.126 km/h
брзина пењања........................................89 m/s на 2.000 m
врхунац лета............................................................15.250 m
максимални долет на висини лета од 3.050 m........368 km
тактички радијус........................................................198 km

наоружање: 2×30 mm „ADEN Мк 4” са по 115 метака; 
ракетно – 18 невођених ракетних зрна 76,2 mm 
или четири ракетна зрна „ХВАР-5”; 
бомбардерско – две авио-бомбе од 227 kg

ТT карактеристике



Совјетски противавионски топ М-39

ко ри стио се ка ли бар 76,2 mm на два
ПАТ-а – на ору ђу „обра сца 1931” до ме -
та 8.000 m по ви си ни и „обра сца 1938”
до ме та 9.500 ме та ра. Циљ да се пре ма -
ши до мет од 10.000 m оства рен је у за -
во ду број 8 мо дер ни за ци јом ору ђа
„обра сца 1931”, на чи ји је ла фет по ста -
вље на но ва цев ка ли бра 85 ми ли ме та ра.

Под вод ством кон струк то ра До ро -
хи на и Љу ље ва 1938/39. го ди не про јек -
то ван је ПАТ мак си мал ног до ме та од
10.500 m по ви си ни и 15.500 m у хо ри -
зон тал ном га ђа њу. По чет на бр зи на зр -
на би ла је 800 m/s. Цев се мо гла по ме -
ра ти по еле ва ци ји од – 3 до + 82°. Тех -
нич ка ре ше ња би ла су ка рак те ри стич на

В
о де ће ору жа не си ле пред крај
три де се тих го ди на, у пу ном
за ма ху убр за ног на о ру жа ва ња
уо чи Дру гог свет ског ра та,
тра жи ле су ефи ка сно про тив -

а ви он ско ар ти ље риј ско ору ђе ко је ће
мо ћи да га ђа ави о не на ви си на ма до

10.000 ме та ра. Не ми нов на по сле ди ца
по ве ћа них зах те ва за до ме том и по чет -
ном бр зи ном зр на би ла је и уве ћа ње ка -
ли бра. Уме сто до та да вр ло ра ши ре них
ка ли ба ра 75 и 76 ми ли ме та ра, ве ћи на
др жа ва од лу чи ла се за по ве ћа ње на 80,
88 и 90 ми ли ме та ра. У то вре ме у СССР-у
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Ка да су уве де на у на о ру жа ње Ју го сло вен ске ар ми је
1947. го ди не, ору ђа ка ли бра 85 ми ли ме та ра М-39 
би ла су око сни ца сред ње про тив ва зду хо плов не 
од бра не. Од сре ди не ше зде се тих го ди на слу жи ла су
обал ској од бра ни, све до ко нач ног по вла че ња 
из на о ру жа ња 1996. го ди не.

ОСАМДЕСЕТПЕТИЦА

Q8
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за вре ме у ко јем је ору ђе на ста ло. На
гор њем обрт ном ла фе ту зво на стог об -
ли ка би ли су ко лев ка са про тив тр за ју -
ћим уре ђа јем и цев, уре ђа ји за по кре та -
ње по ази му ту и еле ва ци ји, из рав њи вач
ма се итд. До њи ла фет имао је че ти ри
кра ка с па пу чи ца ма на ко је се ору ђе
осла ња ло у бор бе ном по ло жа ју. Ору ђе
се пре во зи ло на под во ску са две осо ви -
не. То ком мар ша мо гло се крат ко трај но
га ђа ти са под во ска, али су се при пре ла -
ску у мар шев ски по ло жај осо ви не под -
во ска пре кла па ле увис, а ору ђе се осла -
ња ло на па пу чи це. 

Но во ору ђе цр ве но ар меј ске про -
тив а ви он ске ар ти ље ри је уве де но је у
на о ру жа ње 1938. го ди не под зва нич ном
озна ком „85-mm кор пу сная зе нит ная
пу шка обра сца 1939. г”. Че сто се за то
ору ђе ко ри сти и озна ка 52-К. 

Ка ко би се пот пу но ис ко ри сти ле
так тич ко-тех нич ке од ли ке но вог ору ђа
би ли су по треб ни но ви уре ђа ји за кон -
тро лу ва тре, па је ав гу ста 1940. у на о ру -
жа ње уве ден и ме ха нич ки ра чу нар про -
тив а ви он ске ар ти ље ри је ПУ А ЗО-3 (при -
бо ра упра вле ния ар тил ле рийским зе -
нитным огнем), при ла го ђен за ПАТ 85
ми ли ме та ра. Тим уре ђа јем обез бе ђи ва -
ни су ула зни по да ци о ази му ту, ме сном
углу и ви си ни ци ља, нај че шће са да љи -
но ме ра ДЯ-2 осно ви це че ти ри ме тра, с
по ве ћа њем од 24 пу та и по љем осма тра -
ња од 1,5°. 

Уре ђај ПУ А ЗО-3 обез бе ђи вао је га -
ђа ње ци ље ва по ви си ни од 50 до 9.600
ме та ра и по ко сој уда ље но сти од 700 до
13.000 ме та ра. Обез бе ђе но је са мо га -
ђа ње ви зу ел но от кри ве них ци ље ва и
ПУ А ЗО-3 ни је мо гао да пре но си по дат -
ке са ра да ра ко ји су уве де ни у ПВО Цр -
ве не ар ми је то ком Дру гог свет ског ра -
та. Не до ста так за мр ше ног ме ха нич ког
уре ђа ја би ла је број на по слу га од се дам
чла но ва и ве ли ка ма са од 2,6 t у мар шу
и две то не на ва тре ном по ло жа ју.  

Од бра на од на па да 
Луфт ва фе
У пр вим ме се ци ма не мач ког по ку -

ша ја осва ја ња СССР-а про тив а ви он ска
ар ти ље ри ја оста ла је без ве ли ке ко ли чи -
не тех ни ке, уни ште не у деј стви ма или
на пу ште не на по ло жа ји ма или мар шу
то ком по вла че ња на ис ток. За то се бит -

ка за ва зду шни про стор во ди ла у фа бри -
ка ма на Ура лу и Си би ру, ко је су се тру -
ди ле да на фронт по ша љу што ви ше но -
вих ору ђа за бор бу про тив Луфт ва фе.
ПАТ 85 mm про из во дио се у за во ду 8 у
Под мо ско вљу, ко ји је ева ку и сан у Свер -
дловск. 

У дру гој по ло ви ни 1941. го ди не
про из ве де но је 1.701 ПАТ 85 ми ли ме та -
ра. Сле де ће го ди не про из вод ња је по ра -
сла на 2.761 ору ђа, а 1943. до сти гла је
мак си мум – са 3.715 ору ђа. Про из вод ња
ПАТ 85 mm сма ње на је у по след ње две
рат не го ди не јер је ави ја ци ја Цр ве не ар -
ми је по ти сну ла Луфт ва фе и оства ри ла
пре власт у ва зду шном про сто ру. То ком

1944. го ди не из ра ђе но је
1.903 ору ђа и са 827 ору -
ђа из пр ве по ло ви не
1945. укуп но је то ком ра -
та про из ве де но 10.907
ко ма да. 

То ком ра та се, у хо -
ду са ма сов ном про из -
вод њом у за во ду број 8
под вођ ством До ро хи на,
ра ди ло се на мо дер ни за -
ци ји ПАТ-а 85 ми ли ме та -
ра. Од фе бру а ра 1944.
го ди не про из во ди ло се
уса вр ше но ору ђе „85-
mm зе нит ная пу шка
образ ца 1943. г КС-12” –
са уре ђа јем за ау то мат -
ско отва ра ње за тва ра ча,
из ба ци ва ње ча у ре по сле
га ђа ња и за тва ра ње за -
тва ра ча по сле руч ног
уба ци ва ња мет ка у цев. 

Тим под вод ством
Љу ље ва је у сле де ћем
про јек ту мо дер ни за ци је
из вео низ из ме на ла фе -
та, цев је про ду же на на
1.054 mm, уз по бољ ша -
ња ба ли сти ке. По чет на
бр зи на зр на по ра сла је
са 800 на 870 m/s. Про -
ме не су до ве ле до по ве -
ћа ња до ме та по ви си ни
са 10.500 на 12.300 m и
хо ри зон тал ног до ме та
са 15.500 на 17.800 m,
али по це ну па да по у зда -
но сти ору ђа због из ло -

же но сти ве ћим си ла ма. Мо ди фи ко ва ни
ПАТ 85 mm уве ден је у на о ру жа ње ју ла
1945. го ди не под озна ком „85-mm зе -
нит ная пу шка образ ца 1944. г КС-1”.

За при јем по да та ка ра дар ског
осма тра ња у на о ру жа ње је 1944. го ди не
уве ден ПУ А ЗО-4А са пре тва ра чем ко ор -
ди на та и цен трал ним при бо ром и да љи -
но ме ром ДЯ-6 осно ви це од три ме тра.
Чи тав сет пре во зио се на при ко ли ци те -
рет ног ау то мо би ла. Осам чла но ва по -
слу ге ПУ А ЗО-4А и ни зак ни во ау то ма ти -
за ци је на мет ну ли су на ста вак ра да на
но вом при бо ру, па је 1945. го ди не у на -
о ру жа ње уве ден елек тро ме ха нич ки ПУ -
А ЗО-5. У ра ту су про из вод ња и одр жа -

Нем ци су у пр вим ме се ци ма ра та на Ис то ку до -
шли у по сед огром не ко ли чи не на о ру жа ња од ба че не
то ком по вла че ња Цр ве не ар ми је. Због не до стат ка тех -
ни ке вр ло ра до су сва ко ко ри сно ору ђе уве ли у на о ру -
жа ње, на ро чи то за по пу ну је ди ни ца ко је ни су би ле на
пр вој ли ни ји фрон та или су се на ла зи ле у па сив ној од -
бра ни про сто ра. За то су сто ти не ПАТ 85 mm увр ште -
не у њи хо ве ба те ри је – од Нор ве шке до од бра не цен -
трал них де ло ва Не мач ке.  

У по чет ку се му ни ци ја 85 mm на ла зи ла у ве ли ким
ко ли чи на ма, али ка да је Цр ве на ар ми ја окре ну ла смер
фрон та и по че ла да по ти ску је Нем це, рат ни плен је по -
стао рет кост. За то су по сте пе но ПАТ-ови 85 mm пре -
ка ли бри са ни на 88 mm ра ди при ме не стан дард не не -
мач ке му ни ци је. Ору ђа из пле на у не мач кој слу жби
озна че на су као 8,5 cm Flak М-39(р) и М.44(р), од но сно
по сле пре ка ли бри са ња 8,5/8,8 cm Flak М-39(р).

У немачкој служби

Од је се ни 1941. го ди не про тив ва зду хо плов на од -
бра на Мо скве би ла је при о ри тет над при о ри те ти ма
јер је Ста љин од лу чио да се глав ни град од бра ни. За то
су де се ти не пу ко ва 85 mm раз ме ште не у кру жну од -
бра ну гра да. По сле кон со ли да ци је ин ду стриј ске про -
из вод ње, у про ле ће 1942. го ди не, зна чај но су по ве ћа -
не ко ли чи не ПАТ-ова око Мо скве. У на ред би Др жав -
ног ко ми те та од бра не о фор ми ра њу Мо сков ског
фрон та ПВО, од 5. апри ла 1942. го ди не, на во ди се да
је та да у од бра ни гра да би ло 476 ору ђа 85 mm, а да је
у што кра ћем ро ку тре ба ло обез бе ди ти до 1.300 ору -
ђа. За по др шку ар ти ље ри ји истим до ку мен том на ре -
ђе но је да се број ре флек то ра мо ра по ве ћа ти са 840
на 1.200, а број ба ло на са 327 на 1.500.

Одбрана Москве
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мо ра да про ђе кроз по прав ке
пре до де ле је ди ни ца ма. Ору -
ђа су би ла у два мо де ла – 124
су у ЈА озна че на као М39/42,
а пре о ста лих 96 ко ма да би ли
су „обра зац 1943”, озна че ни
као М39/44. При мље но је
148.960 ме та ка 85 mm, што
је би ло за 5.971 ви ше у од но -
су на уго во ре ну ко ли чи ну.
Уме сто ра чу на ра ПУ А ЗО-4
из СССР-а су по сла ти ста ри -

ва ње ПУ А ЗО би ли да ле ко од иди лич них,
па су че сто ба те ри је оста ја ле без тих
при бо ра. 

По сле ра та – од 1946. до 1950. го -
ди не – у за во ду број 8 на ста вљен је рад
на уса вр ша ва њу ПАТ КС-1 под вод ством
Љу ље ва и Гин збур га, ко ји је до вео до
уво ђе ња у на о ру жа ње по лу а у то мат ског
ПАТ КС-18 до ме та по ви си ни од 12.000
ме та ра и хо ри зон тал ног до ме та до 20.000
ме та ра. То ком про јек то ва ња тог ору ђа
пред ви ђе но је да се ла фет мо же ко ри -
сти ти за уград њу це ви ка ли бра 100 mm
и то је ура ђе но 1947/48. го ди не. ПАТ
100 mm КС-19 по ка зао се као из вр сно
ре ше ње ко је је да ле ко пре ва зи ла зи ло
85 mm КС-18 по тач но сти га ђа ња и ефи -
ка сно сти зр на, уз иден тич не ма не вар -
ске од ли ке. 

По чет ком ма сов не про из вод ње
КС-19 1949/50. го ди не, ка ли бар 85 mm
по стао је дру го ра зред но ре ше ње. У за -
во ду број 8 од у ста ло се од на став ка ра -
да на уса вр ша ва њу 85 mm и кон струк -
то ри су по че ли са раз во јем но вих те -
шких ПАТ-ова 130 и 152 ми ли ме та ра.
Ис ку ство Љу ље ва до ве ло је до на стан -
ка два из у зет на ору ђа, али је то би ло
пре ка сно за про тив а ви он ску ар ти ље ри -
ју, ко ју су пред крај пе де се тих го ди на у
деј ству про тив ци ље ва на ве ли ким ви -
си на ма пре ва зи шли но ви ра кет ни си -
сте ми ПВО. 

У Ју го сла ви ји
Део ве ли ког па ке та на о ру жа ња за

сва три ви да Ју го сло вен ске ар ми је, на -
ру че ног уго во ром о кре ди ту за на о ру жа -
ње од 5. ју ла 1947. го ди не, би ли су 220
ПАТ 85 mm, 55 ко манд них ра чу на ра ПУ -
А ЗО-4, да љи но ме ри и му ни ци ја. Оче ки -
ва ло се да ће сва тех ни ка би ти но ва, али
су при мље на ору ђа из рат не про из вод -
ње ко ја су про шла кроз ге не рал ни ре -
монт. Пр ви ди ви зи он од 12 ору ђа и три
ба те риј ска ра чу на ра при мљен је 10. сеп -
тем бра 1947. го ди не на же ле знич кој
ста ни ци Чоп, ко ја је би ла ме сто за при -
мо пре да ју свих сред ста ва тран спор то -
ва них же ле зни цом. По след ње ко ли чи не
сти гле су по чет ком 1948. го ди не. 

Ко ми си ја за при јем кла си фи ко ва ла
је 210 ору ђа као на о ру жа ње пр ве ка те -
го ри је, од но сно по год но за сла ње у је -
ди ни це, а 10 као дру гу ка те го ри ју, ко ја

Батерија 85 mm1949. године 

у ПВО Ријеке

Осим у основ ној на ме ни – у про тив а ви он ској
ари тље ри ји, ПАТ 85 mm ис та као се као вр ло ефи -
ка сно про тив тен ков ско ору ђе, па су у бор бе ном
ком пле ту, осим тем пир них и тре нут но-фу га сних
гра на та, би ле и пан цир но-обе ле жа ва ју ће, ку му ла -
тив не и по тка ли бар не гра на те. На основ ну про -
јек та ПАТ на ста о је топ ко ри шће н на са мо хот ка -
ма СУ-85 и тен ко ви ма Т-34 са уни фи ци ра ном му -
ни ци јом.

Борба против тенкова



ји ПУ А ЗО-3 (ју го сло вен ска
озна ка КР-3), ко ји ни су мо -
гли да при ма ју по дат ке са
ра да ра. 

По јед ном ору ђу уго во -
ре на је це на од 6.792,27 до -
ла ра. Ра ди по ре ђе ња це не,
ре ци мо да су кроз исти уго -
вор за по тре бе ПВО при -
мље ни лов ци Јак-3, ко ји су
ко шта ли 33.397,50 до ла ра.
Као и сва оста ла тех ни ка, и

ору ђа 85 mm пла ће на
су ру да ма из Ср би је. 

Оса ме де сет пе ти -
це су ко ри шће не за
раз вој сред ње про тив -
а ви он ске ар ти ље ри је
(СПАА), исто вре ме но
са не мач ким ПАТ 88
ми ли ме та ра. Оба ка ли -
бра би ла су око сни ца
ПАА пу ко ва – ко ји су
на чел но чи ни ли ди ви -
зи он СПАА од три ба -
те ри је од че ти ри ору -
ђа, ди ви зи он ма ло ка -
ли бар ске ПАА од та ко -
ђе 12 ору ђа и ми тра ље -
ска че та са 12 ору ђа
12,7 ми ли ме та ра.

У го ди на ма бло ка -
де – од ре зо лу ци је ИБ-а
1948. до по чет ка при је -
ма аме рич ке по мо ћи

пред крај 1951. го ди не – је ди ни це СПАА
би ле су у ви со кој го то во сти за од бра ну
ва зду шног про сто ра. Обу ка се про во ди -
ла сва ко днев но под при ти ском стал не
прет ње Ис точ ног бло ка. За то су ПАТ 85
mm раз ме ште ни у пр стен око Бе о гра да и
око оста лих ве ћих гра до ва, у је ди ни ца ма
ко је је тре ба ло да при ме пр ви удар бом -
бар де ра и ју ри шни ка агре со ра. 

Ве ли ки не до ста так ПАТ 85 mm би -
ла је за ста ре лост ме ха нич ког ко манд ног
ра чу на ра КР-3, пот пу но бес ко ри сног за
пра ће ње бр зих ци ље ва. За то је у Вој но -
тех нич ком ин сти ту ту 1950. го ди не по -
кре нут про јект ни за да так елек тро ме ха -
нич ког ко манд ног ра чу на ра Т-9, под
вод ством пот пу ков ни ка Си ме Или ба ши -
ћа. Услед за ста ре ло сти основ не за ми сли
ра чу на ра 1952. го ди не од у ста ло се од
на став ка ра да на Т-9 у ко рист но вог пр о-
 јек та – елек трон ског ра чу на ра Е2. Ни тај
за да так ни је за вр шен јер је 1957. го ди -
не уга шен и кре ну ло се са про јек то ва -
њем ау то ма ти зо ва ног СУВ-а за СПАА
пу ка за сва ору ђа ве ли ких ка ли ба ра. У
ме ђу вре ме ну, је ди ни це СПАА пре на о ру -
жа не су са ПАТ 90 mm аме рич ког по ре -
кла и 94 mm бри тан ског по ре кла, ко ји су
при мље ни са са вре ме ним ко манд ним
ра чу на ри ма и ра да ри ма. 

Че ти ри раз ли чи та ору ђа би ла су ве -
ли ки те рет за обу ку и ру тин ско одр жа -
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Ватрени положај ПАТ 85 mm 1952. године 

на Бањици. У позадини се види даљиномер ДЈА.

Дефиле противавионске артиљерије 1954. на аеродрому Земун приликом

доделе ратних застава пуковима ЈНА. Возило за вучу је полугусеничар

М5 у ЈНА познат као „интернационал”

Највећи број оруђа 85 mm током

службе у ПВО био је у јединицама

задуженим за одбрану Београда, 1950.



не мла зних ави о на са бор бе ним те ре -
том би ле 600 km/h и ви ше. Гре шка по -
слу жи ла ца, на ро чи то код ве ли ких бр -
зи на ави о на, би ла је знат на јер ни је дан
еле мент ни је био ау то ма ти зо ван. Ка -
блов ски си стем ко ји по ве зу је ору ђа и
ра чу нар био је до тра јао, а му ни ци ја је
има ла пи ро тех нич ки упа љач под ло жан
ат мос фер ским ути ца ји ма. У то вре ме
зна чај ПАТ 85 mm био је сим бо ли чан и
тре ба ло га је мо дер ни зо ва ти но вим ко -
манд ним ра чу на ром. 

та ра. (Према ратној
формацији је сва ка
од ба те ри ја фор ми -
ра ла ди ви зи он.) 

Си стем ПВО
ин те гри сан је 1959.
го ди не у са став РВ и
ПВО. У то вре ме у
на о ру жа њу је би ло
219 ПАТ 85 mm – са -
мо је дан при ме рак
ма ње у од но су на
по чет ну ко ли чи ну.
Ре зер ве му ни ци је
из но си ле су 146.110
ме та ка. Ору ђа 85
милиметара би ла су
по де ље на из ме ђу 50
ба те ри ја – 12 ба те -
ри ја у ПВО ре јо на
Бе о гра да, осам у
Ско пљу, се дам у Са -

ра је ву, по че ти ри у Ни шу, За гре бу и на
остр ву Вис, по три у Зе ни ци и Мо ста ру, по
две у За дру и Ти то гра ду и јед на у Спли ту.

У ана ли за ма ЈРВ из 1959. го ди не
за кљу че но је да су ра чу на ри у ба те ри -
ја ма ПАТ 85 mm не е фи ка сни јер се не
мо гу га ђа ти ави о ни при бр зи на ма ве -
ћим од 500 km/h, а у то вре ме су бр зи -
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ва ње, а че сто су би ла у са ста ву ме шо -
ви тих је ди ни ца. На при мер, 1958. го ди -
не у са ста ву бе о град ског 377. ПАА пу ка
1. ар миј ске обла сти би ли су ди ви зи он
са 12 ПАТ 85 mm, ди ви зи он 88 mm, ме -
шо ви ти ди ви зи он са ба те ри ја ма 88 и 94
милиметара и ла ки ди ви зи он 20/4 mm
не мач ког по ре кла и 25 mm са ору ђи ма
про из ве де ним у СССР-у. 

У то вре ме из на о ру жа ња ПВО во -
де ћих др жа ва из ба че на су цев на ору ђа
у ко рист но ве ра кет не тех ни ке. У ЈНА се
ни је мо гло ра чу на ти на брз пре ла зак на
ра кет не си сте ме, иа ко је би ло по ку ша ја
на бав ке из ино стран ства и са до ма ћим
пр о јек том „вул кан”. За то се СПАА при -
да вао ве ли ки зна чај и сто ти не ору ђа ра -
зних ка ли ба ра ко ри шће на су у ПАА пу -
ко ви ма у од бра ни ве ћих гра до ва и за од -
бра ну ве ћих ае ро дро ма. За пре на о ру -
жа ње ЈНА 1957. го ди не за кљу чен је уго -
вор са Ве ли ком Бри та ни јом о на бав ци
ве ли ке ко ли чи не ПАТ-ова 94 mm Мк 3А.
Они су из је ди ни ца ПВО по ти сну ли
ПАТ 85 mm и осло бо ђе на тех ни ка ис ко -
ри шће на је за раз вој 12 но вих са мо -
стал них те ри то ри јал них про тив а ви он -
ских ар ти ље риј ских ди ви зи о на. 

Од 1957. го ди не за про тив ва зду -
шну од бра ну ае ро дро ма Ба тај ни ца, Зе -
му ник и Пе тро вац, на ко ји ма су се на ла -
зи ле ди ви зи је мла зних ави о на, фор ми -
ра ни су ди ви зи о ни са јед ном ба те ри јом
20 mm и јед ном ба те ри јом 85 ми ли ме -

– ка ли бар.............................85 mm
– ма са......................................4,3 t
– ду жи на у мар шев ском 

по ло жа ју.....................7.049 mm
– ду жи на це ви................4.693 mm
– вер ти кал но по ље 

деј ства.............–3° до +82°
– хо ри зон тал но по ље 

деј ства..................360°
– хо ри зон тал ни до мет...10.500 m
– вер ти кал ни до мет.......15.500 m
– бр зи на га ђа ња.....15–20 ме та ка 

у ми ну ти

Тактичко-техничке одлике

Ешалон противавионске

артиљерије на паради 

у Београду 1954. године

Обалско оруђе 85 mm на ватреном положају 

1974. године код Пуле



Из про тив  -
а ви он ске 
у обал ску 
од бра ну
По чет ком ше зде -

се тих го ди на ЈНА се
на ла зи ла у про це су
ду бо ке ре ор га ни за ци -
је, спро ве де не у два
глав на та ла са. Од
1959. до 1961. го ди не
спро ве де не су про ме -
не по пла ну „Др вар-1”,
а за тим 1964. и 1965.
го ди не по пла ну „Др -
вар-2”. Про ме не у ор -
га ни за циј ско-фор ма -
циј ској струк ту ри пра -
ти ла је мо дер ни за ци ја
– у на о ру жа ње је уве -
ден пр ви ра кет ни пук
ПВО са си сте мом
„дви на”. Вре ме за ко -
нач ну за ме ну ПАТ-ова
ни је до шло јер су
СПАА још увек, због
број но сти, би ли од ве -
ли ког зна ча ја за ЈНА. 

У на став ку мо -
дер ни за ци је од лу че но
је да се до пре на о ру -
жа ња на ра кет не си -
сте ме за др же ПАТ 88 mm, 90 и 94 mm
уве за ни са ра да ри ма. Ору ђа 85 mm ни -
су би ла пер спек тив на, па је 25. ја ну а ра
1964. го ди не, на са стан ку на чел ни ка
Пр ве упра ве Ге не рал шта ба ЈНА и на -
чел ни ка Упра ве ПВО, за кљу че но да се
85 mm М-39/42 и 44 ис кљу че из да ље
упо тре бе у ПВО. Од лу че но је да ору ђа
пре у зме Упра ва за тех нич ко снаб де ва -
ње и да се Упра ви ар ти ље ри је од мах
про сле ди 30 ба те ри ја. 

У то вре ме обал ска ар ти ље ри ја
про ла зи ла је кроз ве ли ку ор га ни за ци ју
и рас хо до ван је низ за ста ре лих ору ђа,
укљу чу ју ћи не ка са чу ва на још из вре -
ме на Ау стро-Угар ске, и ор га ни за циј -
ско-фор ма циј ски са став ре ду ко ван је
са 109 на 66 ба те ри ја. Пре ре ор га ни за -
ци је 25 ба те ри ја има ло је ору ђа ка ли -
бра 80 mm „шко да” М28, ста ре ПАТ-
ове на сле ђе не од Кра ље ви не Ју го сла ви -
је. Пред ви ђе но је да се 80 mm за ме ни
са два ка ли бра – са ПАТ-ови ма 85 mm

Ду бров ачко ратиште
Се дам де се тих и осам де се тих го ди -

на ору ђа 85 mm за др жа на су у ба те ри ја -
ма обал ске од бра не. У на о ру жа њу ЈНА
де цем бра 1990. го ди не на ла зи ло се 78
ко ма да. 

На по чет ку отво ре ног кон флик та са
ЈНА хр ват ске сна ге бло ки ра ле су ка сар не
и скла ди шта. Изо ло ва не обал ске ба те ри -
је, ко је су у ми ру би ле са мо је ди ни це за
раз вој са ста вље не од ма лог број љу ди,
по ста ле су лак плен. Хр ва ти су за у зе ли
три ба те ри је са 12 ору ђа 85 mm са остр -
ва Кор чу ла, Хвар и Шол та. Део ору ђа је
пао у плен, али пот пу но оне спо со бљен.
На при мер, на Ма лом Ло ши њу су из ва -
ђе ни за тва ра чи, а це ви про бу ше не. 

Че ти ри ору ђа 85 mm „укра де на” су
из ка сар не на остр ву Кор чу ла у но ћи
25/26. сеп тем бра. Де таљ но о то ме пред
Ха шким три бу на лом све до чио је Ној ко
Ма рин ко вић, офи цир хр ват ских сна га
ко ји је са мо јед ну не де љу пре ак ци је на
Кор чу ли још увек био офи цир ЈНА и ко -
ман дант 472. мо то ри зо ва не бри га де у
Тре би њу. 

Пре ма Ма рин ко ви ће вим на во ди ма,
у ка сар ни су би ла два офи ци ра хр ват ске
на ци о нал но сти и је дан Ср бин. По ку ша -

31

72

и ору ђи ма 76 mm Д-50, ко ја су ски ну та
са бро до ва. Про це не по тре ба на кнад -
но су про ме ње не и за др жа но је 18 ба -
те ри ја 80 mm, а обал ска од бра на пре у -
зе ла је 1964. го ди не 17 ба те ри ја са 120
ПАТ М39/42 и М39/44 и осам ба те ри ја
ору ђа 76 ми ли ме та ра. 

У дру гој по ло ви ни ше зде се тих го -
ди на ра ди ло се на ре кон струк ци ји ра чу -
на ра КР-3 за ба те ри је М-39/42 за сра чу -
на ва ње еле ме на та не га тив них ме сних
угло ва и за при јем увод них еле ме на та
(ази му та, еле ва ци је и да љи не) од ни шан -
ских ра да ра 3Мк7 за деј ства у ло шим
ме тео-усло ви ма и но ћу. Од тог за дат ка
се од у ста ло и про блем упра вља ња ва -
тром ре шен је тек се дам де се тих го ди на
усва ја њем у на о ру жа ње си сте ма СУ -
ВОА-М70. За хва љу ју ћи ње му еле мен ти
за га ђа ње пре но си ли су се од ра да ра
или обал ског да љи но ме ра ОД-М70 на
ору ђа у ба те ри ји.  

То ком је се ни 1991. го ди не хр ват -
ске сна ге ко ри сти ле су че ти ри ору ђа
ба те ри је Пе ле грин са остр ва Хвар.
Три су пре ба че на на Брач и увр ште на
у ба те ри ју Ра жањ на Кор чу ли. Пре о -
ста ло, че твр то ору ђе за др жа но је на
по ло жа ју Ве ла Стра жа. У бор ба ма
про тив рат них бро до ва ЈРМ од 14. до
16. но вем бра ак тив но су уче ство ва ле
ба те ри је 85 mm, али без ре зул та та.
Ба те ри ја од два ору ђа 85 mm са по ло -
жа ја При ва ла на Кор чу ли деј ство ва ла
је 16. но вем бра, а у бор ба ма ни су уче -
ство ва ле ба те ри је са два ору ђа 85 mm
Ве ло Дан це и Бер ко ви ца, јер ни су
има ле ци ље ве. На под руч ју Ду бров ни -
ка, 4. де цем бра 1991. го ди не, око по -
дне ва, са ва тре ног по ло жа ја на бр ду
Пет ка хр ват ске сна ге га ђа ле су из
ору ђа 85 mm па трол ни ча мац ПЧ-137
на из ла ску из лу ке За тон. Тај ча мац
ни је по го ђен.

Против бродова

Муниција за оруђа 85 mm била је унифицирана 

са муницијом за тенк Т-34 



ли су да из бег ну ула зак у кон фликт, па су
се офи ци ри ко ји су при хва ти ли са рад њу
са хр ват ским сна га ма по бри ну ли да њи -
хов ко ле га бу де на ве че ри то ком пре па -
да. На стра жи у ка сар ни би ла су два Хр -
ва та, ко ја су до би ла на ре ђе ње да ће не -
ко то ком но ћи до ћи по не ка сред ства и

би ла су на ва тре ном по ло жа ју из над Цав -
та та и два на Ре сни ци код Мо лу на та. Ни -
је ре шен про блем удар них ига ла, па су
по слу ге има ле при ли ку да деј ству ју са мо
са не ко ли ко про јек ти ла.

По мор ски де сант ЈНА од се као је
хр ват ски по ло жај на Ре сни ци и обе
осам де сет пе ти це по ста ле су рат ни плен
на са мом по чет ку про до ра је ди ни ца 9.
вој но по мор ског сек то ра (ВПС) пре ма
Ду бров ни ку. Пред крај ок то бра у Ду -
бров ник су пре ба че на још два ору ђа 85
ми ли ме та ра. У са мом гра ду две осам де -
сет пе ти це по ста вље не су на ва тре ни по -
ло жај на по лу о стр ву Ла пад, где су би ле
до за вр шет ка бор би на том под руч ју –
де цем бра 1991. го ди не. 

И ЈНА је у бор ба ма у Ко на вли ма и
на ши рем про сто ру око Ду бров ни ка та -
ко ђе ко ри сти ла ору ђа 85 mm – јед на ар -
ти ље риј ска ба те ри ја 85 mm из са ста ва
107. обал ског ар ти ље риј ског ди ви зи о на
по др жа ва ла је од ок то бра до де цем бра
1991. го ди не је ди ни це 9. ВПС. 

Ка рак те ри сти чан при мер при ме не
те ба те ри је би ла су деј ства у Ку па ри ма
пред крај ок то бра, у ко ји ма су, пре ма Ма -
рин ко ви ће вом све до че њу, хр ват ске сна -
ге оста ле без две осам де сет пе ти це. У на -
ред би 9. ВПС за ар ти ље риј ску при пре му
на ве де но је да се 20–30 ми ну та пре по -
чет ка по кре та пе ша ди је и тен ко ва деј -
ству је по тач но уо че ним ци ље ви ма, и то
ба те ри ја 130 mm из 107. ди ви зи о на по
ва тре ним по ло жа ји ма ми но ба ца ча се вер -
но од Ку па ра, а ба те ри ја 85 mm по жи вој
си ли на три го но ме тру 128. На кон то га
тре ба ло је, пре ма по тре би, да се пре не -
се ва тра на ва тре ни по ло жај хр ват ске ар -
ти ље ри је код рта Пе ле грин. У на став ку
бор бе них деј ста ва ба те ри ја 85 mm пре -
ме ште на је на ва тре не по ло жа је у ре јон
ае ро др о ма Ћи ли пи, где је оста ла до при -
мир ја, по чет ком 1992. го ди не. 

Ору ђа 85 mm би ла су у са ста ву
обал ске од бра не Вој ске Ју го сла ви је до
1996. го ди не. Рас хо до ва на су на осно ву
Под ре ги о нал ног спо ра зу ма о кон тро ли
на о ру жа ња, по ко ме је ка ли бар 85 mm
био на ли сти ар ти ље риј ских ору ђа чи ји
је број огра ни чен. У ре дук ци ји ви шко ва
уни ште на је за ста ре ла тех ни ка, укљу чу -
ју ћи по след ње осам де сет пе ти це. ƒ

Алек сан дар РА ДИЋ
Фотографије

Медија центар Одбрана
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да ни ко га о то ме
не оба ве сте. Хр -
ват ски по ли цај -
ци из Ду бров ни -
ка ушли су у ка -
сар ну у два са та
по сле по но ћи и
у је дан свој и
шест ка ми о на
ЈНА уто ва ри ли
на о ру жа ње. По -
сле сат вре ме на
иза шли су из ка -
сар не и тра јек -
том су пре ве зе -
ни до Пе ље шца
са че ти ри ору ђа
85 mm, два ору -
ђа 76 mm ЗИС-
3, два лан се ра
ПО ВР „ма љут ка”
и му ни ци јом.

Тек ују тро
от кри ли су да су
из ору ђа 85 mm
из ва ђе не удар не
игле и да су до -
не ли са мо је дан
ни шан. Ка сни је

су по ку ша ли, на основ ну при руч ни ка по -
ку пље них у ка сар ни, да у фа бри ци ме та -
ла ТУП из ра де но ве удар не игле, али су
се оне због ло шег ква ли те те ма те ри ја ла
мо гле ко ри сти ти са мо за два га ђа ња.
Пред по че так бор би на Ду бро вач ком
под руч ју, 1. ок то бра, два ору ђа 85 mm

Не ко ли ко ору ђа 85 mm ко ри шће но је за ва тре ну по др шку да ле ко од по ло жа -
ја обал ске ар ти ље ри је ода кле су по ти ца ла. У са ста ву Вој ске Ре пу бли ке Срп ске не -
ко ли ко бри га да до шло је до осам де сет пе ти ца из раз ли чи тих из во ра. Осињ ска ла -
ка пе ша диј ска бри га да у бор ба ма у цен трал ној Бо сни до шла је до рат ног пле на у
ко јем су се на ла зи ла и два ору ђа 85 ми ли ме та ра. Не ко ли ко ору ђа би ло је у Са ра -
јев ско-ро ма ниј ском кор пу су ВРС у Иг ман ској пе ша диј ској бри га ди и 2. са ра јев -
ској ла кој пе ша диј ској бри га ди. 

Хр ват ске сна ге ко ри сти ле су од је се ни 1991. до 1995. го ди не осам де сет пе -
ти це у Дал ма ци ји, на тзв. Ју жном бо ји шту – око Ду бров ни ка и у Хер це го ви ни, за -
тим у ХВО у Бо сни. 

У ре кон струк ци ји деј ства хр ват ске ар ти ље ри је то ком ак ци је „Олу ја”, ав гу ста
1995, ко ју је из ра дио Ха шки три бу нал, на во ди се да је 134. до мо бран ски пук имао
два ору ђа 85 mm, ко ја је до бор би чу вао у ка сар ни „Ан те Ба ни на” у За дру. У то
вре ме три ко ма да би ла су у са ста ву 15. до мо бран ског пу ка из Ши бе ни ка, а пре
бор би у Ра жи на ма у Ши бе ни ку.

Ватрена подршка на копну

Један ПАТ М39/44 фабричког броја 1782 налази се на

полигону Никинци. Реч је о оруђу које је било у ПВО

Зенице до 1960. године. После четири године чувања у

складишту ратних резерви у Зеници 15. октобра 1964.

године предато је обалској одбрани у Плочама. Од 1969.

било је у Шибенику и 1983. године предато је полигону

Никинци. Последњи пут се из оруђа 1782 гађало 23.

новембра 1998. године – 10 метака са тренутно-

фугасном гранатом ТФ М83



Л
овци тенкова за Црвену ар-
мију пројектовани су на
основу захтева с фронта, као
одговор на појаву тешког
тенка „тигар”. У зиму 1942/

1943. године нови немачки панцери
представљали су готово неуништивог
противника. Зато је Главни комитет од-
бране 15. априла 1943. године наредио
да се повећа моћ наоружања и заштите
противтенковског наоружања. У „Урал-
машзаводу” покренут је пројекат само-
хотке – ловца тенкова засноване на тен-

ку Т-34, односно самоходном оруђу с ха-
убицом 122 милиметара СУ-122. Пола-
зна основа било је оруђе које је настало
за само два месеца – од октобра до де-
цембра 1942. године. 

За то време је до производње дове-
дена самохотка са модификованом стан-
дардном хаубицом Црвене армије, угра-
ђеном у челичну кутију – састављену ва-
рењем ваљаних челичних плоча различи-
те дебљине, зависно од процене изложе-
ности ватри противника. На тај начин на-
стала је самохотке која је имала проход-

ност тенка, али и оруђе већег калибра по-
годно за ватрену подршку тенковским и
пешадијским јединицама. 

Једноставни „казамат” на предњем
делу самохотке, био је елегантно реше-
ње прилагодљиво за уградњу различи-
тих оруђа. На захтев да се што пре на
фронт пошаље ловац тенкова кренуло
се од СУ-122. Због захтева да се у бри-
саном домету може пробити панцирна
плоча од 90-120 mm, одлучено је да се
искористи балистика противавионског
оруђа 85 mm (види Арсенал 72), које се
требало прилагодити уградњи у скуче-
ни простор самохотке. 

Модификацијама до оруђа

Већ до јула 1943. године завршени
су прототипови самохотки са два реше-
ња модификованог ПАТ-а – пролазну
оцену почетком августа 1943. године
добио је топ Д5-С85 пројектован у заво-
ду број 9. Пре краја августа је у „Урал-
машзаводу” прекинута производња тен-
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Руско оруђе СУ-100 или самохотка М44, како је код нас

добила назив, одржала се 35 година у наоружању ЈНА,

односно Војске Југославије. Последње гађање из 

самохотке број 9831, која је сачувана на полигону 

Техничког опитног центра у Никинцима, забележено је

22. августа 2008. године – са десет тренутно-фугасних

метака М63П2. 

Самохотка СУ-100
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зиром да је тактичким правилима пред-
виђено дејство по противничким тенко-
вима унутар граница брисаног домета,
пробојна моћ била је довољна да се из-
баци из строја, уз нешто ратне среће,
сваки немачки тенк. Слабије заштићена
возила могла су се гађати на два бриса-
на домета, односно 2.000 m где се за
углове наведене за брисани домет
остваривала пробојност од 156 mm/90°,
120 mm/60° и 88 mm/45°. 

Нишанџија је за директно гађање
користио дурбин ТШ-19, увећања чети-

кова Т-34 и започео је рад на СУ-85. На
фронт је са новом самохотком послат и
нови поткалибарни метак, који је обез-
беђивао пробојност од 143 mm на уда-
љености од 500 метара. 

У „Уралмашзаводу” настављен је да
ради на усавршавању самохотке на бази
калибра 85 mm, а од децембра 1943. го-
дине са калибром од 100 милиметара.
Најпре су покушали са уградњом оруђа
100 mm С-34, пројектованог у „Централ-
ном артиљеријском конструкторском
бироу” (ЦАКБ) на основну балистике мор-
наричког топа Б-34. Показало се да је то
модификовано оруђе прешироко за сме-
штај унутар казамата и да би се морале
провести велике измене тела и знатно по-
већати маса. Изабрано је оруђе Д-10С
пројектовано у заводу број 9 под вод-
ством Ф. Ф. Петрова на основну морна-
ричког противавионског оруђа Д-10, које
је могло да се без већих измена смети у
тело наслеђено од СУ-85 унутар прихва-
тљивих граница повећања масе возила. 

Главни конструктор „Уралмашзаво-
да” Л. И. Горлицки водио је тим који је за
неколико недеља рада претворио СУ-85 у
СУ-100. Пошли су од захтева да се због
динамике производње изведу само мини-
малне модификације па је пројектовано
само 16,5 одсто нових решења у односну
на СУ-85. Тело је било готово идентично,
али је предња плоча подебљана са 45 на
75 милиметара. Примењена је нова ко-
мандирска турела са прибором за осма-
трање МК-IV. Уграђена су два електрична
вентилатора, која су ефикасно уклањала
барутне гасове из простора послуге. Уз
све измене постигнута је борбена маса од
31,5 t, која је остала је унутар оквира масе
основног тенка и у потпуности је задржа-
на висока проходност. 

Први прототип израђен је фебруа-
ра 1944, а полигонске провере прошао
је од 9. до 27. марта у Гороховицама. На
полигону је из самохотке изведено
1.040 гађања. 

У међувремену, на притисак ЦАКБ,
још једном су се пројектанти вратили на
С-34 и поново нису дошли до прихватљи-
вог решења уградње на новом прототипу
СУ-100-2. Дорађена самохотка са Д-10С
враћена је на полигон Гороховице јуна
1944. године и доказала се на још 923 га-
ђања. Закључак комисије био је да СУ-100

обезбеђује уништавање немачких те-
шких тенкова на удаљености од 1.500 m,
зависно од угла поготка. У то време је у
Црвеној армији велики мит представља-
ла немачка тешка самохотка „ферди-
нанд” па је посебно истакнуто да СУ-100
може савладати њену заштиту у дејству
по боку на удаљености од 2.000 метара. 

Панцирна граната из СУ-100 могла
је на брисаном домету од 1.000 m да
пробије 185 mm панцирне плоче при по-
готку у ударном углу од 90°, односно
140 mm под 60° и 104 mm под 45°. С об-

15. јануар 2013.28

Колона самохотки СУ-85 из Црвене армије за време борби у Србији 1944. године

Самохотка СУ-85 у ослобођењу Београда



ри пута и поља погледа од 19°. За по-
средно гађање користила се панорама. 

Производња

Самохотка СУ-100 усвојена је у на-
оружање актом Главног комитета од-
бране број 6131 од 3. јула 1944. године.
У последњем кварталу 1944. године у
„Уралмашзаводу” истворемно су се се
производиле самохотке 100 и 85 мили-
метара. У прелазном периоду су из фа-
брике на фронт слали СУ-85М која је,
због прилагођавања на нова решења,
имала тело идентично као СУ-100. 

На фронту су СУ-100 уведени у нао-
ружање самоходних артиљеријских пу-
кова који су по формацији број 010/462
имали четири батерије од пет самохотки
и једну самохотку за команданта пука. 

Почетак серијске производње обе -
збедио је довољан број самохотки за
формирање првих самоходних артиље-
ријских бригада од 65 СУ-100 и три СУ-
76 за продор кроз тежишне правце
офанзиве. Према формацији бригада је
имала три пука по формацији 010/042 и
два додатна СУ-100 за команду. Прва
борбена примена СУ-100 забележена је 8.
јануара 1945. године током борби у Ма-
ђарској – у Балатонској операцији. 

У немачком противудару, предузе-
том у марту, тешки тенкови и самохот-
ке били су ударна песница у последњем
покушају да се Црвена армија избаци из
Панонске равнице пред улазак у Немач-
ку. Покушај се завршио поразом елит-
них немачких тенковских јединица, до
кога су у великој мери довеле самохот-
ке 100 милиметара. Дивизиони самохот-
ки придодавани су стрељачким дивизи-
јама и чак једном броју пукова у првом
ешалону. Самоходне бригаде остале су
у противтенковској резерви армија са
задатком да униште немачке тенкове и
самохотке које прођу кроз одбрану. 

У завршним месецима рата су се
СУ-100 показале као изузетно оруђе и
„препоручиле” се за наставак службе у
миру. Калибар 100 mm је у рату био нов
за Црвену армију, али су постизани из-
ванредни резултати па није било дилеме
око судбине тог калибра – после рата
прихваћен је као стандардни за нову ге-
нерацију тенкова који су зато имали уни-
фицирану муницију са СУ-100. 

Више од 3.000
самохотки, произве-
дених од 1944. до
1946. године, затим
велике залихе резер-
вних делова и муни-
ције ишле, су у при-
лог СУ-100. 

Почетком педе-
сетих година самохот-
ке су модернизоване
током ремонта на
идентичан начин као
тенкови Т-34. Уместо
мотора В-2-34 уграђен
је В-2-34М или М-11.
Радио-уређај ратне
прозиводње 9РМ за-
мењен је са 10-РТ-26Е,
домета од седам до 14
километара, у ратним
условима у засићеном
етеру. Домет се пове-
ћавао до 40 километа-
ра ако возило стоји и
кад се смање ометања
од стране других ра-
дио-уређаја. Током ре-
монта је уређај за ме-
ђусобни разговор по-
саде ТПУ-3 бис-Ф за-
мењен са ТПУ-47. Ко-
мандир ору ђа је уме-
сто перископа МК-IV
добио бинокуларни
перископ ТПКУ-2Б
са повећањем од пет
пута, а стари уређај
МК-4 задржан је за
нишанџију. Послерат-
не машине су на први
поглед препознатљи-
ве по великој кутији за
прибор и алат, сме-
штеној на левом боку
уз „казамат”.

Шездесетих го-
дина су самохотке до-
биле ИЦ фарове, ко-
мандирски бунокулар-
ни перископ ТВН-2 и
нове радио-уређаје
Р-113. 

Осим СССР-а са-
мохотке СУ-100 кори-
шћене су у оружаним
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Према прописима ЈНА, борбена и гусенична возила
носила су регистарске ознаке са четири или пет знамен-
ки које су обично биле у низовима без прекида или у пар
већих секвенци. Прве самохотке добиле су нестандард-
не ознаке 0765, 0766 и 2366. Самохотке предате проти-
воклопним јединицама ЈНА имале су ознаке у секвенци
од 9800 до 9835 за 36 комада и последњи четрдесети
примерак добио је ознаку 9861. Ознаке из секвенце за
самохотке биле су део низа одређеног за пријем нове
технике из СССР-а почетком шездесетих година. 

Нестандардно означене самохотке број 0765 и 0766
коришћене су у АШЦ у Задру, а касније су дошле до Ни-
кинаца. Самохотка број 2366 била је шездесетих година
задужена у Институту (касније интегрисаном у ВТИ) за
разне провере агрегата и муниције за наоружање. 

Листа самохотки М-44

Са параде у Београду

Самохотка М44 у савладавању

рова на обуци у Ћуприји

1964. године
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силама источног бло-
ка и на Блиском исто-
ку. Педесетих година
су се по лиценци про-
изводиле у Чехосло-
вачкој, паралелно са
Т-34. Према процена-
ма укупно је произве-
дено око 5.000 СУ-
100. У осамдесетим
годинама су у СССР-у
конзервиране у стра-
тешким резервама.
Сада руска војска има
неколико СУ-100 у во-
зном стању, које се
појављују у првим
ешалонима на пара-
дама као подсетници
ратне славе Отаџбин-
ског рата. 

Наш сусед Руму-
нија, по садашњим
пријавама наоружа-
ња, још има 59 само-
хотки. 

Оруђа за ЈНА

Одмах после ра-
та указала се потре-
ба за снажним и мо-
билним противтен-
ковским јединицама
у Југословенској ар-
мији (ЈА). Зато су фор-
 миране противтен-
ковске бригаде са наоружањем које је у
том тренутку било у инвентару – вучна
оруђа 76 mm М42(с) и 75 mm М40(н).  Из
СССР-а су у првим послератним година-
ма примљене само самохотке СУ-76, ко-
је су у то време већ биле вишак у Црве-
ној армији. На листи артикала предви-
ђених за попуну ЈА нису биле самохотке
као што су СУ-85 и СУ-100. Развој мо-
билних противтенковских јединица
уследио је са пријемом америчке помо-
ћи у првој половини педесетих година.
Из америчких стокова пристигло је 399
самохотки 90 mm М36 и 240 самохотки
76 mm М18. Према проценама САД „лов-
ци тенкова” били су једно од најкорисни-
јих средстава ратне технике за одбрам-
бени рат какав би ЈНА водила под прет-
поставком масовног продора тенковских
јединица источног блока. 

при чему се мислило на СУ-100, која је те-
ма овог чланка. 

Преговарачи су накнадно 20. маја
године обавештени да најпре поставе
захтев за 25 самохотки, а касније ће се
можда број повећати уколико цена буде
повољна. Генерал Мартин Дасовић, који
је водио преговоре 2. јуна, известио је
Врховног команданта Тита, Државни се-
кретаријат за народну одбрану и Гене-
ралштаб ЈНА да су „Руси представили
тражену самохотку”. Понуда је била
54.476 долара за самохотку, 2.168 дола-
ра за један борбени комплет муниције и
8.233 долара за резервни нови мотор. За
поређење, у то време су ремонтовани
тенкови Т-54А коштали 87.660 долара. 

За ЈНА предложени су примерци са-
мохотки произведени 1945. године који
би пре примопредаје прошли кроз гене-
рални ремонт и уградњу мотора В-2-
34М-11 и свих уређаја предвиђених мо-

15. јануар 2013.30

Политичке околности су се промени-
ле и почетком шездесетих година указала
се прилика да се модернизација ЈНА про-
веде набавкама из СССР-а кроз клирин-
шко плаћање. Делегација ЈНА задужена за
преговоре са СССР-ом стигла је 20. апри-
ла 1961. године у Москву са задатком да
набави 100 у то време најсавременијих
тенкова Т-54, затим аквизиционих радара
за противавионске батерије и ловачких
авиона МиГ-21. У почетку нису помињања
друга средства ратне технике, али се то-
ком вишеседмичних преговора листа
знатно проширила. 

Државни секретаријат за народну
одбрану је 16. маја послао преговарач-
ком тиму у Москву шифрирани телеграм
у којем је наведено: „Постављен вам је
задатак да тражите куповину самохотки
са топом 100 милиметара као на тенку”,

Самохотке М44 повремено су
„глумиле” у ратним филмовима. Једна
од светски познатих њихових „улога”
из ЈНА била је у америчком ратном
филму „Бригада неприлагођених” (The
mis fit bri ga de), који је снимљен 1987.
године на основну романа Свена Ха-
села „Терор на точковима”.

На филму

Самохотке из ћупријске 590. 

противтенковске артиљеријске

бригаде 1964. године

Оруђе М44 из састава 36. механизоване

бригаде у рејону Бачке Тополе 1971. 



дернизацијом (радио-уређај 10-РТ-26Е,
уређај ТПУ-47 итд). На захтев да се обез-
беди самосталност ЈНА у снабдевању му-
ницијом и ремонту 22. јула достављене
су цене лиценце за муницију за Т-54А и
СУ-100 за приближно 65.000 долара и
приде око 140.000 долара за техничку
документацију за средњи и генерални
ремонт самохотке. Дасовић је кратко из-
вестио – „све понуде смо прихватили”.
Коначно, 2. августа потписан је уговор о
кредиту за набавке наоружања по плану
названом „Романија” предвиђеном за пе-
риод од 1961. до 1965. године. 

Прва средства примљена на осно-
ву тог плана биле су самохотке које су
послате железницом за Југославију то-
ком новембра и децембра 1961. године
– у две туре од 20 комада. Уз пратњу Со-
вјетске армије железничке платформе,
позајмљене од мађарских железница,
дошле су до мађарско-југословенског
граничног прелаза код Келебије. Један
пуковник Совјетске армије предао је са-
мохотке југословенској пријемној коми-
сији. Накнадно, фебруара 1962. године

југословенском изаслани-
ку у Москви предате су та-
блице гађања. 

Самохотка је у ЈНА
добила следећу ознаку –
топ, самоходни, 100 mm,
М44(с). Уведене су у нару-
жање самосталних про-
тивтенковских артиље-
ријских бригада (птабр)
уместо вучних оруђа ше-
стофунташа (57 mm) бри-
танског (Мк II) и америч-
ког порекла (М1), који су
у то време били већ пот-
пуно неефикасни у борби
против савремених тен-
кова. 

Почетком шездесе-
тих година је у ЈНА посто-
јало шест бригада које су
чиниле три батерије 57
mm и две батерије само-
ходних оруђа 90 mm М36.
У почетку су 24 самохотке
М44 уврштене у 590. бри-
гаду из Чуприје у којој су

употпуности заменила калибар 57 мили-
метара. У 158. бригади из Ђакова је са
12 комада М44 подмирена половина ма-
теријалне формације за замену 57 мили-
метара. Две самохотке М44 додељене
су Артиљеријском школском центру у
Задру за потребе обуке, а по једно ору-
ђе било је резерва 1. и 7. армије.

На организацију противоклопних
јединица утицали су 1963. и 1964. го-
дине набавка првих самоходних ракет-
них лансера 2П26 са ракетама „шмељ”
и реорганизација „Дрвар-2”. Уместо
шет бригада батеријског састава, фор-
миране су четири бригаде састављене
од два пука. Две бригаде које су имале
М44 преформиране су у пук са 18 само-
хотки и осам лансирних возила 2П26 и
пук са 18 самохотки М36 и такође осам
2П26. 

У реорганизацији проведеној 1968/9.
године самохотке М44 изузете су из
590. бригаде и искоришћене за попуну
дела мешовитих противоклопних арти-
љеријских дивизона, формираних у са-
ставу механизованих бригада у равни-
чарским деловима државе. Нове једини-
це основане су после агресије Варшав-
ског уговора на Чехословачку ( јула
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Борбени комплет самохотке био је 33 метка – 15
тренеутно-фугасних и 18 панцирно-обележавајућих.
Самохотке М44 користиле су исту муницију као и тен-
кови Т-54 и Т-55. За уништавање живе силе и пољских
фортификација предвиђен је метак 100 mm са тренут-
но-фугасном гранатом са ознаком ОФ-412 за муници-
ју произведену у СССР-у, односно ТФ, М63/М63П1 за
муницију домаће производње – из фабрике „Претис”
из Вогошће. 

За уништавање оклопних средстава користио се
метак са панцирно-обележавајућим зрном БР-
412Б/Д, односно домаћи ПО, М65. Против јако окло-
пљених циљева је у борбеном комплету самохотке
био метак са кумулативно-обележавајућим нероти-
рајућим зрном 3БК5М, односно домаћи М69. 

За школска гађања употребљавао се метак са ве-
жбовним зрном М68 домаће производње са обеле-
жавајућим пуњењем или метак совјетског порекла са
зрном ПБР-412 са кошуљицом зрна израђеном од
угљеничног челика. Маневарски метак М71 користио
се за имитирање пуцња, а школски метак М64 и М69
за обуку у руковању муницијом и пуњењу.

Оквири – муниција

Искрцавање самохотки М44 из речног 

десантног тенконосца на вежби „Челик

78”, одржаној децембра  1978. године
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1968. године), која је указала на то да
ЈНА мора да рачуна са ризиком од кон-
фликта са оба блока. Зато су формира-
не додатне јединице на приграничним
простријама према Мађарској и шире
по дубини Војводине. 

У саставу дивизиона механизова-
них бригада биле су две ракетне бате-
рије са возилима са 12 самоходних про-
тивоклопних лансера ракета 2П27
(БРДМ-1 наоружан ракетама „шмељ”) и
једна батерија од шест М44. Почетком
осамдесетих година самохотке М44 из-
узете су из 158. бригаде и на основу те
реорганизације дивизиони у механизо-
ваним бригадама удвостручили су број
самоходних оруђа на 12, подељених у
две батерије. Уместо две имали су јед-
ну ракетну батерију од четири 9П133
или шест М83. 

У грађанском рату

На почетку грађанског рата 1991.
године у ЈНА се још увек налазило
свих 40 М44. Део тих самохотки уче-
ствовао у борбама у Источној Славо-
нији, где се истворемено користило
мноштво борбених возила свих гене-
рација – од Другог светског рата до
савременог доба. У саставу 11. корпу-
са Српске војске Крајине (СВК) је 17
самохотки М44 било резерва за зау-
стављање евентуалног продора хрват-
ских тенкова. 

Пролећа 1994. године када су се,
на основну одредби примирја, морала
извући артиљеријска оруђа из зоне од

10 km од линије раздвајања СВК и хр-
ватске војске, четири М44 остале су
унутар тог простора под посебним над-
зором УНПРОФОР-а. 

У лето 1995. године самохотке су
биле део обимних одбрамнених при-
према која су предузете у СВК и ВЈ под
називом „Бедем”. Дуж читаве линије
додира зараћених страна постављене
су противоклопне и противпешадијске
мине, уређени положаји за одбрану,
припремљене резерве и предузете
обимне припреме за одсудну одбрану.
Независно од политичких преговора и
нагодби на терену, посаде самохотки
биле су у приправности и имале су раз-
лога за то јер је, како се касније сазна-
ло, у јесен 1995. године, готово
200.000 припадника хрватске војске
било одређено за продор до Дунава.
Завршни чин тог сукоба није се дого-
дио јер је 12. новембра 1995. године
потписан Ердутски споразум о мирној
реинтеграцији. 

Током 1996. године је ратна техни-
ка 11. корпуса постепено пребачена на

источну страну Дуна-
ва. Самохотке М44
предате су Војсци Ју-
гославије.

Оруђа М44 су се
1996. године нашла на
листи средстава која
су избачена из наору-
жања током редукци-
је вишкова тешког на-
оружања. Међутим,
нису сви примерци
претворени у старо
гвожђе. У збирци ис -
торијског наоружања
у складишту у Качаре-
ву налазе се две само-
хотке (број 9827 и
9834), а три примерка
(0765, 9824 и 9831) су
сачувана на полигону
Никинци, и годинама
после повлачења М44
из наоружања кори-
шћена су за потребе
ТОЦ-а. Последње га-
ђање самохотке број
9831 забележено је
22. августа 2008. годи-
не – са десет тренут-
но-фугасних метака
М63П2. ƒ

Александар РАДИЋ

15. јануар 2013.32

Посада: четири члана
Борбена маса.........................................................31,6 t
Димензије: 
– дужина .........................................................9.450 mm
– висина ..........................................................2.245 mm
– ширина ...........................................................3.000 m
– клиренс ...........................................................350 mm
Погонска група:
– дизел мотор В-2-34М-11 снаге 367,6 кW (500 КС)

при 1.800 о/мин
– потрошња горива......................30-45 l на мото-час,

зависно од услова пута
– резерва горива ....................400 l унутар самохотке

и 160 l у додатни резервоарима
Максимална брзина ......................................48,5 km/h
Оклопна заштита:
– горња плоча чела тела и маска топа ..............75 mm
– доња плоча чела тела и задњи део тела ........45 mm
– кровна плоча и под ..........................................20 mm
Топ Д-10С:
– калибар ...........................................................100 mm
– хоризонтално поље дејства ..................................16°
– вертикално поље дејства .........................-3° до +20°
– крајњи домет...............................................17.400 m
– највећи домет са тренутно-фугасном 

гранатом ..................................................................15.700 m
– брисани домет са панцирним зрном са оштрим 

врхом .........................................................................1.200 m
– почетна брзина зрна .....................................900 m/s

Тактичко-техничке 
карактеристике СО М44

СУ-100 из 11. корпуса Српске војске Крајине преснимљено са ТВ снимка
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Ф
ран цу ска шко ла про јек то -
ва ња хе ли коп те ра афир -
 ми са ла се пе де се тих го ди -
на кроз по ро ди цу „алу ет”
(Alouette – ше ва). Ро до на -

чел ник SE 3120, на стао у фир ми SNCASE
1951. го ди не, био је је дан у ни зу про је ка -
та ко ји су по слу жи ли за при ку пља ње ис -
ку ста ва са тех нич ким ре ше њи ма, по -
треб ним за раз вој ле те ли це с ро то ром,
као но се ћом по вр ши ном. За ви со ке пер -
фор ман се био је по тре бан сна жан и ефи -
ка сан мо тор. Кон вен ци о нал ни клип ни
мо то ри ни су мо гли да по ну де пу но, па је
ре ше ње тра же но у но вој тех но ло ги ји
тур бо вра тил них мо то ра. 

У фир ми „Тур бо ме ка” (Turboméca)
ба ви ли су се пер спек тив ним про јек том
мо то ра на зва ног Ар туст (Artouste), ко јиИ

С
Т

О
Р

И
ЈА

Хеликоптер „алует III”

ПЛАВО-БЕЛА 
ЛЕТЕЛИЦА

На мар ги ни по чет ног 
ин те ре со ва ња за ли цен цну
про из вод њу „га зе ле”, 
на ру че на су два при мер ка 
у то вре ме вр ло по пу лар ног
„алу е та III” у ва ри јан ти 
СЕ 3160Б, ко ја је тек ушла 
у про из вод њу. 
Ти хе ли коп те ри слу жи ли су
за пре воз ва жних лич но сти,
а ка сни је су има ли 
ви шеструку на ме ну. 
Оба „алу е та III” су по сле 
25 го ди на „слу жбе” 
при зе мље на 24. де цем бра
1993. и кон зер ви ра на 
на ае ро др о му Ба тај ни ца.
Про гла ше ни су за ви шак 
и по ну ђе ни на про да ју. 
Из еви ден ци је РВ и ПВО 
из бри са ни су 3. ју ла 
1996. го ди не.

Снимио З. МИЛОВАНОВИЋ

Q8
Typewriter
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је пу но обе ћа вао у по гле ду ра ста сна ге,
уз ре ла тив но скром ну ма су. Во де ћи про -
јек тант хе ли коп тер ског про гра ма у
SNCASE Шарл Марше ти (Charles Mar -
chetti) до био је 1953. го ди не „зе ле но све -
тло” за рад на „алу е ту II”, по го ње ним с
мо то ром Ар туст. Би ло је то у не вре ме јер
су го то во сви у фир ми ра ди ли на пут нич -
ком ави о ну „ка ра ве ла” (Caravelle). Ме ђу -
тим, рад ни тим, осло бо ђен при ти ска ве -
ли ког иш че ки ва ња, до бро је ура дио свој
по сао и SE 3130 „алу ет II ” до слов це је на
пр вом ле ту 12. мар та 1955. го ди не по ка -
зао да мо же пу но ви ше у од но су на кон -
ку рент ске ма ши не. Ни за ли су се свет ски
ре кор ди, по себ но у ви си ни ле та, и на руџ -
би не су бр зо при сти за ле.

Ору жа не сна ге Фран цу ске би ле су
по себ но за ин те ре со ва не за бор бе ну
при ме ну „алу е та II” јер су у то вре ме би -
ле ан га жо ва не на по ку ша ју да си лом за -
у ста ве ра су ло ста рог по рет ка у Тре ћем
све ту. У ра ту у Ал жи ру за бр зи пре воз
људ ства, одр жа ва ње ве зе, пре воз ра -
ње ни ка и из ви ђа ње ко ри шће ни су хе ли -
коп те ри аме рич ког по ре кла. По пр ви
пут „алу е ти” су упо тре бље ни за ва тре ну
по др шку и до ка за ли су се као све стра -
но сред ство, ко је је Фран цу ској би ло
по треб но у ве ли ком бро ју. За то су, осим
на руџ би на за „алу ет II” у основ ној ва ри -
јан ти са пет се ди шта, про ве де на пр ва
га ђа ња са про ти во клоп ним во ђе ним ра -
ке та ма.

Пр ви SE 3160 „алу ет III”, по кре тан
мо то ром Тур бо ме ка Ар туст IIIB, мак си -
мал не сна ге 858 КС (ре ду ко ва на у ме ха -
нич ком пре но су на 543 КС), по ле тео је
28. фе бру а ра 1959. го ди не са па ри ског
ае ро дро ма Ле Бур же (по зна тог као ме сто
где се сва ке дру ге го ди не одр жа ва ве ли -
ки ме ђу на род ни ае ро-са лон). Већ ју на
1959. го ди не „алу ет III” ле тео је пред пу -
бли ком ае ро-са ло на. 

Мар ке тинг про из во ђа ча био је вр ло
агре си ван и убе дљив – ју на 1960. го ди не
„алу ет III” сле тео је и за тим по ле тео са
Мон Бла на (4.810 m) са пу ним те ре том од
че ти ри пут ни ка и 150 kg те ре та. У но вем -
бру 1960. го ди не на Хи ма ла ји ма је из ве -

15. фебруар 2013.28

Хеликоптер „алует III” из оружаних снага Либана у првој половини седамдесетих година,
пред почетак грађанског рата (Фото-центар Одбрана)

Румунски наоружани IAR-316B (Александар Радић)

„Алу ет III” ис та као се као из у зет на
ви ше на мен ска плат фор ма у ни зу ко ло -
ни јал них ра то ва. Са пор ту гал ским озна -
ка ма има ли су ве ли ки број бор бе них за -
да та ка у бор ба ма про тив по бу ње нич ких
по кре та у Ан го ли, Мо зам би ку и Гви не ји
Би сао. На о ру жа ва ни су ау то мат ским то -
по ви ма 20 mm за деј ство са ле вих боч -
них вра та. Бор бе на ва ри јан та је ме ђу
пор ту гал ским по са да ма би ла по зна та
као „ло бо мау”, од но сно „ве ли ки зли
вук”. У ра ту у Ро де зи ји „алу е ти III” би ли
су глав ни осло нац и ма не вра и ва тре не
по др шке за про тив по бу ње нич ке је ди -

ни це. У ра ди о ни ца ма су „алу е ти III” при -
ла го ђе ни, на основ ну зах те ва ра та, у К-
кар, на о ру жан ору ђем 20 mm „ма тра МГ
151/20”, ко ри шћен као по крет но ко -
манд но ме сто у вер ти кал ном ма не вру,
те Г-кар за пре воз де сан та и по др шку
јед ним дво цев ним ми тра ље зом „бра у -
нинг (Browning) Мк 2”, ка ли бра 7,7 mm
или јед ним MAG ка ли бра 7,62 ми ли ме -
тра. 

Сто ти не „алу е та III” још увек ле те.
У на шем су сед ству, РВ Ру му ни је ко ри -
сти ИАР-316Б за одр жа ва ње ве зе и по -
моћ не за дат ке. 

На ратној стази

Развој
Фир ма „SNCASE” до би ла је 1957. го -

ди не но во име – „Сид-Авија си он” (Sud-
Aviation) и но ви про је кат – „алу ет III”. По -
ла зе ћи од не ко ли ко мо ди фи ко ва них „алу -
е та II” и већ про ве ре них ре ше ња, про јек -
то ва на је ле те ли ца са се дам се ди шта
сме ште них у про стра ној ка би ни, ко ја је
по ве за на са чи та вом кон струк ци јом у
склад ну ае ро ди на мич ки пре фи ње ну це -
ли ну. У пред њем ре ду сме ште на су три
се ди шта – де сно за пи ло та и два ле ва за
пут ни ке. У дру гом ре ду су два ши ро ка се -
ди шта пред ви ђе на за по два пут ни ка.
Уме сто ски ја, угра ђе на су три точ ка. 



ден пра ви под виг по ле та њем са ви си не
од 6.004 m, са два чла на по са де и 250 kg
те ре та. Тим ле то ви ма се „алу ет III” до ка -
зао и до био про лаз код ко ри сни ка. Пр ве
на руџ би не до шле су од Бур ме, Ју жно а -
фрич ке Ре пу бли ке и Ро де зи је, ко ји ма су
би ле по треб не ле те ли це по год не за при -
ме ну у бор бе ним усло ви ма. 

Пр ви при ме рак „алу ет III”, са фа -
брич ком озна ком Н 1001, пре дат је Рат -
ном ва зду хо плов ству Бур ме 25. ју ла
1961. го ди не. 

Од 1961. до 1968. го ди не про из во -
дио се мо дел SE 3160. На след ник на
про из вод ној ли ни ји био је SE 3160B са
по бољ ша њи ма на тран сми си ји. Пр ви
при ме рак уса вр ше ног „алу е та III”, ко ји
је по стао нај број ни ји у по ро ди ци, по ле -

тео је 27. ју на 1968.
го ди не. 

Фа бри ка „Сид-
Ави ја си он” фу зи о ни -
са на је од 1970. го -
ди не у SNIAS и но ви
ше фо ви од лу чи ли су
да про ме не озна ке
по сто је ћих мо де ла.
За то су при мер ци
пр вог про из вод ног
мо де ла ре тро ак тив -
но пре и ме но ва ни у
SE 316А, а сле де ћег
у SA 316B. 

За ко ри сни ке
ко ји су тра жи ли до -

бре пре фор ман се на ве ли ким над мор -
ским ви си на ма про из во дио се SE 319, са
мо то ром Аста зу (Astazou) XIV од 649 kW
(870 КС), ре ду ко ван на 492 kW (660 КС). 

Пу на се риј ска про из вод ња у Фран -
цу ској за вр ше на је 1979. го ди не, по сле
при мо пре да је 1.437 ко ма да. По вре ме но
су мон ти ра ни још не ки при мер ци, та ко
да је по след њи, 1.453. ко мад за вр шен
тек 1985. го ди не. 

Лиценцна производња

Осим у ма тич ној фа бри ци, „алу ет
III” се про из во дио у Ин ди ји, ко ја се већ
1962. го ди не од лу чи ла за на бав ку ли -
цен це, при ву че на од лич ним пер фор ман -
са ма на ве ли ким ви си на ма. У по чет ку је

фа бри ка „ХАЛ” у Бан га ло ру мон ти ра ла
„алу е те III” у це ли ни про из ве де не у
Фран цу ској. Ка да се про из вод ња ухо да -
ла, удео ин диј ских де ло ва по сте пе но је
био све ве ћи и ле те ли ца је до би ла ло кал -
но име „ХАЛ че так” (Chetak). Про из во -
де но је 336 ко ма да, од ко јих ве ћи на још
увек ле ти у свим ви до ви ма ору жа них
сна га Ин ди је. Глав ни на се на ла зи у шест
еска дри ла, ко је су пот чи ње не ко ман да -
ма кор пу са КоВ.

По ли цен ци се „алу ет III” про из во -
дио од 1971. до 1987. го ди не у ру мун ској
фа бри ци ИАР у Бра шо ву. Део ру мун ских
ИАР-316Б на о ру жан је за ва тре ну по др -
шку лан се ри ма не во ђе них ра кет них зр -
на, лан се ри ма про ти во клоп них во ђе них
ра ке та „ма љут ка” и ми тра ље зи ма 7,62
ми ли ме та ра. По ла зе ћи од ИАР-316Б, у
ИАР-у су про јек то ва ли на мен ски бор бе -
ни де ри ват – „ИАР-317 ер фокс” (Airfox),
са ка би ном за дво чла ну по са ду, ко ји је
по ле тео 1984. го ди не. Раз вој ни је оти -
шао да ље од про то тип ске фа зе. 

Ста тус ли цен цног про из во ђа ча има -
ла је фир ма F+M из Еме на, ко ја је мон ти -
ра ла „алу е те III”, на ру че не за РВ Швај -
цар ске. 

Сто ти не „алу е та III” још увек ле те
ши ром све та. На при бли жа ва ње за вр -
шет ка рад ног ве ка тог хе ли коп те ра у ве -
ли кој ме ри ути ца ће не до ста так ре зер -
вних де ло ва и по сле дич но ви со ки тро -
шко ви одр жа ва ња. 
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Ратно ваздухопловство Румуније користи IAR-316B Aluet III за помоћне задатке
одржавања везе (Славиша Влачић)

Бочни носач наоружања на румунском IAR-316B са лансирним
шинама за три „маљутке”, контејнером са два митраљеза 7,62 mm
и лансером за шест невођених ракетних зрна (Александар Радић)



два но ва „алу е та III” са фа брич ким бро -
је ви ма 1510 и 1512. Уве де ни су у еви -
ден ци ју ви да са озна ка ма 23157 и 23158
(ка сни је су пре ну ме ри са ни у 12151 и
12152). 

Пр ви ко ри сник „алу та III” би ла је
675. тран спорт на ави ја циј ска еска дри ла,
је ди ни ца ко јој је при мар на на ме на би ла
пре воз вр хов ног ко ман дан та ору жа них
сна га мар ша ла Ти та и оста лих ва жних
лич но сти ју го сло вен ске но мен кла ту ре.

У слен гу при пад -
ни ка ЈРВ и ПВО
та је ди ни ца је
би ла по зна та као
„спе  ци јал на ес -
ка дри ла”, ка ко је
јед но вре ме гла -
си ла и ње на зва -
нич на озна ка пре
ну ме ра ци је еска -
дри ла 1961. го -
ди не. У скла ду са
на ме ном еска -
дри ле, оба „алу е -
та III” су још у
фа бри ци до би ла
пла во-бе лу ше му
бо ја ња, ко ја је
од у да ра ла од ма -
скир них то но ва
ве ћег де ла ин -
вен та ра ЈРВ и
ПВО. 

На са мом
по чет ку слу жбе
„алу е та III” би ло
је деч јих бо ле -

Иа ко вре ме ра ди про тив ста ре тех -
ни ке, има при ме ра ка ко се те шко про -
на ла зи на след ник. На и ме, Ми ни стар -
ство од бра не Ин ди је ука за ло је по чет -
ком фе бру а ра на то да обе ле те ли це ко -
је су по ну ђе не као за ме на за „алу ет II” и
„алу ет III” – EADS-ов AS 550 и ру ски „ка -
мов Ка 226” – па те од не до стат ка сна ге
на ве ли ким над мор ским ви си на ма. С об -
зи ром на то да је реч о аду ту „алу е та”,
ни је чу до што су 2005. го ди не у Ин ди ји
по ку ша ли да про ду же жи вот ни ве ка „че -
та ка” пре и ме но ва ног у „че тан” (Chetan)
с мо то ром ТМ 333-2М2 од 825 kW
(1.100 КС).

Специјална ескадрила
Ору жа на ин тер вен ци ја Вар шав ског

уго во ра на Че хо сло вач ку, ав гу ста 1968.
го ди не, из не на ди ла је ју го сло вен ско ру -
ко вод ство, ко је је би ло уве ре но у то да
не ће до ћи до су ко ба др жа ва истог дру -
штве но-по ли тич ког уре ђе ња. По сле ве -
сти о то ме ка ко се до го ди ло нео че ки ва -
но, пред у зе те су од брам бе не при пре ме,
али и низ ду го роч них ме ра ко је је тре ба -
ло да ју го сло вен ске од брам бе не по тен ци -
ја ле учи не у што ве ћој ме ри не за ви сним
од ино стра них из во ра тех нич ких сред ста -
ва. Осим по др шке до ма ћој про из вод њи,
про ве де на је ди вер си фи ка ци ја на бав ки
сред ста ва ко ја се ни су про из во ди ла код
ку ће. За то су де ле га ци је по сла те у низ др -
жа ва ра ди на ба ве тех ни ке и ли цен це. 

На та ла су тих пла но ва знат но је про -
ши ре на са рад ња са Фран цу ском. По ка -
зан је ин те рес за та да ви со ко тех но ло шки
пр о је кат ви ше на мен ског хе ли коп те ра

„га зе ла”. На мар ги ни по чет ног ин те ре со -
ва ња за ли цен цну про из вод њу „га зе ле”,
на ру че на су два при мер ка у то вре ме вр -
ло по пу лар ног „алу е та III” у ва ри јан ти СЕ
3160Б, ко ја је тек ушла у про из вод њу.
На бав на це на би ла је екви ва лент на
993.300 аме рич ких до ла ра за ко мад.
Пред ви ђе но је да се ко ри сте за пре воз
ва жних лич но сти. 

Ко ми си ја ЈРВ и ПВО при ми ла је 24.
де цем бра 1968. го ди не од про из во ђа ча

15. фебруар 2013.30

ПО ГОН СКА ГРУ ПА: тур бо вра тил ни мо тор Ар туст IIIB, мак си -
мал не сна ге у по ле та њу од 640 kW (858 КС) – ре ду ко ва на на 420 kW
(563 КС); мак си мал на трај на сна га 515 kW (690 КС), ре ду ко ва на на
405 kW (543 КС)

ДИ МЕН ЗИ ЈЕ:
– ду жи на ка да се ро то ри окре ћу.................................... 12.820 mm
– ду жи на тру па..................................................................10.175 mm
– ви си на са но се ћим ро то ром........................................... 2.970 mm
– ши ри на тру па (из ме ђу но гу стај ног тра па)....................2.590 mm
– преч ник но се ћег ро то ра................................................11.020 mm
– преч ник реп ног ро то ра....................................................1.912 mm
МА СЕ:
– пра зан...................................................................................1.105 kg
– у по ле та њу с три члана посаде и че ти ри пут ни ка...........2.105 kg
ПЕР ФО Р МАН СЕ:
– мак си мал на бр зи на...........................................................210 km/h
– бр зи на кр ста ре ња.....................................................150–180 km/h
– по чет на бр зи на пе ња ња.................................................330 m/min
– вр ху нац ле та.........................................................................6.500 m
– вр ху нац леб де ња са ути ца јем зе мље................................4.250 m
– вр ху нац леб де ња без ути ца ја зе мље.................................2.000 m
– до лет.......................................................................................500 km
– тра ја ње ле та..................................................................2 h и 30 мин
ОПРЕ МА: ВКТ ра дио-ста ни ца ТР-АП-32, КТ ра дио-ста ни ца
ТР-АП 8А, ин тер фон ТР-АП-6Е, РК РН-АН-11Г

Тактичко-техничке одлике

„Алует III” на маневрима „Слобода-71” октобра 1971. године.
Троугао на трупу указује на то да је хеликоптер коришћен 
за превоз судија вежбе и посматрача.  (Крила армије)

На планини Мајевици 1980. године (Крила армије)



сти – по ја ви ле су се пр ско ти не на тру -
пу и фа бри ка је мо ра ла да за ме ни про -
бле ма тич не де ло ве. Вр ло бр зо по са де
су овла да ле но вом тех ни ком, ко ја је по -
ста ла оми ље но пре во зно сред ство ви -
со ко ран ги ра них ста ре ши на ви да. На
ве ли кој ве жби „Сло бо да-72” оба „алу е -
та III” ко ри шће на су вр ло ди на мич но и
то ком при пре ме и глав не ди на ми ке ве -
жбе. Из ве де но је 68 ле то ва са 30 ча со -
ва на ле та. 

У скла ду са по себ ном на ме ном „алу -
е та III”, у јед ном до ку мен ту РВ и ПВО на -
во де се про ра чу ни вре ме на ле та из ме ђу
ка рак те ри стич них ре ла ци ја – од Де ди ња
до ае ро др о ма Бе о град би ло је по треб но
се дам ми ну та, до Ба тај ни це или До ба но -
ва ца де вет и до Ка ра ђор ђе ва 34 ми ну та.
Про ра чу на то је да за 156 km од Би ха ћа

до Пу ле тре ба 52 ми ну та ле та, а од Пу ле
до Бри о на пет ми ну та ле та. 

У штабу дивизије ПВО
За по тре бе пре во за ру ко во ди ла ца у

675. еска дри ли знат но по год ни јим по ка -
зао се ве ли ки Ми-8, са удоб ним се ди -
шти ма и „алу е ти III” су про ме ни ли је ди -
ни цу – од 17. фе бру а ра 1975. го ди не
ушли су у са став штаб ног ави ја циј ског
оде ље ња Ко ман де 11. ди ви зи је ПВО. На -
ме на те је ди ни це би ли су по моћ ни за да -
ци пре во же ња за по тре бе ко ман де ди ви -
зи је, у ко јој су би ли пук ло вач ке ави ја ци -
је, ра кет ни пук ПВО и пук ВО ЈИН, раз ме -
ште ни на ис точ ном де лу бив ше СФРЈ.

Штаб но-ави ја циј ско оде ље ње је у
вре ме ка да су при мље ни „алу е ти III” има -

ло и два при мер ка Ми-4, је дан Ми-2 и три
ави о на за ве зу „утва-66” (В-51). Се дам де -
се тих го ди на на тој тех ни ци ле те ло се сра -
змер но че сто, па је, на при мер 1975. го ди -
не, на хе ли коп те ри ма Ми-4 и „алу ет III”
оства рен на лет од 327 ча со ва у 656 ле то -
ва. Од по чет ка 1977. из са ста ва оде ље ња
оти шао је по след њи Ми-4 и оста ла су са -
мо по два „алу ет II”, Ми-2 и „утве-66”. Хе -
ли коп те ри су ле те ли че сто, па су 1977.
има ли со лид них 453 ча са на ле та. 

Оба „алу е та III” има ла су јед но го ди -
шњу па у зу у слу жби због ре мон та, ко ји
је про ве ден у Фран цу ској – из оде ље ња
ма ши не су оти шле 12. ма ја 1981. го ди не,
а вра ће не су 2. ма ја 1982. го ди не. 

Од по чет ка 1986. оде ље ње ко је је у
то вре ме има ло два „алу е та III” и две
„утве-66” про ме ни ло је над ре ђе ну ко -
манд ну – пот чи ње но је но во фор ми ра ном
1. корпусу РВ и ПВО са ко ман дом у Бе о -
гра ду. По ве ћа не су по тре бе за одр жа ва -
ње ве зе па су у оде ље ње по сте пе но, већ
1986. уве де на два Ми-8 и јед на „га зе ла”
(1988).

Због све ве ћих по тре ба за пре во зом
ва зду хом, у кри зној 1991. го ди ни штаб -
но-ави ја циј ско оде ље ње пре фор ми ра но
је у Ави ја циј ску еска дри лу за ве зу Б кла -
си фи ка ци је Ко ман де 1. корпуса РВ и
ПВО. Реч је о не ве ли кој је ди ни ци јер је,
осим „алу е та III”, има ла три Ми-8, две
„га зе ле” и јед ну „утву-66”.  

У то вре ме на „алу е ту III” ле те ло се
го то во сва ко днев но – у по след ња че ти ри
рат на ме се ца 1991. го ди не оба „алу е та
III” има ла су 367 ле то ва, са ви ше од 126
ча со ва и 30 ми ну та на ле та. 
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Пре ма пра ви ли ма ЈРВ и ПВО, еви -
ден циј ске озна ке од ре ђи ва не су пре ма
ли ста ма на ме на и ни су по сто ја ле две ле -
те ли це са истом озна ком, или је бар то
та ко тре ба ло да бу де. Слу чај „алу е та III”
је ку ри о зи тет јер су озна ке 23157 и
23158, ко је су но си ли, би ле у се квен ци
озна ка од ре ђе них за „га леб Г-2”. На ред -
ба ма Ко ман де РВ и ПВО од 31. ма ја и 24.
ју на 1968. го ди не, из фа бри ке „Со ко”
два но ва „га ле ба” – 23157 и 23158 – пре -
да та су 185. пу ку у Пу ли. Иа ко се по сто -
ја њем ви ше ле те ли ца са истом озна ка -
ма пра ви ла за бу на, „алу е ти III” су де цем -

бра 1968. го ди не до би ли исте озна ке
као „га ле бо ви”. Да при ча о озна ка ма два
„алу е та III” бу де још за мр ше ни ја, пре ма
јед ном до ку мен ту, ко јим су од ре ђе не се -
квен це озна ка у Ко ман ди РВ и ПВО, тре -
ба ло је да они бу ду 12156 и 12157. Мо -
же мо прет по ста ви ти да је реч о би ро -
крат ском пре ви ду. Ка кви год би ли раз -
ло зи за по сто ја ње дво стру ких озна ка,
оба „алу е та III” су по сле ни за го ди на
про ве де них у слу жби 3. фе бру а ра 1983.
го ди не до би ла но ве озна ке – 12151 и
12152, ко је су за др жа ли до по вла че ња
из на о ру жа ња.

Конфузија око ознака

Током свих 25 година службе у ЈРВ и ПВО матична база „алуета
III” била је на аеродрому Батајница (Александар Радић)

На  Тари августа 1992. године (Александар Радић)



У Са ве зној Ре пу бли ци Ју го сла ви ји
ле та 1992. про ве де на је ре ор га ни за ци ја
пре ма ко јој су „алу е ти III” оста ли у сво јој
је ди ни ци, пре фо р ми ра ној по но во у
штаб но-ави ја циј ско оде ље ње, са да пот -
чи ње но Ко ман ди Ваздухопловног корпу-
са. Већ у де цем бру је про ве де на но ва ре -
ор га ни за ци ја, у ко јој је оде ље ње са „алу е -
ти ма III” ушло у са став но ве 315. хе ли коп -
тер ске еска дри ле за из ви ђа ње и ве зу.

Не за ви сно од то га у ко јој су је ди ни -
ци би ли, пи ло ти „алу ет III” има ли су пу но
за да та ка пре во же ња, по себ но на под -
руч ју Под ри ња, у вре ме ка да су се бор бе
у ис точ ној Бо сни при ма кле гра ни ци СРЈ.
Про сеч но су обе ле те ли це има ле је дан
лет днев но. 

По ис те ку вре мен ског ро ка ра да од
25 го ди на, оба „алу е та III” при зе мље на
су 24. де цем бра 1993. го ди не и кон зер -
ви ра на на ае ро дро му Ба тај ни ца. Фор -
мал но су ав гу ста 1994, с рас фор ми ра њем
315. еска дри ле, пла во-бе ли „алу е ти III”
пре за ду же ни у 890. еска дри ли, али су, у
ства ри, оста ли при зе мље ни на истом ме -
сто. 

У РВ и ПВО ни су по ка за ли ин те рес
за „алу ет III”. Про из во ђач је про ду жио
жи вот ни век свим тим хе ли коп те ри ма
али, осим про бле ма ка ко до би ти по треб -
не тех нич ке бил те не у др жа ви под ем -
бар гом, ни су би ла ре ше на ни пи та ња ре -
мон та и на бав ке ре зер вних де ло ва. За то
су „алу е ти III” про гла ше ни за ви шак и по -
ну ђе ни на про да ју.  

Из еви ден ци је РВ и ПВО из бри са ни
су 3. ју ла 1996. го ди не. По ста ли су вла -
сни штво при ват не фир ме „Шатл Ер”
(Shuttle Air) из Бе о гра да. По сле тех нич -
ког пре гле да, про ве де ног у за во ду
„МоСт”, оба „алу е та III” пре да та су 15.
но вем бра 1996. го ди не ци вил ном вла сни -
ку. У „Шатл Еру” ни су има ли на ме ру да
ко ри сте те ле те ли це и оне су уско ро пре -
про да те но вим вла сни ци ма, јер ни је би -
ло те шко про на ћи за ин те ре со ва не за два
до бро одр жа ва на и очу ва на „алу е та III”.
Пре ко Фран цу ске је 12151 оти шао у Га -
ну, а 12152 у Оба лу Сло но ва че.

То ком слу жбе у ЈРВ и ПВО, у тех нич -
кој до ку мен та ци ји при мер ка 23157/12151
за бе ле же но је 4.378 ле то ва са 3.086 ча -
со ва и 30 ми ну та на ле та, а за 23158/12152
– 3.838 ле то ва са 3.481 ча сом и 40 ми ну -
та на ле та. ƒ

Алек сан дар РА ДИЋ

15. фебруар 2013.32

Ин тер на ци о на -
ли за ци ја ју го сло -
вен ске кри зе по че -
ла је ле та 1991. го -
ди не, до ла ском По -
сма трач ке ми си је
ЕЗ (ЕЦММ), ко ја је
за пре воз ко ри сти -
ла три „алу е та III” из
са ста ва 2. сква дро -
на Рат не мор на ри це
Кра ље ви не Хо лан -
ди је. Од ју ла до ок -
то бра 1991. го ди не
ти хе ли коп те ри су
би ли ста ци о ни ра ни
код хо те ла „И” у За -
гре бу, ода кле су
пре во зи ли по сма -
тра че на те рен. 

Хо лан ђа ни су
се вра ти ли на те рен
мар та 1996. го ди не
са три „алу е та III” и
20 љу ди из са ста ва
РВ Хо лан ди је, ко ја
су но си ла озна ке
ИФОР. За по тре бе
Мул ти на ци о нал не ди ви зи је ЈЗ из ба зе у
ме сту Шан ти ћи одр жа ва ли су ве зу, пре -
во зи ли ла ке те ре те и пут ни ке и из вр ша -
ва ли из ви ђач ке за дат ке. Сре ди ном ју ла
1996. го ди не „алу е ти III” су вра ће ни ку ћи.

Рат но ва зду хо плов ство Ау стри је
уче ство ва ло је са три „алу е та III” у ми -

си ји ЕУ ФОР/АЛТ ХЕА у БиХ од 2005. го -
ди не. Из ба зе Бут мир ау стриј ски де та -
шман ле тео је на за дат ке по др шке ми -
си ји, али и за по тре бе ци вил ног дру штва
– фе бру а ра 2012. го ди не по ма га ли су за
вре ме сне жног не вре ме на, а то ком ле та
уче ство ва ли су у га ше њу по жа ра.

У мировним снагама на Балкану

„Алует III” Ратног ваздухопловства Холандије, маја
1996. у бази Рамићи код Бањалуке (Александар Радић)

Аустријски „алует III” из састава EUFOR на приказу рада
службe трагања и спасавања, јуна 2012. у бази Бутмир 
(EUFOR)

Облик кабине „алуета III”
пружа одличан поглед пилоту 
у свим правцима (EUFOR)



ма на раз во ју но во га до ма ћег тен ка, ко -
нач но уро ди ло пло дом са по ја вом „ар џу -
на-2”, опре мље ног нај са вре ме ни јим ре -
ше њи ма под си сте ма и уре ђа ја. Но, на -
су прот то ме, ја вља ју се оправ да не за -
мер ке на оп шту кон фи гу ра ци ју тен ка и
га ба ри те (ду жи на са то пом/без то па је
10,36/7,72 m, ши ри на – 3,86, ви си на –
3,03 m), ма лу се риј ску про из вод њу (око
30 во зи ла го ди шње) и укуп ну про из вод -
њу од 450–500 тен ко ва (оба ва ри јан те),
што до во ди у пи та ње фак тор це на–ефи -
ка сност. Це на во зи ла ве ћа од осам ми -
ли о на до ла ра је на вр ху ли сте у све ту, а
та ко ђе и  ве ли ка бор бе на ма са не ма
прем ца. 

Са 66 или 67 t, ко ли ко би ко нач на
ма са мо гла да бу де, ин диј ској ар ми ји
су на мет ну ти број ни про бле ми. Је дан
је опе ра тив на при ме на и так тич ка по -
кре тљи вост, по себ но на за па ду зе мље,
али и у дру гим под руч ји ма азиј ског
пот кон ти нен та (у МО и ар ми ји на ја -
вљу је се да не ће по ти сну ти из упо тре -
бе Т-90С „би шма” и Т-72М1 „аџе ја”,
већ ће би ти у функ ци ји по др шке тих
тен ко ва у мо гућ ним опе ра ци ја ма, као
дру ги еше лон). 

Про бле ма тич на је тран спор табил -
ност коп не ним са о бра ћај ним сред стви -
ма због ли ми та но си во сти мо сто ва, осо -
вин ског оп те ре ће ња пру га и спе ци јал них
же ле знич ких плат фор ми, га ба ри та при -
ли ком тран спор та пре ко мо сто ва и кроз
ту не ле (тенк је ши рок 3,86 m, а ли мит на
же ле зни ци је 3,5 m). На фран цу ском „ле -
клер ку”, на при мер, мо ра ју да се пре кла -
па ју ком пле ти боч не за шти те и ве зу ју из -
над тен ка при тран спор ту же ле зни цом,
што из гле да ни је пред ви ђе но код „ар џу -
на-2” (за са да). Тран спорт ави о ни ма је та -
ко ђе скуп и те шко из во дљив, због че га се
МО Ин ди је опре де ли ло да ку пи тран -
спорт не ави о не C-17 Globmaster III (но си -
вост 63–77 t).

И по ред свих тих те шко ћа, при ме на
но вих тех нич ких ре ше ња и тех но ло шких
по сту па ка у про јек то ва њу, раз во ју и про -
из вод њи то га тен ка би ће зна чај на за сти -
ца ње ис ку ста ва и оспо со бља ва ње свих
ак те ра на усво је ном про гра му раз во ја бу -
ду ћег глав ног бор бе ног тен ка (чи ја про -
из вод ња тре ба да усле ди по сле 2020. го -
ди не). ƒ

Ми ло сав Ц. ЂОР ЂЕ ВИЋ

ватрене припреме долазили су од хауби-
це из састава јединица резерве Главног
врховног командовања, а пројектоване
су под водством славног конструктора
Федора Федоровича Петрова. 

Симбол 
совјетске артиљерије
У заводу број 172, у граду који се

данас зове Перм, млади конструктор
Петров средином тридесетих година

Ј
едан од симбола артиљерије Црвене
армије током Другог светског рата
биле су хаубице калибра 122 mm
„образац 1938” Д-30, које су биле
ослонац дивизијске артиљерије. Ха-

убичке батерије имале су изузетан зна-
чај у ватреној припреми офанзива које су
кренуле од истока и у борби за Москву у
зиму 1941/42. године, а завршиле се
1945, победоносним уласком у Берлин. У
готово свакој офанзиви први пројектили

15. март 2013.10

Х а у б и ц а  1 2 2  m m M 3 8

Хаубица 122 mm М38 одржала се у наоружању наших 
оружаних снага шездесетак година – од Сремског фронта
до средине прошле деценије. У почетку je у југословенској
артиљерији носила превод ознаке Црвене армије – хаубица
М1938 (М-30), који je после рата промењен у М38(с). 

ДУГОВЕЧНО
ОРУЂЕ
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радио је на пројекту оруђа великог до-
мета са универзалним лафетом и две на-
мене – у калибру 152 mm производила
се хаубица МЛ-20, а у калибру 122 mm
далекометни топ А-19. 

Референце које је Петров стекао
на тим пројектима омогућиле су му да
марта 1937. године, у 35. години живо-
та, присуствује састанку две водеће
личности СССР-а Стаљина и Ворошило-
ва са директорима артиљеријских заво-
да и главним конструкторима. Тема са-
станка биле су хитне мере за развој и
увођење у производњу нових артиље-
ријских оруђа у време када се осећало
приближавање новог светског рата. Пе-
тров је представио смели пројекат хау-
бице калибра 122 mm, која је требало
да се масовно производи за попуну ди-
визијске артиљерије (која је у то време
имала застареле хаубице 122 mm обра-
сца 1910/30). 

Иако су старији конструктори би-
ли подозриви према Петрову, посебно
јер се у реномираним бироима већ ра-
дило на новој хаубици, он је добио по-
дршку државног врха и 1938. године по-
стављен је за начелника посебног кон-
струкционог бироа, задуженог за рад на
хаубици. Петров је хаубицу замислио
као једноставно али поуздано оруђе са
конвенционалним решењима. Два ос -
новна дела оруђа била су цев са омота-
чем, задњаком и обртно чепним затва-
рачем, те двокраки лафет. Точак са сун-
ђерастом гумом био је предвиђен за мо-
торну вучу. Нишанске справе биле су
стандардно решење за време у ком је
настала – са даљинаром, панорамом,
квадрантом и прибором за осветљава-
ње Луч-4 за ноћна гађања. 

Конструктори су радили брзо и већ
22. септембра 1939. у наоружање је уве-
дена „122мм дивизионная гаубица обр.
1938.г”. Петров се у припреми произ-
водње суочио са снажним анимозите-
том познатог конструктора Грабина, а
било је то време у коме се због пар ре-
чи губила глава у чисткама НКВД-а. Ин-
триге нису омеле Петрова, који је 1940.
године примио задатак од највишег ру-
ководства СССР-а да пређе у „Уралмаш-
завод”, чије је руководство морало да
се замени због кашњења у организаци-
ји производње и чистки.

Независно од тога, заводи су се
уходали у производњи и током ратних
година обезбедили сталну попуну арти-
љерије Црвене армије хаубицама 122
милиметара. Петров је чак 1942/1943.
године у изузетном кратком року при-
лагодио хаубицу М-30 за уградњу на ша-
сију тенка Т-34. Самоходно оруђе СУ-
122, које је тако настало, било је једно
од најбројнијих средстава ватрене по-
дршке у продорима тенковских једини-

ца Црвене армије до завршетка рата,
иако су се у међувремену појавиле и
знатно веће и теже самохотке ЈСУ-152 и
ЈСУ-122, које су такође биле платформе
за оруђа која су пројектована под вод-
ством Петрова. 

У послератној Совјетској армији ха-
убица М-30 одржала се као најбројније
оруђе већег калибра све до касних ше-
здесетих година. До 1955. године изра-
ђено је 19.266 комада. Природна смена

Пуњење хаубице 122 mm: партизански артиљерци на Сремском фронту (Војни музеј)

Тешки дивизиони 16, 36. и 51. дивизије, током децембра 1944. и јануара 1945.
године, користили су хаубице 122 mm за ватрену подршку на Вировитичком мо-
стобрану на десној обали реке Драве. Под притиском немачке офанзиве, покрену-
те 6. фебруара 1945, све три дивизије 3. армије пребачене су на леву обалу Драве,
уз снажну подршку артиљерије. Тешки дивизиони су после стабилизације фронта
размештени на ватреним положајима у Барањи и повремено су гађали противнич-
ке положаје на десној обали Драве. Артиљерија је имала пуне руке посла 5. марта,
када су Немци форсирали Драву. Мостобран је уништен тек 21. марта. У борбама
за одбрану Барање утрошено је 1.507 метака 122 милиметара. 

У завршним недељама рата форсирање Драве подржавало је 11 хаубица 122
милиметара. Тешка артиљерија учествовала је у гоњењу у ослобађању Вировити-
це – 16. дивизија наишла је на снажну одбрану, коју је сломила добрим делом
прецизном ватром артиљерије са једном комбинованом батеријом од две хауби-
це 122 mm и два оруђа 76 mm М42 за бочно дејство, са надвишења од око 100 m
и даљине 4–5 km, и батеријом од три хаубице 122 mm, која је савладала против-
ника на железничкој станици дејством са удаљености мање од 1.000 метара.
Уследиле су борбе за Бјеловар, у којима се осећала оскудица муниције. Током те-
шких борби 2. маја утрошено је само 35 метака 122 милиметара. 

На Драви и Дунаву

ДУГОВЕЧНО



генерација почела је тек 1962. године,
одлуком државног врха СССР-а да се у
наоружање уведе нова хаубица 122 mm
Д-30, настала под водством Петрова,
као и М-30. До пре две године је 18 М-30
било у наоружању руских јединица на
Курилским острвима.

У ослобађању Србије
На наше просторе хаубице 122 mm

дошле су почетком јесени 1944. године,
у саставу Црвене армије. Осим у борба-
ма за ослобођење централне Србије и
Војводине, хаубичари су учествовали и
у борбама за Београд – у артиљеријској
припреми 14. октобра по подне. Арти-
љерија Црвене армије је пола сата деј-
ствовала по предњем крају противника
на улазима у град, на површини од око
четири квадратна километра. Када су
пешадија и тенкови продрли у град, ха-
убице су за ватрену подршку ретко ко-
ришћене, иако то није била пракса у Цр-
веној армији, али се тако морало због
наредбе да се по сваку цену чува цивил-
но становништво. 

После ослобођења Београда, у но-
ћи 20. на 21. октобар, два хаубичка ар-
тиљеријска пука 122 mm прешла су Са-
ву и подржавала продор 1. пролетер-
ског корпуса и 12. корпуса НОВЈ. 

Партизанска
тешка артиљерија
О помоћи СССР-а у пренаоружању

десет дивизија договорио се лично Ти-
то у Москви новембра 1944. године. Ди-
рективом Врховног команданта од 25.
октобра 1944. године предвиђено је да
се артиљеријске јединице из помоћи
формирају по „Привременом прегледу
организације и формације артиљерије
НОВ и ПОЈ”, према којем су хаубице
122 mm уграђене у дивизијску артиље-
рију. У свакој од пренаоружаних диви-
зија предвиђено је да се формира „те-
шки” дивизион са 1. и 2. батеријом то-
пова 76 mm М42 и 3. батеријом са хау-
бицама 122 mm М38. Према формаци-
ји, хаубичку батерију чиниле су четири
хаубице, осамдесет троје људи, седам
кола, шест јахаћих и 60 теглећих коња. 

У Србији су формиране артиљериј-
ске базе задужене за прихват технике
из помоћи СССР-а, за обуку људства и

базе из Петровграда (после рата Зре-
њанина) и Панчева подржале су форми-
рање тешких дивизиона за 1. пролетер-
ску дивизију и 5. дивизију у Београду,
16. дивизију у Петроварадину у Новом
Саду и 51. дивизију у Сомбору и Субо-
тици. Све четири дивизије имале су по
једну батерију хаубица 122 mm са мо-
торном вучом – са камионима ЗИС-3 и
„студебекер”. У другом таласу у Бео-
граду, Сремској Митровици и Новом
Саду, у децембру 1944. и јануару 1945,
формиране су артиљеријске јединице
6. пролетерске дивизије (четири хауби-
це 122 mm), 21. дивизије (две хаубице
122 mm) и 36. дивизије (четири хауби-
це 122 mm).

У октобру је у Артиљеријску базу
број 6 Главног штаба Србије у Неготи-
ну стигло наоружање за још три арти-
љеријске бригаде. Две батерије хауби-
ца 122 mm чиниле су 4. хаубички ди-
визион 1. артиљеријске бригаде. Још
док је трајала обука, у другој полови-
ни новембра, бригада је преформира-
на према „привременом прегледу” и
од 3. дивизиона, наоружаног оруђима
76 mm М42, и 4. дивизиона формиран
је „тешки дивизион” са 1. и 2. батери-
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Показана фотографија вуче хаубице 122 mm са гусеничним трактором Ја-12 1945. године
(Војни музеј)

Батерија 122 mm 1. артиљеријске
бригаде уведена је 14. децембра 1944.
године у борбе на реци Дрини, у подр-
шци јединицама које су прешле реку
код Бадовинаца и Балатуна. У почетку
хаубице су дејствовале на противника
са ватреног положаја у селу Бадовин-
ци, на потезу од Дворова до Бијељине.
Немци су увели појачања и одбацили
партизане до уског појаса мостобра-
на. Хаубице 122 mm премештане су са
ватрених положаја од Бадовинаца до
Ковиљаче, тражећи погодна места за
гађање колона у Босни, које су се кре-
тале ка Сремском фронту. 

У фебруару 1945. године током
борби у североисточној Босни уче-
ствовале су хаубичке батерије из све
три артиљеријске бригаде, али су
Немци још увек били снажни па су ха-
убице биле на десној обали Дрине. У
завршним борбама 1945. две хаубич-
ке батерије биле су у армијској опе-
ративној групи 2. армије у подршци у
борбама за Добој и у саставу Унске
ОГ у продору до Карловца.   

На Дрини

формирање артиљеријских јединица. У
обуци су учествовали инструктори ар-
тиљерије Црвене армије, који су остали
у југословенским артиљеријским једини-
цама све до завршетка рата.

У првом таласу, током новембра,

јом 76 mm и 3. батеријом 122 милиме-
тара. Од 4. до 6. децембра 1. бригада
пребачена је возом из Неготина у Ва-
љево и 14. децембра у Лозници ушла
је у састав 17. дивизије, одређене за
прелазак Дрине.



У међувремену, у Неготину су 13.
новембра формиране 2. и 3. бригада 14.
корпуса, које су као и 1. бригада имале
„тешки дивизион” са четири хаубице
122 милиметара. Обе новоформиране
јединице пребачене су 8–12. децембра
у Ваљево, где су наставиле с обуком до
јануара 1945. године, када су у саставу
2. армије уведене у борбе у Босни. 

После формирања нових артиље-
ријских јединица у Србији, приступило
се попуни две артиљеријске јединице ма-
кедонских партизана – фебруара 1945.
године формиране су 1. бригада 42. диви -
зије, која је имала формацијски „тешки
дивизион” са једном батеријом 122 mm
и 2. бригада 48. дивизије са дивизионом
од две батерије 122 милиметара. 

На Сремском фронту
Одлучном одбраном и привлаче-

њем појачања Немаци су последњих да-
на октобра 1944. године зауставили
продор НОВЈ на положајима Сремског
фронта. Партизанске јединице нису са-
владале добро уређене одбрамбене по-
ложаје, делом због недостатка артиље-
рије. Зато су убрзане припреме нових
артиљеријских јединица и 27. новембра
новоформирана артиљерија 1. проле-
терске дивизије била је размештена у
Срему. Тешки дивизион добио је поло-
жај у близини села Луг код Лежимира. 

Хаубице 122 mm дејствовале су ују-
тро 3. децембра са ватреног положаја

код Нештина у по-
дршци 1. дивизији и
са положаја Морјан
код Штајнеровог са-
лаша, где су оруђа
тешког дивизиона 5.
дивизије била пре-
потчињена 11. диви-
зији. Велику препре-
ку представљало је
блато које су возила
за вучу тешко савла-
давала, па су хауби-
це 1. дивизије ос та-
вљене изван главног
правца одређеног за
јуриш пешадије и

дејствовале косом ватром по против-
ничким положајима, са удаљености од
четири до девет километара. Због
скромних резерви муниције за хаубице
122 mm одређено је да се утроши 10 ме-
така по оруђу током припреме и 24 мет-
ка за подршку у борби у дубини. Конфу-
зно садејство артиљерије и пешадије, а
са друге стране добро организована
противничка одбрана, омели су планове
НОВЈ и тек је 4. децембра у поновљеном
јуришу пробијен предњи крај немачке
одбране на линији Илок–Ердевик–Мар-
тинци. Хаубице су остале иза пешадије,
која је до 9. децембра дошла до нове
препреке – линије Сотин–Оток.

Хаубичке батерије НОВЈ и Црвене
армије подржавале су средином децем-
бра покушаје пробоја фронта. Партиза-
ни нису лако одустали, иако су се суочи-
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Пред гађање из хаубице лета 1945. године (Фото-центар Одбрана)

Обука артиљераца у Фужинама 1949. године на граници према
Италији у време када су политички односни две државе били
затегнути због питања Трста (Фото-центар Одбрана)

За хаубице М38 у Југославији је коришћена муниција ратне производње при-
мљена из СССР-а или немачког порекла из ратног плена (за заплењене хаубице
Немци су од 1943. производили муницију) и домаће производње из фабрике
„Претис” ( Вогошћа). Муниција ратне производње накнадно је ремонтована и
очишћена и добила је југословенске ознаке. 

Коришћени су метак са тренутно-фугасном гранатом (ТФГ) М55 домаће про-
изводње, са упаљачима америчког порекла и домаће производње М51А5, који су
се могли подесити за тренутно и успорено дејство до 0,05 секунди. Домаћа тем-
пирна граната носила је такође ознаку М55 и, за разлику од ТФГ, имала је меха-
нички упаљач МТ СQ М501 или М501А1. За борбу против тенкова и дејства на
утврђене циљеве користио се метак са противоклопним обележавајућим зр-
ном М69.

Из набавки из СССР-а потицали су метак са тренутно-фугасном гранатом
ОФ-462, тренутном гранатом О-462А, фугасном гранатом Ф-460, темпирном гра-
натом ОФ-462 и кумулативним зрном БП-460А. 

Маса експлозивног пуњења код тренутно-фугасних и темпирних граната била
је 3.410 g ТНТ. Маса метка М55 била је 27 kg, а метка ОФ-462 26,845 килограма. 

Муниција



додате батерије 122 милиметара. Град
је ослобођен увече 7. априла и наста-
вљено је гоњење противника у повлаче-
њу. Због несташице муниције већ од 10.
априла хаубице 122 mm коришћене су
само за нужно непосредно гађање утвр-
ђених положаја, и то са мањих растоја-
ња. Офанзиву Босутске ОГ такође су
пратила ограничења утрошка муниције
122 милиметара. 

На главном правцу офанзиве на
Сремском фронту артиљеријска при-
према извршена је од 4 h и 45 min до 5
h 12. априла 1945. године и после два
налета авијације Северна ОГ кренула је
у јуриш. У припреми су учествовале хау-
бице 1. пролетерске и 21. дивизије, а ба-
терије 42. и 48. дивизије биле су у армиј-
ској резерви. Свако оруђе било је по-
требно за подршку пробоју, али недо-
статак муниције наметнуо је смањење
ангажовања артиљерије. Током гоњења
на фронт су дошле две тек формиране
батерије 11. дивизије са осам хаубица
122 милиметара. 

Због штедње муниције артиљерија
1. армије морала се користити селектив-
но и за кратке припреме. Последњих да-
на априла дневни утрошак читаве диви-
зијске артиљерије свео се на само 10–20

ли за жилавом одбраном са одлично уре-
ђених и утврђених положаја. Чак су део
артиљерије, 15. децембра, увели до пред-
њих положаја – једна хаубица 122 mm
из 5. дивизије са одстојања од 800 m
уништила је немачку осматрачницу у
црквеном торњу у селу Сотин.

На одсеку фронта од Сотина до
Оролика од 17. до 20. децембра 1. и 5.
дивизију смениле су две бугарске диви-
зије. Већ 22. децембра хаубице су поно-
во дејствовале против Немаца, који су
покушали да извуку снаге из Босне пре-
ко пруге Брчко–Винковци. Један вод ха-
убица 1. дивизије истурен је на ватрени
положај за директно гађање утврђених
кућа у селу Оток. 

Немци нису праштали грешке –
17. јануара 1945. године у 5 часова ују-
тро 7. СС дивизија кренула је из Соти-
на и одбацила 5. дивизију са положаја
у селима Мохово, Ловас и Товарник.
Немци су дошли до знатног плена,
укључујући три хаубице 122 милимета-
ра. Фронт се стабилизовао 24. јануара
и обе стране су прешле у позициону
одбрану, са повременим разменама ар-
тиљеријске ватре.  

Завршне операције за
ослобођење Југославије
У пробоју Сремског фронта тешки

дивизиони потчињени су командама
оперативних група (ОГ) које су наменски

формиране у саставу 1. армије – Север-
на ОГ била је на главом правцу продора
Вуковар–Винковци, Јужна ОГ на помоћ-
ним правцима за пробој јужно од Саве
правцем Бијељина–Брчко, а Босутска ОГ
за пробој правцем село Моровић–Стра-
шинци–Врбања–Оток. 

Офанзива Јужне ОГ требало је да
олакша пробој на главном правцу, па је
првих дана априла 1945. године ослобо-
ђена Бијељина. У борбама за Брчко 5.
дивизија имала је, уз властиту батерију
од четири хаубице 122 mm, још две при-
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Даљинар смештен на левој стани цеви
оруђа 122 mm

Током Другог светског рата пун формацијски састав батерије чиниле су четири
хаубице, као на овој фотографији снимљеној током обуке Југословенске армије 1945. године 

Гађање из хаубице 122 mm на вежби
одржаној јуна 1948. године у Белој Цркви,
током смотре официра ЈА
(Фото-центар Одбрана)



метака. Нешто више муниције имала је
свежа 11. дивизија и то само симболич-
но јер је њен утрошак 30. априла био 59
метака свих калибара! У завршници го-
њења противника, од почетка маја, хау-
бичке батерије више нису учествовале. 

Током рата је за хаубице примљено
укупно 9.850 тренутно-фугасних грана-
та и 870 кумулативних.

Послератна служба
У првим послератним годинама хау-

бице 122 mm биле су међу најснажнијим
средствима ватрене подршке, па су де-
лимично концентрисане у хаубичке ар-
тиљеријске бригаде резерве врховног
командовања. У наоружању Југословен-
ске армије (ЈА) главнину артиљеријских

су готово као три хаубице
122 милиметара. 

Осим оруђа, кроз
кредит је примљено и
56.400 метака у износу од
27.800 долара и знатна ко-
личина разног прибора за
артиљерију – ручних дво-
гледа, батеријских дурби-
на, бусола, целулоидних
артиљеријских кругова...
Као резерва је примљено
десет нишанских справа,
42 сета резервних делова,
алата и прибора за оруђа и
10 за батерије. 

Уговорена количина
хаубица примљена је пре прекида међу-
државних односа, после Резолуције ИБ-
а 1948. године. У извештају о пријему
технике примећена су мања оштећења
на делу хаубица, углавном на путној коч-
ници, а примљена су и 92 метка мање у
односу на предвиђену количину.

У првој подели технике из кредита
четири хаубице уврштене су у састав
Гардијске дивизије, 104 су припале једи-
ницама 1. армије, 36 – 2. армији, 24 – 3.
армији, осам – 4. армији, 32 – Команди
тенковских и моторизованих јединица и
12 главном артиљеријском складишту.

За дугорочно обезбеђење снабде-
вања хаубичких батерија покретна је
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оруђа домета од десет и више километа-
ра чиниле су хаубице 105 mm немачког
порекла и старе „шкодине” хаубице 100
милиметара из Првог светског рата. За-
то су у припреми листе технике за попу-
ну из СССР-а, а на основну кредита одо-
бреног јуна 1947. године, хаубице 122 mm
биле један од приоритета – наручено је
220 комада. Цена једне хаубице износи-
ла је 4.113 долара и 22 цента. Поређења
ради, вредност једне хаубице 122 mm
представљала је еквивалент два дивизиј-
ска оруђа за ватрену подршку 76 mm
М42 (ЗИС-3) или четири противтен-
ковска оруђа 45 mm М37. Тешка оруђа
122 mm М31/37 и 152 mm М37 плаћана

Калибар цеви........................................121,92 mm
Маса на маршу без предњака..........око 2.550 kg
Ширина хаубице на маршу...................1.975 mm
Ширина колотрага.................................1.600 mm
Клиренс..............................................330–367 mm
Највећа почетна брзина...........................515 m/s
Највећи домет.........................................11.800 m
Хоризонтално поље дејства............................49о

Вертикално поље дејства............. –3° до +63° 30’
Брзина паљбе.......................5–6 метака у минути
Време преласка из маршевског у борбени по-

ложај ...........................................................1–1,5 минут

Тактичко-техничке одлике

Армија Македоније примила је 1999. го-
дине 108 хаубица 122 mm као поклон од Бу-
гарске. Уз оруђа је пристигло 4.320 метака и
седам покретних артиљеријских радионица.
Први дивизион од 18 оруђа свечано је при-
мљен маја 1999. године на граничном прела-
зу Деве Баир. Македонски артиљерци кори-
стили су хаубице 122 mm за ватрену подр-
шку у борбама против албанских побуњени-
ка 2001. године. Још увек се у наоружању
Армије Македоније налази један дивизион. 

Македонске стодвадесетдвојке

Обука резервиста 22. мешовитог артиљеријског пука Команде одбране града Београда
седмадесетих година (Предраг Милосављевић)



за 89 дана рата. За сваки случај кори-
шћене су све резерве муниције, па је
1958. године проведена провера погод-
ности старих хаубичких метака 122 mm
Ф-460, предвиђених за хаубице
М1910/30 за гађања из М38. Како су ре-
зултати били задовољавајући, израђене
су таблице гађања и подељене једини-
цама. Муниција немачке производње
из ратног плена морала је средином ше-
здесетих година да прође кроз замену
упаљача АЗ из ратне производње.

Прилив америчких хаубица 105 mm,
велики број немачких хаубица истог ка-
либра и производња домаће хаубице
105 mm М56 ишли су у прилог примени
калибра универзалног у чланицама НА-
ТО. Средином седамдесетих година,
после преиспитивања будућих потреба
у артиљерији, у наоружање ЈНА уведе-
не су хаубице 122 mm Д30, примљене
из СССР-а. Одлука да се узме лиценца
за Д30 требало је да обезбеди замену
старе технике и 105 mm и 122 mm М38.
Буџет и динамика производње били су

домаћа производња муниције 122 мили-
метара. Захваљујући солидним резерва-
ма муниције хаубице су биле обезбеђе-
не, па њихово место у ЈНА није доведе-
но у питање током прилива велике ко-
личине артиљеријских оруђа из америч-
ке помоћи у првој половини педесетих
година. Армији су биле потребне велике
количине артиљеријских оруђа и ништа
није одбачено. 

Пред почетак дубоке реорганиза-
ције ЈНА по плану „Дрвар” (1. јануара
1958) у јединицама је био 281 примерак
хаубице 122 mm и 221.880 метак, што је
према нормативу утрошка била резерва

у знатном заостатку у односу на плано-
ве, па је 1991. артиљерија ЈНА још увек
имала чак 260 комада М38. 

У то време су хаубице М38 биле у
бригадној артиљерији сврстане у диви-
зионе од 18 оруђа. 

Грађански рат
Током грађанског рата 1991–1995.

године све зараћене стране користиле
су хаубице М38 као оруђе ватрене по-
дршке на нивоу бригаде. 

Војска Југославије задржала је деве-
десетих година хаубице М38 у бригадној
артиљерији. За време смањења броја

бригада из Крагујевца и 506. пешадијска
бригада из Зрењанина. 

Од 2002. године 80. бригада више
није постојала у саставу ВЈ и њене хаубице
су отишле у складиште. Хаубички артиље-
ријски дивизион 506. бригаде преузео је
2003. године оруђа 122 mm Д30, уместо
М38. Судбина преосталих М38 одлучена
је у складу са ставом Министарства од-
бране да се што пре треба решити старог
наоружања у корист наводног профита за
нове набавке. Министарство одбране се
2004. и 2005. године одлучило за велику
сечу наоружања, у којој је у Техничком ре-
монтном заводу Чачак уништено 88 хау-
бица М38. Продате су 2005. године на
тендеру као секундарне сировине.

Последња хаубица М38 из које се
гађало на полигону носила је фабрички
број 19471 и произведена је 1946. годи-
не. Од пријема до 1959. године била је у
гарнизону Врање, затим у Лесковцу и
Алексинцу. Године 1969. враћена је у Ле-
сковац, а онда је 1984. презадужена у
Крушевац, 1994. у Куршумлију, 1996. у
Београд (ВП 4348) и 26. маја 1998. годи-
не одлази на последње одредиште – по-
лигон Никинци. Из ње је последњи пут
гађано 23. децембра 2003. године. ƒ

Александар РАДИЋ

15. март 2013.16

оруђа, 1996. године, понуђене су као ви-
шак на продају 24 хаубице М38Б1. У нао-
ружању ВЈ 2000. године још увек се нала-
зило 89 хаубица М38. Од те године оне
се повлаче у складишта. Већ 1. јануара
2001. године јединице су имале само 36
комада, подељена између два дивизиона
од 18 хаубица. Последње јединице које
су имале М38 биле су 80. пешадијска

Хаубица 122 mm М38 одржала се у наоружању југословенских оружаних снага шет
деценија, што је доказ њене поузданости

Обе зараћене стране у Далмацији
користиле су хаубице М38. У саставу
7. корпуса СВК 1995. године било је 22
комада на ватреним положајима према
хрватским снагама, које су имале иста
оруђа. У једном извештају о стању у хр-
ватској војсци пред почетак „Олује”,
августа 1995, наведено је да су два ко-
мада била у 4. гардијској бригади у ка-
сарни у Шибенику и два комада у 3.
гардијској бригади у Пакленици. 

Оруђе обе стране

У саставу ВРС хаубице М38 биле
су у бригадној артиљерији. У саставу
4. мешовитог артиљеријског пука
Српске Републике Крајине био је ди-
визион М38, који је према потреби
придодаван јединицама око Сарајева. 

О значају хаубица М38 у ватре-
ној подршци ВРС сведочи велики
утрошак муниције у односу на остале
калибре у ватреној подршци. Један
извештај 1. КК наводи утрошак 2.336
ПОЗ метака, 8.336 ТФГ и 659 ТЕМП
метака за М38 само у периоду од 1.
маја до 1. октобра 1992. године. По-
ређења ради, остала оруђа бригадне
артиљерије у исто време утрошила су
3.820 ТФГ метака 105 mm за хаубицу
М56 и 11.835 ТФГ за Д30. Током рат-
них година за потребе артиљерије
ВРС муниција за М38 производила се
у предузећу „Претис”. 

У српској артиљерији
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П
ред почетак Другог свет-
ског рата водила се дина-
мична трка у освајању но-
вих средстава ратне техни-
ке. У то време велики тех-

нолошки скок, са двокрилаца на једно-
крилце металне израде, знатно je поди-
гао перформансе борбених авиона. Бр-
зина је повећана два-три пута, долет три
пута, удвостручена је носивост бомби...
Нови авиони поставили су високе захте-
ве пред противваздухопловну одбрану
(ПВО). 

Почетком периода брзог раста
перформанси авиона, 1933. године, Ре-

ДВАДЕСЕТПЕТИЦЕ

У наоружање југословенских оружаних снага 

ПАТ 25 mm 72-К дошао је у првом пакету помоћи 

СССР-а, у касну јесен 1944. године. После рата је, услед 

пристизања велике количине новог оруђа, замењена

стара ратна техника, па су ПАТ 25 mm, преименовани 

у М40(с), скинути са листе перспективних. Потом је та

оруђа ЈНА „поклонила” новоформираним јединицама

ПВО у првом таласу попуне, до завршетка 1970. године.

Њихов радни век завршен је деведесетих година, када

су расходована у великом послератном „чишћењу”

складишта вишкова.

Q8
Typewriter
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волуционарни војни савет СССР-а де-
финисано је захтеве за артиљеријско
наоружање на другу петољетку, који су
обухватили и развој низа нових против-
авионских оруђа у калибрима од 12,7 до
100 милиметара. Тактичко-техничким
захтевима врло добро су перципиране
будуће потребе ПВО, али је за развој
нових оруђа било потребно више годи-
на рада на различитим пројектима, ко-
ји, уз неке изузетке, нису доведени до
увођења у производњу и наоружање до
истека петољетке. Тек се у периоду од
1938. до 1940. „лед померио” и покре-
нута је производња низа нових оруђа –
од ПАМ 12,7 до ПАТ 85 милиметара.  

Од десетак пројеката у категорији
малокалибарске артиљерије највише су
обећавали прототипови топова у кали-
бру 45 и 37 mm, пројектовани на осно-
ву решења шведског „бофорса” кали-
бра 40 mm у заводу бр. 8 у месту Кали-
њинград (од 1996. Корољев) у Москов-
ској области, под вођством инвентив-
ног главног конструктора завода Миха-
ила Н. Лонгинова. 

Одлуком војних власти, 1939. го-
дине, у наоружање је уведен ПАТ 37
mm са заводском ознаком 61-К (у југо-
словенској армији познат као М39).
На захтев војске да се пројектује ау-
томатски ПАТ мањег калибра – 25 mm,
погодан за попуну батерија у саставу
пешадијских пукова, у заводу бр. 8
кренули су од 61-К. Конструкторски
тим водили су Логинов (као директни
вођа тима), његов заменик Лев А. Лок-
тјев, који се у то време афирмисао као
врсни конструктор. Главни део посла
на оруђу, са заводском знаком ЗИК-25
(касније промењена у 72-К) обавили су
од средине 1939. и почетком 1940. го-
дине. 

Први прототип завршен је 11. ок-
тобра 1939. године и постепено је уса-
вршаван на основу интерних заводских
испитивања. Из завода је предат вој-
ним органима на полигонска испитива-
ња, која су проведена од 15. априла до
25. маја 1940. године. Примедбе су се
односиле на јаке вибрације оруђа током
гађања и појаву раздвајања трасера од
зрна. С обзиром на то да се очекивало
да ће се ти проблеми решавати у ходу,
одлучено је да се ново оруђе уведе у на-

Ратна производња

Противавионски топ 72-К пројек-
тован је релативно брзо, јер су кори-
шћена решења и искуства са ПАТ 61-К.
У основи, аутомат оруђа врло је сличан
и заснивао се на примени барутних га-
сова за трзај, који даје силу за прелазак
цеви и задњака у задњи положај, саби-
јање повратника и циклус избацивања
чауре, захватање следећег метка и по-
кретање цеви у предњи положај. 

1. април 2013.26

Оруђе 25 mm из противавионског дивизиона 51. дивизије 3. армије, маја 1945. године

оружање под званичном ознаком Црве-
не армије „25-мм автоматическая зенит-
ная пушка образца 1940 года”.

Локтјев је наставио са радом на мо-
дификацијама и припремама серијске
производње без Лонгинова, који је лета
1940. отишао на море како би се лечио
од туберкулозе, али је умро октобра
1940. године. С обзиром на околности,
пројекат 72-К сматра се примарним де-
лом Локтјева, који је за њега добио нај-
више државне награде. 

Од јесени 1944. до завршетка рата из СССР-а су за наоружавање Југосло-
венске армије примљени ПАТ 25 mm за попуну дивизиона од три батерије у са-
ставу седам дивизија – 1. и 6. пролетерске дивизије, 5. дивизије, 16. дивизије, 36.
дивизије, 42. дивизије и 51. дивизије и пет оруђа за „мали” дивизион у саставу
21. дивизије. Подаци о прецизним набавкама оруђа током рата и касније врло су
конфузни јер је техника из СССР-а долазила у континуитету, а сачувани докумен-
ти настали су према различитим моделима „обрачуна” пријема. У прегледу прије-
ма помоћи и преко кредита из СССР-а, који је израђен 1948. године, наводи се да
је током рата примљено 60 комада ПАТ 25 mm, а после рата – до 1947. године,
још 84 комада. Збир од 144 комада не приказује све примљене количине јер је из-
весно да је педесетих година у инвентару ЈНА било више од 150 комада.

Из помоћи је 1944/1945. примљено 52.446 метака са ТЗО гранатама и
40.773 метака са ПО зрном. Последња велика попуна техником из Стаљиновог
СССР-а обезбеђена је преко кредита одобреног јуна 1947. године. Од противави-
онских оруђа затражени су и добијени само ПАТ 37 mm и 85 mm, а за ПАТ 25 mm
наручена је само додатна муниција – 172.000 метака.

Набавке противавионских топова



Намењен је првенствено за гађање
нисколетећих авиона на даљинама до
2.400 m и висинама до 2.000 метара.
Могао се користити за гађање циљева
на земљи. Начелно, лаки тенкови и оста-
ла лако оклопна возила гађана су на да-
љинама до 800 m, а боље заштићена во-
зила до 300 m, отварањем ватре по
отворима за осматрање. Ватрени поло-
жаји пешадије, митраљеза, минобацача
и слични непокретни циљеви гађани су
на даљинама до 1.000 метара. Оруђе се
пунило са два оквира од седам метака.
Послугу одељења ПАТ-а чинили су ко-
мандир, пет послужилаца (нишанџија,
помоћник нишанџије, пунилац, први и
други додавач) и возач. 

Серијска производња ПАТ 72-К по-
кренута је 1941. године у заводу бр. 8,
али се због проблема са освајањем ау-
томата каснило и до агресије Немачке,
22. јуна, ниједно оруђе није дошло до је-
диница. Када су израђени аутомати, по-
јавили су се нови проблеми – кашњење
израде подвоска. Огромни губици у тех-
ници наметнули су потребу да се искори-
сти свако оруђе које
постоји, па је у зиму
1941. године, као при-
времено решење, по-
слато око 200 комада
72-К на фронт. Поста-
вљено је у теретни про-
стор камиона ГАЗ-ММ,
као прва провизорна
самохотка. Још 40 ко-
мада уграђено је на
оклопне возове. На
стандардном подвоску
израђен је скроман
број од приближно 60
комада.

У време евакуа-
ције завода бр. 8 на
исток, производњу
72-К преузели су за-
води бр. 172 и 4, али
је израда била и даље
изузетно ниска у од-
носу на потребе
фронта – 1942. године
израђено је само 236
комада. Тек 1943. го-
дине коначно је по-
кренута масовна про-
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Ватрени положај једног оруђа из састава 3. армије марта 1945. године код Болмана. Поред оруђа је борац са
даљиномером основице један метар.

Црвена армија прва је прешла реку Драву код Вировитице, 8. децембра 1944.
године. Средином децембра на мостобран је дошла 16. дивизија НОВЈ, која је
имала дивизион 25 милиметара. Средином јануара у борбе су уведене 36. и 51.
дивизија, чији су противавионски дивизиони размештени на уређеним ватреним
положајима у близини прелаза преко Драве, код места Барч, где се налазио и
штаб 3. армије. Све три дивизије 3. армије од 8. до 10. фебруара пребациле су се
са мостобрана на леву обалу Драве под притиском офанзиве противника. У про-
тивавионској заштити постепеног извлачења снага учествовали су дивизиони 25
милиметара. Код Барча су оборили један бомбардер.

После кратког одмора 3. армија вратила се на положаје 23. фебруара 1945. го-
дине, са задатком одбране Барање од евентуалног покушаја Немаца да наставе
офанзиву – дивизиони 25 mm 36. и 51. дивизије размештени су на положај код Бе-
лог Манастира, где се налазио штаб армије, а дивизион 16. дивизије био је код се-
ла Беременда. Немци су прешли реку у ноћи 5/6. марта. У одбрани је задатак по-
слуга ПАТ 25 mm био да дејствују на немачке авионе за извиђање и да врше корек-
туру артиљеријске ватре. Немци су се пребацили на десну обалу 21. марта. У бор-
бама против мостобрана противавионски дивизиони утрошили су 646 метака. 

Три дивизиона 25 mm из три дивизије 3. армије штитило је форсирање Дра-
ве 11/12. априла 1945. године и, када су све јединице прешле реку, кретали су се
за штабом армије и борбеним поретком дивизија у продору кроз Подравину.
Због неактивности немачке авијације, послуге ПАТ 25 mm нису имале посла. Тек
почетком маја је муниције за артиљеријска оруђа примљена из помоћи СССР-а, а
противавионци уведени у дејства против циљева на земљи.

На вировитичком мостобрану
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љеријске јединице
из помоћи формира-
ју по „Привременом
прегледу организа-
ције и формације ар-
тиљерије НОВ и
ПОЈ”. Било је пред-
виђено да се у пре-
наоружаним дивизи-
јама формира по је-
дан противавионски
дивизион 25 милиме-
тара. 

Састав дивизи-
она, директно пот-
чињеног команди
дивизије, чинили су
штаб дивизиона и
три батерије са по
четири ПАТ-а и јед-
ним даљиномером
основице један ме-
тар. У саставу диви-
зиона требало је да
буде 124 људи, који-
ма је требало да се
обезбеди 13 пишто-
ља, 55 пушака, чети-
ри сигнална пишто-
ља, 10 ручних дво-
гледа и 11 компаса.
Била је предвиђена
само коњска вуча, па

изводња и то у заводу број 88, који је
формиран у Калињинграду на месту ева-
куисаног завода број 8. Током 1943. го-
дине израђено је 1.486 комада и 1944.
године још 2.353 комада. До завршетка
рата и прекида производње произведе-
но је још 485 комада.  

За производњу од 1943. године и
касније карактеристичан је штит за за-
штиту посаде од зрна пешадијског нао-
ружања и фрагмената ручних бомби и
артиљеријских зрна. Ради брже произ-
водње, делови који су израђивани пре-
совањем и варењем, замењени су у ве-
ликој мери са ливеним. У заводу бр. 88
током 1944. и 1945. године произведено
је 237 комада двоцевних ПАТ образац
1944, са два аутомата 72-К на подвоску
ПАТ 61-К. Модификовани ПАТ 84-КМ за
примену у морнарици, у улози палубног
оруђа, произведен је 1944. и 1945. годи-
не у 330 комада. 

У рату је ПАТ 25 mm углавном ко-
ришћен за попуну јединица за које је
према материјалној формацији било
предвиђено да имају ПАТ 37 mm 61-К. С
обзиром на то да Црвена армија никада
није имала довољно технике, сваки ПАТ
25 mm био је од користи, па је могао да
се пронађе у разним јединицама – од
бригадне артиљерије до ПВО територи-
ја на стационарним положајима без под-
воска. Једино је извесно да није био уве-
ден, као што је планирано, у састав ба-
терије противавионске артиљерије пе-
шадијског пука јер за њих ПАТ-ови нису
могли да буду обезбеђени – пукови су,
уз ретке изузетке, имали само протива-
вионске митраљезе.  

Присуство ПАТ 25 mm било је од
значаја посебно у другој половини рата,
када је коначно покренута масовна про-
изводња тог оруђа. Међутим, никада ни-
је премашило изузетну улогу ослонца
црвеноармијске ПВО, коју је предста-
вљао ПАТ 37 милиметара. 

Од Срема до Загреба

Оруђа ПАТ 25 mm 72-К дошли су у
наоружање југословенских оружаних
снага у првом пакету помоћи СССР-а за
попуну дивизија НОВЈ, у касну јесен
1944. године. Пре пријема технике, Ди-
рективом Врховног команданта од 25.
октобра 1944. предвиђено је да се арти-

Оруђа 25 mm на фронту у зиму 1944/45. године, камуфлирано
за зимске услове

Дефиле после Шумадијског маневра 1949. године: ПАТ 25 mm са пригодним графитима
подршке Титу и руководству вуку теренска возила марке „доџ”



је, према формацији, дивизион попуњен
са 15 кола, 16 јахаћих и 54 теглећа ко-
ња. Иако се то, судећи према формаци-
ји, није очекивало, за вучу ПАТ-ова при-
мљени су тротонски камиони. 

У периоду октобар–децембар
1944. ПАТ 25 mm примљени су у арти-
љеријске базе у Петровграду (Зрењани-
ну) и Панчеву, заједно са осталим арти-
љеријским оруђима за пренаоружавање
НОВЈ. Јединице противавионске арти-
љерије попуњене су људством из једи-
ница земаљске артиљерије, које је у
Краљевини Југославији служило у про-
тивавионској артиљерији.  

Први новоформирани и обучени
дивизион 25 mm дошао је на фронт 27.
новембра – противавионци 1. пролетер-
ске дивизије из рејона Београда, где се
изводила обука, добили су положај у ре-
јону села Сусек у Срему. 

На положаје код Чал-
ме, 2. децембра, пребачен
је из Београда дивизион
из састава 5. дивизије. Са-
мо дан касније дивизион
је привремено претпочи-
њен 11. дивизији за за-
штиту артиљерије од
евентуалног дејства про-
тивничких авиона током
офанзиве НОВЈ и Црвене
армије. Дивизион 1. диви-
зије био је задужен за
обезбеђење артиљерије
са ватреног положаја у ре-
јону села Ђипша. 

На Сремском фронту
су током децембра ПАТ
25 mm били на наменском
задатку ПВО примарно
командних места дивизија
и борбеног поретка арти-
љерије и премештани су
на нове ватрене положаје
у складу са покретима
главнине снага. У међувре-
мену, 24. децембра, на фронт је стигао
и трећи дивизион из састава 21. диви-
зије. 

Како је Шид био место од великог
значаја, јер су у њему концентрисане
више команде и позадина, у последњој
декади децембра дивизион 1. пролетер-
ске штитио је то место. Почетком јану-

прилику да дејствују на авионе против-
ника, који су прогонили јединице у по-
влачењу. Фронт се стабилизовао 24. ја-
нуара и ушао у вишемесечну фазу пози-
ционе одбране. 

Тек у пролеће ЈА је кренула у завр-
шну офанзиву. До почетка пробоја
фронта од Драве до Саве налазило се
осам дивизиона 25 милиметара. Све те
јединице углавном су коришћене намен-
ски – за одбрану од евентуалних послед-
њих покушаја немачке и хрватске авија-
ције да зауставе неминовни слом. 

У пробој су прво кренуле дивизије
јужне оперативне групе 1. армије, које
су потиснуле противника дуж десне
обале Саве до Брчког, које је ослобо-
ђено 7. априла. У тим борбама је про-
тивавионски дивизион 5. дивизије са
12 ПАТ 25 mm штитио артиљерију.
Противавионци су, затим, добили за-
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ара противавионци 1. пролетерске пре-
мештени су у Товарник, а 5. дивизије у
Ловас, али је по једна батерија из оба
дивизиона штитила Шид. 

Немачка офанзива је 17. јануара
1945. одбацила југословенске дивизије
према истоку. Током 18. јануара дивизи-
они и 1. и 5. дивизије први пут су имали

датак да штите прелаз на Сави од 10.
до 12. априла У борбама које су усле-
диле 13. и 14. априла у Посавским Под-
гајцима и Жупањи дивизион је употре-
бљен за непосредно дејство по циље-
вима на земљи. У међувремену, главни-
на снага 1. армије кренула је 12. апри-
ла у пробој Сремског фронта. Дивизи-
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Осим за попуну дивизија на

Сремском фронту, део ПАТ 25 mm из-
узет је за попуну јединица противави-
онске одбране главног града, које су
од новембра 1944.  сврстане у 1. про-
тивавионски пук попуњен са ПАТ из
ратног плена. Од 1. марта 1945. Бео-
град су браниле три противавионске
бригаде. У првом саставу 2. бригаде,
задужене за одбрану Земуна и север-
них прилаза граду, биле су три батери-
је 25 mm, између остале технике, а у
саставу 3. ПА бригаде за одбрану Пан-
чева једна батерија 25 милиметара.
После пробоја Сремског фронта 3. ПА
бригада послата је на ратиште и пре-
ко Осијека и Бјеловара, где се борила
против усташа, дошла до Загреба.

Одбрана Београда

Моторизовани противавионски дивизиони 25 mm пратили су завршну офанзиву Југословенске армије,
пролећа 1945. године



они 25 милиметара били су у заштити
борбеног поретка. Задаци су се своди-
ли углавном на повремено дејство на
извиђачке авионе. 

Током вишедневних борби око
Плетернице дивизион 1. пролетерске
17. априла утрошио је знатно количину
муниције у покушају да обори два изви-
ђача. Место је коначно ослобођено 20.
априла у трећем покушају. Тог дана ди-
визион је оборио један авион и једном
батеријом дејствовао је по колони не-
мачке 22. пешадијске дивизије, која се
повлачила из Плетернице.

Од почетка завршне офанзиве ар-
тиљерија 1. армије имала је ограничене
количине муниције. У гоњењу кроз Сла-
вонију, према Загребу, резерве су биле
све тање, па су у завршници, пред ула-
зак у главни град НДХ, задатак ватрене
подршке преузели ПАТ 25 милиметара.
За подршку 21. дивизији на правцу Лу-
поглав – Дуго Село – Сесвете – Загреб је
уместо пуковских оруђа 76 mm и мино-
бацача 120 mm задатак подршке преу-

пешадијским бригадама у борбама до
Иванић-Града. 

У последњим данима рата Немци и
Хрвати још увек су се жестоко борили –
5. маја у 18 часова забележен је покушај
да се код села Дубраве уништи против-
авионски дивизион и хаубичка батерија
122 mm 1. дивизије, који су били на мар-
шу. Криза је решена брзом ватром из
ПАТ-ова који су одбацили противнике
уз процењено осетне губитке. 

Штаб 1. армије очекивао је улич-
не борбе у Загребу, али Немци и Хрва-
ти су се повукли без покушаја да обра-
не град. Једини случај организоване
одбране сломљен је 9. маја код касар-
не на Чрномерцу, ватром дивизиона
25 милиметара. 

Армијска противавионска
артиљерија

Још је током рата било примера да
су ПАТ 25 mm директно потчињавани
штабовима армија. После одбацивања
немачке офанзиве на Барању, марта
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зео привремени дивизион формиран од
једне батерије 25 mm из 1. дивизије и
једне батерије из 5. дивизије. 

Дивизион 42. дивизије je на прила-
зима Загребу претпочинио две батерије

У механичку нишанску справу
(НС) М40 уносили су се правац и ме-
сни угао праћењем циља, а даљина се
мерила даљиномером основице један
метар или одока. Остали елементи –
брзина, курсни угао, угао обрушава-
ња или пењања – такође су се одре-
ђивали проценом нишанџије. Гранич-
не вредности НС биле су даљина до
2.400 m, брзина циља до 200 m/s, угао
обрушавања до 90° и угао пењања до
60°. Пројектована је за сталну сред-
њу брзину зрна, која одговара даљи-
ни гађања од 1.500 m, времену лета
од 2,23 s и брзини циља у обрушава-
њу од 180 m/s.

Нишанска справа М40

Противавионски дивизион 25 mm



1945, дивизион 25 mm 16. дивизије при-
времено је стављен под штаб 3. армије
за одбрану командног места са ватре-
них положаја северно од Белог Мана-
стира. 

После рата ПАТ 25 mm изузети су
из дивизија и ушли су у састав четири ар-
мијске противавионске бригаде, које су
формиране од маја до октобра 1945. го-
дине. Према формацијском саставу бри-
гаде је требало да имају по један дивизи-
он средњег калибра, у то време са тех-
ником из плена – немачким ПАТ 88 mm и
чехословачким „шкодама” од 76,5 mm –
и два дивизиона малокалибарске про-
тивавионске артиљерије, која су кори-
стила углавном ПАТ 25 милиметара. У
сваком дивизиону МПАА, према мате-
ријалној формацији, требало је да буде
12 оруђа сврстаних у три батерије од
четири оруђа. С обзиром на то да није
било потребних количина ПАТ-ова ве-
ћег калибра, 7. противавионска бригада
у Новом Саду имала је сва три дивизион
калибра 25 mm, са укупно 36 оруђа. У
саставу 1. тенковске армије у Љубљани
формирана је 11. моторизована против-
авионска бригада са девет батерија, од
којих су три биле 25 mm, а шест са ПАТ
37 милиметара. 

У првим послератним годинама не-
стабилне прилике на границама Југосла-
вије наметнуле су одржавање високе го-
товости противавионске артиљерије.
Оруђа ПАТ 25 mm коришћена су за оја-
чавање одбране на критичним правци-
ма. У једној наредби Генералштаба од
29. јуна 1946. године, посланој V арми-
ји, одређено је да она изузме пет бате-
рија 25 mm (и једну батерију „шкода”
76,5 mm) и пошаље оруђа у рејон Дој-
ранског језера, Ђевђелије и јужно од
Битоља – на сваку локацију по две бате-
рије. Повод за размештај појачања би-
ло је често прелетање англоамеричких
авиона преко границе на простору ју-
жне Македоније. Наређено је да се од
1. јула гађа „на све стране авионе који
лете над нашом територијом, сем наја-
вљених путничких авиона”. То је наве-
дено у документу који је потписао гене-
рал Хамовић. У наредби од 30. новембра
1946, коју је потписао начелник Гене-
ралштаба генерал Коча Поповић, наве-
дено је да „против сваког грчког авиона

који пређе границу треба најенергични-
је дејствовати”. 

Прве кризне године прошле су и
педесетих година противавионска арти-
љерија нагло је ојачала уз помоћ саве-
зника. Из САД и Велике Британије наба-
вљено је на стотине ПАТ 40 mm „бо-
форс” у два модела – М2А1 и М12. У

Крагујевцу је организована производња
ПАТ 20 милиметара. Долазак великих
количина новог оруђа обезбедио је за-
мену старе технике из ратних година, па
су ПАТ 25 mm, преименовани у М40(с),
скинути са листе перспективне технике.
За разлику од осталих оруђа из Другог
светског рата, попут разних модела ПАТ
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За ПАТ М40 се у ЈНА користила искључиво муниција совјетског порекла, ко-
ја је ремонтована у југословенским заводима. Изворна муниција била је боје ме-
тала, а ремонтована је пребојана у сивомаслинасту. Коришћена су два модела му-
ниције: метак са тренутнозапаљивом-обележавајућом (ТЗО) гранатом изворне
ознаке ОРЗ-132 (после ремонта ТЗО-С,Р) и метак са панцирно-обележавајућим
(ПО) зрном БР-132.

Маса метка са тренутнозапаљиво-обележавајућом гранатом била је 667 g, а
гранате 288 грама. У горњи део гранате увртао се упаљач К-20, који је обезбеђи-
вао тренутно дејство (после 0.001 s) при удару у циљ или препреку и за случај
промашаја имао је пиротехнички самоликвидатор који се активирао после пет
секунди (око 3.000 m). Експлозивно пуњење имало је два ваљчића – доњи од хек-
согена помештаног са алуминијумом у праху и горњи од тротила. ТЗО је било цр-
не боје.

Метак са панцирно-обележавајућим зрном БР-132 имао је масу 667 g, а зрна
305 грама. На даљини од 500 m пробијало је челичну плочу од 34 mm под удар-
ним углом од 90°. Врх зрна био је зарубљен па је, због одржавања балистичких
особина, преко њега постављана танка балистичка капа. Зрно ПО било је обоје-
но у жуто.

Муниција
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Бојево гађање резервиста из батерије ПАТ М40 1975. године



20 mm М38 немачког порекла и ПАТ 37
милиметара М39 примљених из СССР-а
(за које је организована домаћа произ-
водња муниције), код ПАТ М40 за обу-
ку су се трошиле постојеће залихе на-
слеђене из набавки 1944–1948. године. 

Због сразмерно великог броја и
процене ЈНА да треба сачувати знатан
број батерија ПАТ М40, задржане су у
наоружању. Концентрисане су у тери-
торијалној ПВО, у којој су у позним пе-
десетим користила оруђа са најмањим
тактичким могућностима. 

Када је формиран јединствени вид
РВ и ПВО, 1959. године, у ЈНА се налази-
ло 152 комада ПАТ М40. Главнина, 140
оруђа, била је подељена између 35 бате-
рија у територијалној ПВО – по шест ба-
терија у Краљеву и Зеници, четири у Ужи-
цу, по три у Београду, Новом Саду, Добо-
ју, Вишеграду и Винковцима и по две у
Славонском Броду и Сплиту. Осам оруђа
било је у радничким јединицама протива-
вионске артиљерије, које су формиране
пред крај педесетих година. Преостала
четири оруђа била су у установама ЈНА.
Резерве муниције биле су 186.802 метка.
С обзиром на то да је борбени комплет
био 400 метака, процењивало се да, уз
просечан дневни утрошак од 32 метка,
има муниције за 38 дана рата. У то време
то су биле најмање резерве у односу на
сва остала оруђа у ЈНА.

Током шездесетих година масовни
прилив нове технике, пре свега домаћих
ПАТ 20/3 mm М55, потиснуо је М40 из
наоружања. Застарела техника из ЈНА
препуштена је новој паралелној струк-
тури оружаних снага – Територијалној
одбрани, формираној 1968/69. године.
Оруђа М40 била су део технике коју је
ЈНА „поклонила” за потребе новофор-
мираних јединица ПВО у првом таласу
попуне до завршетка 1970. године.

Средином осамдесетих година
М40 је још увек био у наоружању. У јед-
ном извештају о стању ПВО ТО наводи
се да се користи 754 стара оруђа 25 ми-
лиметара, 37 mm и 40 mm, што је 1985.
године било 29 одсто од свих оруђа
ПВО у Територијалној одбрани. 

Пред почетак грађанског рата
1991. године у складиштима ЈНА и ТО
налазило се 143 комада М40. Део тих
средстава коришћен је у лето и јесен

1991. у Територијалној одбрани САО
Крајине. У захтеву Главног штаба ТО СА-
ОК, послатом 18. септембра 1991. на
адресу министра одбране Србије гене-
рал-потпуковника Томислава Симовића,
тражена је муниција 25 mm ТЗО за ПАТ,
који су се у то време налазили у једини-
цама ТО Книн – за коју је требовано 500
метака, за ТО Грачац 400 метака и за ТО
Двор – 3.200 метака.

За разлику од осталих оруђа из
Другог светског рата, која су служила

у свим зараћеним
странама, присуство
М40 необично је ма-
ло у односу на затече-
не количине. Разлог
за то јесу скромне
преостале залихе му-
ниције. 

Иако М40 није
био обухваћен лими-
тима из Подрегионал-
ног споразума о кон-
троли наоружања из
1996. године, у то
време су преостала
оруђа расходована у
великом послератном
„чишћењу” склади-
шта вишкова. У Вој-
сци Југославије на ли-

сти вишкова за продају тада је прео-
стало само пет комада М40. 

Ако се оствари план о формира-
њу збирке наоружања Војног музеја
на неком новом простору, љубитељи
технике моћи ће да виде М40, јер су
сачувана два комада. Они се тренутно
чувају на отвореном простору у Кача-
реву. ƒ

Александар РАДИЋ
Фотографије: МЦ „Одбрана”, 
Музеј Војводине и Војни музеј

1. април 2013.32

Сачувани примерак ПАТ 25 mm М40 у складишту у Качареву

калибар.................................................................25 mm
маса у борбеном и маршевском положају.....1.075 kg
маса аутомата.......................................................164 kg
дужина у маршевском положају............око 5.500 mm
ширина колотрага ..........................................1.450 mm
висина ватрене линије......................................900 mm
брзина гађања..............................240 метака у минути
почетна брзина зрна.......................900 m/s (ПО зрно) 

и 910 m/s (ТЗО граната)
хоризонтално поље дејства....................................360°
вертикално поље дејства......................од -10° до +85°
користан хоризонтални домет.........................2.400 m
највећи хоризонтални домет............................7.300 m
користан вертикални домет.............................2.000 m
највећи вертикални домет................................5.700 m

Тактичко-техничке одлике



Под сти цај аме рич кој фир ми
GMC (General Motors Co.),
од но сно ње ном по го ну „Је -
лоу трак анд ко ач ди вижн”
(Yellow Truck and Coach

Division), за раз вој на мен ског вој ног ка -
ми о на фор му ле по го на 6x6, да ле су 1938.
го ди не Ве ли ка Бри та ни ја и Фран цу ска,

ко је су хит но тра жи ле ви ше на мен ско во -
зи ло по год но за ши ро ку при ме ну у мо то -
ри за ци ји ору жа них сна га. Убр за но на о -
ру жа ва ње у освит Дру гог свет ског ра та
по ста ви ло је пре ви со ке зах те ве за бри -
тан ску и фран цу ску ин ду стри ју и је ди но
ре ше ње би ло је да се обра те аме рич ким
про из во ђа чи ма. 

На основ ну фран цу ских так тич ко-
тех нич ких зах те ва за во зи ло 6x6, кла се
но си во сти 2,5 то не, у GMC по шли су од
пр о јек то ва ња на ба зи већ по сто је ћих
ци вил них во зи ла и до шли до „ми ли та ри -
зо ва ног” ACKWX-353. Нео бич на озна ка
фор ми ра на је по ин тер ној ши фри фа -
бри ке у ко јој се А од но си на 1939. го ди -
ну, Ц на стан дард ни по ло жај ка би не, К
на по гон на пред њој осо ви ни, W на по -
гон на две зад ње осо ви не и X ука зу је на
то да је реч о не стан дар ном раз ма ку
осо ви на. 

У по чет ку, ACKWX-353 је по кре тао
мо тор GMC мо дел 256, од 77 КС. Во зи ло
је има ло по две гу ме 7,50x20 на пред њој
осо ви ни и осам гу ма на две зад ње осо ви -
не и ре зер вну гу ме сме ште ну на но сач
под сан дук са ле ве пред ње стра не. Ре -
зер во ар за 40 га ло на го ри ва, ква драт ног
об ли ка са за о бље ним стра ни ца ма, по ста -

15. мај 2013.26

К а м и о н и  G M C у  ј у г о с л о в е н с к о ј  а р м и ј и

На Бал ка ну се првe две-три де це нијe по сле Дру гог 
свет ског ра та вр ло по пу лар ни „џемс” сма трао сим бо лом
мо дер ног ка ми о на. У то вре ме био је осло нац 
мо то ри за ци је Ју го сло вен ске на род не ар ми је, 
а ко ри шћен је и мно го го ди на ка сни је. Тек су у ве ли ком
чи шће њу ин вен та ра Вој ске Ср би је, то ком ре ор га ни за ци ја
пр о ве де них у пр вој де це ни ји 21. ве ка, ко нач но 
рас хо до ва ни и по след њи при мер ци фа мо зних „џем со ва”.
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вљен је са де сне стра не и са два но са ча,
при чвр шћен на уз ду жни но сач, од но сно
оквир во зи ла. 

Про из вод ња
По че так се риј ске про из вод ње при -

пре мљен је вр ло бр зо, али је то би ло пре -
ка сно за Фран цу ску, ко ја се већ на шла
под уда ром не мач ке си ле. Пр ве ко ли чи -
не но вог ка ми о на ACKWX-353 до би ли су
Бри тан ци. У ме ђу вре ме ну, Аме ри ка се
де ли мич но раз бу ди ла из па ци фи стич ког
и изо ла ци о ни стич ког дре ме жа и по кре -
ну те су пр ве на руџ би не но ве тех ни ке. На
основ ну зах те ва КоВ САД, у GMC су про -
ме ни ли основ ни про је кат во зи ла 6x6 у
ко рист јед но став ни јег ре ше ња по год ног
за ма сов ну про из вод њу. За по гон је иза -
бран мо тор GMC под озна ком мо дел
270. Реч је о бен зин ском че тво ро такт -
ном мо то ру са шест ци лин да ра рад не за -
пре ми не 4,42 ли тра, ко ји је по сти зао мак -
си мал ну сна гу од 93 КС (пре ма тех нич -
ким по да ци ма ко ри шће ним у ЈНА) при
2.750 обр та ја у ми ну ти. 

По чет на пр о из вод ња од 13.187 во -
зи ла CCKWX-353 (по чет но сло во С ука -
зу је на то да је пр о је кат из 1941. го ди не)
уго во ре на је ја ну а ра 1941. го ди не. У хо ду
је од ба че но сло во X из озна ке, јер је осо -
вин ски раз мак од 4.166 mm стан дар ди -
зо ван. У по го ни ма GMC-а, осим основ ног
мо де ла CCKW 353, по кре ну та је про из -
вод ња CCKW-352 са скра ће ним раз ма -
ком из ме ђу осо ви на (од но сно сре ди не
пред њег точ ка до сре ди не зад њег гиб -
ња) од 3.683 ми ли ме та ра. На кра ћим ка -
ми о ни ма пр о ме њен је сме штај ре зер -
вних точ ко ва, ко ји су пре ме ште ни на
вер ти кал не но са че по ста вље не на за -
штит ну обло гу ре зер во а ра за го ри во, из -
ме ђу ка би не и сан ду ка. Ре зер во ар за го -
ри во „крат ког” ка ми о на знат но је ду жи
од ре ше ња са ACKWX-353 и CCKW-353
и за у зи ма чи та ву ду жи ну про сто ра иза
ка би не по преч но пре ко окви ра во зи ла.
Из ра ђи ва на су два мо де ла тог ре зер во а -
ра – са за штит ном пло чом са пред ње
стра не ре зер во а ра и два гр ла за пу ње ње
и ре зер во ар ко ји је у пот пу но сти об ло -
жен за штит ним пло ча ма и има са мо јед -
но гр ло за пу ње ње. Још је дан мо дел ка -
ми о на био је CCW-353 фор му ле 6x4, ко ји
је по свим оста лим де ло ви ма био стан -
дар ди зо ван са CCKW-353. 

У по чет ној про из вод њи ка ми о ни су
има ли по гон ски мост по знат као „сплит”,
ко ји се про зи во дио у фир ми „Тим кен”.
На кнад но, у про из вод њу су уве де ни по -
гон ски мо сто ви фир ме „Ше вро лет”, по -
зна ти по на зи ву бан џо (banjo). Код обе
под ва ри јан те су зад њи и сред њи по гон -
ски мост стал но укљу че ни, а пред њи се
укљу чи вао пре ма по тре би. 

Ка ми о ни фир ме GMC би ли су, због
ши ро ке упо тре бе, је дан од пре по зна тљи -
вих сим бо ла аме рич ке ору жа не си ле то -
ком Дру гог свет ског ра та. У је ди ни ца ма
су, уме сто по за мр ше ној слов ча но-ну ме -
рич кој озна ци, ка ми о ни би ли по зна ти као
„џи ми“ (Jimmy) или „дво и по тон ци“
(deuce and a half-ton). На на шим про сто -
ри ма уста љен је на зив „џемс“, пре ма мо -
ди фи ко ва ном из го во ру скра ће ни це за
фа бри ку GMC.

То ком ма сов не рат не про из вод ње у
по го ни ма GMC све се чи ни ло да се уште -
ди у вре ме ну и си ро ви на ма. За то су уме -
сто кла сич не за тво ре не ли ме не ка би не
мо де ла 1608 и 1609 (са отво ром за ми -
тра љез) од ју ла 1943. го ди не ка ми о ни из -
ра ђи ва ни са отво ре ном ка би ном мо де ла
1619 – са пре крив ком од плат на и боч ним
за ве са ма. Боч не стра ни це из ра ђе не су од
ме та ла са пре по зна тљи вим по лу кру жним
из ре зом за ула зак и из ла зак из ка би не.
Та ко ђе, због уште да на ме та лу од ав гу -
ста 1942. до фе бру а ра 1944. го ди не те -
рет ни сан дук из ра ђи ван је од др ве не гра -
ђе. На тај на чин се на сва ком во зи лу ште -
де ло чак 450 kg ме та ла, али то ни је оба -
ра ло це ну, јер се ко ри сти ло др во ви со ког
ква ли те та и, у скла ду са ви со ким зах те -
ви ма за ро буст ност, про из вод ња је по ве -
ре на фа бри ка ма ко је су би ле по зна те по

Во зи ло „џемс” из са ста ва Цр ве не ар ми је на ула ску у Бе о град у дру гом по за дин ском 
еша ло ну, ко ји је при сти гао по сле чи шће ња гра да од не мач ких сна га. Бор бе су се за вр ши ле,
па су Бе о гра ђа ни иза шли на ули це да по здра ве осло бо ди о це. (ко лек ци ја Бо ри са Ци гли ћа)

Под при ти ском вла сти тих рат них
по тре ба и на ме ре да се по др же са ве -
зни ци, аме рич ка вла да од лу чи ла се за
исто вре ме ну про из вод њу три слич на
мо де ла ка ми о на но си во сти 2,5 t у три
ве ли ке фа бри ке – у фир ми GMC из ра -
ђи ва ни су ка ми о ни CCKW 352/353 за
по тре бе аме рич ке КоВ, у „Ин тер не ше -
нел Хар ве стер” ка ми о ни М-5Х-6 за
аме рич ку мор на ри цу и ма рин це и у
„Стjу де бе ке ру” мо дел УС6 за по моћ
са ве зни ци ма, пре све га СССР-у. Све
три фа бри ке за јед но то ком ра та про -
из ве ле су ви ше од 900.000 ка ми о на од
2,5 то на. Ве ли ки део рат не про из вод -
ње, чак 562.750 ко ма да, од но сио се на
CCKW 352/353 и раз не де ри ва те
основ них мо де ла.

Модели



из ра ди на ме шта ја и кла ви ра. За тим, до
по чет ка 1945. го ди не сан дук се из ра ђи -
вао ком би но ва но са др ве ним по дом и ме -
тал ним боч ним стра ни ца ма. У за вр шни -
ци рат не про из вод ње, ка да стра те шке
си ро ви не ви ше ни су би ли про блем, у
GM-у су се вра ти ли стан дард ној, пот пу -
но ме тал ној из ра ди. 

Не за ви сно од ме тал не или др ве не
из ра де, сан дук на во зи ли ма CCKW-353
био је ду жи не 3.658 mm, а на мо де лу
CCKW 352 2.743 ми ли ме та ра. По пра ви -
лу, во зи ла са ду жим сан ду ком ко ри сти ла
су се за пре воз љу ди и те ре та, а са кра -
ћим за ву чу ар ти ље риј ских ору ђа и ра -
зних при ко ли ца. У прак си је, ме ђу тим, би -
ло пу но из у зе та ка, за ви сно од при ли ка и
по тре ба. 

На пред њи део во зи ла угра ђен је из -
у зет но ко ри стан че крк фир ме „Хејл”
(Heil) А157-Е3 или „Гар Вуд” (Gar Wood)
GW 225–6225B са вуч ном си лом при на -
мо та ва њу од 10.000 фун ти (4.536 kg). 

За са мо од бра ну од про тив нич ке
ави ја ци је, али и пе ша ди је, део „џем со ва”
био је на о ру жан ми тра ље зом „бра ну -
нинг” (Browning) M2 HB ка ли бра 12,7 ми -
ли ме та ра. На кро ву ме тал них ка би на из -
ра ђен је кру жни отвор на ко ји се угра ђи -
ва ло ми тра ље ско по сто ље. 

У ха ла ма GMC-а ка ми о ни су из ра ђи -
ва ни у ве ли ком бро ју на мен ских де ри ва -

та, од ко јих су нај број ни је би ле ци стер -
не за го ри во од 750 га ло на (2.840 l), ко је
су има ле нео бич но ре ше ње са два за себ -
на ре зер во а ра од 375 га ло на (1.420 l).
Стан дард на ци стер на за во ду из рат не
про из вод ње има ла је је дан ре зер во ар од
700 га ло на (2.660 l). 

Због по сто ја ња ви ше раз ли чи тих
под ва ри јан ти сва ки ка ми он је на та бли
во за ча имао та бли цу са по да ци ма о
основ ној ду жи ни, од но сно ра зли ци из -
ме ђу мо де ла 353 и 353, за тим мо де лу по -
гон ског мо ста, вр сти ка ро се ри је, да ли
во зи ло има че крк...

Не ке раз ли ке де фи ни са не су су фик -
си ма иза осно ве озна ке. Та ко је број 1,
од но сно 2, де фи ни сао мо дел по гон ског
мо ста („сплит” од но сно „бан џо”). А је би -
ла озна ка за ка ми он без че кр ка, Б за ка -
ми он са че кр ком, Д за ци стер ну за го ри -
во без че кр ка и Е са че кр ком, Г за ци -
стер ну за во ду без че кр ка, Х за сан дук са
са мо и звр та чем без че кр ка и Л са че кр -
ком. На при мер, CCKW 353B2 био је ка -
ми он са че кр ком и по гон ским мо стом
„бан џо”. 

Упо тре ба у ра ту
Аме ри кан ци су то ком Дру гог свет -

ског ра та је ди ни има ли пот пу но мо то ри -
зо ва ну ору жа ну си лу и, по ред то га, ви со -
ки ни во уни фи ка ци је, што је знат но
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Ка ми он GMC, 2½ t, 6x6, мо дел CCKW-353
А1/2 (без че кр ка) са за тво ре ном ка би ном,
мо дел 1608, и обич ним сан ду ком

Мо дел CCKW-353 B1/2 (са че кр ком) 
са отво ре ном ка би ном, мо дел 1619, 
и обич ним сан ду ком

Мо дел CCKW-352 А1/2 (без че кр ка) 
са отво ре ном ка би ном, мо дел 1619, 
и обич ним сан ду ком

Мо дел CCKW -353 Х1/2 (са че кр ком) 
са отво ре ном ка би ном, мо дел 1619, 
и сан ду ком са мо и звр та чем

Мо дел AFKWX-353 са за тво ре ном ка би ном,
мо дел 1615, и обич ним сан ду ком

Мо дел AFKWX-353 са отво ре ном ка би ном,
мо дел 1620, и обич ним сан ду ком

Об но ва Бе о гра да 1946. го ди не: „џемс” при мљен из по мо ћи UNRRA у Кнез Ми ха и ло вој ули -
ци. У по за ди ни се ви ди та бла са из вор ним име ном ста ре ка фа не „Ру ски ка фе”. (Фо то-
цен тар „Од бра на”)



олак ша ва ло одр жа ва ње во зног пар ка.
Оста ле уче сни це ра та у знат ној ме ри су
се осло ни ле на тра ди ци о нал на „сред -
ства” – ко ње и чо ве ка и ха о ти чан из бор
мо тор них во зи ла, че сто ци вил ног по ре -
кла. При мер за то су Нем ци ко ји су нај -
ве ћи део ар ти ље ри је по ве ри ли коњ ској
ву чи. Мо тор на во зи ла при ку пља ли су где
су сти гли, па су сли ке не мач ких ко ло на
го то во по ка зни при мер са не ке пред рат -

не из ло жбе ау то мо би ла. Аме рич ке ко ло -
не из гле да ле су уни фор ми са но – би ла је
ре ка „џем со ва”, ко ји су слу жи ли у свим
ге о граф ским ко ор ди на та ма Дру гог свет -
ског ра та. 

По сле де сан та у Нор ман ди ји, ју на
1944. го ди не, аме рич ке ди ви зи је ре ла тив -
но бр зо су осло бо ди ле знат не де ло ве
Фран цу ске и у про до ру пре ма ис то ку
има ле су вр ло рас тег ну те прав це до ту ра

29

77

Ин жи ње ри ја Ју го сло вен ске ар ми је у град њи же ле знич ке пру ге Зе ни ца –Ла шва са по крет -
ном ком пре сор ском ста ни цом Л`Роа 210 Г-2 при мље ном пре ко по мо ћи UNRRA (Фо то-
цен тар „Од бра на”)

Парада у Београду октобра 1946: „џемсови” инжињерије Команде тенковских и мотори-
зованих јединица (Фо то-цен тар „Од бра на”)

Мо дел CCKW-353 D1 ци стер на за го ри во 
са за тво ре ном ка би ном мо де ла 1608

Мо дел CCKW-353 D1 ци стер на за го ри во
са отво ре ном ка би ном мо де ла 1619

Мо дел CCKW-353 D1 ци стер на за во ду 
са за тво ре ном ка би ном мо де ла 1608

Мо дел CCKW-353 D1 ци стер на за во ду 
са отво ре ном ка би ном мо де ла 1619

Ка ми он GMC, 2½ t, 6x4 мо дел CKW-353 
са за тво ре ном ка би ном мо дел 1608 
и обич ним сан ду ком

Ау то мо бил за пре воз мо сто ва CCKW-353
„бол стер”



под ко ман дом пот пу ков ни ка Гер ма на
Кор нчши ко ва. Хри бар је све до чио да су
глав ни ну тех ни ке пу ка чи ни ли ка ми о ни
„џемс” у јед ном ба та љо ну и ЗИС-ови, но -
си во сти три то не, у три ба та љо на. Тре ба
има ти од ре ђе ну ре зер ву у ве зи са иден -
ти фи ка ци јом во зи ла из са ста ва Цр ве не
ар ми је тог до ба, јер су у од но сну на „џем -

са”  знат но број ни ји би ли ка ми о ни „сту -
де бе кер УС6”, ко ји су на пр ви по глед би -
ли вр ло слич ни. На и ме, Цр ве на ар ми ја је
у рат ним го ди на ма до би ла из аме рич ке
по мо ћи чак 114.500 „стју де бе ке ра” и са -
мо 6.700 „џем со ва”. Њи хо ве бор бе не је -
ди ни це у бор ба ма у Ср би ји ко ри сти ле су
„стју де бе ке ре” за ву чу ар ти ље риј ских
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до је ди ни ца на пр вој ли ни ји фрон та. С
об зи ром на то да се ни су оства ри ли пла -
но ви до ла ска до ве ли ких лу ка у Бел ги ји и
Хо лан ди ји, пре воз те ре та мо рао се обез -
бе ди ти по сто је ћим сред стви ма, па је ор -
га ни зо ван из у зе тан кон вој, на зван „Ред
бол експрес” (Red ball express). У основ -
ни, пре ко чи та ве Фран цу ске про те за ла
се ве ли ка са вр ше но ор га ни зо ва на ко ло -
на ко ја је бр зо ис кр ца ва ла те рет на од ре -
ди шта и вра ћа ла се на зад на мо сто бран
по но ву по шиљ ку. У тој ко ли ни „џем со ви”
су би ли нај број ни ји ме ђу го то во 6.000 ка -
ми о на ко ли ко се ко ри сти ло на вр хун цу
ра да кон во ја (ко ји су стал но те кли од 25.
ав гу ста до 16. ок то бра 1944. го ди не). 

До ла зак у Бе о гра ду
Пр ви „џем со ви” по ја ви ли су се на

ули ца ма Бе о гра да по сле осло бо ди лач ког
ју ри ша Цр ве не ар ми је и НОВЈ, ок то бра
1944. го ди не. То су би ли ка ми о ни из са -
ста ва по за ди не 3. укра јин ског фрон та,
ко ји су слу жи ли за до тур из по за дин ских
скла ди шта. Од мах по сле ула ска у Бе о -
град, је ди ни це НОВЈ на ста ви ле су кре та -
ње пре ма Сре му и пре у зе ле на се бе за -
да так бор бе на фрон ту у рав ни ци. Је дан
од нај ве ћих пр о бле ма на ко је су на и шле
ге рил ске је ди ни це не вич не фрон тов -
ском ра то ва њу, би ле су по тре бе ло ги -
сти ке за пре во зом све ве ћих ко ли чи на
му ни ци је, хра не и оста лих по тре ба. За
пре воз од по за ди не до фрон та пар ти зан -
ске је ди ни це има ле су на рас по ла га њу
ма ли број у ра ту ис тро ше них ка ми о на из
рат ног пле на. 

За бри гу о ау то мо бил ском пре во зу,
у је сен 1944. го ди не у Бе о гра ду, фор ми -
ра на је Ау то ко ман да НОВЈ. Њен пр ви на -
чел ник био је пу ков ник Ар тур Хри бар,
пред рат ни офи цир, ко ји је у ме мо а ри ма
под на сло вом „Ти тов ван пар ти јац” на вео
да је то ком пре у зи ма ња ду жно сти за пи -
тао вр хов ног ко ман дан та Ти та: „ Где су
мо то ри зо ва не је ди ни це ко ји ма ћу ко ман -
до ва ти?” До био је оштар од го вор: „Ти то
ме не пи таш? Ти си ко ман дант, ти мо раш
зна ти где су тво је је ди ни це. Имаш ко ла
и ку ри ра, ве ли ки уред у ста ром Ге не рал -
шта бу, то је за по че так до вољ но”.

С об зи ром на то да до ма ћих ре сур -
са ни је би ло, по моћ је за тра же на од Цр -
ве не ар ми је, ко ја је при вре ме но прет по -
чи ни ла фрон тов ски ау то мо бил ски пук

По гон ска гру па....................................... бен зин ски мо тор GMC 270, сна ге 93 КС
Мак си мал на бр зи на........................................................................................72 km/h
По тро шња го ри ва на 100 km..............................................................................33 kg
Ре зер во ар за го ри во................................................................... 151,41 l (40 га ло на)
Нај ве ћа до зво ље на ма са ву че ног те ре та.....................................................2.041 kg
Нај ве ћа до зво ље на но си вост........................................................................2.268 kg
Ма се:
– ма са са сан ду ком без че кр ка (А1/2)...........................................................4.695 kg
– ма са са сан ду ком и са че кр ком (Б1/2)........................................................5.012 kg
– ма са на то ва ре ног во зи ла А1/2...................................................................7.121 kg
– ма са на то ва ре ног во зи ла Б1/2....................................................................7.439 kg
Ди мен зи је:
– ду жи на А1/2...............................................................................................5.867 mm
– ду жи на Б1/2................................................................................................6.860 mm 
– нај ве ћа до зво ље на ви си на са те ре том и кров ним лу ко ви ма, 

без ци ра де ......................................................................................................2.311 mm
– нај ве ћа до зво ље на ви си на са те ре том и ци ра дом на 

кров ним лу ко ви ма.....................................................................................2.721 mm
– нај ве ћа до зво ље на ви си на са те ре том и на ме ште ним 
по сто љем за ми тра љез ...............................................................................2.972 mm
– кли ренс..........................................................................................................251 mm

Тактичко-технички подаци CCKW 353

Ау то мо бил-ци стер на за го ри во CCKW 353 из по мо ћи UNRRA то ком ра до ва на же ле знич кој
пру зи из ме ђу Ла шве и Как ња 1947. го ди не. На вра ти ма „џем са” ви ди се ла ти нич на 
и ћи ри лич на скра ће ни ца ЈЖ и сим бол омла дин ске пру ге (Фо то-цен тар „Од бра на”)



ору ђа, пре воз љу ди и ра зних те ре та, али
и „џем со ве”, што се мо же до ка за ти фо -
то граф ским сним ци ма Цр ве не ар ми је у
Бе о гра ду. С об зи ром на то да су у до ку -
мен ти ма ка ми о ни углав ном при ка зи ва ни
по но си во сти са да се мо же те шко по твр -
ди ти да ли су ка ми о ни од две и по то не
„џем со ви” или „стју де бе ке ри”. 

Ау то мо бил ски пук 3. укра јин ског
фрон та је у зи му 1944/45. го ди не имао

Ма ђар ској и са со бом по ву кле ба та љон
„џем со ва”, а за по др шку Срем ском фрон -
ту при вре ме но су оста ви ле са мо ЗИС-
ове, ко ји су се је два одр жа ва ли у по кре -
ту, због пот пу не ис тро ше но сти. Сре ди -
ном мар та и ЗИС-ови су оти шли за глав -
ни ном Цр ве не ар ми је на се вер, а за
Срем ски фронт оста ли су са мо ка ми о ни
из пле на. Хри бар у ме мо а ри ма на во ди да
је од на чел ни ка Ге не рал шта ба ге не ра ла
Ар са Јо ва нови ћа до био са гла сност да оде
у Ма ђар ску, у ко манд ну 3. укра јин ског
фрон та, и да, ка ко зна и уме, обез бе ди
ка ми о не. 

Хри бар је на пут кре нуо  са три ка -
ми о на у ко ји ма су би ли бе о град ски так -
си сти и ме ха ни ча ри, ва ри о ци и елек три -
ча ри. У пар ти зан ским је ди ни ца ма би ло је
ма ло во за ча, па се Хри бар од лу чио да
при ку пи три де се так так си ста за ко је ка -
же да су би ли „про ниц љи ви и ко рум пи ра -
ни љу ди, ка кви мо гу би ти са мо так си сти
у ве ли ком гра ду”. Њи ма је обе ћа но да ће,
уко ли ко оба ве за да так, до би ти до зво ле
за так си-слу жбу. 

Хри бар је до де ли о ге не ра ли ма Стра -
хо ву и Шам ха ло ву, ко ман дан ту и за ме ни -
ку ко ман дан та мо то ри зо ва них је ди ни ца
фрон та, ор де не Пар ти зан ске зве зде I ре -
да, а по сле се при дру жи о сла вљу ко је се
за вр ши ло „по кло ном” – ге не рал Стра хов
одо брио је да се по зај ми 30 „џем со ва”,
ко је су так си сти пре ба ци ли у зе мљу. Иа -
ко је тре ба ло да се ти ка ми о ни вра те, по -
сле ра та за др жа ни су у Ју го сло вен ској ар -
ми ји. 

Осим на ис то ку зе мље, „џем со ви”
су 1944. го ди не би ли и у са ста ву ба зе
НОВЈ у Ба ри ју, пре ко ко је су снаб де ва не
је ди ни це у зе мљи и Ау то-шко ли НОВЈ у
Гра ве ни. У то вре ме „џем со ви” су би ли
рет кост у при је му тех ни ке из бри тан ске
по мо ћи, јер се по тој ли ни ји снаб де ва ња
пре у зи ма ла углав ном тех ни ка бри тан -
ске и ка над ске про из вод ње и во зи ла ма -
ле но си во сти, ко ја су по про це ни са ве -
зни ка би ла по треб на пар ти за ни ма у
при о бал ном по ја су са сла бом пут ном
мре жом. 

Из аме рич ких ви шко ва
До дат ни из вор „џем со ва” би ла је

по моћ Ује ди ње них на ци ја кроз про грам
UNRRA (United Nations Relief and
Rehabilitation Administration) пре ко ко јег
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ви тал ни зна чај за до тур је ди ни ца ма на
Срем ском фрон ту. Над ле жност над ау то -
мо бил ским са о бра ћа јем је од ја ну а ра
1945. го ди не пре у зе ло но во фор ми ра но
Са о бра ћај но оде ље ње Ко ман де по за ди -
не По ве ре ни штва на род не од бра не. Из -
ра ђе на су пр ва пра ви ла ко ја су де фи ни -
са ла по тре бе, али но во оде ље ње оста ло
је без во зи ла, јер су је ди ни це 3. укра јин -
ског фрон та оти шле на се вер у бор бе у

Ау то мо бил „џемс” на ве жби 1948. го ди не: за зад њи део во зи ла по ста вљен је ви се ћи 
при бор за де кон та ми на ци ју зе мљи шта су вим хлор ним кре чом, на ба вљен из СССР-а. 
По слу га је руч но из ба ци ва ла креч кроз отвор при кључ ка за ра се ја ва ње. 
(Фо то-цен тар „Од бра на”)

Инжињерија Југословенске армије са покретном компресорском станицом на шасији
„џемса”, 1947.  у Босни (Фото-центар „Одбрана”)



су зе мље које су стра да ле у Дру гом свет -
ском ра ту при ма ле од 1945. до 1947. го -
ди не по моћ у хра ни, го ри ву, оде ћи, ле ко -
ви ма, али и мо тор ним во зи ли ма. У пр вом
та ла су по мо ћи, ле та 1945. го ди не, Аме -
ри кан ци су пред став ни ци ма UNRRA-е
да ли ве ли ке ко ли чи не „џем со ва”, ко ји су
би ли ускла ди ште ни код Мар се ља. Та во -
зи ла ни су би ла у нај бо љем ста њу јер су
их за при мо пре да ју но вим ко ри сни ци ма
при пре ма ли вој ни ци, ко ји су од бро ја ва -
ли по след ње да не до де мо би ли за ци је, а
и рат ни за ро бље ни ци. Обе ка те го ри је
„ме ха ни ча ра” ство ри ле су пу но ште те на
во зи ли ма. При том су то ком пре во за та
во зи ла и оште ћи ва на, а део је „не стао” –
укра ден је и про дат ци ви ли ма. На ли сти
во зи ла пре да тих ју го сло вен ским вла сти -
ма би ло је 10.363 те рет них ау то мо би ла,
углав ном „џем со ва” из аме рич ких ви -
шко ва. 

Иа ко су во зи ла при мље на пре ко
UNRRA би ла при мар но пред ви ђе на за
ци вил не на ме не, део тех ни ке пре дат је
ар ми ји. До ду ше, у по сле рат но вре ме об -
но ве зна тан део ак тив но сти Ју го сло вен -
ске ар ми је био је усме рен на вој но-ци -
вил не по тре бе, на при мер на рад гра ђе -
вин ских је ди ни ца на пу те ви ма, пру га ма,
чи шће њу ру ше ви на и слич ним по сло ви -
ма. За то се не мо же ре ћи да су „џем со -
ви” са ре ги стар ским та бли ца ма Ју го сло -
вен ске ар ми је би ли „оту ђе ни” од об но ве
др жа ве. 

До дат не ве ли ке ко ли чи не „џем со ва”
за ЈНА до шле су 1947. и 1948. го ди не из
аме рич ких ви шко ва из Ау стри је. По чет -
ком де мо би ли за ци је рат них је ди ни ца, ка -
да су се аме рич ки вој ни ци вра ћа ли ку ћи
у САД, во зи ла су пре да та у са бир не цен -
тре за про да ју тре ћим ко ри сни ци ма. 

Аме ри кан ци су про да ва ли ка ми о -
не по по вољ ној це ни у вре ме ка да је мо -
то ри за ци ја Ју го сло вен ске ар ми је за ви -
си ла од скром не ко ли чи не во зи ла на -
сле ђе них из ра та (ко ја су би ла ис тро -
ше на и без ре зер вних де ло ва), па су
„џем со ви” до бро до шли за по пу ну. Они
су по ста ли је дан од осло на ца до ма ће
мо то ри за ци је. Пр вен стве но су ко ри -
шће ни за ву чу ар ти ље риј ских ору ђа, за -
тим за пре воз му ни ци је, људ ства и чвр -
стог те ре та. ƒ

(Наставак у идућем броју)
Алек сан дар РА ДИЋ
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При пад ни ци 
46. па до бран ског 
ба та љо на у „џем су”
по сле Шу ма диј ског
ма не вра 1949. го ди не
(Фо то-цен тар 
„Од бра на”)

Смо тра по сле Шу ма диј ског ма не вра 1949. го ди не: пр во во зи ло у ко ло ни је „џемс” са по -
чет ка про из вод ње 1941. го ди не, што се ви ди по ма лој та бли ци са име ном фир ме GMC
из над ре шет ки за за шти ту хлад ња ка. Во зи ло је ве ро ват но при па да ло Цр ве ној ар ми ји
(Фо то-цен тар „Од бра на”) 

Панчево 1950. године: „џем сови” са знаком артиљерије на вратима (Фо то-цен тар 
„Од бра на”)



Bелики талас „џемсова” при-
мљен је педесетих година из
војне помоћи САД, кроз про-
грам MDAP, покренут за подр-

шку савезничким оружаним снагама у
време Хладног рата. Та возила потица-
ла су из ратне производње, али су пре
слања у Југославију прошла кроз гене-
рални ремонт. Према процени ЈНА,
радови су солидно изведени, па се ко-
ришћена техника могла сматрати но-
вом. Осим доброг техничког стања,
обезбеђене су велике количине резер-
вних делова.

Изузетно важна за ЈНА била су
разна наменска возила израђена на
бази „џемса” – од аутомобила цистер-
ни за гориво и воду, возила за декон-
таминацију, разне технике за потоње-

ре и грађевинце... Сличну технику до
почетка педесетих година ЈНА је има-
ла само у симболичним количинама.

Из америчке војне помоћи
У извештају о војној помоћи САД

од 1951. до 1957. године, припремље-
ном у Одељењу за пријем војне помо-
ћи 28. марта 1958, наводи се да је при-
мљено десетине подваријанти GMC-а.
У наоружање КоВ-а ЈНА уведено је
8.260 камиона у основној конфигура-
цији, затим 497 возила са самоистова-
ривачем, 202 компресорске станице,
58 кранова, 32 ауто-радионице „А” и
„Б” М8, 32 цистерне за воду од 700 га-
лона, 30 артиљеријских радионица М9,
23 електричне радионице М18 и ма-

шинске „А” М16, 21 инструментална
радионица М10, 19 радионица за по-
правку радио-уређаја, 17 радионица за
стрељачко наоружање М7, 15 радио-
ница за поправку каблова, 14 радиони-
ца за средства везе, 12 возила балстер
за вучу приколица за понтонске мо-
стове и остале потребе инжињерије
(према документима ЈНА возила су би-
ла у „eрборн” подваријанти прилаго-
ђеној за превоз авионом), пет радио-
ница за заваривање М12А1, четири
покретне радионице за поправку ра-
дара М30 (изворно радионице за сред-
ства везе), три машинске радионице
„Ц” М16... Осим камиона, примљене
су знатне количине приколица разне
намене, 131 постоље М36 за митраљез
12,7 mm, један чистач снега и друго. 
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ШЕСТ ДЕЦЕНИЈА
УПОТРЕБЕ

Доказ врлина „џемса”, и значаја који је имао за ЈНА, представља увод у службени 
приручник „Камион GMC” из 1956. године, који садржи вредносну процену 
неуобичајену за службену литературу: „Солидна конструкција, једноставни и 
практични уређаји за управљање и три погонска моста омогућавају сигурност 
употребе вoзила у готово свим теренским и временским условима”. 
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Наменски су за потребе РВ из аме-
ричке помоћи примљене стотине „џем-
сова” у основној конфигурацији, затим
возила за послуживање горивом и ма-
зивом од 660 галона (око 2.500 l) и 750
галона (2.835 l), 16 возила са дизалицом
за превоз авио-бомби М27, носивости
4.000 фунти (1.815 kg), четири покрет-
не метеоролошке станице, једна по-
кретна метео-радио станица SCM-1A,
противпожарна возила са 2.000 l течно-
сти, покретна фото-лабораторија и ра-
зна остала наменска возила. 

Посебан део набавке представља-
ли су радио-уређаји, уз које у конач-
ном извештају о пријему америчке вој-
не помоћи нису приказана возила. Из-
весно је да су јединице везе део тех-
нике примиле са надоградњама на
„џемсовима” и приколицама – на при-
мер 18 комада радио-телепринтера
AN/GRC-26A у листи технике за КоВ и
15 комада истих уређаја за потребе
РВ. По тактичко-техничком подсетни-
ку ЈРВ из 1956. године, реч је о уређају
снаге 40 W предвиђеном „за везу ви-
ших штабова”, домета 300 km у теле-
фонији и 1.600 km у телеграфији. При-
јемни таласни опсег био је 1,5–18 MHz
и предајни 2–18 MHz. На „џемсовима”
је било 10 радио-станица SCR-399, до-

мета 160 km у
телефонији и
400 km у теле-
графији. Уре-
ђаји великог
домета по пр-
ви пут су омо-
гућили развој
п о к р е т н и х
центара везе,
који је требало
да обезбеде
комуникације
између Гене-
ралштаба, вој-
них области и
армија. 

Када је
1958. године
завршен при-
јем технике по програму војне помоћи,
само у саставу ЈРВ налазило се 144
„џемса” са радио-станицама различи-
тих модела. У ваздушном осматрању,
јављању и навођењу на „џемсовима” су
биле прве покретне радарске станице
са осматрачким радаром AN/TPS-1D и
висинским радаром AN/TPS-10D. 

У санитету су коришћени покрет-
ни флуорограф, хладњача за превоз
крви, возило за обдукцију лешева, а у

варијанти ветеринарског возила за
превоз болесних коња... Свестраних
„џемсова” био је у свим родовима и
службама ЈНА. 

Долазак више од 10.000 „џемсова”,
уз већ постојећа возила те марке, обез-
бедило је бар делимично унификован
возни парк ЈНА у педесетим годинама.
Расходована су возила из плена, па је
уклоњена ноћна мора техничке службе
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Ешалон пешадије укрцан у „џемсове” испред хотела Москва, 

на паради одржаној 1951. године 

Искрцавање „џемса” из десантног тенконосца 

на вежби поморског десанта 1951. године



– десетине различитих возила без до-
кументације и резервних делова. 

Регистарске таблице ЈНА носили
су „џемсови” са формулом погона 6×6
и 6×4, са чекрком за извлачење и без
чекрка. Листа наменских подваријанти
била је дугачка, па су у именицима мо-
торних возила у ЈНА читаве странице
„припадале” разним подваријантама
„џемса”. У основи, возила CCKW
352/352B1 и CCKW 353/353B1, са по-
гонским мостом „сплит” или „банџо”,
са и без чекрка, комбинована су са раз-
личитим надграђима. У инвентару ЈНА
били су и „џемсови” 6×4 CCW-353 са
погоном само на два погонска моста и
AFKWX 353 са кабином изнад мотора. 

Због недостатка наменских трак-
тора за вучу тешких оруђа понекад се
од њих тражило превише – у другој по-
ловини педесетих година „џемсови” су
предвиђени за вучу противавионске ар-
тиљерије великог калибра. Возило вуч-
не снаге 2.200 kg требало је, одлуком
претпостављених, да вуче ПАТ 90 mm
М1 масе 8.560 килограма. У извештају
о борбеној готовости VII армијске
области из 1956. године наведено је да
„џемс”, када вуче оруђе од 90 mm, мо-

15. јул 2013.28

Возни парк логистике ЈРВ на месту дислокације током маневра 1953. 

године. У средини је аутомобил цистерна за гориво CCKW 353 од 4.000 l, 

а у позадини од 3.000 литара

Одељење ПАТ 37 mm М39 и „џемс” на маневру 1953. године 

Јединица инжињерије са „џемсовима” на маневру 1953. године 

Осим CCKW 352/353, у ЈНА су
служила и релативно ретка возила у
односу на главне представнике по-
родице. То су били AFKWX
353/353B1 COE (Cab-Over-Engine –
кабина изнад мотора), којих је про-
изведено само 7.232 примерка. По-
четно слово А односило се на покре-
тање производње 1942. године. На
први поглед AFKWX 353 су се битно
разликовали од стандардних „џем-
сова”, али су осим кабине имали пот-
пуно унифициране делове као и
основни модел CCKW 353. Та возила
израђивана су у подваријантама са
затвореном металном и отвореном
кабином са платненим кровом и са
теретним сандуком од 15 и 17 фита.  

У ЈНА су користили AFKWX
353/353B1 са погонском мостом
„банжо”, са и без чекрка, као основ-
но возило „сандучар”, затим покрет-
ни флуорограф, радионицу ТК04-055
итд. 

С КАБИНОМ ИЗНАД МОТОРА



ра на генералну поправку после само
5.000–6.000 пређених километара, уме-
сто после 40.000 километара. Због пре-
тешког захтева који је постављан пред
то возило, процењивало се да би сред-
ња противавионска артиљерија у рату
била практично непокретна. 

Домаће варијанте
Накнадно је, због већих потреба

за покретним радионицама, део „џем-
сова” у домаћим предузећима препра-
вљен у радионичке каросерије. Радио-
ничке каросерије М50 израђене су у
фабрици „Петар Драпшин”, М58 и
М58Б у београдском „ИМТ”-у, а „Каро-
серија” из Љубљане и радионица М52
имала је каросерију немачке фирме
„Матра”. 

Један од домаћих пројеката била
је покретна механизована пекара са
ознаком М-309, предвиђена за мото-
механизовану пекарску чету „укрцану”
на „џемсове”. Следовање хлеба треба-
ло се обезбедити са три месионице на
три возила, шест покретних парних
пећи на двоосовинској приколици и
две приколице – цистерне за воду, ко-
је су вукли „џемсови”. За чету се „тре-
бовало” 10 „џемсова”.

Један од покушаја да се то возило
побољша била је замена оригиналног
мотора GMC, модел 270, са дизел-мо-
тором са ваздушним хлађењем. Почев
од 1953. године Институт машинства
Војнотехничког института радио је па-
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Тршћанска криза у јесен 1953. године: „џемсови” и хаубичка батерија 105 mm М18 

у Зони Б код Шкофје Локе 

Парада на аеродрому Земун 1954. године, одржана у част председника Турске Џелала 

Бајара: „џемсови” вуку противавионске топове 37 mm М39 („Крила армије”) 

Колона возила везе у рејону Тузле 1954. године 

Земаљски радарски уређај за
навођење авиона при приближавању
аеродрому – GMC AN/CPN-4, био је
на камиону „џемс” са надграђем и
две приколице. Систем су чинила
два радара – за осматрање, домета
66 km, и за прецизно одређивање
правца и висине, домета 18,5 km,
оба смештена у приколице. Систем
за везу имао је четири радио-уређа-
ја и два радио-гониометра. Систе-
мом AN/CPN-4 наводила су се три
авиона истовремено са интервалима
од око једне минуте. За рад је било
потребно 12 послужилаца. 

РАДАР ЗА СЛЕПО СЛЕТАЊЕ



ралелно на више потенцијалних мото-
ра за замену. У почетку највише се
очекивало од мотора немачке фирме
KHD (Kloeckner-Humbolt-Deutz), код
нас познати „Дојц”, али су проверени
и „Саурер”, ИРАТ, „Берлие”. 

Од 1953. до 1955. године проведе-
на су зимска и летња теренска испити-
вања у врло тешким климатских и те-
ренским условима, на путевима Црне
Горе и Словеније, са теретом, приколи-
цама и без њих. Према елаборату је
констатовано да је промена мотора на
„џемсу” могућа са мањим изменама и
да, на пример, мотор фирме KHD има
предност у односу на GMC-ов у погледу
економичности и сигурности погона на
режиму високих и ниских температура.
Као проблем су се појавиле пукотине на
свим главама мотора. У наставку рада
на пројекту замене мотора предност је
добио мотор фирме „Саурер”, због уни-
фикације која се очекивала са лицен-
цном производњом тог мотора за по-
требе камионског програма фабрике
ФАП. Коначна одлука из 1958. године
била је негативна, јер је процењено да
се мотор може уградити, али да би то
био нерентабилан потез због лошег
стања трансмисије „џемсова”. 

Разматрана је уградња протива-
вионског митраљеза 12,7 mm „брау-
нинг” на домаћу платформу. Затим су,
1957, израђени прототипови чистача
снега с плугом... 

Доказ врлина „џемса” и значаја
који је имао за ЈНА представља увод у
службени приручник „Камион GMC”
из 1956. године, који садржи вредно-
сну процену неуобичајену за службе-
ну литературу: „Солидна конструкци-
ја, једноставни и практични уређаји за
управљање и три погонска моста омо-
гућавају сигурност употребе вoзила у
готово свим теренским и временским
условима”. 

Смена генерација
Замена тих возила протегла се то-

ком више деценија, иако су од 1958.
године у наоружање уведени теретни
аутомобили ФАП 13 и ТАМ 4500 из
домаће производње. Потребе ЈНА за
возилима биле су велике, па се нова
техника користила истовремено са
старом, све до потпуног утрошка тех-

15. јул 2013.

Аутомобил цистерна за гориво CCKW 353 од 4.000 l за попуну горивом авиона „моски-

то Мк38” из 103. извиђачког пука, 1955. године на аеродрому Батајница 

Моторизована пешадија ЈНА – извлачење „џемса” из блата уз помоћ 

људске снаге. Возило са фотографије има чекрк за озбиљније заглављивањe 

Тенкови М47 „патон II” и „џемсови” на вежби 1956. године у Словенији 
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Почетком педесетих година једи-
нице АБХО добиле су на бројности и
значају у складу са проценама да би у
случају рата била вероватна примена и
нуклеарног и хемијског наоружања. Из
америчке помоћи примљено је неколи-
ко „џемсова” М4 за деконтаминацију. 

Техника за службу АБХО била је
врло скромна, па је покренут развој
цистерне за „дегазацију и посипање
бојним отровима”, под пројектном
ознаком М-107. Машински институт
ВТО израдио је 1953. године техничку
документацију за возило на бази „џем-
са”, али је из практичних разлога од-
лучено да се прототип изради на бази
цивилне цистерне за комуналне по-
требе, која се производила у „Ватро-
спрему” у Београду. 

После више покушаја да се дође
до погодног решења, одлучено је да се
производи аутомобил цистерна за де-
контаминацију АЦД-М8 америчког по-

рекла. Пробна партија израђена је
1957. године и уследила је серијска
производња – од 1958. до 1962. годи-
не. Израђено је најмање 364 АЦД-М8
преправком стандардних CCKW-353
B1 са покривеном металном кабином.

Цистерна М8 носила је 2.000 l во-
де. На возилу је била мешалица, која
је служила за брже растварање мате-
ријала за деконтаминацију. Уз АЦД-
М8 је ишла приколица носивости три
тоне, са три шатора за деконтамина-
цију људи зими, са грејачем течности
(загрејан раствор знатно брже уклања
радиоактивну прашину, бојне отрове
и узрочнике заразних болести) и при-
бором за деконтаминацију људи (ту-
шеви) и техничких средстава. У прибо-
ру АЦД-М8 на „џемсу” и приколици
била су разна средства за деконтами-
нацију – два гумена резервоара за во-
ду, хидро-пулт, заштитна средства
(шест комбинезона, 16 кецеља, по 22

пара чизама и рукавица), три шатор-
ске пећи, 160 пешкира, 24 сунђера, за-
тим три канте алкохола, хлорамин,
хлорни креч, детерџент... 

Због великог утрошка воде у про-
цесу деконтаминације, јединице АБХО
имале су и аутомобил-цистерну за во-
ду АЦВ-М10 са приколицом израђива-
ном такође по америчком предлошку,
преправком CCKW-353 B1. У резерво-
ару на возилу носило се 2.500 l воде и
још толико у приколици. 

Иако су потребе АБХО почетком
шездесетих година за попуном техни-
ком биле велике, производња АЦД и
АЦВ прекинута је због недостатка
„џемсова” и процене да с обзиром на
старост то неће бити перспективно
возило. Осим цистерни, јединице АБ-
ХО су од 1956. године користиле во-
зила „џемс” са домаћим уређајем за
деконтаминацију хлорним кречом. 

ВОЗИЛА ЗА АБЕХАЈЦЕ

Аутомобил-цистерна за деконтаминацију М-8 на вежби 

1967. године: чета тенкова Т-34 на деконтаминацији 

после симулираног нуклеарног удара „плаве” стране



ничких ресурса „џемсова”. Из наору-
жања су повучени у већим количинама
током седамдесетих година. Углавном
су продати преко Сабирно-продајних
центара на цивилном тржишту. У вре-
ме када се подржавао развој приват-
ног малог предузетништва, „џемсови”
су неретко постали родоначелници
приватних превозничких фирми. 

Обнова возног парка постепено је
проведена седамдесетих године и по-
четком осамдесетих, па су „џемсови” у
основном моделу теретног аутомоби-
ла постали реткост. Наменски модели
још увек су били од користи јер су у
пракси прелазили скромну километра-
жу и углавном су солидно чувани и
одржавани. У време када је припрема-
на последња велика реорганизација
ЈНА, 1986. године, у армијском фонду
још увек се налазило око 2.000 „џем-
сова”. Од тог броја у јединицама је би-
ло око 600 комада покретних радиони-
ца са средствима произведеним изме-
ђу 1936. и 1941. године. 

Последњи „џемсови” остали су у ин-
вентару све до почетка 21. века – најче-
шће као покретне радионице затечене у
позадинским јединицама. Тек у великом
чишћењу инвентара Војске Србије, то-
ком реорганизација проведених у првој

15. јул 2013.32

Инжињерија ЈНА добила је 202
компресорске станице Л’Роа (Le
Roi) на возилу „џемс”, које су служи-
ле за радове у путоградњи, мостро-
градњи, запречавању, фортифика-
цији, водоснабдевању, грађевинар-
ству... Постојала су два модела ста-
ница – 210 Г-2, покретана четверо-
тактним мотором од 66 КС, и 105
ГА, са мотором од 34 КС. У сандуци-
ма на „џемсу” смештене су разне
пнеуматске алатке – чекић за буше-
ње, за разбијање, за закивање, пне-
уматски ашов, сврдло... 

КОМПРЕСОРСКЕ СТАНИЦЕ

Покретна радионица CCKW 353 

са металним надграђем СТ6 

Покретна механичарска радионица GMC

сачувана за Војни музеј (А.Радић)

деценији 21. века, коначно су расходо-
вани и последњи примерци. ƒ

(Крај)

Александар РАДИЋ
Фотографије Медија центар „Одбрана”

Вежба инжињерије код Карловца: 

превоз скелом CCKW 352 и топа 76 mm M42



15. август 2013.26

П
репознатљив изглед „Бело-
вог” модела 47 са кабином
облика рибљег ока, мотором
са отвореном уградњом и
решеткастим „остатком” ле-

телице познат је свима који су се сме-
јали гледајући филм „MASH” о дого-
довштинама америчких санитетлија у
Корејском рату. Уствари, варијанта ко-
ја је коришћена у снимању филма ушла
је у производњу тек када је у Кореји
закључено примирје1953. године. Не-
зависно од тог детаља, модел 47 има
посебно место у историји као први хе-
ликоптер који је произвођен у великим
количинама. 

Први прототип полетео је 8. де-
цембра 1945. године. Америчке ору-
жане снаге обезбедиле су велике по-
руџбине. У војној служби Bel 47 добио
је генеричку ознаку Х-13 и званичан
назив према индијанском племену Си-
јукси. У сва три вида оружаних снага

САД „белови” су коришћени примарно
за обуку и одржавање везе. После ви-
ше модификација, карактеристичан
изглед достигнут је са моделом 47G из
1953. године. 

Посебан правац у развоју био је мо-
дел 47Ј „ренџер” (Ranger), са кабином са
три седишта за путнике и издвојеним пи-
лотским седиштем и затвореним трупом
и закапотираним мотором. Два посебно
уређена примерка модела 47Ј, са војном
ознаком УХ-13Ј, били су први председ-
нички хеликоптери у америчкој историји
– 12. јула 1957. године у Вашингтону
председник Двајт Ајзенхауер био је пут-
ник у летелици из састава 1401. одеље-
ња РВ САД. 

Осим у матичној фабрици у САД,
модел 47 произвођен је по лиценци у
Италији, у фабрици „Агуста”, затим у Ве-
ликој Британији у „Вестланду”
(Westaland) у сарадњи са „Агустом” и ја-
панском фирмом „Кавасаки” (Kawasaki).

Х е л и к о п т е р и „ а г у с т а  б е л ” у  Ј Р В  и  П В О

Од 1960. до 1966. године у
ЈРВ и ПВО коришћено је
пет примерака
хеликоптера „агуста бел”
(Agusta Bell) 47Ј
и два 47Г за потребе
потраге за налазиштима
урана. Високи захтеви 
који су постављани пред
људе и технику на тим 
задацима доводили су до
удеса. Док су AB 47J/G 
летели са ознакама ЈРВ 
и ПВО остварили су 5.948 
часова и 48 минута 
налета, што се може 
сматрати изузетно 
високим налетом, 
с обзиром на период 
од пет година службе.

У ПОТРАЗИ ЗА УРАНОМ
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Први југословенски војни

пилоти хеликоптера

Прва два пилота ЈРВ која су про-
шла обуку за пилоте хеликоптера ле-
тела су на Х-13. Били су то Никола Јо-
вић, звани Коке и Никола Ђорић из
119. пука ЈРВ. Они су кроз програм
америчке војне помоћи (од јануара до
априла 1953. године) савладали курс у
бази Сан Маркос у Тексасу у 3585. вин-
гу за обуку пилота авиона за везу и хе-
ликоптера (3585th Pilot Training Wing –
Liaison-Helicopter). Основну обуку има-
ли су на Х-13, а затим су прешли на
Х-19 (ознака РВ САД за „сикорски 55”).

У то време већ су вођени прегово-
ри за набавку првих хеликоптера за ЈРВ
кроз програм војне помоћи. Предло-
жена је испорука хеликоптера „сикор-
ски 51” (Х-5 у РВ САД) из британске ли-
ценцне производње. Из војне мисије
ЈНА у Вашингтону, фебруара 1953. го-
дине, послат је телеграм у Београд, у
којем се каже: 

„Тражите Х-13 и Х-19. Први је
школски двосед, а други транспортни
за 10 људи са инструментима за слепо
летење и свим радио-средствима. Не-
мојте тражити Х-5 кроз С-51 јер је ста-
ри тип, више га не израђују и не лете”. 

Телеграм је потписао шеф мисије
генерал-мајор Данило Лекић. Касније
је било још информација о недостаци-
ма С-51 који су се показали у пракси,

27

80
али и поред тога то су 1954. године би-
ли први хеликоптери уведени у наору-
жање ЈРВ. Пилот који је први летео на
Х-13, Никола Јовић, постао је први ко-
мандир 27. ескадриле са С-51.

„Нуклеарни програм”

Долазак првих примерака AB 47J
на наше просторе везан је за контра-
верзни југословенски „нуклеарни про-
грам”, односно потрагу за радиоактив-
ним сировинама које су биле преду-
слов за развој нуклеарне технологије.
Предисторија „нуклеарног програма”
креће од 20. марта 1948. године, када
је Одлуком Владе ФНРЈ основана
Управа за координацију рада научних
институција са задатком истраживања
нуклеарних сировина. Скривени назив
и скривене намере помно су чуване и

све активности биле су под строгим
надзором државне безбедности. 

У почетку радиоактивне сировине
тражене су пешке, са Гајгер-Милеро-
вим бројачем у руци. Подстицај раду
југословенских истраживача дале су
глобалне промене у односу према ну-
клеарном питању – 1955. и 1958. годи-
не одржане су две међународне кон-
ференције о примени нуклеарне енер-
гије, на којима су први пут јавно изне-
та достигнућа у истраживању нуклеар-
них сировина. 

У то време координација рада на
„нуклеарном програму” била је под
контролом савезне Комисије на нукле-
арну енергију, која је потписала низ
уговора са државама које су имале ис-
куство, кадрове и технику и покренуте
су слободне набавке технике потреб-
не истраживачима. С обзиром на то да
су тада водеће силе користиле летели-
це за претраге на великих површина-
ма терена, потражен је партнер вољан
да југословенским стручњацима пружи
потребну обуку. Неколико стручњака
Савезног геолошког завода, односно
сектора Б, задуженог за геолошко-ру-
дарска и нуклеарна истраживања, бо-
равило је у СССР-у 1957. године на
курсу за аеро-радиометрију, нарочито
о начинима рада на планинским тере-
нима. Осим сазнања о аеро-радиоме-
тријској проспекцији, из СССР-а је на-
бављен први детектор АЦГМ-25 угра-
ђен на С-51 из 27. ескадриле. 

У летној сезони 1958. године про-
ведена је проспекција неких терена у
Србији и Македонији за које су већ по-
стојала сазнања да су ураноносни. На
основну првих искустава одлучено је
да се набаве наменске платформе за
проспекцију. Савезни геолошки завод
1959. године наручио је у Италији од
„Агусте” (Construzioni Aeronautiche
Giovani Agusta) два примерка AB 47J,
подваријанте погоњене са мотором
Лајкоминг (Lycoming) VO-435-A1D,
максималне снаге 260 КС (194 kW) од-
носно максималне трајне снаге 200 КС
(149 kW). 

С обзиром на то да су геолози
имали свој стручни кадар и детекторе,
али не и пилоте и техничаре, отворено
је питање ко би требало да обезбеди

Диплома првог пилота хеликоптера ЈРВ

Николе Јовића

Југословенски пилоти са америчким колегама на обуци 1953. године у бази Сан Маркос

(колекација Милана Мицевског)



15. август 2013.

подршку за употребу хеликоптера. До-
говорено је да се одржавање повери
ЈАТ-у, који је примио, у име Завода, AB
47J са фабричком бројевима 1052 и
1055. У цивилном регистру означени
су као YU-HAC и YU-HAD. 

Први пробни лет на аеродрому
Земун 4. маја 1959. године имао је YU-
HAC, а два дана касније полетео је и

YU-HAD. Као инструктор за обуку пило-
та ангажован је Никола Јовић, који је де-
цембра 1958. године пензионисан са ду-
жности командира 27. ескадриле. За обу-
ку пилота и геолога изведени су летови
изнад Авале и рејона Крупња. Затим су
хеликоптери упућени у Македонију, где
је настављена обука на проспекцији у
ширем рејону Струмице и Велеса. 

После завршетка прве радне
сезоне, у Савезном геолошком заво-
ду одлучено је да се одржавање хе-
ликоптера повери ЈРВ и ПВО. Оба
AB 47J избрисана су из цивилног ре-
гистра и 13. фебруара 1960. године
уведена у оперативну евиденцију
ЈРВ и ПВО, под ознакама 11561 и
11562. Хеликоптери су уврштени у
27. ескадрилу, у којој је за потребе
Завода формирано одељење за про-
спекцију из ваздуха са три пилота и
техничко одељење са шест подофи-
цира авио-механичара, два војника,
а ангажована је техничка подршка
радионице са два подофицира и
исто толико војника. Осим састава
наменског одељења, на преобуку је
кренуо командир ескадриле капетан
прве класе Мирко Пилиповић. 

Од почетка до краја службе AB
47Ј под војним ознакама, њихова матич-
на база био је аеродром Земун. 

Завод је наручио трећи примерак AB
47J, фабрички број 1109, који је привре-
мено уведен у цивилни регистар као YU-
HAE. У војној евиденцији је од 19. маја
1960. године, са ознаком 11563. Нажа-
лост, уништен је већ 16. јуна. 

На један лет са аеродрома Земун,
на прелет са маршрутом преко аеро-
дрома Ниш и Петровац до Радовишта,
полетели су командир 27. ескадриле
Пилиповић, који је тек завршио прео-
буку са 13 часова налета и механичар
Илија Рукавина. После попуне горивом
у Нишу, посада је полетела даље пре-
ма југу. На удаљености од око четири
километра од Куршумлијске бање на
висини од 300 метара, пилот је осетио
јаке вибрације. Хеликоптер је нагло из-
губио висину, иако су параметри рада
мотора били нормални.

Пилот је покушао да колективном
палицом одржи хоризонтални лет, али
није успео. Зато се одлучио за принуд-
но слетање на тешком терену. У при-
стајању на уски колски пут, ротор је
закачио телефонске жице са леве
стране и жбун са десне стране, а затим
је захватио стабла пречника око 10
центиметара и на крају стрмину брда.
Посада је изашла из хеликоптера и
блатом из оближњег потока угасила
пожар на мотору. Ротор и труп су уни-
штени, а мењачка кутија и преносна

Опитни пилот фирме „Агуста” приказао је 1960. године на аеродрому 

Земун примену АB 47Ј у трагању и спасавању (Политика)

Италијански АB 47Ј на демонстрацији слетања 

са пловцима у Београду 1960. године (Политика)
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осовина тешко су оштећени. Хеликоп-
тер је расходован због обима штета. 

Узрок удеса било је испадање за-
вртња који повезује једну лопатицу за
полугу, која спречава шетање лопати-
це у хоризонталној равни обртања у
односу на другу лопатицу. Кривац за
отказ био је произвођач, који је лоше
термички обрадио завртањ. Сличне
проблеме имали су и други корисници.
Према процени ЈРВ и ПВО, у основни
проблем била је уградња ротора са ме-
талним крацима на главичину, која је
пројектована за дрвене краке. 

С обзиром на то да је буџет за по-
требе Савезног геолошког завода био
велики и да су хеликоптери осигурани
код Државног осигуравајућег завода,
брзо је набављена замена за уништени
примерак – у евиденцију ЈРВ и ПВО, 7.
октобра 1960. примљен је четврти AB
47J број 11564 (фабрички број 1117,
регистарска ознака YU-HAF).

Аеро-проспекција

Приоритет над приоритетима за
геологе почетком шездесетих година
било је проналажење домаћег извора
урана. На том задатку радило је око
400 људи из Завода, који је јуна 1960.
године постао самосталан под називом
Институт за истраживање нуклеарних

сировина у оквиру Савезне комисије за
нуклеарну енергију (преименован је
1961. године у Завод за нуклеарне си-
ровине и то име задржао је током на-
ма интересантном периода примене
„белова”). 

За аерорадиометрију (детекцију
гама радиоактивности) набављени су
амерички детектори ACS-10 и францу-
ски SPA-3. Осетљивост детектора би-
ла је 140-180 i/s на 1 μR/h. Висина лета
мерила се висиномером FM америчког
порекла. Два AB 47J била су предвиђе-
на за аерорадиометрију, а трећи за
комбинована аеромагнетска (детекци-
ја промене тоталног интензитет зе-
мљиног магнетног поља) и радиоме-
тријска истраживања. За комбиновано
мерење коришћен је уређај ACGM-25,
раније употребљаван на S-51. Радиоак-
тивност се мерила са 72 Гајер-Милеро-
ва бројача, а магнетно поље са сондом
осетљивости 20 гама. Уз тај уређај, ко-
ришћен је висиномер PK-2 совјетског
порекла. 

Задаци су се извршавали са малих
висина – до 50 m изнад тла – често из-
над брдско-планинског и шумовитог
терена. Маршруте током лета плани-
ране су на растојању од 150 до 200 m,
због детаљног прегледа терена. У пла-
нинама се бирала маршрута обично
низ рељеф или паралелно са речним

токовима, како би биле што мање
осцијалиције висинске разлике прегле-
даног терена. У равницама маршруте
су биле елипсоидне. Обично се поле-
тало два пута, односно остваривана су
четири полетања у трајању од два и
више часова. Аутономија лета AB 47J
била је до три часа, али трајање лета
било је ограничено на два часа и 45 ми-
нута. Чланови тима били су на ногама
у три сата ујутро и полетало се у чети-
ри. Летело се рано ујутро јер се у пла-
нинским теренима због турбуленција
и јаких струјања радни дан најчешће
се завршавао до поднева.

У саставу тима за аеро-радиоме-
трију на терену обично су била два AB
47J, четири пилота и три авиомехани-
чара из састава ЈРВ и ПВО и тим заво-
да – три геолога, техничар електрон-
ског одељења завода задужен за одр-
жавање детектора и подршка (возачи,
механичари, понекад и металостругар
са покретном радионицом). Истовре-

У почетку постојања, 1960. годи-
не, Одељење за проспекцију ваздуха
било је у саставу 27. ваздухопловне
ескадриле (хеликоптера). Наредбом за
план реорганизације „Дрвар-1”, из
марта 1961. године, 27. ескадрила по-
стала је 783. ескадрила и пребазирана
је на аеродром Батајница, а Одељење
за проспекцију остало је на аеродрому
Земун. 

Када је фебруара и марта 1966.
године реорганизован 107. пук помоћ-
не авијације из Ниша, он је у свој са-
став преузео 783. ескадрилу, у којој је
активно било само Одељење за про-
спекцију, сада преименовано у 1. оде-
љење. У саставу одељења била су че-
тири пилота и седам механичара. По-
сле одласка AB 47J/G из наоружања 1.
одељења, почетком 1967. године, ак-
тивирана је читава 783. ескадрила,
премештена је у Ниш и попуњена ка-
дром и хеликоптерима С-55. Водеће
дужности добили су пилоти који су ле-
тели на AB 47J/G, јер су у сложеним ле-
товима стекли искуство. 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСПЕКЦИЈУ

ИЗ ВАЗДУХА

На проспекцију терена најчешће су летели пилот, навигатор и оператор детектора

(колекција Бориса Циглића)
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Са три AB 47J се врло динамично
летело током сезоне 1961. и 1962. го-
дине на задацима потраге за ураном,

али и систематске провере аеро-маг-
нетских аномалија у трагању са нала-
зиштима гвожђа за потребе железара.

мено је са тимом за аеро-радиометри-
ју на исти терен одлазио и тим за про-
веру и селекцију аномалија радиоак-
тивности, који је процењивао да ли је
потребно наставити радове на локаци-
ји чија је повећана радиоактивност от-
кривена из ваздуха. 

Геолози су на основу процене те-
рена одредили где ће се провести ае-
ро-радиометријска истраживања – об-
ухваћени су знатни делови Македони-
је, централне Србије, који су били
главна потенцијална подручја пронала-
жења нуклеарних сировина, те делови
источне и централне Босне, Славони-
је, Загорја и североисточне Словеније.

У првој радној сезони у којој су ге-
олози летели са војним пилотима,
1960. године, проведена је аероме-
тријска проспекција планине Плачко-
вице, затим Пелагоније, позиција код
села Штавица и Маково...

Високи захтеви који су постављани
пред људе и технику на задацима потра-
ге за ураном доводили су до удеса. У
две катастрофе које су се десиле у крат-
ком временском размаку лета 1964. го-
дине страдала су четири човека. 

У раним јутарњим часовима 15. ју-
ла из Блаца су полетели капетан прве
класе Саво Билић, геолог Миле Миличе-
вић и турски геолог на обуци Ердинич
Ћетенбаш у AB 47J, ев. бр. 11565. 

Њихов задатак је била проспекци-
ја гребена Великог Јастребца у подручју
Јанкове клисуре. Полетели су у 4 сата на
рутински лет. Маршруте су предвиђале

високоризични лет
кроз долину Расине,
са праћењем конфи-
гурације терена из-
међу два далековода
– магистралног и ре-
гионалног. Пилот се
трудио да одржи ви-
сину лета до 50 ме-
тара, избегавајући
далеководе. У осмом
налету касно је при-
метио далековод и
током пењања уда-
рио кабином у гро-

мобрански вод, који се налазио око 7 m
изнад електроводa. Геолог Гојко Ронче-
вић, који је био сведок догађаја, у свом
сећању на катастрофу у монографији
Савезног геолошког завода наводи да
је уже громобрана клизило преко каби-
не и покидало носећи ротор. 

Летелица је после 300 m од места
уздара пала у корито потока са висине
од 100 m (према Рончевићу, а 200 m
према извештају ЈРВ и ПВО) на велики
камени блок и потпуно је изгорела. Ми-
лићевић је остао у кабини угљенисан, а
Билић и Ћетенбаш су испали из хели-
коптера и страдали падом у провалију. 

Лоша срећа пратила је потрагу за
ураном. Седам дана после поменуте ка-
тастрофе срушио се у Јанковој клисури
још један AB-47J, овај пут примерак
11561. Тим за аеро-магнетометрију био
је 22. јула на задатку мерења на подруч-
ју Горажда, у кањону Дрине. Пилот ка-
петан прве класе Драган Шево и геоло-
шки техничар Милан Пешић Френки
летели су у близини села Борак брдо. 

После 1 h и 55 min лета при понира-
њу низ падину Јабуке, на висини од око
20 m, сломио се један крак репног рото-
ра. Услед насталог момента дошло је до
смицања заковица и пуцања прирубни-
це репног ротора заједно са редуктором.
Ротор је ударио у заштитну цев на крају
летелице, одломио се и део крака је уда-
рио у један крак главног ротора. Пилот
је прелетео око 900 m у покушају да на
планинском терену пронађе погодно ме-
сто за безбедно приземљење. Приликом
прилаза на слетање летелица се окрену-
ла, пала и планула. Пилот Шево извукао
се из кабине и преживео је са мањим по-
вредама. Техничар Пешић нашао се у ва-
три и извучен је са врло тешким опеко-
тинама. Пребачен је у Београд на пла-
стичну хирургију, али је подлегао повре-
дама десетак дана после удеса. 

ЦЕНА ПОТРАГЕ ЗА УРАНОМ

Геолог Завода у припреми за проспекцију из ваздуха у Бугојну 1961. године 

(колекција Бориса Циглића)

Остаци АB 47Ј

евиденцијског броја 11562



Мала флота остала је без једне
летелице у удесу који се догодио 31.
маја 1963. године. Два AB 47J била су
у Подујеву, на задатку проспекције
Радан планине. У ноћи пре удеса пада-
ла је снажна киша. Летови су одложе-
ни до послеподне и оба АБ 47Ј полете-
ла су око 18 часова. После 10–15 ми-
нута лета вратили су се у Подујево
због веома снажног ветра. Када се ме-
тео-ситуација побољшала, са једном
летелицом, ев. бр. 11562, полетели су
у 19 часова пилот мајор Симо Кото-

раш, заменик командира 783. ескадри-
ле и геолог Живорад Јаковљевић. Мар-
шрута је била између села Качикол–Ко-
лићи, југоисточно од Подујева, код Ба-
тлавског језера. Задатак је извршаван
изнад пошумљеног брдовитог терена.
Изнад засеока Пајићево пилот је извео
два налета и при заузимању курса за
трећи звук летелице се нагло проме-
нио и затим се чуо пуцањ. Летелица је
пала у шуму Дубока око 7 сати и 44 ми-
нута. Пилот и геолог превезени са дру-
гим АБ-47Ј у болницу у Приштини. Ко-

тораш је задобио прелом десне ноге
изнад натколенице, посекотине и
огреботине по лицу и јак потрес мо-
зга, па је због повреда пензионисан.
Јаковљевић је имао прелом десне над-
лактице и низ раздеротина и лакших
повреда.

На основу анализе остатака лете-
лице закључено је да се одвојио један
крак репног ротора. Центрифугалне
силе довеле су до лома редуктора,
скретања у десну страну и наглог гу-
битка вертикалне висине. Уследио је
удар у шуму. Крак ротора пронађен је
неоштећен и одломљен у корену на
храстовом дрвету на висини од седам-
осам метара. Редуктор је пао 70–80
метара од места где је пронађен крак,
а летелица се налазила још 100–120
метара даље у шуми.

Анализа поломљеног крака у Оде-
љењу за метале Института за испити-
вање материјала НР Србије потврдила
је да је до лома дошло пре удара у др-
во због „пренапрегнутости материја-
ла”, односно замора. 

Одељење за проспекцију одржа-
но је на бројном стању од три хеликоп-
тера пријемом последњег, петог AB
47J, број 11565 (фабрички број 1152,
регистарска ознака YU-HАH), који је у
ЈРВ и ПВО уведен 9. септембра 1963.
године.

После две катастрофе јула 1964.
године отворено је питање обуке пи-
лота за AB 47J. Зато су наручена два
примерка AB 47G-4, подваријанте са
мотором VO-540B1B3 снаге 280 КС
(208 kW). У евиденцију ЈРВ и ПВО, ма-
ја, односно септембра 1965. године
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Док су AB 47J/G летели са ознака-

ма ЈРВ и ПВО, остварили су 5.948 ча-
сова и 48 минута налета, што се може
сматрати изузетно високим налетом с
обзиром на временски период од пет
година службе. Године 1960. имали су
842 h налета, 1961 – 1.313 h и 14 min,
1962. године 1.016 h и 42 min, 1963 –
1.116 h и 37 min, 1964 – 500 h и 21 min,
1965 – 521 h и 23 min и 1966. године –
638 h и 31 min.

УКУПАН НАЛЕТ

Током службе у ЈРВ и ПВО мала флота АB 47Ј летела је са провизорних хелидрома 

у забаченим деловима бише Југославије (колекција Шиме Оштрића)

Горска служба трагања и спасавања користила је АB 47Ј-2A за акције на Алпима 

(МЦ „Одбрана”)



уведени су под бројевима 11566 и
11567 (фабрички број 2507 и 2508, ре-
гистарска ознака YU-HAI и YU-HAJ). 

Тачка на пројекат

Крај југословенског нуклеарног
програма директно је повезан са вели-
ким политичким променама које су по-
кренуте јула 1966. године на Брион-
ском пленуму ЦК СКЈ. Једна од после-
дица ударца на федералне институци-
је било је преиспитивање нуклеарног
програма и рада Савезне комисије за
нуклеарну енергију, коју је предводио
Александар Ранковић. Политичари ко-
ји су „дали крила” нуклеарном програ-
му и то дословце подржавали буџетом
за истраживања из ваздуха, прекинули
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су наставак рада на потрази за ураном
драстичним смањењем буџета. Осим
прекида рада на терену, продати су
преостали AB 47J/G, већи део парка те-
ренских возила и аутобуса, радионица,
а без посла је остао део кадра. 

За време док су АБ 47Ј/Г летели са
ознакама ЈРВ и ПВО остварили су
5.948 часова и 48 минута налета, што
се може сматрати изузетно високим
налетом с обзиром на временски пери-
од од пет година службе. Осим тога,
нису сви AB 47J/G летели истовреме-
но, а неки од примерака уништених у
удесима имали су занемарив налет. На
пример, 11563, који је први уништен,
имао је пре пријема у ЈРВ и ПВО 22 ча-
са и 10 минута налета, а у „војној слу-

жби” само два часа и 40 минута. Налет
изражен по појединачном примерку
био је рекордан у историји ЈРВ и ПВО
за све категорије летелица – у 1961. и
1963. години просек је износио 438 ча-
сова, односно 429. 

Последњи летови забележени су
новембра 1966. године. 

Избор хеликоптера за платформу
за истраживања у тешко проходним
брдским и планинским теренима дао је
резултате. Аеро-метријском проспек-
цијом јуна 1962. године откривено је
лежиште урана у кањону Злетовске ре-
ке у Македонији. Према процени гео-
лога Завода, реч је о економски најзна-
чајнијем налазишту у бившој СФРЈ. ƒ

Александар РАДИЋ

Хеликоптери су почели да се приме-
њују на полицијским задацима на нашим
просторима 1965. године, набавком АБ
47-Ј2А са мотором VO-540B1B3. Од фа-
брике „Агуста” наручена су три нова
примерка са фабричким ознакама 2090,
2091 и 2092, који су у низу уведени у ју-
гословенски цивилни регистар као YU-
HAK, YU-HAL и YU-HAM. У почетку, због
обуке и овладавања новом техником, све
три летелице биле су стациониране у Бе-
ограду, као имовина савезних органа
унутрашњих послова. Први пилоти и ме-
ханичари примљени су из ЈРВ и ПВО и за-
почела је обука. После Брионског плену-
ма, у складу са децентрализованим мо-
делом организације милиције од 1967.
године, АБ 47-Ј2А су подељени између
три републичка СУП-а – Словеније, Ср-
бије и Хрватске, по редоследу регистар-

ских ознака. На аеро-
дром Брник преме-
штен је YU-HAK. Врло
савесни и прагматич-
ни Словенци користи-
ли су свој AB-47J2A за
редовне полицијске
задатке и за подршку
горској служби тран-
спорта и спасавања у
планинским предели-
ма. Хеликоптер YU-
HAK летео је до 1983.
године. Сада се чува

као предмет од историјског значаја и
још увек је на аеродрому Брник.

Јединица Републичког СУП-а Срби-
је формирана је 1. јануара 1967. године
и као прву летелицу добила је YU-HAL.
Око јединог AB-47J2A формирано је је-
згро јединице која је знатно порасла
1971. године пријемом три нова савре-
мена AB-206 „џет ренџера”. Доласком
новог изданка „Белове” пројектантске
школе AB-47J2A је изгубио на значају,
али је задржан у јединици све до 1976.
године, када је примљен четврти „џет
ренџер”. Стари AB-47J2A је постао суви-
шан. Продат је ВЗШ Загреб (касније
Образовни центар „Руди Чајавец”), где
је коришћен за обуку пилота и као учи-
ло, до брисања из регистра 1984. годи-
не. Добро очувани YU-HAL изложен је у
Техничком музеју у Загребу. 

У турбулентној 1991. години изву-
чен је из централног хола збирке са на-
мером да се користи за потребе хрват-
ских оружаних снага у грађанском рату.
У Осијеку се покушало са наоружавањем
AB-47J2A лансерима невођених ракетних
зрна 2,75  (ВРСС-69,8 mm), какви су ше-
здесетих година коришћени на млазним
ловцима-пресретачима Ф-86Д. У то вре-
ме су старе ракете остале у складишти-
ма као наоружање за лаке борбене авио-
не „крагује” и неке од њих дошле су у ру-
ке хрватских снага. Покушај наоружава-
ња YU-HAL завршио се неславно и када
су се прилике на терену смириле, враћен
је у музеј.

Трећи AB-47J2A, са регистарском
ознаком YU-HAM, коришћен је у Репу-
бличком СУП-у Хрватске. Уништен је у
удесу 1979. године. 

Републички СУП Хрватске од 1971.
до 1978. године имао је још један AB-47J
YU-HAG (фабрички број 1149), првобит-
но коришћен од 1961. године у предузе-
ћу „Електроисток”, са матичним аеро-
дромом Земун. Такође, у РСУП Хрватске
коришћена су два AB 47G преузета пред
крај седамдесетих година од Привредне
авијације Осијек. Један од та два при-
мерка био је YU-HAJ, односно 11567, ра-
није коришћен у ЈРВ и ПВО. 

ПРВИ ПОЛИЦИЈСКИ ХЕЛИКОПТЕРИ У ЈУГОСЛАВИЈИ

Први хеликоптер српске милиције: АБ 47Ј-2А са

регистарском ознаком YU-HAL 1967. godine (Политика)
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Искуства из Другог
светског рата пока-
зала су да је једна
од слабих тачака
Црвене армије био
недостатак само-
хотки за заштиту
тенковских једини-
ца. Вучни ПАТ није
био погодан за по-
дршку у брзим
офанзивама. Пред
крај рата, као хитно
решење, израђена
је мала количина
ЗСУ-37 са ПАТ 61-К
на бази тела само-
ходног оруђа СУ-
76М.

Процене пер-
спективних потреба
после рата наметну-
ле су рад на само-
хотки већег калибра
високе проходно-
сти. Први прототип
аутоматског оруђа
С-68, прилагођеног за самохотке, за-
вршен је 1947. године. До 1950. изра-
ђен је први самоходни „тенк” са фа-
бричком шифром „изделие 500” на ба-
зи агрегата тенка Т-54, који се у то
време уводио у масовну производњу.
Прототип самохотке на полигону није

задовољио тактичко-техничке захтеве.
Зато су спроведене знатне измене
пројекта, који је усавршаван све до де-
цембра 1954, када је на полигону први
пут мету гађао коначни прототип. Ко-
начно, захтеви су остварени и 1955.

године у наоружање је уведено оруђе
са ознаком „зенитная самоходная
установка ЗСУ-57-2 С-68”. 

Одлике самохотке
Самохотка се могла ефективно

користити за дејство по циљевима у
ваздушном простору до даљине од
4.000 m, брзине лета до 350 m/s и по
површинским циљевима на даљини до
12.000 метара. 

Борбена маса самохотке била је
само 28 t, читавих осам тона мање од
тенка Т-54. Смањење масе постигнуто
је уштедом на заштити, која је сведе-
на на само 8–13 mm панцирног челика.
Ходни део промењен је и на први по-
глед се може препознати по четири
потпорна точка, уместо пет колико
има Т-54. Самохотку, као и оригинални
тенк, покретао је дизел мотор В-54
снаге 382 кW (520 КС). 

Посаду су чинили возач, смештен
у телу, и борбено одељење – коман-
дир, нишанџија, помоћник нишанџије,
леви и десни пунилац. Два аутомата
57 mm С-68 масе 4.500 kg са дужином
цеви 76,6 калибара (4.365 mm) поста-
вљена су у гломазно надграђе са про-
стором за посаду и 300 метака – обич-
но 250 са тренутним и 50 са панцир-
ним зрном. Оруђе се пунило оквирима
од четири метка. Теоретска брзина га-
ђања износила је 240 метака у минути,
а практична 100. Самохотка није има-
ла заштиту са горње стране јер би
ометала рад послуге. За време марша
прекривала се платненом цирадом са
13 прозорчића за осматрање, израђе-
них од плексигласа. 

Нишанском справом руковала су
два члана посаде – нишанџија, који је
наводио оруђе по азимуту и месном
углу, и његов помоћник, који је у току
гађања уносио уводне елементе према
процени – брзину циља и курсни угао и
даљину циља, такође, према процени
или помоћу даљиномера. Аутомати су
се померали електрохидрауличним уре-
ђајем. Код ручног померања нишанџији
и помоћнику у току гађања морао се
придружити командир, који је преузи-
мао померање цеви по азимуту. 

Због застарелости основног пројекта и недостатка
перспективе чинило се да ће калибар 57 mm бити гур-
нут у прошлост, али неколико рецентних вести пред-
ставља обрт у причи о том калибру. Руски институт „Бу-
ревестник” пројектовао је дериват ПАТ 57 mm у турели
АУ-220, као предлог за модернизацију лаког амфибиј-
ског тенка ПТ-76Б за Ратну морнарицу Русије. Према
савременим проценама изворни калибар 76,2 mm на
ПТ-76Б не може да обезбеди ефикасну ватрену подр-
шку поморском десанту јер је реч о оруђу које се пуни
ручно. Каденца износи 120 метака у минути. У возило
се укрцава најмање 85 метака у кружном носачу ауто-
матског пуњача, према подацима „Буревестника”. 

Аутоматски ПАТ С-60, осим високе каденце, има
потенцијала за модернизацију са савременим СУВ-ом и
системом за корекцију путање зрна. Знатно повећање
вероватноће уништења циља послужило је као полазна
основа за још један нови пројекат „Буревестника” у ка-
либру 57 mm – самоходно оруђе ПВО које би требало
да замени хибридно оруђе ПВО „тунгуска”. Судбина тих
пројеката није извесна, али вреди забележити да се још
увек рачуна на стари добри „57 милиметара”. 

НОВИ ЖИВОТ СТАРОГ ОРУЂА

Обука послуге ЗСУ-57 1972. године
(Медија центар „Одбрана”)
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Осим за основну намену ЗСУ-57
могао се користити за дејство на про-
тивничка оклопна возила јер је про-
јектил 57 mm имао солидну пробојну
моћ. Пробојно зрно почетне брзине

1.000 m/s на даљини
од 1.000 m могло је
пробити панцирну
плочу дебљине 80
милиметара код по-
готка под углом од
60° или 100 mm под
углом од 90°.

Од јесени
1957. самохотка
ЗСУ-57 уводила се
у наоружање тен-
ковских пукова СА,
који су према ма-
теријалној форма-
цији имали једну
батерију од четири

оруђа. У пракси, број ЗСУ-57 никада
није био довољан, па је већина једи-
ница користила точкаше БТР-40 и
БТР-152 са двоцевним митраљезима
14,5 милиметара. 

Привремено решење
Пренаоружање није завршено јер

се од почетка ЗСУ-57 сматрао привре-
меним решењем. Разлог за то у првом
реду представља недостатак технич-
ких предуслова, односно простора за
уградњу ефикасног СУВ-а. За разлику
од ЗСУ-57 са механичким нишаном, ба-
терије вучног ПАТ С-60 имале су при-
бор ПУАЗО-6 или ПУАЗО-5А, увезан
са радаром СОН-9 домета 40 km са ау-
томатским праћењем циља до удаље-
ности од 25 километара. Зато су бате-
рије С-60 имале сразмерно високу ве-
роватноћу поготка у циљ према савре-
меним стандардима. 

Осим тога, из ЗСУ-57 није се мо-
гло гађати из покрета, каденца је била
ниска у односну на потребе, ручно се
пунила. Тактички недостаци ЗСУ-57
били су познати већ у време увођења у
наоружање, али је било потребно под-
мирити потребе тенковских јединица
за оруђем које може да прати тенкове
на маршу.

На дуже стазе ЗСУ-57 био је при-
времено решење, до увођења у наору-
жање самохотке високе каденце са
СУВ-ом и нишанским радаром инте-
грисаним на свако оруђе. Развој нове
самохотке покренут је 1957, само не-
колико месеци пре почетка производ-
ње ЗСУ-57. Самохотка ЗСУ-23-4 „шиљ-
ка” (Шилка) са четвороцевним ПАТ ка-
либра 23 mm уведена је у наоружање
1962. године. После отклањања почет-

Борбена маса ...................................... 28.132 kg
Димнезије:

– дужина ............................................ 9.000 mm
– ширина ............................................3.270 mm
– висина .............................................2.750 mm

Мотор. .................................. В-54 снаге 520 КС
Максимална брзина по путу ................ 50 km/h
Аутономија кретања по путу ......... 300–420 km
ТОП 57 mm С-68
Крајни домет:

– хоризонтални ................................. 12.000 m
– вертикални ....................................... 8.000 m

ТАКТИЧКО-ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Прелазак водене препреке
на вежби „Билогора 77”, октобра
1977. године у рејону Бјеловара
(Медија центар „Одбрана”)

Одлично маскирана самохотка
ЗСУ-57 на вежби 1971. године 
(Медија центар „Одбрана”)



них тешкоћа, производила се серијски
од 1964. и већ до краја шездесетих го-
дина достигнута је годишња продук-
ција од око 300 оруђа. Плима „шиљки”
врло брзо је у потпуности заменила
ЗСУ-57. 

У тенковским јединицама ЈНА
Почетком шездесетих година у

ЈНА се знатан број одлука о организа-
цији, набавкама наоружања и градњи
инфраструктуре проводио под претпо-
ставком да се треба припремати за
оружани сукоб са применом нуклеар-
ног наоружања и са великим и брзим
покретима ОМЈ. Један од важних еле-
мената заштите борбеног поретка
требало је да буду системи ПВО висо-
ке проходности, погодни за пратњу
тенкова. У то време у наоружању се
налазило само 20 самохотки М15А1 на
полугусеничном возилу, и то 18 кома-
да у саставу оклопних бригада. У окви-
ру преговора о набавкама технике из
СССР-а 15. октобра 1962. југословен-

ским официрима
представљена је
самохотка ЗСУ-57
уз понуду за про-
дају по цени од око
88.000 долара за
оруђе са две ре-
зерве цеви. У Гене-
ралштабу ЈНА нису
губили време и до-
нели су одлуку да
се самохотка хитно
наручи. 

Први уговор о
набавци тих оруђа
број 33372, потпи-
сан 23. новембра
1962, односио се
на контигент од 40
оруђа са 50.000 тренутних и панцир-
них метака. Формално, самохотке
57/2 mm ЗСУ-57 (с) уведене су у наору-
жање 3. децембра 1963. решењем Др-
жавног секретаријата за народну од-
брану (стр. пов. бр. 378). До 30. децем-
бра 1963. завршена је процедура при-

мопредаје прве транше оруђа и муни-
ције. Набавке су настављене и у току
1964. примљено је још 16, а 1965. го-
дине 69 оруђа. 

Документи из тог времена показу-
ју да у ЈНА није препознато да ЗСУ-57

15. септембар 2013.30

Ефектан снимак ЗСУ-57 на обали мора на полигону Шепурине 1972. године(Медија центар „Одбрана”)

Велику ватрену моћ метка калибра 57 mm на жалост није подржавао
одговарајући СУВ („Крила армије”)
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нема перспективу и није се чак ни раз-
матрала набавка знатно савременијег
оруђа ЗСУ-23-4. У СССР-у нису имали
ништа против да се ЈНА у сразмерно
великим количинама продаје оруђе ко-
је је било застарело већ у тренутку
увођења у наоружање. Понекад су би-
ли затечени еланом ЈНА за
ЗСУ-57 – на једном састанку
са представницима ЈНА, фе-
бруара 1965. поводом плано-
ва набавки, један руски гене-
рал рекао је представницима
ЈНА да су већ дали све ЗСУ-
57-2 осим оних из „Москов-
ске” дивизије, које су сачува-
ли за потребе парада. На том
истом састанку Руси нису да-
ли одговор на питање зашто
се не понуди нова самохотка. 

Иако ЗСУ-57 није био
пример врхунске технике,
125 оруђа битно су побољша-
ла противавионску одбрану
ОМЈ. Батерије од шест само-
хотки ЗСУ-57 и једног изви-
ђачког аутомобила М3А1
„скаут кар” (Scaut Car) за ко-
мандира, уграђене су у оклоп-
не бригаде и пукове, а осам
самохотки за две батерије од
четири оруђа добиле су про-
тивтенковске бригаде. Једна
батерија од четири оруђа из-
узета је за потребе обуке и
уврштена у Школски центар

ПВО у Задру,
где је остала
до краја по-
стојања ЈНА.
Од 1968. го-
дине у вели-
ким количи-
нама у наору-
жање су уве-
дене самохот-
ке 30/2 мили-
метара, попу-
ларне „праге”,
али оне нису
з а м е н и л е
ЗСУ-57 – неке
јединице има-
ле су оруђа
57/2 mm, а

неке 30/2 милиметара. 
Противавионска одбрана ОМЈ од

1975. појачана је увођењем у наоружа-
ње батерија самоходног ракетног си-
стема ПВО „стрела-1М”. Са пријемом
нове технике формирани су у саставу
бригада рода ОМЈ мешовити дивизио-

ни од две батерије са 12 ЗСУ-57 и јед-
не батерије од шест „стрела-1М” и
лансерима лаког преносног система
ПВО „стрела-2М”. 

Осамдесетих година у ЈНА плани-
рана је замена застарелих самохотки
са новим двоцевним оруђем калибра
40 милиметара. Предвиђало се да ће
90 савремених самохотки до 2000. го-
дине заменити ЗСУ-57 и „праге”. Но-
вац и низ техничких разлога били су
препреке за развој, па планови нису
остварени. У саставу јединица ПВО
остале су старе самохотке – пред по-
четак грађанског рата у ЈНА налазило
се 110 комада ЗСУ-57. Коришћене су
за ватрену подршку углавном тамо где
су се затекле стицајем околности. 

Примена у ратним 
деведесетим
У јесен 1991. у одбрани Школског

центра АРЈ ПВО у Задру, као одлична
особина показала се велика елевација
цеви од 85°, јер су хрватске снаге деј-

Самохотке ЗСУ-57 одржале су се у наоружању од 1962. до 2005. године 
(Медија центар „Одбрана”)

Самохотка из састава 36. бригаде из Суботице 2000. године,
пред крај службе ЗСУ-57 код нас (Исток Бојовић)



војне полиције, пешадијског интер-
вентног вода и вода из оклопно-меха-
низоване чете са једним ОТ М-60, јед-
ном самохотком 57/2 mm и једном
„прагом”. У жестоким борбама 16. јула
вод самохотки ЗСУ-57 пао је у руке 28.
дивизије – из једне су одмах отворили
ватру на Војску Републике Српске, а
једна је уништена. 

У одбрани ЗСУ-57-2 понекад је ре-
ском ватром доносио одлучујућу пред-
ност – вод самохотки посебно се иста-
као у подршци током извлачења снага
ВРС на положају на Возући на Озрену
10. и 11. септембра 1995. године. 

У саставу ВЈ самохотке ЗСУ-57 до-
чекале су још један рат – 1999. године,
када су коришћене за наменске задат-
ке у систему ПВО. На пример, у ПВО
северних делова државе учествовале
су две батерије 36. оклопне бригаде из
Суботице. Самохотке из 252. оклопне
бригаде из Краљева учествовале су у
борбама на Космету. Преостале 32 са-
мохотке ЗСУ-57 повучене су из наору-
жања 2005. године и предате склади-
штима стратешких резерви. Продате
су као секундарне сировине. ƒ

Александар РАДИЋ

ствовале по касарни са околних стамбе-
них зграда. Кратки рафал 57 милимета-
ра решавао је проблем ватрених тачака,
које су надвисивале касарну. Један од
официра који су бранили Центар лично
је уништио противничку ватрену тачку,
која се налазила у његовом стану (који
је постао његово власништво пред сам
почетак грађанског рата). 

Самохотке ЗСУ-57 нису биле чест
призор на ратишту у односу на врло
присутне „праге”, али су биле цењене

после првих рафала усмерених на про-
тивника. Најчешће су коришћене поје-
диначно или по водовима за ојачавање
мешовитих привремених састава фор-
мираних према потреби. Како је то у
пракси било, може да се види на при-
меру 1. зворничке пешадијске бригаде
ВРС која је 13. јула 1995. године један
сат после поноћи разместила на прав-
цу пробоја 28. дивизије из Сребрени-
це према Тузли састав од једног вода

32

Део средстава ратне технике на
разне начине преузеле су националне
оружане силе створене у рату. При-
ликом извлачења ЈНА из Словеније у
јесен 1991, формално је на чување те-
риторијалној одбрани остављено 12
ЗСУ-57 у Врхнику из састава 1. окбр и
12 комада у Пивки из 228. мтбр. Сло-
венци су 1992. године по девет само-
хотки уврстили у састав 74. батаљона
у Марибору и 44. батаљона у Пивки,
шест задржали у резерви. Деведесе-
тих година ЗСУ-57 редовно су уче-
ствовале на вежбама. Расходоване су
почетком 21. века за време реоргани-
зације словеначке војске. 

Хрватске снаге су у ратном пле-
ну имале понеку самохотку. Њихова
војска је у „Бљеску” имала једну са-
мосталну артиљеријску батерију
ЗСУ-57 на правцу према Окучанима.

У вишковима оружаних снага
БиХ после обједињавања ентитет-
ских војски 2006. године била је јед-
на батерија од шест ЗСУ-57, преузе-
та од Војске Федерације, и једини
преостали примерак ЗСУ-57 из Вој-
ске Републике Српске, који је сачу-
ван као музејски експонат. 

У ВОЈСКАМА НА ПРОСТОРУ
БИВШЕ СФРЈ

Југословенска народна армија није користила С-60, осим уникатног примерка са
фабричким бројем ц/н КГ70926М, произведеног новембра 1964. године, који је
набављен за потребе испитивања. После пријема у Панчеву 19. октобра 1965. 
године задужен је на полигону Никинци, где се и данас налази. (А. Радић)

У Музеју Отаџбинског рата у касарни „Козара” у Бањалуци изложена је самохотка
ЗСУ-57. Примерак са регистарском ознаком 0795 коришћен је у Школском центру
ПВО у Задру. (А. Радић) 
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„Оркан” је настао у освит распада
бивше СФРЈ и био пример повезано-
сти и моћи ондашње војне индустрије.
То је време непоновљивог ентузијазма,
инвентивности и економске благоде-
ти. По својим одликама и изузетно на-
предним техничким решењима „ор-
кан” је непревазиђен и данас. Још тада
је у војној сфери и светској научно-
стручној јавности оцењен као врхун-
ско техничко решење. Уједно, био је
наш велики извозни адут. 

Тренд развоја какав ни у једној
војнотехничкој дисциплини није виђен
у овом поднебљу, заустављен је не-
станком бивше Југославије. Изгубљена
је технолошка база у војним фабрика-
ма, али није уништено акумулирано
знање.

– Читава екипа која је радила на
„оркану”, у оквиру пројеката Кол 15,
њих педесетак били су врло ангажова-

ни. Од њих је остао одређен број до-
брих стручњака, млађих људи, који да-
нас настављају школу ракетне технике
у ВТИ. И они су се оспособили и заи-
ста имају богата знања – говорио је
професор Вучуровић.

Захваљујући таквој стручној бази,
могла је да проистекне и тзв. Обрадо-
ва смелост, како су говориле његове
колеге, која подразумева следеће: 

– Увек сам желео да нешто ново
остварим, да изналазим нова решења.
Не само теоретски, већ и практично.
Копирање је добро за оне без амбици-
ја, али се тако не може постићи велики
напредак, јер су та решења обично
стара 5–10 година. Онај ко копира увек
заостаје иза оригиналног произвођача,
који је то оружје развио. Моје колеге
и ја имали смо смелости да идемо ис-
пред других, да тежимо ка напредни-

јим, модернијим решењима – говорио
је у својој деветој деценији живота.

Траг који је Вучуровић оставио у
прошлости, пут је за будућност. Своје
књиге написао је у деветој деценији
живота да се, како је рекао, не би ра-
сула достигнута знања, а својим коле-
гама је као аманет оставио рецепт за
израду ракетних система, како се
евентуално једног дана не би почиња-
ло од нуле. 

У Сектору за ракетно наоружање
ВTИ-a и даље се негује тзв. Вучурова
школа ракетне технике. Унапређују се
постојећи системи из којих настају
усавршени и модернизовани „пламен
Д”, „пламен С”, ЛРСЧ „оркан” (усвојен
у НВО 1996. године), SP MLRS 107, и
најновији ЛРСВМ „морава”. ƒ

М. ШВЕДИЋ

Умонденској марини „Порто
Монтенегро” осим престижних
јахти од овог лета могу се виде-
ти и нека од важних средстава

ратне технике, која су обележила раз-
вој југословенског подморничарства. У
Збирци поморског и индустријског на-
слеђа на отвореном изложене су под-
морница П-821 „херој” и диверзантска
подморница П-912 „уна”. Под дрвеним
кровом старе столарске радионице на-
лазе се диверзантске ронилице Р-1 и
Р-2, примерак аутономне миноловке
ПАП-104 и пар бродских ПА оруђа ка-
либра 40 и 12,7 милиметара.

Координатор збирке историчар
Драшко Јовановић нада се да ће се у
марини „Порто Монтенегро” основа-
ти музеј, који ће преузети задатак
прибављања предмета и докумената

ПОДМОРНИЦЕ 
КАО ЕКСПОНАТИ

У Збирци поморског и индустријског наслеђа у марини
„Порто Монтенегро” у Тивту налазе се четири техничка
средства, која представљају искуство југословенског
подморничарства и подводних диверзаната из
82. поморског центра – то су подморнице П-821 „херој” 
и П-912 „уна” и примерци ронилица Р-1 и Р-2
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од важности за прошлост „Арсенала”
и ратне морнарице.

Дизел-подморница херој
Посетиоцима тиватске збирке

пружила се ретка прилика да уђу у ди-
зел подморницу „херој”, некада сим-
бол престижа југословенске војне ин-
дустрије. Она је мало преуређена за
излагање. Уграђене су климатизација
и бочна врата за улаз посетилаца у ау-
тентичан, добро сачувани унутрашњи
простор подморнице. У „херој” су сво-
јевремено уграђени елементи произ-
ведени у свим деловима бивше СФРЈ,
затим немачки мотори, шведске аку-
мулаторске батерије, наоружање и
електроника из СССР-а...

Пројектовање подморнице под
радном ознаком Б-71 од 600 t водио је
тим Бродарског института из Загреба,
предвођен морнаричко-техничким
официром Жарком Алујевићем – Фе-

ђом. Током рада на пројектовању де-
легације ЈНА свуда су тражиле технич-
ку подршку – Немци и Швеђани пону-
дили су релативно повољне финансиј-
ске услове, из СССР-а примљена је по-
нуда за готово све што се у то време
уграђивало у масовно грађену подмор-
ницу Пројекта 613 (позната по НАТО
кодној ознаци „виски”). Совјети су по-
нудили и готове подморнице „613”,
али је у Београду одлучено да се гради
домаћа подморница. 

Главни пројект усвојен је фебруа-
ра 1963, а разрада пројекта и радио-
ничко-техничке документације пове-
рена је „Бродопројекту” из Ријеке.
Подморница Б-71/1, прва у серији од
три планиране, саграђена је у Бродо-
градилишту специјалних објеката у
Сплиту, које је настало за потребе ва-
жног пројекта. 

Подморница „херој” поринута је
21. августа 1967. године. Уследила су
детаљна испитивања, која су претхо-
дила уласку П-821 у флотну листу
10. септембра 1968. године. Заврше-
так прве подморнице у серији отворио
је пут брзој градњи П-822 „јунак” и
П-823 „ускок”, које су у састав ЈРМ
ушле 1970. године.

Била су то тада солидна техничка
решења, која су у међународној лите-
ратури сврстана у категорију патрол-
них дизел подморница. Класа „херој”
припадала је мањим подморницама у
намени са депласманом од 704,57 t
под водом и 614,50 t површински.

Максимална подводна брзина би-
ла је 15,38 чв (чворова), а површинска

15. октобар 2013.12

Депласман:
– подводни...........................704,57 t
– површински......................614,50 t
Димензије:
– дужина...............................50,38 m
– ширина................................4,68 m
– висина..................................9,75 m
– газ на прамцу....................3,982 m
– газ на крми........................4,225 m

ТАКТИЧКО-ТЕХНИЧКЕ 
КАРАКТЕРИСТИКЕ ХЕРОЈА

Према подацима наведеним у
књизи „Подморничарство Југослави-
је”, подморничари укрцани на под-
морницу „херој” заронили су 910 пу-
та, провели под водом 4.193 сати то-
ком 726 пловидбених дана и прева-
лили 15.019 М у подводној вожњи,
2.696 у шноркел и 28.944 у повр-
шинској. 

Подморница „херој” постављена поред синхролифта, 
који је последњи сачувани део „Арсенала” након градње ексклузивне марине

Подморница „херој” сада има само једног
„члана посаде” – пластичну лутку са
спасилачком опремом ИСП-60, која је 
омогућавала да подморничар изрони

са дубине од 100 m, изузетно
од 120 метара



10 чворова. За рад дизел мотора у под-
водној вожњи „херој” је имао шнор-
кел, који је омогућавао одржавање бр-
зине од 9,5 чв на дубини од око 12 m,
при стању мора до шест бофора. Рад-
на дубина роњења износила је 180, а

максимална 210 мета-
ра. Даљина пловљења
зависила је од режима
пловидбе – на површи-
ни могла је да превали
2.280 М (миља), при бр-
зини од 10 чв, у шнор-
кел вожњи 1.708 М,
при брзини од 5,6 чв, а
под водом 169 М, при
брзини од 4 чворова. 

Дизел мотори про-
извод су реномиране
немачке фирме МТУ из
Ф р и  д р и с х а ф е н а .  
Два мотора снаге по
400 кW МТУ 12В 493
(ознака у време набавке
MB 820N), два генера-
тора снаге по 400 кW и
поривни еле ктро мотор
од 1.280 кW произведе-
ни су у загребачкој фир-
ми „Раде Кончар”. Аку-
мулаторске батерије
PgY 3820, капацитета
4.560 Ah, набављене су
од шведске фирме „Ту-
дор”, уз лиценцу за про-
изводњу у фабрици
„Межице”.

Наоружање подморнице дошло је
из СССР-а. На предњем делу подморни-
це биле су четири торпедне цеви. Осим
четири торпеда у цевима, на подморни-
цу су се могла укрцати још два резер-
вна торпеда. Коришћен је противброд-
ски торпедо 53-ВА калибра 533,4 mm,
који је помоћу парне машине, снаге 129
кW, достизао брзину од 30 чворова. У
бојевој глави торпеда било је 210 kg
експлозива. Метод самонавођења је па-
сивни акустични. Дубина лансирања би-
ла је до 25 метара. Противподморнич-
ки торпедо 53-СЕТ био је истог калибра
као 53-ВА, али се могао кретати до ду-
бина од 200 m у „лову” на противничку
подморницу. Торпедо 53-СЕТ погонио
је електромотор до брзине од 23 чво-
рова. Наводио се пасивним акустичним
системом. Подморница „херој” могла
се користити и за полагање мина, па је
на њу укрцавано десет комада домаћих
мина АИМ. 

Највећи део електронских уређаја
био је из СССР-а. Подводни електрич-
ни гониометар МГ-10 „феникс-М” и
подводни електрични локатор МГ-200
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Пулт даљинског кормиларења подморнице
са местима два кормилара

Четири торпедне цеви
на подморници „херој”

Дубиномери на подморници „херој” Перископ на подморници „херој”

Атмосфера подморнице: у унутрашњости „хероја”
сачувани су готово сви уређаји и делови опреме коју је

имала у време активне службе

„арктика-М”, изабрани за „херој”,
уграђивани су у то време у подморни-
це пројекта 633 (НАТО код Romeo).
Накнадно, подморница је модернизо-
вана и уграђен је сонар 2275 Eledon,
француске фирме „Томсон”.

Остали уређаји у подморници
„херој” били су мешавина, карактери-
стична за приступ бивше Југославије
развоју сложених борбених система –
радарски детектор био је из СССР-а,
дубиномер ЛСУ-3 Atlas из Шведске...
Накнадно, подморница је модернизо-
вана и добила је домаћи радио-детек-
тор РДЛ-13, жиро-компасе немачке



фирме „Аншуц”, мераче брзине звука
и анализатор звучног снопа францу-
ске фирме „Томсон”, осматрачки ра-
дар британске фирме „Дека” 12-90.
Радио-примопредајници РТПс-100 и
400 производ су „Еи-Ниш”, а пропе-
лер је наручен од британског „Сон-
стона”. Домаћи пројекат био је и си-
стем даљинског кормиларења под-
морнице. Челик СХЛ-4 набављен је из
совјетских челичана. Хидраулични
системи произведени су у „Првој пе-
толетки” у Трстенику.

Под југословенском заставом под-
морница „херој” показала се као добар
пројекат и током 22 године верно је
служила посаду и отаџбину. Пуну поса-
ду у почетку је чинило 28 подморнича-
ра, а касније 25, односно 22 члана (се-
дам официра и 15 подофицира).

Захтеви постављени пред под-
морничаре били су изузетно високи,
укључујући праћење страних ратних
бродова далеко од југословенских во-
да на рубу италијанског територијал-
ног акваторија. Један од примера је и
задатак посаде подморнице „херој” из
пролећа 1974. године када је у сложе-
ним политичким околностима око ста-
туса Трста одржавана велика вежба
америчке 6. флоте и италијанске фло-
те у североисточном делу Јадранског

мора. Подморни-
ца је дочекала 6.
флоту у водама
близу полуострва
Монте Гаргано и
пратила је крета-
ње ратних бродо-
ва и снимала шум
пропелера. Аме-
рички бродови ни-
су открили прису-
ство подморнице
„херој”.

С л е д е ћ е г
пролећа, 1975. го-
дине, „херој” и
„јунак” пловили су
од Лоре до Отран-
та и назад и пре-

шли 820 M током 202 сата пловидбе,
од тога 52 са шноркелом и 118 сати
подводне вожње. Вежбе су се низале
и ресурси су се истрошили, па је 17. ја-
нуара 1991. године подморница „хе-
рој” дошла на велики ремонт у Морна-
ричко-технички ремонтни завод „Сава
Ковачевић” у Тив-
ту. Стицајем окол-
ности подморница
се још увек налази
тамо где је била
пре 22 године, иа-
ко је према плану
ремонта требало
да се врати у фло-
ту 31. марта 1992.
године. 

Грађански рат
наметнуо је проме-
ну процене потре-
ба и 1992. го дине
заустав љен је ре-
монт под морнице,
па је она конзерви-
сана. Ратна морна-
рица је у више на-
врата предлагала
војном врху да се
хитно заврши ре-
монт, али ништа
није предузето.
То ком бомбардо-
вања снага НАТО-
а била је под над-
стрешницом у за-
воду. Нови век до-
нео је траг наде да
ће „херој” добити

прилику за нови „живот” на мору, јер је
око 90 одсто радова завршено. Чекало
се само на решење проблема акумула-
торских батерија. 

Са претварањем СРЈ у лабаву др-
жавну заједницу 2003. године сруше-
не су све наде за завршетак ремонта.

15. октобар 2013.14

Подморница П-912 „уна”

Поглед из подморнице „херој”

Депласман:
– подводни .............................87,6 t
– површински.........................76,1 t
Димензије:
– дужина ..............................18,8 m
– ширина................................3,64 m
– висина..................................2,7 m
– висина до поклопца торња..3,68 m
– газ на прамцу......................2,3 m
– газ на крми........................2,36 m
Бродске залихе: 
– гориво..................................30,5 t
– вода.......................................5,5 t

ТАКТИЧКО-ТЕХНИЧКЕ 
КАРАКТЕРИСТИКЕ УНЕ

Током девет година службе 
П-912 је заронила 156 пута, провела
649 сати под водом и превалила
1.470 М подводне и 2.267 М повр-
шинске вожње у 177 пловидбених
дана. 



Према Уставној повељи и закону о ње-
ној примени имовина ВСЦГ припадала
је држави на чијој се територији зате-
кла, тако да је подморница „херој” од
јуна 2006. постала власништво Црне
Горе. Покушај да се прода некој стра-
ној ратној морнарици кроз поверљиву
процедуру није довео до уговора, а од-
луком Владе Црне Горе да се Завод пре-
твори у марину за елитне јахте, намет-
нуо је трку са временом – бизнисмени
су дали рокове за исељавање ратне
морнарице. Срећом по један од нај-
вреднијих сачуваних предмета наше
скорије војне историје, власници мари-
не „Порто Монтенегро” прихватили су
предлог да подморница „херој” буде је-
згро збирке Поморског и индустријског
наслеђа. Министарство одбране Црне
Горе је, као свој „улог” за збирку, пре-
пустило поменуту подморницу. 

Одлике подморнице „херој” биле
су усклађене са претпоставком да би

југословенски подморничари у рату из-
вршавали задатке у средњем и јужном
Јадрану, Отрантским вратима и Јон-
ском мору. По намени и тактичко-тех-
ничким карактеристикама могла се по-
редити са подморницом „Енрико То-
ти”, која је у исто време, пред крај ше-
здесетих година, саграђена у серији од
четири комада. У потенцијалној ратној
примени југословенски и италијански
подморничари током Хладног рата би-
ли су потенцијални противници, а сада
су и „херој” и „Енрико Тоти” изложене
јавности. 

Диверзантска подморницауна
У тиватској збирци изложена је и

серија од шест малих диверзантских
подморница саграђених за ЈРМ, које су
у светској поморској литератури по-
знате као „уна” П-912. Кобилице за
две прототипске подморнице П-911 и
П-912 положене су истовремено 10.
децембра 1979. године. Прва је пори-
нута 11. марта 1983, а П-912 пола го-
дине касније – 7. септембра. После
захтевних примопредајних испитива-
ња П-912 уврштена је у флотну листу
24. фебруара 1984. године. 

Посаду подморнице чинила су че-
тири подморничара: два официра – ко-
мандант и заменик и два подофицира –
моториста и електричар. Укрцавано је
шест подводних диверзаната са наору-
жањем и са 6–12 диверзантских мина
М-66 и М-71. Посебна лежишта пред-
виђена су за смештај четири ронилице
Р-1 – по две на прамцу и крми. Алтерна-
тивни задатак било је постављање до
четири мине АИМ М-70 и М-82. 

Максимална брзина у површинској
вожњи постигнута са класом „уна” била
је 5,93, а у подводној 8,03 чворова. Да-
љина пловљења, при брзини од четири
чвора и 80 одсто пражњења батерије,
била је 200 миља. Са брзином од три
чвора и потпуним пражњењем батери-
је, подморница је могла да превали 264
миља. На борбеном задатку могла је да
оствари тактички радијус од 100 М при
маршевској брзини. Радна дубина ро-
њења била је 105, а максимална 120 ме-
тара. Подморница П-912 најдубље је
заронила до 130 метара. 

Покретала су је два поривна елек-
тромотора снаге по 18 кW, произведе-
на у фабрици „Раде Кончар”. Акумула-

торске батерије 16 ПрЕ 490 израдила
је фирма ТАБ „Межице”. Већина елек-
тронских уређаја набављена је из Не-
мачке, САД, Француске и од домаћих
фабрика. 

Подморница П-912 под југосло-
венском поморском заставом служила
је у одреду диверзантских подморни-
ца 88. дивизиона, односно од 1988. го-
дине у дивизиону диверзантских под-
морница у 88. бригади подморница.
Посаде су на рутинским вишедневним
вежбама улазиле у уске канале, главне
увале и луке у припреми за евентуална
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Отвор који повезује простор за
командира и заменика са моторским

простором на подморници „уна”

Управљачки пулт на подморници „уна”

Пулт командира подморнице „уна”

Унутрашњост „уне” – посада је за одмор
користила две бочне странице

на које се постављала струњача



борбена дејства против агресора, ко-
ји би извео поморски десант на југо-
словенску обалу. Увежбаван је рад са
диверзантима 82. поморског центра и
минирање. 

Драматичне прилике око Лоре ле-
та 1991. године довеле су у питање
безбедност јединица у ратној луци.
Учестали наговештаји да ће доћи до
блокаде, остварили су се 25. августа
преподне. Тада су хрватске власти
прекинуле телефонске везе са луком,
затим искључиле електричну енергију
и воду. Истог дана су у 88. бригади
подморница започели извлачење тех-
нике. Када је пала ноћ, подморнице
П-911 и П-912 отишле су за Вис, а још
три су отегљене. Након кратког задр-
жавања у вишкој луци, подморнице,
укључујући П-912, предислоциране су
у Тиват. 

После процене кадровске попуне,
логистике, одржавања и перспективе
службе и потреба Ратне морнарице, у
Генералштабу Војске Југославије одлу-
чено је маја 1992. да се П-912 подигне
из мора и конзервише. Одлука је про-
ведена 27. јула 1993. године. Подмор-
ница је годинама чувана поред завод-
ског мола „I”, чело у чело са П-911. 

У време постојања краткотрајне
државне заједнице СЦГ одлучено је
2004. године да се П-912 понуди на
продају. Одређена је почетна цена од
565.394 евра, али понуда није било.
Након осамостаљења Црне Горе, под-
морница П-912 поново је нуђена на
продају, али ни тад није пронађен но-
ви корисник. Министарство одбране

тономним апаратом за роњење лежао
је на чврстом трупу и управљао је са
Р-1 ручним и ножним командама. У
предњем делу ронилице је простор во-
лумена 130 l за смештај наоружања,
укључујући диверзантске мине.

Ронилицу је покретао електромо-
тор снаге 1 кW напајан батеријом капа-
цитета 55 Ah. Радна дубина Р-1 била је
60 метара, а максимална брзина износи-
ла је до три чвора. При тој брзини рони-
лица је могла да превали шест миља. Са
брзином смањеном на 2,8 чв ронилица је
могла достићи осам миља. Маса празне
ронилице Р-1 износи 145 килограма. 

Двоседа ронилица Р-2, масе 1,4 t,
била је „мокра”, односно потпуно на-
плављена. Електромотор снаге 3,5 кW,
напајан батеријама капацитета 192 Ah,
омогућавао је да се превали 24 М при
брзини од 3,7 чвора. У ратним услови-
ма предвиђено је да се уместо оловне
батерије користи сребро-цинк бате-
рија, која је удвостручавала даљину
пловидбе до 44 М при брзини од три
чвора. Максимална брзина ронилице
је 6,5 чвора. Радна дубина роњења би-
ла је 80 метара. У ронилици се могло
превозити наоружање масе до 50 ки-
лограма. Ронилица се могла превозити
причвршћена за палубу дизел-подмор-
ница класа „херој” или „сава”. ƒ

Текст и фотографије: 
Александар РАДИЋ
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Министарство одбране Црне Го-
ре понудило је 2009. године три под-
морнице класе „уна” на поклон за му-
зејско излагање у Србији, Хрватској
и Словенији. На понуду су из Слове-
није реаговали брзо и ефикасно, уз
речи захвалности. Један приватни
предузетник финансирао је превоз
подморнице П-913 од луке Бар до
Пивке у Парк војне историје. После
рестаурације и прилагођавања ула-
сцима посетилаца, подморница је
2011. године постала врло популаран
експонат.

Министарство одбране Хрват-
ске одбило је поклон, недипломатски
тражећи обештећење за „насилно

однесено” у процењеном износу ве-
ћем од 10 милијарди долара, а не по-
вратак „застареле, оштећене и ко-
рoзијом озбиљно нагрижене опреме
и наоружања”. 

Одлука Министарства одбране о
прихватању подморнице у чијем су
стварању учествовала предузећа из
Србије још увек се чека. Иако наша
земља сада нема морнарицу, историј-
ско учешће Срба у подморничарству
бивше Југославије снажан је аргумент
у корист преузимања подморнице и
њеног излагања у наменски изграђе-
ном простору. То је израз поштовања
према генерацијама наших морнарич-
ких старешина и морнара. 

ТРИ ПОДМОРНИЦЕ НА ПОКЛОН

Ронилица Р-2 из збирке у Тивту

Инструментална
табла

Црне Горе одлучило је да П-912 преда
тиватској збирци.

Ронилице посебне намене
Диверзантске ронилице су као и

„велике” подморнице грађене у БСО. У
наоружању ЈРМ била су два модела за
превоз једног, односно два диверзан-
та. У тиватској збирци чува се добро
очуван примерак ронилице Р-1, која је
изведена као „управљани торпедо” за
превоз једног диверзанта до даљине од
шест до девет миља. Диверзант са ау-



Т е н к  П Т - 7 6 Б у  н а о р у ж а њ у  Ј Н А  

ПЛИВАЈУЋИ
ТЕНК

У наоружање ЈНА тенк ПТ-76Б 
уведен је 25. априла 1968. године
и подељен извиђачким четама
оклопних јединица. Осим 
мирнодопске, ратних деведесетих
година имао је и борбену намену.
После распада СФРЈ нису сматрани
перспективним, па се Војска 
Југославије одрекла 33 тенка 
ПТ-76Б, који су расходовани. 
Један примерак чува
се за наш Војни музеј у Жаркову, 
а други у складишту у Качареву.

Q8
Typewriter
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новог пливајућег тенка, који би пружао
ватрену подршку у преласку водене
препреке и по потреби могао да преве-
зе десант од 20 пешадинаца. Истовре-
мено, радило се на пливајућем оклопном
транспортеру (ОТ) за превоз 25 пеша-
динаца и свог пуковског наоружања, ко-
ји има унифициране агрегате са тенком. 

Како је први покушај да се дође до
тенка 1948. и 1949. године пропао, кон-
структори су пали у немилост власти.
Актом савета министара СССР-а од 15.
августа 1949. задатак пројектовања
пливајућег тенка и ОТ добили су кон-
структори лењинградског 100. војнона-
учног истраживачког института (ВНИИ),

Један од најтежих проблема пред ко-
јим се Црвена армија нашла на побе-
доносном путу ка Берлину од 1943.
до 1945. године било је насилно са-

владавање бројних водених препрека на
тзв. руској плочи, где реке углавном те-
ку од севера ка југу, а ређе од југа ка се-
веру, и где на сваких неколико десетина
километара чине природну препреку.
Задатак Црвене армије додатно је оте-
жан јер су источне обале река ниске,
али су на другој страни по правилу стр-
ме. Зато се после завршетка Другог
светског рата као један од приоритет-
них задатака у пројектовању оклопног
борбеног возила (ОБВ) поставио развој

који је формиран од дела чељабинског
100. тенковског завода. У раду на про-
јектовању тенка са заводском ознаком
„објекат 740” и ОТ „објекат 750” уче-
ствовали су конструктори из оба града. 

Почетак производње
Кључно техничко решење за плива-

јућа ОБВ био је избор водомла-
зног пропулзионог систе-

ма. У складу са так-
тичко -тех -

ничким захте-
вима совјетске

армије тенк је имао
оруђе калибра 76 мили-

метара. Пројектовање те-
ла тенка тежишно је усмере-

но на основни задатак – да пли-
ва, а заштита је сведена на отпор-

ност на поготке зрна пешадијског нао-
ружања и малих фрагмената артиљериј-
ских пројектила. Посада тенка сведена
је на само три члана – возача, нишанџи-
ју и командира, који је уједно био пуни-
лац. За погон је изабран шестоцилин-

83
Рат на ис ку ства са ПТ-76 по ка за -

ла су да је реч о ефи ка сном сред ству
ако се ко ри сти у скла ду са од ли ка ма и
на ме ном тог тен ка за пре ла зак во де -
не пре пре ке. Пр ва при ли ка за ре ал ну
про ве ру ПТ-76 би ла је у ин диј ској вој -
сци, ко ја је са мо пар сед ми ца по сле
при је ма тен ко ва 1965. кре ну ла у бор -
бе про тив Па ки ста на ца у Ка шми ру. У
пу ној ме ри ПТ-76 ис та као се де цем -
бра 1971. го ди не, ка да су ин диј ске
ору жа не сна ге све пли ва ју ће тен ко ве
по сла ле у дел ту ре ке Ганг, где су им
ко ри сти ли у бор би. Тен ки сти су до -
бро из вр ши ли за да так и од та да Ин -
ди ја за ис точ ног су се да има не за ви -
сни Бан гла деш, уме сто па ки стан ске
про вин ци је. 

Због ка рак те ри сти ка ре ље фа као
свој нај број ни ји тенк Се вер ни Ви јет -
нам је ко ри стио ПТ-76. Од 1968. до
1975. го ди не ПТ-76 и ки не ски де ри -
ват, по знат као „тип 63-I”, ди на мич но
су ко ри шће ни за пре па де на ис ту ре -
не ба зе про тив ни ка. С об зи ром на то
да су ла ко за шти ће ни пли ва ју ћи тен -
ко ви има ли уло гу основ них бор бе них
тен ко ва, пре тр пе ли су ве ли ке гу бит -
ке, али то је би ла це на ко ју је ви јет -
нам ска вој ска пла ти ла за по бе ду. 

У јун ском ра ту 1967. на Бли ском
ис то ку Изра ел ци су се до мо гли не ко -
ли ко де се ти на тен ко ва ПТ-76, ко је су
еги пат ске сна ге оста ви ле по пу сти њи
при ли ком по вла че ња. У те тен ко ве
угра ди ли су ја че мо то ре, аме рич ки
ми тра љез 7,62 mm М60 за са мо од -
бра ну и но ва сред ства ве зе. У ра ту у
ок то бру 1973. ти тен ко ви уче ство ва -
ли су у ак ци ји ко ја је тен ку ПТ-76 до -
не ла углед – де ве тог да на ра та у ју -
тар њим ча со ви ма Изра ел ци су кре ну -
ли у про тив о фан зи ву са тен ков ским
бри га да ма и на и шли на сна жну од -
бра ну. Ка да је пао мрак, на чи ни ли су
од лу чу ју ћи по тез – се дам ПТ-76 и
осам БТР-50, са укр ца ном пе ша ди јом,
пре шли су Ве ли ко гор ко је зе ро и
ство ри ли мо сто бран у по за ди ни еги -
пат ске 2. ар ми је. Про дор иза ле ђа од -
бра не имао је ве ли ки ути цај на пот пи -
си ва ње при ми р ја. 

БОР БЕ НА ПРИ МЕ НА 



Производња тенка покренута је у
Сталинградском тракторском заводу
(1961. преименован у Волгоградски) у
почетку са топом Д-56Т (модификација
легендарног ЗИС-3), а од 1957. са Д-
56ТГ са двокоморном гасном кочницом
и одводником барутних гасова и низом
нових уређаја који су у то време били
стандардни избор за ОБВ у совјетској
армији, попут ИЦ уређаја за возача
ТВН-2Б, РУ Р-113, уређаја за стварање
димне завесе ТДА... 

Од 1959. године израђивани су
тенкови ПТ-76Б са системом протива-
томске заштите ПАЗ и оруђем Д-56ТС
са стабилизатором СТП-2П и изменама
конструкције борбеног одељења и три
додатна резервоара за гориво – једним
унутар тела и два на телу. Нове измене

уследиле су 1962. године од када ПТ-
76Б има противпожарни уређај, нови
ИЦ фар, јачи генератор... До завршетка
производње 1967. године израђено је
4.172 ПТ-76/76Б. 

Осим побољшања која су увођена
од серије до серије, тенкови са почетка
производње модернизовани су прили-
ком редовног ремонта. Од 1967. године
на свим ПТ-76/ПТ-76Б уместо митраље-
за СГМТ уграђен је ПКТ, затим нови ИЦ
фарови ФГ-126 и ФГ-127, РУ Р-123, уре-
ђај за унутрашњу везу Р-124 и нови пот-
порни точкови. 

У служби совјетске армије ПТ-76
од 1952. године коришћени су у четама
пливајућих тенкова гардијских тенков-
ских пукова. Од средине педесетих го-
дина у гардијске пукове дошли су пли-
вајући ОТ БТР-50, који су са ПТ-76 чини-
ли ударну песницу за насилни прелазак
река. 

Процена да ће будући рат бити ну-
клеарни довела је до промене намене

дрични дизел-мотор В-6 снаге 240 КС,
који је у основи био половина дванае-
стоцилиндричног мотора В-54. 

Наручилац није имао поверење у
100. ВНИИ и 100. завод и за сваки слу-
чај су истовремено пројектовани тенк
К-90 и ОТ К-78 са конвенционалним
пропелерима за кретање по води. 

На захтев совјетске армије два
конкурентска прототипа тенка прове-
рена су јуна и јула 1950. године на тере-
ну у преласцима белоруских река и је-
зера. Победник, „објекат 740” уведен је
у наоружање совјетске армије 6. авгу-
ста 1951. под ознаком пливајући тенк
(плаваюший танк) ПТ-76. Завршетак
развоја тенка отворио је пут и унифи-
цираном ОТ БТР-50, који је 1954. годи-
не уведен у наоружање.

15. новембар 2013.

Еша лон из ви ђач ких тен ко ва на па ра ди у Бе о гра ду (Медија центар „Одбрана”)

Уре ђај за кре та ње по во ди у ПТ-76Б узи ма во ду са по вр ши не и
про пе лер је из ба цу је, а услед то га ства ра се ре ак тив на си ла 
ко ја гу ра тенк (Медија центар „Одбрана”)

Залихе муниције за тенк ПТ-76Б
у ЈНА биле су врло велике, зато што
је била унифицирана са Т-76 mm М42,
најбројнијим оруђем артиљерије од
првих послератних година до грађан-
ског рата. У борбени комплет тенка
улазили су: метак ОУФ-354М/АМ са
тренутно-фугасном гранатом ОФ-350
и ОФ-350А, метак УБР-354А/Б са пан-
цирно-обележавајућим зрном БР-
350А/Б, метак УБР-354/А/Б са пан-
цирно-обележавајућим зрном БР-354,
метак УБР-354П са поткалибарним
зрном БР-354П, метак УБР-357М са
кумулативно неротирајућим зрном
М50 и метак УБЛ-354/354М са куму-
лативно неротирајућим зрном БК-
354/354М.

У ЈНА се процењивало да ПТ-76Б
може (према стању шездесетих годи-
на) уништити противнички тенк по-
што је кумулативно зрно могло про-
бити до 300 mm хомогене челичне
плоче. 

МУНИЦИЈА ЗА ТОП Д-56ТС
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пливајућег тенка, који је од 1962. године
„преквалификован” у извиђачки лаки
тенк. За ту нову намену ПТ-76 није био
модификован, радило се само о преме-
штају тенкова у извиђачке јединице. У
пракси се показало да не представља по-
годан избор за извиђаче: осим што мо-
же сам да пређе реку, све остале карак-
теристике ишле су против ПТ-76 – у пр-
вом реду био је већи циљ и слабије по-
кретљив у односну на основне борбене
тенкове, као што су Т-54/55 и Т-62, а био

је и слабо заштићен и наоружан за про-
дор у противнички борбени поредак.

Основне карактеристике
Тенк ПТ-76Б је понтонског обли-

ка, са изразито закошеном доњом пло-
чом, прилагођеном пловљењу. Изра-
ђен је од челичних плоча дебљине 13
mm на предњој горњој косој плочи, 10
mm на предњој доњој плочи и бокови-
ма и 6 mm на задњем делу, поду и кро-

ву. Оклоп куполе је дебљине 20 мили-
метара. 

Подела тенка на одељења је кон-
венционална: управно је напред, борбе-
но је у средини, а моторно-трансмисио-
но позади. Возач је у предњем делу на
средини, а преостала два члана посаде
су у куполи. 

Основно наоружање представља
топ Д-56ТС калибра 76,2 mm Л/43,5 са
полуаутоматским затварачем, одводни-
ком барутних гасова и двокоморном га-
сном кочницом. 

Даљина гађања износи до 4.000 m
са нишанском справом (НС) и до
12.000 m помоћу даљинара. По елева-
цији, топ се може померати у углу -4° до
30°, брзином од 0,05 до 6°/s, са тачно-
шћу стабилизације један хиљадити.
Стабилизатор СТП-2П „зарја” омогућа-
ва брзину навођења од 0,1–20°/s у хори-
зонталној равни и 0,5–6°/s у вертикал-
ној. Тачност стабилизације је 0–01 хи-
љадити у хоризонталној и 0–01,5 у вер-
тикалној равни. Брзина гађања са места
је до седам метака у минути, а у покре-
ту до четири. Пуњење је ручно, а бор-
бени комплет од 40 метака смештен је
у обртном делу пода – 24 комада, стела-
жи у задњем делу куполе – 14 комада, а
преостала два метка су на десном делу
куполе. 

За нишањење, осматрање и ори-
јентацију посада располаже нишанском
телескопско-шарнирном оптичком

Ла ки тен ко ви ПТ-76Б и из ви ђач ка во зи ла БРДМ-1 из са ста ва 51. ме ха ни зо ва не бри га де 1981. го ди не у бли зи ни Пан че ва
(Медија центар „Одбрана”)

При каз ра да про пе ле ра на ПТ-76Б



справом ТШК-66 (увећање 4×, видно по-
ље 16°), даљинаром – месном справом
за посредно гађање ноћу (са места на
непокретне циљеве по унапред припре-
мљеној шеми ватре) и угломером за од-
ређивање азимута оруђа.

Трансмисија је механичка са 5+1
степеном преноса и добро је позната ју-
гословенским тенкистима јер је настала
од мењачке кутије за Т-34. Главна спој-
ница је дволамеласта и омогућава про-
мену степена преноса и укључивање
разводника погона, а два вишеламела-
ста квачила са кочионим тракама обез-
беђују управљање возилом на сувом. Во-
зило може да се окреће око једне гусе-
нице. Разводник погона преноси снагу
на два пропелера за кретање тенка по

води, и на две механичке пумпе за из-
бацивање воде из унутрашњости вози-
ла капацитета 180 l/min. Пропелери за
кретање по води црпе воду испод возила
и потискују је кроз два пропулзора назад,
чиме обезбеђују максималну брзину пло-
вљења возила од 10,2 km/h напред или
3–5 km/h назад. 

Покретањем полуга за управљање
померају се заслони водопроточних це-
ви, чиме тенк скреће при кретању на во-
ди. Ако се затворе оба заслона, тенк ће
се кретати уназад, јер ће пропелери по-
тискивати млазеве воде кроз бочне цеви
и решетке на бочним странама возила
(изнад блатобрана на задњем крају вози-
ла). При уласку и изласку из воде, или при
кретању у мочварној и другој плиткој во-
ди, тенк се покреће и помоћу гусеница и
пропелера.

За одржавање правца у кратком
времену – до 15 минута, при кретању
на води или у условима ограничене ви-
дљивости ПТ-76Б има жирополукомпас
ГПК-48 (дозвољена грешка 3° у току 15
минута). 

Ходни део састоји се од назубљених
погонских точкова позади, лењиваца на-
пред, шест потпорних точкова и гусени-
ца са отвореним спојницама ширине
360 mm и са по 96 чланака (маса једне гу-
сенице је 490 kg). Вешање потпорних
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точкова је торзионог типа са хидраулич-
ним амортизерима на првом и задњем
точку. 

Опрема ПТ-76Б је стандардна за
совјетске тенкове из педесетих година
и унифицирана са основним борбеним
тенковима Т-54/55. Радио уређај Р-123
фреквентног опсега 20-51,5 MHz по

техничкој документацији имао је домет
до 20 km, ако се користи штап-антена,
односно 2–5 km са жичаном антеном.
За комуникацију између чланова поса-
де служио је радиофонски уређај Р-
124, а на куполи је био прикључак за
телефонску везу са десантом. 

Возач је имао ИЦ уређај ТВН-2Б
за осматрање на удаљености до 60–70
m и два перископа ТНП-30 за осматра-
ње на води преко валобрана (видно по-
ље – хоризонтално 17°, вертикално 5°)
и три перископа ТНА-А.

Средства за осматрање команди-
ра била су ТПКУ-2Б (увеличава 5×, вид-
но поље 7,5°) и два перископа ТНП-А.
Послужилац се користио перископом
МК-4. 

У складу са временом настанка,
ПТ-76Б је имао систем за заштиту од
радиоактивне прашине пречишћава-
њем ваздуха и стварањем додатног
притиска вентилатором МВ-67 (120 l/s)
и заштиту од ударног таласа хермети-

У гра ђан ском ра ту: два ПТ-76Б у се лу Пе тров ци ок то бра 1991. го ди не
(Танјуг)

Ис ку ства из гра ђан ског ра та по -
ка за ла су да је реч ној фло ти ли по тре -
бан ар ти ље риј ско-ра кет ни брод за ва -
тре ну по др шку КоВ у за хва ту уну тра -
шњих плов них пу те ва. Та кав брод,
као на след ник ста рих мо ни то ра тре -
ба ло би да има сна жно на о ру жа ње и
ве ли ку бор бе ну жи ла вост. Так тич ка
сту ди ја за про јек то ва ње бро да на ста -
ла је сре ди ном де ве де се тих го ди на.
Пред ло же но је да се на прам цу и кр -
ми бро да по ста ви по јед на ку по ла са
ПТ-76Б, по узо ру на ре ше ња ра ни је
ко ри шће на у реч ним бро до ви ма у
СССР-у. За то је при ли ком рас хо до ва -
ња ПТ-76Б те ло тен ка исе че но у ста -
ро гво жђе, а на о ру жа ње са чу ва но за
не су ђе не реч не рат не бро до ве. Не до -
ста так нов ца и по др шке „на ви шим
ин стан ца ма” од ло жио је про је кат до
даљ њег. 

Ка да су ави о ни и кр ста ре ће ра ке -
те НА ТО-а у про ле ће 1999. го ди не
сру ши ле мо сто ве на Ду на ву, по но во
је по кре ну та ини ци ја ти ва за град њу
но вог рат ног бро да. По след њи пут је
2000. го ди не раз ма тра на про ме на
так тич ко-тех нич ких зах те ва и при ла -
го ђа ва ње так тич ке сту ди је ис ку стви -
ма из су ко ба са НА ТО-ом , али се на
то ме ста ло. 

НА РЕ КА МА
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зацијом возила. У опреми тенка били
су јонизациона комора – гама давач
РБЗ-1М и радиолошки детектор ДП-
3Б.

Извиђачки тенк
у Југославији
Извиђачке јединице у саставу

ЈНА користиле су педесетих година
технику примљену из америчке војне
помоћи – извиђачке аутомобиле М3А1
„скаут кар” (Scaut Car) и оклопне ауто-
мобиле М8. У неким временским пери-
одима у извиђачке чете осим по једног
вода М8 и М3А1 улазио је и тенковски
вод са средњим тенком М4А3 „шер-
ман” или Т-34, зависно од попуне тех-
ником јединице којој су извиђачи при-
падали. 

У ЈНА није било наменских лаких
тенкова, погодних за извиђање, па су
средином шездесетих година инфор-
мације о могућности набавке ПТ-76Б
привукле пажњу Генералштаба. У то
време стара техника М3А1 и М8 није
била погодна за савремени рат, а као
застарела средства из Другог свет-
ског рата није имали ни перспективу.
У првој половини шездесетих година
проблем модернизације делимично је
ублажен набавком малог броја оклоп-
них аутомобила БРДМ-1. Још је јула
1965. планирано да се извиђачке једи-
нице попуне са ПТ-76Б и БРДМ-2, точ-
кашем који је у то време био новина у
совјетској армији. 

Крајем фебруара 1966. године ге-
нерал Душан Ћорковић, начелник
Управе оклопних јединица, посетио је
СССР где су му домаћини представили
тражена извиђачка возила, али и но-
витет, борбено возило пешадије
БМП-1. Већ у марту друга југословен-
ска делегација стигла је у Москву са
задатком да уговори петогодишњи
план набавки средстава ратне техни-
ке, назван „Сутјеска”. Одмах је затра-
жен БМП-1, али захтев није прихваћен
и преговори су усмерени на већ покре-
нута питања набавке, као што је 600
ремонтованих тенкова Т-34 и 67 лаких
тенкова. Одлука је промењена током
усклађивања робних листа и на захтев
Генералштаба ЈНА наручена су 63 ко-
мада ПТ-76Б са примопредајом 1967.
године.

Нова техника, као и остала сред-
ства која су стизала из СССР-а, прво
су примана у бази у Панчеву, а затим
је за потребе обуке неколико тенкова
прослеђено у школске и наставне цен-
тре. Први курс преобуке у Школском
центру оклопних јединица, одржан
1968. године у Бањалуци, водили су
инструктори совјетске армије. 

У наоружање ЈНА тенк ПТ-76Б уве-
ден је 25. априла 1968. године. Примље-
на нова техника у карактеристичној со-
вјетској тамномаслинастозеленој боји и
са петоцифреним регистарским ознака-
ма ЈНА, подељена је извиђачким четама
оклопних јединица (ОЈ). Формирани су
тенковски водови од три ПТ-76Б који су
са водом извиђачких аутомобила БРДМ-
2 требало да буду „очи” команданата
бригада и пукова. Према формацији че-
те у самосталним оклопним бригадама и
делу моторизованих бригада имале су 1.
тенковски вод, 2. вод оклопних тран-
спортера, како је у почетку класифико-
ван БРДМ-2, и 3. мотоциклистички вод.
У осталим бригадама постојали су водо-
ви са два ПТ-76Б и два БРДМ и одеље-
њем мотоциклиста. 

У роду ОЈ у то време постојао је
само један извиђачки батаљон у саста-
ву 7. оклопне дивизије, формиран јуна
1967. године, који је у првој попуни
новом техником добио тенковску чету
ПТ-76Б. Организација извиђачких је-
диница се у ЈНА често мењала, али је
остало да ПТ-76Б (уз изузетак из крат-
ког периода постојања чете) у 7. диви-

зији никада нису били организовани у
састав већи од вода. 

Посаде су са ПТ-76Б и пливајућим
тенковима учествовале на свим већим
вежбама, по правилу као наменско сред-
ство које је преко реке прелазило пре
главнине бригаде. 

На маневру „Слобода-71”, одржа-
ном октобра 1971. године на простору
од Беле, преко Кордуна, Баније и Лике у
Хрватској и Бихаћке и Цазинске крајине
у Босни, агресорска „плава” страна из-
вела је дубоки продор на уском фронту
и форсирала реку Купу код села Виница.
Први су преко реке прешли тенкови ПТ-
76Б. 

Врло ефектна демонстрација силе
ЈНА у политички врућој јесени 1971. го-
дине била је јак адут федералној власти
против националистичког руководства у
Хрватској. 

Борбени задаци
Двадесет година касније прилике

су се драстично промениле и исти
примерци тенкова са „Слободе-71”
добили су стварне борбене задатке. У
пролеће 1991. тенкови ПТ-76Б били су
у славонским местима на задатку раз-
двајања већ зараћених страна. Неко-
лико месеци касније цеви су биле га-
раве. 

Ратне јесени 1991. године у ЈНА
се није правио избор технике у складу
са проценом потреба, већ су се кори-
стиле јединице у целини. Задаци по-
стављени пред посаде ПТ-76Б најче-

Тенк ПТ-76Б из Хр ват ског ви је ћа од бра не у вре ме бор би у је сен 1995. го ди не 
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Борбена маса...................................................... 14.000 kg
Посада...........три члана – возач, командир и нишанџија
Димензије: 
– дужина.....................................................................7.625 mm
– дужина тела.............................................................6.500 mm
– ширина.....................................................................3.140 mm
– висина.......................................................................2.255 mm 
– клиренс........................................................................370 mm
Мотор.............В-6 снаге 176,5 кW (240 КС) при 1.800 o/min
Гориво..................................................................................600 l
Наоружање: 
– топ Д-56ТС калибра 76,2 mm са 40 метака
– митраљез СГМТ са 1.000 метака
Покретљивост:
– максимална брзина на путу са тврдом подлогом .....44 km/h
– средња брзина на путу са тврдом подлогом ........30–35 km/h
– средња брзина на терену.........................................10–12 km/h
– брзина пливања...........................................................10,2 km/h
– аутономија кретања по путу са тврдом подлогом ......400 km
– аутономија кретања у пловљењу...................................100 km
Савладавање препрека:
– максимални вертикални нагиб .............................................38°
– максимални бочни нагиб.......................................................18°
– вертикална препрека...........................................................1,1 m
– ров........................................................................................2,8 m
– угао прилаза води...................................................................30°
– угао изласка из воде...............................................................25°

ТАКТИЧКО-ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ УНЕ

Му зеј отаџ бин ско ра та у Ба ња лу ци у из ло же ној по став ци има је дан 
при ме рак ПТ-76Б (А. РАДИЋ)

шће нису имали додирних тачака са
основном наменом извиђачких једини-
ца. Дешавало се да слабо заштићени
ПТ-76Б крене као први у колони изме-
ђу ушорених кућа у сремској или сла-
вонској равници. На једном од борбе-
них задатака у селу Јанковци среди-
ном септембра 1991. године уништен
је један ПТ-76Б. У односну на борбене
губитке, знатно више ПТ-76Б пало је у
руке противника као ратни плен. 

Још у кратком конфликту у Слове-
нији 1991. године вод ПТ-76Б пробио се
до граничног прелаза подно Караванки,
али су се три дана касније посаде преда-
ле словеначкој територијалној одбрани.

Хрватске оружане снаге су у јесен
1991. године дошле до 10 ПТ-76Б, које
су затекли у касарнама – по три тенка у
Вараждину, Бјеловару и Осијеку и један
у Јастребарском. У наставку рата кори-
шћени су у ХВ и ХВО. 

Вероватно су четири тенка ПТ-76Б
била у саставу Српске војске Крајине.
Током повлачења ЈНА источно од Дри-
не, пролећа 1992. године, на простору
Босне и Херцеговине остало је 11 
ПТ-76Б. Од тог броја девет комада било
је у Војсци Републике Српске (ВРС) – ма-
ја 1992. године четири комада била су у
Градишки, три у Лукавици и два у Шеко-
вићима. У борбама су коришћени за ва-
трену подршку, јер су засићеност про-
тивоклопним средствима на малом про-
стору између линија с једне стране, и ге-
ографске одлике терена с друге, обесми-
слиле сваку замисао да ПТ-76Б крене на
извиђачки задатак. 

После рата тенкови ПТ-76Б нису
сматрани перспективним и били су први
на удару редукције вишкова наоружања.
Према Подрегионалном споразуму о
контроли наоружања из 1996. године
ПТ-76Б био је једини представник кате-
горије „борбено возило са тешким нао-
ружањем”. Војска Југославије одрекла се
33 комада ПТ-76Б, који су расходовани.
Један примерак чува се за наш Војни
музеј у складишту у Качареву, а други
у Жаркову, један је изложен у Музеју
отаџбинског рата у касарни „Козара”
у Бањалуци, потпуно рестаурирани
тенк налази се у збирци Парка војне
историје у Пивки, а понеки се чува и у
Хрватској. ƒ

Aлександар РАДИЋ
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Ауто мат ски ПАТ швед ске фир ме
„Бо форс” ка ли бра 40 mm пре
Дру гог свет ског ра та про из во -
дио се у ни зу др жа ва ко је су у

том ору ђу пре по зна ле од лич но сред ство
за ПВО на ма лим ви си на ма. Не ке су се
од лу чи ле за про из вод њу по ли цен ци, а
не ке су при ла го ди ле тех нич ка ре ше ња
„бо фор са” вла сти тим по тре ба ма. Вој на
ин ду стри ја СССР-а, по ла зе ћи од швед -
ског про тив а ви он ског то па, раз ви ла је
вла сти ти у ка ли бру 37 ми ли ме та ра. 

Пр во бит но је 1937. го ди не у 8. за -
во ду у Мо сков ској обла сти из ра ђен про -
то тип ПАТ-а у ка ли бру 45 mm са ла фе -
том са че ти ри точ ка, на осно ву „бо фор -
са”. По сле до ра да про јек та 1939. ПАТ
ка ли бра 45 mm 49-К уве ден је у на о ру -

жа ње под озна ком „обра зац 1939. го ди -
не”. У ме ђу вре ме ну, на зах тев Упра ве
ар ти ље ри је, ја ну а ра 1938, по кре нут је
раз вој ору ђа у ка ли бру 37 mm, под вођ -
ством глав ног кон струк то ра за во да Ми -
хи а ла Ни ко ла е ви ча Ло ги но ва. Раз лог за
сма ње ње ка ли бра би ла је про це на да је
ме так 45 mm пре ве лик за ору ђа ко ја би
тре ба ло да слу же за за шти ту пе ша диј -
ских је ди ни ца. По но во су по ла зну осно ву
чи ни ла ре ше ња „бо фор са”. Ра ди ло се бр -
зо и већ је 10. ок то бра 1938. про то тип са
рад ном озна ком ЗИК-37 по слат на по ли -
гон. У на о ру жа ње је уве ден 1939. под
зва нич ном озна ком „37-мм ав то ма ти че -
ска зе нит на пу шка обр. 1939. го да”, за -
вод ском озна ком 61-К и ин дек сом ГРАУ
52П167. За по че так је из ра ђе на нул та се -

ри ја од 15 ору ђа. Цр ве на ар ми ја је 1940.
од лу чи ла да пот пу но од у ста не од ка ли -
бра 45 mm у ко рист 37 mm, па је пре ки -
ну та већ по кре ну та про из вод ња 49-К.

Рат на про из вод ња
Нај пре је 61-К тре ба ло да се ко ри -

сти те жи шно за про тив а ви он ску од бра -
ну ди ви зи ја, а за по тре бе пе ша диј ских
пу ко ва на основ ну 61-К у 8. за во ду про -
јек то ван је ПАТ ка ли бра 25 mm, ко ји је
пред ста вљен у „Ар се на лу” број 76. На
том ору ђу кон струк то ри су ра ди ли
1940. го ди не, у вре ме ка да се у ха ла ма
8. за во да ухо да ва ла се риј ска про из вод -
ња ПАТ 61-К. За про тив а ви он ске је ди -
ни це 544 ПАТ-а би ли су из у зет но вред -
но по ја ча ње, бу ду ћи да се Дру ги свет -
ски рат за хук та вао, а ин фор ма ци је са
ра ти шта ука за ле су на то да ће бит ка за
пре власт у ва зду шном про сто ру од лу -
чи ва ти о по бе ди и по ра зу.

Го ди не 1941. про из вод њу ПАТ 61-К
пре у зео је 4. за вод име на Во ро ши ло ва,
сме штен у Кра сно јар ску у Си би ру. До
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СО ВЈЕТ СКИ БО ФОРС

Ауто мат ски ПАТ ка ли бра 37 mm 61-К био је 
нај број ни је и основ но ору ђе про тив а ви он ске 
ар ти ље ри је Цр ве не ар ми је то ком Дру гог свет ског ра та.
Под озна ком М39 код нас је ко ри шћен од за вр шет ка
Дру гог свет ског ра та до сре ди не де ве де се тих го ди на. 

Q8
Typewriter
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Ар ми ја је рат до че ка ла са ПАТ
61-К у ма те ри јал ној фор ма ци ји бри га -
да и ди ви зи ја (тре ба ло је да има ју по
две ба те ри је од че ти ри ору ђа). Ве ли -
ки гу би ци ле та и је се ни 1941. при ну -
ди ли су Цр ве ну ар ми ју на из вла че ње
тех ни ке из ни жих так тич ких је ди ни ца
у ко рист ка кве-та кве по пу не де ла ди -
ви зиј ске ПВО и пу ко ва ПВО Ре зер ве
Глав ног ко ман до ва ња за од бра ну нај -
ва жни јих по ли тич ких и ин ду стриј ских
цен та ра. 

Од 1944. го ди не
ма сов на про из вод ња и
све ни жи гу би ци у од но -
сну на број ору ђа у је ди -
ни ца ма, по но во су обез -
бе ди ли по пу ну за раз вој
ба те ри ја од ни воа ди ви -
зи је на ви ше. За ве ли ки
рат ни ор га ни за циј ско-
фор ма циј ски са став ни -
ка да ни је би ло ору ђа у
до вољ ној ко ли чи ни, па
су у по сте пе ној по пу ни
од ви шег ран га ру ко во -
ђе ња и ко ман до ва ња
пре ма ни жем, гар диј ске
ди ви зи је до би ле ди ви -
зи он од 12 ору ђа 37 mm
тек по фор ма ци ји про -
пи са ној де цем бра 1944.
го ди не, а „обич не” ди -
ви зи је по сле па да Бер -
ли на, ју на 1945. го ди не.

Због ва жно сти ПВО тен ков ских је ди ни -
ца на сто ја ло се да се сва кој ди ви зи ји
обез бе ди „ма ли” ди ви зи он од две ба те -
ри је са осам ПАТ-ова. Глав ни на ору ђа 61-
К то ком ра та би ла је свр ста на у пу ко ве
про тив а ви он ске ар ти ље ри је, ко ји су у
по чет ку има ли са мо 12 ору ђа, да би то -
ком ра та по сте пе но ра сли на 16 и пред
крај на 24 ору ђа. 

Као на след ник ПАТ 37 mm од
1949. у про из вод њу је уве ден ПАТ 57
mm С-60, ко ји је по сте пе но у чла ни -
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Оруђе 37 mm на тргу Славија 7. новембра 1944. године

Совјетски противавионци 30. октобра 1944. године на положају поред данашње Народне скупштине Србије 

по чет ка агре си је Не мач ке 22. ју на за вр -
ше но је 826 ору ђа. Ру ски вој ни исто ри -
ча ри још увек ни су уста но ви ли ко ли ко је
укуп но ору ђа про из ве де но пр ве рат не
го ди не у усло ви ма не ста ши це си ро ви на.
Пре ма ре ле вант ним про це на ма реч је о
око 1.400 ко ма да.

Цр ве на ар ми ја је ле та 1941. го ди -
не има ла пре ма ло на мен ских пр о тив -
тен ков ских ору ђа, ко ја су би ла ефи ка -
сна про тив ма сов них про до ра не мач ких
тен ко ва. У пр вим бор ба ма ПАТ 61-К по -
ка за ли су од лич не од ли ке у про тив тен -
ков ској на ме ни, па су чак увр ште ни у
са став на мен ски фор ми ра них про тив -
тен ков ских је ди ни ца. По сле кри зне зи -
ме 1941/42. рат на про из вод ња се за хук -
та ла и 1942. си бир ски рад ни ци по сла ли
су на фронт 3.896 ПАТ-ова.

То ком 1943. и 1944. го ди не про из -
ве де но је 5.477, од но сно 5.998 ПАТ-
ова. У пр вој по ло ви ни 1945. за вр ше на
су 1.542 ору ђа. У хо ду су из вр ше не сит -
не из ме не кон струк ци је. Услов но, пре -
по зна ју се две под ва ри јан те – по чет на
про из вод ња без шти та и од 1943. са
шти том и ни зом тех нич ких из ме на. На
основ ну 61-К про јек то ва но је са мо ход -
но ору ђе ЗСУ-37, ко је је 1945. уве де но
у на о ру жа ње Цр ве не ар ми је. 



ца ма Вар шав ског уго во ра за ме нио
ору ђа из Дру гог свет ског ра та. Ки не -
зи су знат но ду же оста ли вер ни ка ли -
бру 37 mm и на осно ву 61-К про јек то -
ва ли низ уса вр ше них ПАТ-ова, укљу -
чу ју ћи и дво цев но ору ђе по год но за
уград њу на са мо ход на ору ђа.

У осло бо ђе њу Ср би је
Је ди ни це Цр ве не ар ми је, ко је су у

је сен 1944. уве де не у бор бе за осло бо -

тон ски мост
пре ко Ве ли ке
Мо ра ве. Пре ко
тог мо ста, на
при ла зе Бе о гра -
ду, пре ба ци ва -
не су тен ков ске
и ме ха ни зо ва не
је ди ни це ко је су
пре по кре та по -
пу ње не до пу -
ног фор ма циј -
ског са ста ва. У
улич ним бор ба -
ма про тив а ви -
он ска ору ђа ко -
ри шће на су за
ва тре ну по др -
шку пе ша ди је и
тен ко ва Т-34. 

Ј е  д и  н и  ц е
22. ди ви зи је су
по сле осло бо ђе -
ња Бе о гра да оти -
шле на се вер пре ма Ма ђар ској, а ПВО
Бе о гра да по ве ре на је 1. про тив а ви он -
ском пу ку Вр хов ног шта ба НОВЈ, ко ји је

ко ри стио не мач ку тех ни ку из рат ног
пле на. По сле сна жне зим ске про тив о -
фан зи ве Не ма ца у Сре му од лу че но је да
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По сле осло бо ђе ња Бе о гра да за
при јем тех ни ке фор ми ра на је Глав на ар -
ти ље риј ска ба за НОВЈ, сме ште на у Ули -
ци кне ги ње Ол ге 31 (да нас Ули ца Ђу ре
Ђа ко ви ћа). Пре ко те ба зе су до је ди ни -
ца НОВЈ и Цр ве не ар ми је до ла зи ла и
про тив а ви он ска ору ђа. У Збор ни ку се -
ћа ња 1. кла се Ар ти ље риј ског тех нич ког
учи ли шта, при ре ђе ном 1990. го ди не,
та да одав но пен зи о ни са ни тех нич ки
офи цир Ра до ван Сте фа но вић при се тио
се јед ног ин ци ден та ко ји осли ка ва рат -
ну ат мос фе ру.

Две про тив а ви он ске ба те ри је Цр -
ве не ар ми је тре ба ло је да се пре ба це из
ба зе до ва тре них по ло жа ја, ко ји су за
ПАТ 37 mm иза бра ни на Де ди њу, а за
ПАТ 25 mm на Сла ви ји. За пре воз ору -
ђа и му ни ци је од ре ђе на су са мо два ка -
ми о на Цр ве не ар ми је са во за чи ма, па
су би ла по треб на два да на да се за да -
так из вр ши. Пр вог да на пре ве зе на је
ба те ри ја 25 mm, а дру гог ба те ри ја 37
ми ли ме та ра. Ка ми он за ко ји су би ла за -

ка че на два ПАТ 37 mm кре тао се кроз
Ули цу кне за Ми ло ша низ бр до. У ви си -
ни „Лон до на” от ка чи ло се јед но ору ђе,
про шло по ред ка ми о на и уда ри ло у ста -
бло на тро то а ру. Од сна жног удар ца
ПАТ се пре вр нуо и пу кла је зад ња осо -
ви на. Све се то до го ди ло у вре ме ка да
је на ули ци би ло пу но про ла зни ка. 

Из згра да у око ли ни бр зо су ис тр -
ча ли ви ши офи ци ри Цр ве не ар ми је. У
стра ху од од го вор но сти, во зач је тра -
жио пу шку или пи штољ да из вр ши са -
мо у би ство, а Сте фа но ви ћа, за ду же ног
за прат њу ПАТ-ова, ухва ти ла су два цр -
ве но ар меј ска офи ци ра и при сло ни ла
уза зид да га стре ља ју. Он се прав дао
ка ко је ви део да је око на ла фе ту би ло
оште ће но пре по ла ска из ба зе, али ни је
уве рио љу ти те офи ци ре. Тек ка да се по -
ја вио ге не рал Бран ко Об ра до вић, ко -
ман дант ар ти ље ри је, стра сти су се сми -
ри ле и са чу ва ни су жи во ти уче сни ка ин -
ци дентa. 

ГРЕ ШКЕ СЕ НЕ ПРА ШТА ЈУ

Батерије 37 mm примале су податке о наиласку противничких
авиона преко пољског телефона од јединица за ваздушно
осматрање, обавештавање 
и везу, које су се ослањале тежишно 
за осматрачке станице (Медија центар „Одбрана”)

Противавионска оруђа 37 mm произведена
од 1943. године препознатљива су 
по штиту за послугу који ранија 
израђена оруђа нису имала 
(Медија центар „Одбрана”)

ђе ње Ср би је, као основ но про тив а ви он -
ско ору ђе ко ри сти ле су ПАТ 37 ми ли ме -
та ра. Ко ман да 3. укра јин ског фрон та у
вре ме бор би на Бал ка ну на ли сти ди -
рект но пот чи ње них је ди ни ца има ла је
22. про тив а ви он ску ар ти ље риј ску ди ви -
зи ју са че ти ри пу ка, са ну ме рич ким
озна ка ма 1335. пук, 1341. пук, 1347. пук
и 1353. пук. У при пре ми за про дор пре -
ма Бе о гра ду, 22. ди ви зи ја је при вре ме -
но пот чи ње на 4. гар диј ском ме ха ни зо -
ва ном кор пу су, но си о цу бор би за град. 

Пр ви за да так про тив а ви о на ца,
по чев од по по днев них ча со ва 11. ок -
то бра 1944, био је да обез бе де пон -



се по ја ча ПВО глав ног гра да. Сре ди ном
ја ну а ра 1945. при сти гао је 82. про тив а -
ви он ски пук Цр ве не ар ми је са шест ба -
те ри ја 37 mm и јед ном че том про тив а -
ви он ских ми тра ље за 12,7 ми ли ме та ра. 

Пре на о ру жа ње 
Ју го сло вен ске ар ми је
У је сен 1944. из по мо ћи СССР-а за

пре на о ру жа ње НОВЈ при мље ни су ПАТ
25 mm, ко је је Цр ве на ар ми ја ра до по -
кла ња ла, за раз ли ку од ПАТ 37 ми ли ме -
тра. Тек у про ле ће 1945. од Цр ве не ар -
ми је при мље на су 24 ору ђа ка ли бра 37
mm, ко ја су по де ље на из ме ђу про тив а -
ви он ских бри га да фор ми ра них 1. мар та
1945. го ди не. У по чет ку су све три је ди -
ни це би ле у ПВО Бе о гра да – 1. бри га да
у цен трал ним де ло ви ма гра да, 2. бри га -
да у Зе му ну и 3. у Ја бу ци код Пан че ва.
Све три је ди ни це има ле су ПАТ-ове ра -
зних ка ли ба ра, де лом из рат ног пле на,
а де лом из по мо ћи СССР-а. 

У за вр шни ци ра та, пр ве две бри га -
де за др жа не су у Бе о гра ду, а 3. је по сла -

та на фронт – у сла вон ску
рав ни цу, у бор бу про тив
уста ша. Пре ко Оси је ка и
Бје ло ва ра про тив а ви он ци
су ушли у За греб. У око ли ни
гра да про на ђе не су знат не
ко ли чи не ПАТ-ова, ко је су
ис ко ри шће не за раз вој 4.
про тив а ви он ске бри га де.
Од мах по сле ра та од 3. и 4.
бри га де фор ми ра не су две
је ди ни це – јед на са ПАТ-
ови ма ве ћег ка ли бра и 11.
мо то ри зо ва на про тив а ви -
он ска бри га да 1. тен ков ске
ар ми је са ПАТ-ови ма ма лог
ка ли бра. У но вој је ди ни ци,
са ко ман дом у Љу бља ни, ле -
та 1945. би ло је шест ба те ри ја 37 mm и
три ба те ри је 25 ми ли ме та ра. 

По сле ра та пре вла дао је став да би
тре ба ло фор ми ра ти ве ће так тич ке је ди -
ни це про тив а ви он ске ар ти ље ри је, па су
од ма ја до ок то бра 1945. осно ва не че ти -
ри ар миј ске про тив а ви он ске бри га де,
де лом од ПАТ-ова ка ли бра 88 mm и 76,5

mm из рат ног пле на, а де лом од ПАТ-
ова 25 mm из са мо стал них ди ви зи о на
пе ша диј ских ди ви зи ја. ПАТ-ови 37 mm
за др жа ни су у ПВО 1. тен ков ске ар ми -
је, од но сно, од је се ни 1945. у Ко ман ди
тен ков ских и мо то ри зо ва них је ди ни ца. 

План да се фор ми ра сна жна ПВО
за сни вао се на на бав ка ма из СССР-а, и
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ТАК ТИЧ КО-ТЕХ НИЧ КЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ
По слу га.............................................де вет чла но ва 
Ма са ору ђа................................................2.100 kg
Ду жи на на мар шу...................................5.500 mm
Ши ри на на мар шу..................................1.765 mm
По ме ра ње це ви:
– по вер ти кал ном по љу...................од –5° до +85°
– по хо ри зон тал ном по љу .............................360°
Бр зи на га ђа ња......................................160 m/min
Нај ве ћа бр зи на ци ља ко ји мо же да га ђа..140 m/s, 
а по сле мо ди фи ка ци ја 300 m/s
Крај ња да љи на га ђа ња...............................3.000 m
По чет на бр зи на мет ка.............ТЗОГ: 850-880 m/s
По чет на бр зи на мет ка БР-167...................872 m/s

Батерија ПАТ 37 mm на вежби у околини Ријеке 1951. године.
Послуга оруђа наоружана је совјетским карабинима М44 
и носи немачке заштитне маске (Медија центар „Одбрана”)



то два ка ли бра – 85 и 37 ми ли ме та ра.
Од по чет ка 1946. по че ле су да при сти -
жу до дат не ко ли чи не ПАТ 37 mm, ко је
су ко ри шће не за бр зи раз вој про тив а -
ви он ске ар ти ље ри је. 

До по чет ка 1948. при мље на су 292
ору ђа са 992.000 ме та ка. Ко ми си ја за
при јем има ла је при ли чан број при мед би
због сит ни јих оште ће ња на ору ђи ма из
рат не про из вод ње, ко ја је пре при мо пре -
да је тре ба ло ре мон то ва ти. На при мер,
на чак 74 ору ђа по лу па на су сиг нал на ста -
кла, сло мље но је де сет ли бе ла за ни ве ли -
са ње, не до ста ја ло је 35 си ја ли ца за ноћ -
но осве тље ње, уз при бор за сте ре о скоп -
ски да љи но мер не до ста ја ло је 120 ко ма -
да си ја ли ца. Од ве ћих не до ста та ка ко ми -
си ја је уста но ви ла да не ма јед ног ле вог
ко ли ма то ра ни шан ске спра ве, а на јед -
ном ору ђу ни је би ло чи та вог елек трич -
ног уре ђа ја за ноћ но осве тље ње – ба те -
ри је, ка бло ва и ре о ста та. 

Ору ђа 37 mm уве де на у на о ру жа ње
Ју го сло вен ске ар ми је би ла су у под ва ри -
јан ти ко ја је уве де на у про из вод њу
1943, па су озна ча ва на као М39/43(с)
или, нај че шће, крат ко М39. 

Са тим ору ђи ма по пу ње ни су ди ви -
зи о ни у са ста ву про тив а ви он ских зо на,
је ди ни ца за ду же них за од бра ну те ри то -
ри ја, ко је су 1946. фор ми ра не од про -
тив а ви он ских бри га да, за тим са мо стал -
ни ди ви зи о ни у са ста ву ар ми ја, стре -
љач ких кор пу са и тен ков ских ди ви зи ја. 

Про тив а ви он ске је ди ни це про шле
су кроз не ко ли ко ре ор га ни за ци ја у крат -
ком пе ри о ду од 1948. до 1950. го ди не.
Ме сто ПАТ М39 у основ ни ни је про ме -
ње но, јер су ди ви зи о ни од 12 ору ђа би -
ли и оста ли у са ста ву ме шо ви тих пу ко ва
те ри то ри јал не про тив а ви он ске од бра не
и са мо стал них ди ви зи о на за од бра ну
тен ков ских ди ви зи ја и де ла пе ша диј -
ских ди ви зи ја. 

Пе де се тих го ди на су пре на о ру жа -
њем је ди ни ца са при је мом тех ни ке из
САД и Ве ли ке Бри та ни је за по пу ну про -
тив а ви он ских је ди ни ца, обез бе ђе не зна -
чај не ко ли чи не ПАТ „бо форс” М1, од но -
сно М12, у ка ли бру 40 mm и ли цен ца за
про из вод њу му ни ци је. Ра ди пре ла ска на
ка ли бар 40 mm већ је 1953. пла ни ран пре -
кид у то вре ме тек по кре та не про из вод -
ња му ни ци је 37 ми ли ме та ра. 

Ли цен ца за ору ђе „Bo fors” L/70 на -
ба вље на је 1956. и по че ле су при пре ме
за осва ја ње про из вод ње. На та ла су пре -
на о ру жа ња „бо фор сом” чи ни ло се да ће

ору ђа М39 убр зо би ти пот пу но ис ти сну -
та из ЈНА. То се ни је до го ди ло, јер се
1960. од у ста ло од про из вод ње „бо фор -
са” због пре ви со ке це не на бав ке ра да ра
и ра чу на ра по треб них за про тив а ви он -
ске ба те ри је 40 ми ли ме та ра. За то су по -
сто је ћи ПАТ-ови за др жа ни у на о ру жа -
њу – „бо фор си” у је ди ни ца ма „А” кла си -
фи ка ци је и М39 у је ди ни ца ма „Б” кла си -
фи ка ци је. 

У то вре ме су је ди ни це ПВО про -
шле кроз не ко ли ко ре ор га ни за ци ја. На
по чет ку про це са усва ја ња пла на „Др -
вар”, 1959. го ди не, ПАТ М39 свр ста ни
су у по је дан ди ви зи он од 12 ору ђа у са -
ста ву 13 пе ша диј ских ди ви зи ја, за тим
по ба те ри ја од шест ору ђа у пет оклоп -
них бри га да. У те ри то ри јал ној ПВО, у је -
ди ни ца ма под на зи вом „објек ти ПВО”,
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би ле су три ба те ри је у Љу бља ни и две
за од бра ну За дра и аеро дро ма Зе му ник,
од ко јих је јед на ба те ри ја би ла ме шо ви -
та (два М39 и два аме рич ка са мо ход на
ору ђа М15 са јед ним ауто ма том 37 mm
и два ми тра ље за 12,7 ми ли ме та ра). 

У са ста ву пу ко ва сред ње про тив а -
ви он ске ар ти ље ри је, на о ру жа них бри -
тан ским ПАТ 94 mm, на ла зи ло се 16 ба -
те ри ја М39 – у осам пу ко ва по две ба -
те ри је за за шти ту ва тре них по ло жа ја
ве ћег ка ли бра од про тив нич ких ави о на
на ма лим ви си на ма. У ЈНА се 1959. укуп -
но на ла зи ло 316 ко ма да М39 – од то га у
труп ној ПВО 186 ко ма да, 18 у објек ти -
ма ПВО, 96 у сред њим про тив а ви он -
ским пу ко ви ма, че ти ри ору ђа би ла су у
уста но ва ма и 12 у ре зер ви. За сва та

Не до ста так му ни ци је 37 mm
огра ни ча вао је пер спек тив ност при -
ме не М39, па је још то ком на бав ки тих
ору ђа че тр де се тих го ди на по кре нут
раз вој до ма ће му ни ци је на основ ну
ре вер зи бил ног про јек то ва ња со вјет -
ског мет ка ОЗР-167 са тре нут но-за па -
љи во-обе ле жа ва ју ћом гра на том
(ТЗОГ). На по ли го ну Ни кин ци до ма ћа
му ни ци ја ис пи ти ва на је од 1951. до
1954. го ди не, ка да је по чео при јем ме -
та ка из се риј ске про из вод ње по кре -
ну те у фа бри ци „Сло бо да” у Чач ку. 

До за вр шет ка упо тре бе на на шим
про сто ри ма, за М39 исто вре ме но је

ко ри шће на до ма ћа му ни ци ја са гра на -
том ТЗОГ и со вјет ска ОЗР-167 и ОЗ-
167 (без за па љи вог ефек та), ко ја је
очи шће на и пре па ко ва на у но ву ам ба -
ла жу. Оба мет ка на ме ње на су за уни -
шта ва ње ци ље ва у ва зду ху и на зе -
мљи, укљу чу ју ћи жи ву си лу. За уни -
шта ва ње окло пље них сред ста ва ко ри -
шћен је ме так со вјет ског по ре кла са
пан цир но-обе ле жа ва ју ћим зр ном БР-
167. Про бој ност зр на на уда ље но сти
од 1.000 m под углом од 90° би ла је 36
mm че лич не пло че, а под углом од 60°
30 ми ли ме та ра. 

МУ НИ ЦИ ЈА

Маневри ЈНА 1953. године – амерички теретни аутомобил
ГМЦ вуче совјетски ПАТ М39 (Медија центар „Одбрана”)



Број од 312 ору ђа одр жа ван је се -
дам де се тих и осам де се тих го ди на, иако
се у то вре ме про це њи ва ло да би њи хо -
ви ре зул та ти у ре ал ним бор бе ним усло -
ви ма би ли скром ни. Као те о рет ска про -
це на јед но вре ме не ва тре не мо гућ но сти
сма тра ло се да би сва ору ђа 37 mm мо -

гла да уни ште 11 ци ље ва у ва зду шном
про сто ру. 

У на о ру жа њу ТО ПАТ М39 до че ка ли
су гра ђан ски рат 1991. го ди не. Део тих је -
ди ни ца је у је сен пр ве рат не го ди не мо би -
ли сан и пот чи њен је ди ни ца ма ЈНА на ра -
ти шту. На при мер, јед на ба те ри ја ТО, мо -
би ли са на у Сом бо ру, на ла зи ла се у са ста -
ву но во сад ског 12. кор пу са, раз ме ште на
на ва тре не по ло жа је у се лу Ба ти на. 

За ра ће не стра не у БиХ и Хр ват ској
од 1992. до 1995. го ди не ко ри сти ле су
М39 за ва тре ну по др шку углав ном за
ра чун пе ша диј ских ба та љо на. На ра -
зним де ло ви ма ра ти шта мо гли су се сре -
сти по је ди нач ни при мер ци, по не кад во -
до ви. У Или ја шкој пе ша диј ској бри га ди
Вој ске Ре пу бли ке Срп ске би ла су нај ма -
ње три ору ђа.

У Вој сци Ју го сла ви је по след ња ору -
ђа М39 по ву че на су из на о ру жа ња сре -
ди ном де ве де се тих го ди на. На ли сти ви -
шко ва на о ру жа ња 1996. би ло је 14 ко ма -
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ору ђа на рас по ла га њу је би ло 584.144
мет ка. У то вре ме бор бе ни ком плет
М39 имао је 200 ме та ка, а са про це ње -
ним днев ним утро шком од 21 мет ка це -
ни ло се да је ре зер ва му ни ци је до вољ на
за 88 да на ра та. 

Ве ли ки број ору ђа и зна чај не ре -
зер ве му ни ци је би ле су ар гу мент да се
M39 за др жи у на о ру жа њу ЈНА. Ме ђу -
тим, за ста ре лост тог ору ђа већ пе де се -
тих го ди на дра стич но им је сни зи ла
шан се да по го де мла зни ави он, знат но
бр жи од ле те ли ца из Дру гог свет ског
ра та. По себ но су дра стич но сни же не
шан се да се по го ди ави он у бри шу ћем
ле ту. Ори ги нал на ни шан ска спра ва
обез бе ђи ва ла је га ђа ње ци ље ва до бр -
зи не од 140 ме та ра у се кун ди. За то је у
Вој но тех нич ком ин сти ту ту ре кон стру и -
сан ни шан, ко ји је по сле мо ди фи ка ци ја
мо гао да пра ти ци ље ве бр зи на до 300
m/s на да љи на ма до 3.000 ме та ра. 

У ба те ри ја ма 
те ри то ри јал не од бра не
Са при ли вом но ве тех ни ке ше зде -

се тих и се дам де се тих го ди на ору ђа
М39 и „бо фор си” по сте пе но су пре шла
из је ди ни ца „пр ве ли ни је” у ТО (те ри то -
ри јал на од бра на). У са мо стал ним ла ким
ар ти ље риј ским ба те ри ја ма ПВО 1980.
на ла зи ло се 300 ко ма да М39. Исте го -
ди не че ти ри ору ђа би ла су у ме шо ви тој

ба те ри ји са „бо фор си ма” М1 у Школ -
ском цен тру АРЈ ПВО у За дру, а на став -
ни цен три ар ми ја има ли су осам М39. 

да. При ме рак М39 за Вој ни му зеј чу вао
се у скла ди шту у Ка ча ре ву. У Му зе ју
отаџ бин ског ра та је дан М39 је у стал ној
по став ци. По ред ору ђа на ла зи се та бла
на ко јој пи ше „иако вре ме шан ко ри штен
је у ПВО пе ша диј ских је ди ни ца”. ƒ

Алек сан дар РА ДИЋ

Обука противавионаца на полигону Шепурине код Задра 1972. године 
(Медија центар „Одбрана”)

Примерак ПАТ М39 из збирке Музеја Отаџбинског
рата у касарни „Кoзара” у Бањалуци (А. Радић) 



те ри (ППДХе) ко ји су са па лу бе бро до ва
или ба за на оба ли мо гли да сра змер но
бр зо пре тра же ве ли ке зо не мо ра. Не ка -
да слав ни ру ски кон струк тор Игор Си -
кор ски је као на ту ра ли зо ва ни Аме ри ка -
нац дао сна жан лич ни пе чат у свет ској

исто ри ји ави ја ци је и по стао ро до на чел -
ник про јек то ва ња ППДХе. 

Пр вим па луб ним ППДХе не до ста ја -
ли су сна га и про стор, па су на за да так
по ле та ли у па ру у две на мен ске под ва ри -
јан те, ко ри шће не по так ти ци „ло вац и
уби ца” (hunter and killer) – јед на ле те ли -
ца слу жи ла је за по тра гу за ну кле ар ном
под мор ни цом, а дру га за уни шта ва ње. 

За ми сао о ППДХе до сти гла је зре -
лост пред крај пе де се тих го ди на са слав -
ним „си кин гом” (Sea King) са „брод ским”
об ли ком до њег де ла тру па, при ла го ђе -
ним за сле та ње и по ле та ње са мо ра, до -
ду ше са мо у слу ча ју ну жде. По гон са две
га сне тур би не обез бе дио је сна гу за но -
си вост до вољ ну за про јек то ва ње про -
тив под мор нич ке плат фор ме, ко ја мо же
да тра жи и уни шти под мор ни цу. 

На ста нак
На ис то ку је је дан дру ги Рус – Ми -

ха ил Ле он ти је вич Миљ, шеф 329. кон -
струк тор ског би роа из Мо скве – пра тио
рад Си кор ског. У пр вом ко ра ку је 1953.
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Пе де се тих го ди на раз вој си сте -
ма за про на ла же ње и уни шта -
ва ње под мор ни ца био је је дан
од при о ри те та у мор на ри ца ма

во де ћих си ла хлад но ра тов ског све та.
Као но во сред ство ве ли ку па жњу иза -
зва ли су про тив под мор нич ки хе ли коп -

М и - 1 4 П Л  у  н а о р у ж а њ у  ј у г о с л о в е н с к е  а р м и ј е

Хеликоптери Ми-14ПЛ били су у наоружању ЈНА од 1980.
године. На рутинским задацима посаде Ми-14ПЛ блиско
су сарађивале са Ратном морнарицом у обостраној
обуци. Подморничари су се трудили да не буду
откривени, а задатак противподморничара био је да
пронађу, прате и униште циљ у својеврсној технолошкој
и тактичкој игри „мачке и миша”. Сва три примерка
уништена су на аеродрому Голубовци током НАТО
бомбардовања. 
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го ди не про јек то ван ППДХе на осно ву
тран спорт но-де сант ног Ми-4. Рат на
мор на ри ца СССР-а уве ла је у на о ру жа ње
Ми-4М као ППДХе ко ји је на за дат ке по -
ле тао из ба за на оба ли. Ка да је 1958. го -
ди не Миљ за по чео про је кат В-8 са га -
сном тур би ном, ко ји је до вео до на стан -
ка по ро ди це Ми-8, при род но је по кре нут
рад на де ри ва ту за про тив под мор нич ка
деј ства. 

Про јек тан ти су би ли пред ди ле мом
да ли да ко ри сте сва ре ше ња В-8 или да
се мор на рич ки де ри ват из ве де као ам фи -
би ја са мо ди фи ко ва ним до њим де лом
тру па са ве ли ким боч ним плов ци ма. На
ко нач ну од лу ку у ко рист ам фи би је ути -
ца ла је по ја ва „си кин га”, чи ји је пр ви
про то тип по ле тео мар та 1959. го ди не.
Осам ме се ци ка сни је, ука зом Др жав ног
ко ми те та ави ја циј ске ин ду стри је СССР-а,
по кре нут је рад на В-8Г (Г – ги дро, хи дро).
Рат на мор на ри ца СССР 1961. го ди не де -
фи ни са ла је так тич ко-тех нич ке зах те ве
за ППДХе за по тра гу за под мор ни ца ма
по да ну и но ћи, у по вољ ним и сло же ним

ме те о ро ло шким усло ви ма на уда ље но -
сти до 200 km од оба ле. Од ППДХе је
тра же но да пра ти от кри ве ни циљ до два
ча са и да деј ству је по под мор ни ца ма ко -
је се кре ћу бр зи ном ве ћом од 30 чво ро ва
на ду би ни до 400 ме та ра. То су би ли вр -
ло ам би ци о зни зах те ви за та да шње вре -

ме, али су мор на ри ци би ли по треб ни
ППДХе ко ји би при мар но за шти ти ли рат -
не лу ке. 

Ве ли ки про блем у про јек то ва њу
пред ста вљао је не до ста так по год ног мо -
то ра. Про це ње но је да је 1.500 КС, ко ли -
ко је да вао ТВ2-117, би ло пре ма ло за
пред ви ђе ни Ми-8. Ми мо др жав не ад ми -
ни стра ци је, би ро Кли мов про јек то вао је
но ви мо тор, ко ји је при ка зан као мо дер -
ни за ци ја по сто је ћег ТВ2-117. На кнад но,
обез бе ђе на је по др шка др жа ве и 1965.
го ди не одо бре но је по кре та ње ра да на
ППДХе са но вом рад ном озна ком В-14 и
но вим мо то ри ма ТВ3-117М, сна ге од
2.200 КС и но вим глав ним ре дук то ром.
Пред ви ђе но је да се пу на сна га ко ри сти
са мо при ле ту са јед ном мо то ром, а у
нор мал ном ле ту до 1.950 КС. За раз ли ку
од мо то ра ТВ2-117 са Ми-8, ко ји су по -
кре та ни аку му ла то ри ма, за ТВ3-117М
пред ви ђе но је по кре та ње по моћ ним тру -
бо мла зним мо то ром АИ-9, пре у зе тим са
пут нич ког ави о на Јак-40. 

по ве ћа ња плов но сти пред сле та ње на во -
ду на ду ва ва ју се плов ци, ко ји су сме ште -
ни на ре бри ма „шкр га”. 

Због ам фи биј ских мо гућ но сти про -
јек то ван је увла че ћи стај ни трап са две
пред ње но ге, ко је се увла че у уду бље ња
у „чам цу” и две зад ње са про сто ром за
увла че ње у „шкр га ма”. Ви со ки кли ренс
олак ша вао је под ве ша ва ње на о ру жа ња у
про стор на до њем де лу „чам ца”, ко ји је
хер ме ти зо ван и кли ма ти зо ван због одр -
жа ва ња по год них усло ва за со фи сти ци -
ра ну елек тро ни ку за на во ђе ње. 

За раз вој мо то ра и но вог глав ног ре -
дук то ра ВР-14 утро ше но је до ста вре ме -
на и тру да, па су пр ви про то ти по ви В-14
из ра ђе ни пре прав ком стан дард них Ми-8
са мо то ри ма ТВ2-117. 

Пр ви про то тип по ле тео је 1. ав гу ста
1967. го ди не. Усле ди ле су зах тев не про -
ве ре кон струк ци је и так тич ко-тех нич ких
ка рак те ри сти ка В-14, укљу чу ју ћи сле та -
ња и по ле та ња са во де. Пр ви В-14 са мо -
то ри ма ТВ3-117М по ле тео је 1969. го ди -
не. У пр вој по ло ви ни се дам де се тих го ди -
на ре ше ни су не до ста ци про јек та и ра -
ди ло се на ин те гра ци ји на мен ске ави о ни -
ке. Раз вој про тив под мор нич ког си сте ма
био је те жак за да так за тех но ло шки ни -
во ин ду стри је СССР-а. Ду го вре ме на би ло
је по треб но да се па луб ни ППДХе Ка-25
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Гондола детектора магнетних аномалија
АПМ-60, која се у потрази за подморницом
теглила иза хеликоптера 
(Александар Радић)

Хеликоптер Ми-14ПЛ у Дивуљама 1984. године („Крила армије”)

Усле ди ла је од лу ка да се је дан
ППДХе ко ри сти и за по тра гу и за уни -
шта ва ње под мор ни ца. Кон струк ци ја је
из ве де на у об лу ку чам ца са боч ним
плов ци ма – „шкр га ма”, ко ји ле те ли ци да -
ју по преч ну ста бил ност на во ди. Ра ди



је по треб но да се па луб ни ППДХе Ка-25
до ве де од пр вог ле та про то ти па 1961.
го ди не до ула ска у на о ру жа ње – 1971.
го ди не. За по тре бе В-14 су у осно ви при -
ла го ђе ни еле мен ти про тив под мор нич -
ког си сте ма са Ка-25. Ве ћи га ба ри ти и
сна га мо то ра В-14 омо гу ћи ли су уград њу
свих уре ђа ја у јед ну плат фор му, за раз -
ли ку од Ка-25 код ко јег се и за по тра гу
за под мор ни цом по ста вљао на јед ној ле -
те ли ци под вод ни елек трич ни ло ка тор
(ПЕЛ), а на дру гој де тек тор маг нет ских
ано ма ли ја (МАД). 

Раз вој В-14 за вр шен је ука зом од
11. ма ја 1976. го ди не, ко јим је уве ден у
на о ру жа ње под озна ком Ми-14ПЛ
(про ти во ло доч ный вер то лет). У ме ђу -
вре ме ну, про из вод ња је већ по кре ну та
у 387. за во ду у ме сту Ка зањ у Та тар ста -
ну. Пр ви при мер ци до шли су у је ди ни -
це ави ја ци је РМ СССР-а 1974. го ди не.
За осва ја ње но ве ле те ли це, по прак си
уоби ча је ној у СССР, за ду жен је цен тар
за бор бе ну при ме ну и пре о бу ку ле тач -
ког са ста ва. У рат ној мор на ри ци то је

био 33. цен тар, од но сно ње гов 555. са -
мо стал ни про тив под мор нич ки хе ли коп -
тер ски пук (ОПЛВП –  от де ль ный про -

ти во ло доч ный вер то лет ный полк) из
ба зе Оча ков. Због ге о граф ске изо ло ва -
но сти че ти ри мор ске фло те СССР-а у
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Сло же на ави о ни ка на Ми-14ПЛ по ста ви ла је ви со ке зах те ве пред тех ни ча ре,
ко ји су има ли пу но по сла ра де ћи на про тив под мор нич ким си сте ми ма. Слич ност са
Ми-8 ни је у ве ћој ме ри олак ша ва ла одр жа ва ње, по себ но због раз ли ке у мо то ри ма.
Це на јед ног ча са ле та на Ми-14ПЛ знат но је над ма ши ва ла це не за оста ле ле те ли це
у ви ду. На при мер, пре ма це на ма из 1987, је дан сат ле та на Ми-14ПЛ ко штао је
2.213.545 ди на ра, на Ми-8 521.552 ди на ра, а на Ка-25ПЛ 1.446.617 ди на ра. 

За раз ли ку од ве ћег де ла тех ни ке РВ и ПВО, ко ја је ре мон то ва на у до ма ћим за -
во ди ма, за Ми-14ПЛ про це ње но је да би то био не е ко но ми чан по ду хват, па су сва
че ти ри при мер ка по сла та на ре монт у СССР у 770. ре монт ни за вод у Севастопољу
на Кри му. Пр во бит но, про из во ђач је про пи сао ме ђу ре монт ни ци клус од се дам го -
ди на или 750 ча со ва на ле та (шта пре ис тек не). На кнад но, рок је про ду жен на де вет
го ди на или 1.000 ча со ва на ле та, али ин фор ма ци ја о то ме ни је до шла до над ле жних
слу жби у РВ и ПВО, па су ма ши не број 11351 и 11352 по сла те у за вод пре вре ме но. 

Од ба зе Ди ву ље до Ба тај ни це оба Ми-14ПЛ пре ле те ла су 23. ма ја 1987. го ди -
не. Због про бле ма са до зво ла ма за пре лет и ме те о ро ло шких усло ва од ла ган је пре -
лет до Кри ма до 28. ма ја, ка да су кре ну ли са ме ђу сле та њем на аеро дро му Ото пе ни
код Бу ку ре шта и Оде си, где се у ју го сло вен ске хе ли коп те ре укр цао со вјет ски на ви -
га тор, за ду жен за пре лет до за во да.  Ре монт је за вр шен ок то бра 1988. и по са де су
вра ти ле ле те ли це на зад у Ди ву ље по ис тој мар шру ти ко ри шће ној у од ла ску на ре -
монт. Од два но ви ја Ми-14ПЛ је дан је уни штен у уде су, а дру ги је по слат на ре монт
10. ок то бра 1988. и вра ћен 11. сеп тем бра 1989. го ди не.  

ОДР ЖА ВА ЊЕ 

Приступ моторима на Ми-14ПЛ решен је као на Ми-8 – са поклопцима који су омогућавали механичарима да на терену дођу до свих
агрегата. У пракси Ми-14ПЛ нису могли да на време буду изван Дивуља због сложености одржавања електронских система. 
(Радољуб Матовић)



сва кој су фор ми ра не је ди ни це са Ми-
14ПЛ – за Ба ли тич ко мо ре, Цр но мо -
ре,Ти хи оке ан и Се вер ни ле де ни оке ан. 

Пр ва бор бе на је ди ни ца пре на о ру -
жа на оста ре лим Ми-4М на Ми-14ПЛ био
је 745. ОПЛВП, ди рект но пот чи ње на је -
ди ни ца ко ман ди Бал тич ке фло те, из ба зе
Дон ско је у Ка ли њин град ској обла сти.
Ин струк то ри 33. цен тра по мо гли су пре -
о бу ку по са да пу ка, про ве де ну до де цем -
бра 1975. го ди не, до ка да је јед на еска -
дри ла оспо со бље на за деј ства да њу и но -
ћу у по вољ ним и сло же ним ме те о ро ло -
шким усло ви ма, укљу чу ју ћи лет у усло ви -
ма до ње ба зе обла ка на 100 ме та ра и ви -
дљи во сти до је дан ки ло ме та ра. 

Од 1978. го ди не Ми-14ПЛ био је на
из во зној ли сти. Пр ви стран ци на кур су
пре о бу ке у 745. ОПЛВП би ли су при пад -
ни ци ОС Пољ ске, Бу гар ске, Ју го сла ви је и
ДР Не мач ке. За пре о бу ку ко ри сни ка из
не свр ста них зе ма ља била је за ду жена
јединица стационирана на Криму. 

У фа бри ци у Ка за њу про из ве де на су
273 при мер ка Ми-14, ра чу на ју ћи про то -
ти по ве пре пра вље не из Ми-8, про тив -
под мор нич ке Ми-14ПЛ, ми но лов це 
Ми-14БТ и ле те ли це за СТС Ми-14ПС. 

Опре ма 
Си стем за тра же ње и ни ша ње ње

„кал мар” (лиг ња) на Ми-14ПЛ чи не ПЕЛ
ОКА-2, ни шан ско-ра чу нар ски уре ђај
„лан диш”, противподморнички радар
И-2М, уре ђај за ауто мат ски пре нос по -
да та ка ПК-025, ра дар ски фа р-од го ва ра ч

„по пла вок-Б”, при јем ник сигнала радар-
ских фарова РПМ-СМ. Са еле мен ти ма
си сте ма „кал мар” по ве за ни су пи ло та -
жно-на ви га циј ски уре ђа ји и си стем на о -
ру жа ња и ави он ски при јем ни ауто мат ски
ра дио-уре ђај СПА РУ-55 са хидроаку-
стичним плу та ча ма РГБ-Н „ива”, РГБ-НМ
„чинара” и РГБ-НМ1 „жетон”. 

У по тра зи за под мор ни цом по са да
Ми-14ПЛ мо гла је да, у зо ну у ко јој се
прет по ста вља ло да се на ла зи, од ба ци
плу та че РГБ. Оне су ауто мат ски ак ти ви -
ра не по сле за ра ња ња. Ка да шум под мор -
ни це до ђе до хи дро а ку стич ног ка на ла

плу та че, укљу чи вао се ра дио-пре дај ник,
ко ји је у ле те ли ци при мао уре ђај СПА РУ-
55. Ал тер на тив но, циљ се тра жио ПЕЛ-
ом у два ре жи ма – па сив ном по тра гом за
шу мом под мор ни це или ак тив но, еми то -
ва њем сиг на ла и при је мом еха од под -
мор ни це. Нај че шће пр во у пу ном кру гу у
па сив ном ре жи му, а по сле от кри ва ња
под мор ни це пре ла зи ло се на усме ре ни
ак тив ни ре жим. Сен зор се мо гао по ри ну -
ти до 100 m ду би не. 

По зи ци ја под мор ни це пре ци зно се
од ре ђи ва ла ра дар ским плу та ча ма, ко је су
ак ти ви ра не ка да се озра че ра да ром 
И-2М. За по тра гу се мо гао ко ри сти ти
ауто ном ни уре ђај МАД АПМ-60. За пре -
ци зно ло ци ра ње под мор ни це су пре деј -
ства у мо ре од ба ци ва не плу та че „по пла -
вок-Б” ко је су ак ти ви ра не зра че њем ра -
да ра И-2М или је озна ча ва на са ори јен -
та ци о ним авио-бом ба ма ОМАБ-25-12Д
са флу о ре сцент ном жу том бо јом или
ОМАБ-25-8Н са ба кљом за обе ле жа ва -
ње ци ља по но ћи. 

За уни шта ва ње под мор ни це Ми-
14ПЛ на о ру жа ван је тор пе дом или авио-
бом ба ма. У РМ СССР-а и код стра них ко -
ри сни ка уоби ча је на сред ства би ла су
тор пе да АТ-1М/МЕ ка ли бра 450 mm или
че ти ри авио-бом бе ПЛАБ-250-120  ма се
123 kg или осам авио-бом би ПЛАБ-50-65
ма се 63,3 ки ло гра ма. Осам де се тих го ди -
на у РМ СССР-a у на о ру жа ње Ми-14ПЛ
уве ден је ра кет ни тор пе до АПР-2. Нај е -
фи ка сни је сред ство за уни шта ва ње рен -
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Ди вер си фи ко ва не на бав ке сред ста ва рат не тех ни ке за ЈНА до ве ле су до нео -
бич них при ме ра као што је на о ру жа ва ње со вјет ских ППДХе Ка-25ПЛ и Ми-14ПЛ
аме рич ким тор пе дом Мк 44. Реч је о стан дард ном про тив под мор нич ком сред ству
чла ни ца НА ТО-а и са ве зни ка. Мк 44 уве ден је у на о ру жа ње 1956. го ди не и ма сов -
но је из ра ђи ва но у САД и по ли цен ци у Ве ли кој Бри та ни ји, Фран цу ској, Ка на ди,
Ита ли ји и Ја па ну. 

Тор пе до Мк 44, ка ли бра 322,6 mm, на ме њен је за уни ште ње под мор ни це у
под вод ној во жњи до бр зи не од 25 чво ро ва на ду би ни до 300 ме та ра. Пре од ба ци -
ва ња тор пе да по де ша ва на је про це ње на ду би на на ко јој се на ла зио циљ. По сле од -
ба ци ва ња па до бран и ста би ли за тор обез бе ђи ва ли су пад у мо ре под углом до 70°.
Сла на во да ак ти ви ра ла је ба те ри је аку му ла то ра за по кре та ње елек тро-мо то ра, ко -
ји је обез бе ђи вао бр зи ну кре та ња од 30 чво ро ва. При ли ком уда ра у во ду тор пе до
је ства рао џеп ду би не око 15 m и кру жи ло по пу та њи преч ни ка 134 m, ура ња ју ћи
до по ста вље не ду би не на ко јој се ак ти ви ра ла гла ва за са мо на во ђе ње. Пре дај ник је
еми то вао аку стич не сиг на ле фре квен ци је 59,7 kHz, сна га 1,4 кW у ин тер ва ли ма од
1,25 се кун де. На уда ље но сти од 380 m од ци ља пре дај ник је удво стру ча вао сиг на -
ле, а у за вр шној фа зи на во ђе ња на да љи ни од 148 m до 21 m еми то вао је стал ни
звуч ни сиг нал. До мет уре ђа ја за са мо на во ђе ње у сред њим усло ви ма из но сио је 915
ме та ра. На ме сту од ба ци ва ња ми ни мал на ду би на тре ба ло је да бу де 60,8 ме та ра. 

ТОР ПЕ ДО 

У лето 1992. године Ми-14ПЛ коришћени су за извиђање акваторија јужног Јадрана 
у време поморске блокаде југословенских обала  (Александар Радић)



та бил них ци ље ва (ну кле ар них под мор ни -
ца) би ла је бом ба „скат” са ну кле ар ном
бо је вом гла вом сна ге јед не ки ло то не. 

Ра дар И-2М мо гао је да от кри је ве -
ћи рат ни брод на уда ље но сти до 220 km
и пе ри скоп под мор ни це на уда ље но сти
до 15 ки ло ме та ра. 

Рад по са де Ми-14ПЛ у по тра зи за
под мор ни цом олак ша вао је ауто ма ти зо -
ва ни елек трон ски уре ђај за упра вља ње
САУ-14. У ра дио-на ви га циј ској опре ми
био је ауто мат ски ра дио-ком пас АРК-9,

ра дио-ви си но мер РВ-3 и до плер уре ђај
ДИСС-15. Сред ства за одр жа ва ње ве зе са
ба зом, ко манд ним ме стом и дру гим ле те -
ли ца ма су КТ ра дио-ста ни ца Р-824М, ко -
манд на УКТ ра дио-ста ни ца Р-860-ИИ и
по моћ на КТ ра дио-ста ни ца Р-851. 

По са ду Ми-14ПЛ чи не три чла на –
два пи ло та и опе ра тор-на ви га тор. На
пре ле ти ма се у по са ду укљу ћу је и че твр -
ти члан – ме ха ни чар-ле тач. 

У Ди ву ља ма
У Ју го сло вен ској рат ној мор на ри ци

пе де се тих го ди на је, на основ ну ин фор -
ма ци ја о по год но сти хе ли коп те ра за про -
тив под мор нич ка деј ства, про це ње но да
је по треб но на ба ви ти од го ва ра ју ћу тех -
ни ку. Пр во је 1964. го ди не фор ми ра на
784. про тив под мор нич ка хе ли коп тер ска
еска дри ла у ко јој су ко ри шће ни С-55 без
ПЕЛ-а, по год ни са мо за ви зу ел но из ви -
ђа ње. Тек 1970. и 1971. го ди не на пет 
С-55 угра ђен је ПЕЛ аме рич ког по ре кла.
Већ 1973. го ди не рас хо до ва ни су С-55 са
ПЕЛ-ом. Но ве про тив под мор нич ке плат -
фор ме по ру че не су из СССР-а – но вем -
бра 1974. го ди не при мље но је шест при -
ме ра ка Ка-25ПЛ. 

У ЈРВ и ПВО ра чу на ло се са по пу ном
еска дри ле са до дат ном тех ни ком, па је у
том кон тек сту у дру гој по ло ви ни се дам -
де се тих го ди на би ла за ни мљи ва по ну да
за Ми-14ПЛ. На струч не кон сул та ци је у
СССР су по сла та два ва зду хо плов но-тех -
нич ка офи ци ра из Ко ман де РВ и ПВО, је -
дан мор на рич ки офи цир из ССНО и је -
дан тех нич ки офи цир из Мор на рич ког
елек трон ског за во да. Офи ци ри ЈНА су
од 28. фе бру а ра до 2. мар та 1978. го ди -
не би ли у 745. ОПЛВП.  По сле де таљ ног
про у ча ва ња Ми-14ПЛ у из ве шта ју рад -
ног ти ма је на ве де но да су пред но сти тог
хе ли коп те ра ве ћи до лет, ду же оста ја ње
у ва зду ху, плу та ње, ве ћа но си вост на о -
ру жа ња, што је по сле ди ца ве ћих га ба ри -
та ле те ли це и ја чих мо то ра. Као не до ста -
так на ве де но је да на мен ски си сте ми на
Ми-14ПЛ ни су но ви ја ге не ра ци ја већ
уса вр ше ни уре ђа ји са Ка-25ПЛ. Од лу че -
но је да се за по че так на ба ве два Ми-
14ПЛ. На пре о бу ку су у 745. ОПЛВП по -
сла ти при пад ни ци 784. еска дри ле. Курс
су по ха ђа ла че ти ри пи ло та – ко ман дир
еска дри ле Еш реф Нур кић и пи ло ти Мла -
ден Ка та вић, Ми лан Тр бо је вић и Во ји -
слав Фи ли по вић. 

На пре ле ту од фа бри ке до аеро дро -
ма Ба тај ни ца за ко ман да ма Ми-14ПЛ би -
ле су со вјет ске по са де, ко је су 16. ју на
1980. пре да ле ЈРВ и ПВО хе ли коп те ре са
фа брич ким бро је ви ма 10001 и 10002,
про из ве де ним 2. ју на 1979. го ди не. У
опе ра тив ну еви ден ци ју ЈРВ и ПВО уве де -
ни су под озна ка ма 11351 и 11352. Ин -
тер на озна ка ви да за Ми-14ПЛ би ла је
ХП-44 (хе ли коп тер про тив под мор нич ки). 

На кнад но, 23. ок то бра 1981. по ру -
че на су још два Ми-14ПЛ, ко ја су при -
мље на 14. ма ја 1982. Ма ши не са фа брич -
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У уде су на зе мљи, ко ји се до го дио 25. де цем бра 1987, уни штен је Ми-14ПЛ,
еви ден циј ског бро ја 11353, то ком про бе мо то ра на кон 50-ча сов ног по вре ме ног
пре гле да и ра до ва на про ду жет ку мо то ра са 750 h на 1.000 h ра да, ко је су над зи ра -
ли тех ни ча ри из СССР-а. У по са ди су би ла два пи ло та, на ви га тор и два ме ха ни ча ра.
То ком про бе на обр та ји ма глав ног ро то ра од 90,5 од сто хе ли коп тер се наг нуо уле -
во и бла го по чео скре та ти уде сно. У на ме ри да за у ста ви мо ме нат окре та ња, пи лот
је дао ле ву но гу и ци клич ну па ли цу уде сно, при че му се хе ли коп тер још ви ше ан га -
жо вао уде сно и наг нуо на ле ву стра ну. За тим се окре нуо око ле вог пред њег точ ка,
наг нуо се са но ге на но гу, а кра ко ви глав ног ро то ра уда ри ли су у бе тон и од се кли
реп ну ку пу. Хе ли коп тер се пре вр нуо на ле ви бок и за у ста вио на 180 сте пе ни од по -
чет ног по ло жа ја. Од де ло ва хе ли коп те ра ко ји су ле те ли на све стра не по ги нуо је
де се тар Су ад Мра ко вић из Хра сни це, при пад ник 50. ба та љо на за обез бе ђе ње ави -
ја ци је, ко ји је био у са ста ву про тив по жар ног ти ма. Те же су по вре ђе ни пи лот ка пе -
тан Жи ка Ку зма нов ски, а лак ше се дам ста ре ши на ко ји су се на ла зи ли у бли зи ни 
хе ли коп те ра. 

Узрок уде са би ла је гре шка ме ха ни ча ра ко ји је то ком ра до ва у ра ди о ни ци укр -
стио ко ман де, па је реп ни ро тор ства рао су прот не мо мен те. До за бу не је до шло
због то га што Ми-14ПЛ, за раз ли ку од Ми-8, има реп ни ро тор сме штен на ле вој
стра ни. Пи лот је по ку шао да за у ста ви за кре та ње уде сно и, не зна ју ћи да су ко ман -
де укр ште не да ва њем ле ве но ге, по ја чао је окре та ње у де сну стра ну.

ГУ БИ ТАК 



ким озна ка ма 10003 и 10004 са да ту ми -
ма про из вод ње 10. фе бру ар и 8. март
1982. у ЈРВ и ПВО до би ле су озна ке
11353 и 11354. 

На ру тин ским за да ци ма по са де Ми-
14ПЛ су бли ско са ра ђи ва ле са РМ у обо -
стра ној обу ци. Под мор ни ча ри су се тру -
ди ли да не бу ду от кри ве ни, а за да так
про тив под мор ни ча ра био је да про на ђу,
пра те и уни ште циљ у сво је вр сној тех но -
ло шкој и так тич кој игри „мач ке и ми ша”.
На так тич ким ве жба ма про тив под мор -
нич ких сна га Ми-14ПЛ уве жба ва ли су са -
деј ство са удар ним по мор ским сна га ма,
нај че шће са 4. бри га дом ве ли ких па трол -
них бро до ва. Осим по да та ка са бро до ва,
по слу ге Ми-14ПЛ ра чу на ле су и на ста -
ци о нар ни про тив под мор нич ки си стем
МГ-409. 

По прак си уоби ча је ној у 784. еска -
дри ли, дво стру ка на ме на је ди ни це огле -
да ла се у „ин тер ви дов ском” са ста ву по -
са да – два пи ло та би ла су при пад ни ци РВ
и ПВО, а на ви га тор из РМ. 

Ка рак те ри стич не те ме ве жби 784.
еска дри ле би ле су про тив под мор нич ка
за шти та по мор ског са о бра ћа ја и ра дар -
ско и ра дио-из ви ђа ње аква то ри је Ја дра -
на. Од хе ли коп те ра се оче ки ва ло да ра -
да ром или пре сре та њем ра дио-ве за пра -
во вре ме но „пре по зна ју” про тив нич ки
по мор ски де сант но ћу од укр ца ва ња и да
га пра те до 30 км од на шег обал ног ру -
ба. На ко манд но-штаб ној рат ној ве жби
„Ја дран-87” про и гра ва на је стал на ра дар -
ска кон тро ла по мор ских ко му ни ка ци ја,
ко је из ре јо на Ан ко на–Пе ска ра из во де
ка остр ви ма сред њег Ја дра на и Ду гом
ото ку и из ре јо на Ба ри–Брин ди зи ка
Мље ту и Бо ки ко тор ској. Про це њи ва ло
се да су Ми-14ПЛ по год ни за ис ту ре но
ра дар ско осма тра ње, због сра змер но ве -
ли ког так тич ког ра ди ју са. Хе ли коп те ри
су, по за ми сли су прот ста вља ња агре си ји
НА ТО-а, тре ба ло да пру же про тив под -

мор нич ку за шти ту ме ђу о стрв ског по -
мор ског са о бра ћа ја. 

Је дан од за да та ка по са да Ми-14ПЛ
би ла је обу ка тра га ња и спа са ва ња на мо -
ру. На том за дат ку ру тин ски су ко ри шће -
ни ла ки хе ли коп те ри „га зе ла”, ко ји су
обез бе ђи ва ли ре дов ну обу ку ави ја ци је –
за слу чај иска ка ња из над мо ра мо гли су
да бр зо про на ђу и из ву ку пи ло та. За за -
дат ке у сло же ним ме те о ро ло шким
усло ви ма и по но ћи мо гао се ефи ка сно
ко ри сти ти са мо Ми-14ПЛ, али ма ли
број ле те ли ца и ре сур си ни су до зво ља -
ва ли да се у СТС ан га жу је из ван по вре -
ме них ве жби. 

По са де 784. еска дри ле има ле су
при ли ку да кроз „аеодром ски ма не вар”
ле те са аеро дро ма и хе ли дро ма Сињ, Ја -
дра то вац, Кум бор, Зе му ник, Ти ват и
оста лих ме ста на оба ли и при о бал ном
по ја су. 

На ве жби „Де неб-89”, нај ве ћој у РВ
и ПВО то ком осам де се тих го ди на, по два
Ми-14ПЛ и Ка-28 пре ба зи ра на су у Сињ.
У за вр шни ци ве жбе, 31. ма ја 1989. го ди -
не, на по ли го ну Тра мер ка по са де 784.
еска дри ле га ђа ле су ме ту под мор ни це
две ПЛАБ-250.

На ве жба ма у по след њим го ди на ма
пред гра ђан ски рат по са де 784. еска дри -
ле тре ба ло је да по ка жу ко ли ке су ре ал -
не шан се да ма ле под мор ни це кла се
„уна” пре ве зу ди вер зан те до ци ља. Јед на
од про ве ра на ко јој су уче ство ва ли 
Ми-14ПЛ по ка за ла је да ни ПЕЛ ни МАД
ни су от кри ли под мор ни цу П-911, иако је
би ла на на ја вље ном кур су у по вољ ним
ме те о ро ло шким усло ви ма. 

У ра ту
По след ње не де ље ју на 1991. го ди не

у Сло ве ни ји су стра да ле две по са де хе -
ли коп те ра ЈРВ и ПВО. Је ди ни це ви да пре -
ве де не су у по ви ше не ме ре бор бе не го -
то во сти. У та квој ат мос фе ри, 28. ју на,
784. еска дри ла, укљу чу ју ћи три Ми-
14ПЛ, пре ба зи ра на је са хе ли дро ма Ди -
ву ље на Ја се ни це код Мо ста ра. 

Је ди ни ца је оста ла без знат ног де ла
људ ства, ко је је оти шло из ак тив не вој не
слу жбе на свој зах тев или је де зер ти ра -
ло. У 1992. го ди ну ушла је са мо са 10 пи -
ло та за сва три Ми-14ПЛ. По са де Ми-
14ПЛ и Ка-28 и у ма њој ме ри са Ка-25ПЛ
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У осам де се тим го ди на ма ле те ли це Ми-14ПЛ има ле су со ли дан на лет, иако су

би ле зах тев не и сло же не за одр жа ва ње. У пр вој го ди ни слу жбе 1980. го ди не то ком
пре о бу ке два при мер ка на ле те ла су 52 h и 3 min, али већ 1981. го ди не на лет је по -
диг нут на 330 h и 45 min. Са до ла ском још два при мер ка 1982. го ди не обез бе ђен је
ре сурс за обу ку и оста ле за дат ке (вр ху нац сре ди ном осам де се тих го ди на). Оде ље -
ње Ми-14ПЛ је 1984. го ди не у ва зду ху про ве ло 587 h и 43 min, а 1985. го ди не 509 h
и 44 min. То ком чи та ве слу жбе у РВ и ПВО од 1980. до 1999. го ди не че ти ри 
Ми-14ПЛ има ла су су мар ни на лет од 4.562 h и 58 min. 

НА ЛЕТ 

На једној конференцији за медије у Бриселу приказан је снимак уништених
противподморничких хеликоптера на аеродрому Подгорица (НАТО)



(због уште де ре сур са) ле те ле су про ле ћа
1992. го ди не на днев не и ноћ не из ви ђач -
ке за дат ке из над Хер це го ви не за по тре -
бе ар ти ље ри је 13. кор пу са КоВ. У пар на -
вра та су Ми-14 ко ри шће ни за бом бар -
до ва ње про тив нич ких по ло жа ја са авио-
бом ба ма ПЛАБ-250-120, а чак и за пре -
воз људ ства.

При ти сак хр -
ват ских сна га из
Мо ста ра на аеро -
дром на мет нуо је
од лу ку да се 784.
еска дри ла пре ба -
зи ра у Цр ну Го ру на
аеро дром Го лу бов -
ци. Из ви ђач ки ле -
то ви на ста вље ни су
из но ве ба зе. 

Ле та 1992. го -
ди не 784. еска дри -
ла про шла је кроз
ре ор га ни за ци ју и
све де на је на јед но
оде ље ње. У то
вре ме су по мор ске
сна ге НА ТО-а уве -
ле бло ка ду СРЈ и
ри зик од из не над -
не агре си је „ви сио
је у ва зду ху”. Од
784. еска дри ле

оче ки ва ло се да из вр ша ва за дат ке „елек -
трон ског из ви ђа ња аква то ри је Ју жног Ја -
дра на у ци љу от кри ва ња ста ња и ак тив -
но сти” по мор ских сна га ан га жо ва них у
бло ка ди.  

Нај че шће се ле те ло са Ми-14ПЛ
због не до стат ка ре сур са „ка мо ва”. Од
ав гу ста 1994. го ди не при зе мље ни су Ка-

25ПЛ и у еска дри ли су пре о ста ли са мо
Ми-14ПЛ и је дан од два Ка-28. То ком те
го ди не по са де Ми-14ПЛ има ле су 82 ча -
са на ле та. У сле де ћој, 1995. го ди ни Ми-
14ПЛ ле те ли су 75 ча со ва и 28 ми ну та.
Од 1996. го ди не Ми-14ПЛ су при зе мље -
ни због ис те ка ре сур са, али по вре ме но
су по кре та ни мо то ри и ре дов но су одр -
жа ва ни у на ди да ће се ре ши ти про блем
про ду жет ка ре сур са. На и ме, због ме ђу -
на род ног ем бар га СРЈ, Ми-14ПЛ ни су мо -
гли да се по ша љу на ре монт пла ни ран за
11351 и 11352 то ком ок то бра 1995. и за
11354 ав гу ста 1996. го ди не. При вре ме ни
из лаз из кри зе био је про ду же так ре сур -
са на основ ну тех нич ких пре гле да и са гла -
сно сти ва зду хо плов но-тех нич ке слу жбе
РВ и ПВО. Одр жа ва ла се ми ни мал на тре -
на жа по са да са прет по став ком да ће се
ре монт про ве сти чим бу де при ли ке, ка ко
би се ис ко ри стио пу ни жи вот ни век до ју -
на 2000. го ди не за два ста ри ја при мер ка
11351 и 11352, од но сно до ма ја 2002. го -
ди не за 11354 из ка сни је на бав ке. 

То ком бом бар до ва ња НА ТО-а сва
три Ми-14ПЛ пре пу ште на су суд би ни на
трав на тој по вр ши ни аеро дро ма Го лу -
бов ци. У јед ном на ле ту, 28. апри ла 1999,
ави о ни НА ТО-а уни шти ли су сва три Ми-
14ПЛ и по два Ка-25 и Ми-8.  ƒ

Алек сан дар РА ДИЋ

1. фебруар 2014.32

Ди мен зи је:
– ду жи на са ро то ром у по кре ту.................................25.315 mm
– ви си на са реп ним ро то ром у по кре ту......................6.935 mm
– ши ри на по крај њим ре бри ма шкр га ........................3.500 mm
– преч ник но се ћег ро то ра..........................................21.294 mm
По гон ска гру па:
– две га сне тру би не ТВ3-117М 
– сна га 2 x 1.434,2 кW (1.950 КС)
– мак си мал на 2 x 1.618,1 кW (2.200 КС) са мо за лет са јед ним    

мо то ром
– мо тор за са мо стар то ва ње АИ-9
Ма се:
– пра зан..........................................................................10.000 kg
– нор мал на у по ле та њу.................................................13.000 kg
– мак си мал на у по ле та њу.............................................14.000 kg
Пер фор ман се:
– мак си мал на бр зи на......................................................230 km/h
– бр зи на кр ста ре ња.......................................................200 km/h
– прак тич ни вр ху нац ле та................................................4.000 m
– мак си мал ни до лет .......................................................1.135 km

ТАК ТИЧ КО-ТЕХ НИЧ КЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ 

Амбијент Ми-14ПЛ било је море, али од аеродрома Подгорица до Јадранског
мора морало се прелетети преко планинског терена (Тихомир Арбиња)
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У наоружање ЈРМ „рубеж-Е” уведен је 1979. године, 
неколико месеци после усвајања тог система у 
инвентар РМ СССР-а. Основна ватрена јединица 
била је батерија ракета обала–море – БРОМ, 
коју је чинио један „рубеж”. На крају службе 
преостала два примерка из Радовића премештена су 
у складиште у Лепетанима. Ту се и сада налазе 
на отвореном, изложени временским условима. 

Противбродска радарски само-
навођена ракета П-15 (НАТО
код SS-N-2A STYX) уведена је у

наоружање Ратне морнарице СССР-а
1960. године као први ракетни систем
погодан за широку примену на брзим
малим ратним бродовима. Ракета кон-
венционалне аеродинамичке шеме са

Снимио Радован Поповић

великим фиксно постављеним крилима
могла је да погоди циљ на удаљеностима
од осам до 48 километара. Ефикасност
крилате ракете са бојевом главом од го-
тово пола тоне потврђена је у пракси
1967. године, када је потопљен израел-
ски разарач „Елиат”. 

Вест да је посада релативно јефти-
ног ракетног чамца потопила ратни

брод једне технолошки снажне државе
утврдила је место противбродских раке-
та високо на листи приоритета модер-
низације ратних морнарица. 

Развој
У међувремену, развој П-15 наста-

вио се и 1965. године, када је у наоружа-
ње РМ СССР уведена П-15У са крилима
која су се отварала после изласка раке-
те из лансера. Смањење габарита омо-
гућило је умањење димензија лансера на
броду. Уследиле су ракете П-15ТГ са ИЦ
главама, а за самонавођење „кондор” и
„снегир”. 

У другој половини шездесетих го-
дина радило се на модернизованом ра-
кетном систему П-15М „термит” са под-
варијантама са радарским и ИЦ самона-
вођењем, која је до циља летела на ви-

БРОМ
С а м о х о д н и  о б а л с к и  п р о т и в б р о д с к и  
л а н с е р „ р у б е ж ”

Q8
Typewriter
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сини од 25 или 50 метара за разлику од
П-15, која је са висином лета од 100-200-
300 метара била превише изложена про-
тивракетној одбрани ратног брода. Зва-
нично, „термит” је уведен у наоружање
1972. године – за почетак на ракетним
чамцима и великим противбродским бр-
одовима (разарачима). 

У време када се ближио завршетак
развоја „термита”, 1970. године, у бироу
„Радуга” у месту Дубна, покренут је зада-
так пројектовања обалског противброд-
ског система „рубеж” на великом терен-
ском возилу МАЗ-543. У основни, два лан-
сера за „термит” постављена су на по-
кретну платформу на задњем делу вози-
ла, а у средини се налазила кабина за по-
саду, радар „харпун”, систем за управља-
ње ватром, уређај за идентификацију
бродова „свој-туђ” и средства везе. Ве-
ћина система пренета је са ракетног чам-
ца пројекта 205У (НАТО код „Osa II”) и
прилагођени су уградњи на возило. 

Такав самоходни обалски против-
бродски лансер (СОПЛ) требало је да
буде потпуно аутономно средство рат-
не технике, које чини самосталну борбе-
ну јединицу еквивалентну ракетном чам-
цу на мору. 

Прва гађања из „рубежа” била су
код места Фиолент на Криму 1975. го-
дине. 

Развој ракетног система завршен
је 22. октобра 1978. године, када је ак-
том Савета министара СССР систем
4К40 „рубеж” уведен у наоружање. 

Обалска одбрана РМ СССР форми-
рала је дивизионе од четири СОПЛ
3С51 и четири возила за превоз ракета
и попуну лансера. У једном дивизиону,
по материјалној формацији, налазило
се 16 ракета. 

Државе које су наоружање увозиле
из СССР-а брзо су препознале врлине
„рубежа” и наручиле су лансере за раз-
вој властите обалске одбране. У свакој
од четири флоте – Црноморској, Балтич-
кој, Северној и Тихоокеанској – форми-
рана је по једна бригада наоружана „ру-
бежима”. У РМ СССР користио се и си-
стем „редут” са ракетом надзвучне бр-
зине крстарења П-35, који је био под за-
браном извоза. За извоз је прилагођена
подваријанта „рубеж-Е” без система
идентификације провенијенције ратног
брода. Извозне ознаке ракете „термит”
биле су П-21 са радарским и П-22 са ИЦ
самонавођењем. 

Током производње до 1989. годи-
не „рубеж-Е” набавиле су ратне морна-
рице које су већ користиле бродове на-
оружане ракетама П-15 – у Варшав-
ском уговору корисници „рубежа” би-
ли су ДР Немачка, Пољска, Румунија и
Бугарска, а у „трећем свету” Алжир,
Индија, Јемен, Куба, Либија, Сирија и
Вијетнам. На листи корисника била је
неблоковска Југославија.

Крилата ракета 
и лансер на точковима
Ракетни систем „рубеж” дејствује

са обале по циљевима на мору. У непо-
средном гађању за откривање и захват
циља користи се радар СОПЛ. У посред-
ном гађању за откривање циљева и од-
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Лансер система „рубеж-Е” на ватреном положају 1984. године
(МЦ „Одбрана”, М. Риљић)

Прве званичне фотографије „рубежа-Е” настале су 1984. године после завршетка
пријема технике и обуке посада. У то време биле су класификоване као поверљиве
и до сада нису објављиване. (МЦ „Одбрана”, Ж. Јанковић)



ређивање елемената за гађање користи
истурени осматрач брод, летелицу или
радар јединице обалског осматрања и ја-
вљања. Улогу посредника – истуреног
осматрача – може имати и други СОПЛ,
удаљен на домету средстава везе која
користи.

Максимална даљина гађања је до 80
km, а уз поуздане податке о циљу и са
смањеном вероватноћом погађања и до
90 километара. Минимална даљина зави-
сила је од надморске висине обале – ако
је висина била мања и минимални домет
био је мањи. Према таблици из техничке
документације система, за надморску
висину од 150 m предвиђена је минимал-
на даљина гађања од осам километара,
за 200 m даљина од 11 km, за 400 m да-
љина од 13 km, за 600 m даљина од 18 km
и за висину од 800 m даљина од 22 кило-
метра. 

Ватрени положај требало је да бу-
де што ближе обалном рубу, али ако то
из географских или тактичких разлога
није било могуће, СОПЛ је могао да
дејствује са максимално 19 km удаље-
ности од обале.

Из система „рубеж” може се гађати
циљ који се креће брзином до 80 чворо-
ва при стању мора 5 у рејону циља и бр-
зини ветра до 20 m/s. 

Сваки СОПЛ био је аутономна по-
кретна јединица која је после укрцавања
ракета могла да се креће до ватреног по-
ложаја без потребе за накнадним радо-
вима на припреми ракете. 

После доласка на ватрени положај
време потребно за оријентацију возила
и развој у борбени положај било је од
две до пет минута, зависно од географ-

ско-топографске удаљености ватреног
положаја и оспособљености посаде. За-
тим се укључује радар и одређују се па-
раметри кретања циља и почетни пода-
ци за гађање, а на крају следи команда за
старт ракете. СОПЛ може да ради у де-
журном режиму до два часа. Време пре-
ласка у дејство је 60 секунди. Са систе-
мом „рубеж” дејствује се са две ракете
са интервалом лансирања од седам до
девет секунди. 

Платформа возила је МАЗ 543М, че-
твороосовински теренски аутомобил ко-
га покреће дизел мотор од 520 КС. На во-
зило је постављен лансер КТ-161 (изво-
зна ознака КТ-161Е) у који су укрцаване
две противбродске крилате ракете П-21
и П-22. Лансер се покреће по правцу до
45°, и елевацији ради заузимања положа-
ја за лансирање ракете (на десном боку
од 60° до 130°, а на левом боку од 50° до
130°).

У командно-управљачкој кабини
(КУК) у извозној подваријанти, каква се
користила у ЈРМ (Југословенској ратној
морнарици), смештени су систем за
управљање ракетним гађањем „корал-
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Посада унутар командно-управљачке кабине СОПЛ (МЦ „Одбрана”,, З. Јанковић)

У наоружање ЈРМ уведено је де-
сет СОПЛ који су добили петознамен-
касте ознаке из секвенце одређене за
ракетне системе – од 22759 до 22768.
Број се не подудара са годином произ-
водње СОПЛ. Најстарији примерак
био је 22764 произведен 1978. године,
примерци 22761, 22762 и 22763 су из
1979. године, 22765, 22766 и 22768 из
1980. године 22767 из 1981. године, а
22759 и 22760 из 1983. године. 

ПРИМЕРЦИ



БЕ” (електромеханички рачунар), уређај
за предстартну припрему и проверу ра-
кета РПК-Е, уређај за мерење нагиба во-
зила РДУ-АЕ, уређај за оријентацију во-
зила са жиромагнетним компасом и
средства везе.

Унутар КУК налази се радар „хар-
пун-БЕ”, а радарска антена је на пред-
њем делу КУК. Радар податке о откриве-
ним циљевима предаје у рачунар „корал-
БЕ”. Удаљеност на којој радар може от-
крити циљ у нормалним условима радар-
ске видљивости са СОПЛ, у зависности
од надморске висине положаја, већа је
од 100 km са висине до 600 m ако се
СОПЛ налази на нивоу мора у повољним
метеоролошким условима и доброј ра-
дарској видљивости. 

Током рада СОПЛ у дежурном ре-
жиму и гађања, основни извор електрич-
не енергије је аутономни извор напаја-
ња (АIP) са агрегатом са турбогасним
мотором номиналне снаге 110 КС (81
kW), два генератора истосмерне струје
ГС-18НО снаге 32 kW и једним генера-

тором изменичне струје снаге
22 kW/220 V.

Резервни извор је један
генератор истосмерне струје
ГС-18НО, који добија погон
преко кутије за регулацију
снага од главног погонског мо-
тора возила. Због ограничене
снаге једног агрегата, током
гађања користе се акумулато-
ри возила. У дежурном режи-
му СОПЛ може да ради до два
часа. 

Посаду СОПЛ чине ко-
мандир, возач, који је уједно
послужилац лансера, радарски
техничар, задужен и за сред-
ства везе, оператор електри-
чар и послужилац „корала-БЕ”
и уређаја РПК-Е. По формаци-
ји, у ЈРМ посаду су чинили је-
дан официр и четири подофи-
цира. 

На јадранским 
острвима

Предисторија набавке
„рубеж-Е” за ЈРМ почиње сре-
дином шездесетих година, ка-
да су за модернизацију флоте

из СССР-а увезени ракетни чамци про-
јекта 205, чије је основно противбродско
наоружање била ракета П-15. Од 1965.
до 1969. године у флотну листу уведено
је 10 ракетних ча-
маца. За следе-
ћу генерацију
ракета П-20 и
П-21/22 у ЈРМ је
од 1976. до
1988. године
уведено 28 лан-
сера. По два
лансера била су
на шест РТОП
класе „Раде Кон-
чар”. Два велика
патролна брода
(касније су пре-
квалификовани
у ракетне фре-
гате) ВПБР-31 и
32 грађена у
СССР-у примље-
на су без ракет-
ног наоружања,
а накнадно су

добила по четири лансера окренута ка
крми. На бродовима ВПБР-33 и 34 до-
маће градње четири лансера усмерена
су према прамцу. Зато је одлука да се
набави обалски противбродски систем
са унифицираном ракетом била очеки-
ван потез. 

У наоружање ЈРМ „рубеж-Е” уведен
је 1979. године, неколико месеци после
усвајања тог система у инвентар РМ
СССР-а. Набављено је десет СОПЛ.
Пријем технике и обука посада заврше-
ни су 1983. године. Основна ватрена је-
диница била је батерија ракета обала-
–море (БРОМ), коју чини један СОПЛ. У
јавности, ЈРМ није користила изворни
назив, а „одомаћено” име постала је
скраћеница за ознаку јединице – БРОМ.

По две батерије организоване су у
обалске ракетне дивизионе (орд) – 201.
орд на острву Мали Лошињ, 202. орд на
Вису, 203. орд на Ластову и 204. орд у
Радовићима. Пета јединица – 205. орд у
Дивуљама, користила се за потребе обу-
ке и као резерва за маневар одбраном у
рату. 

На последњој паради ЈНА, одржа-
ној у Београду 1985. године на Дан побе-
де, са поносом су приказани СОПЛ. У то
време „рубеж-Е” био је средство за од-
враћање агресора вредно пажње.
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Отворен поклопац на лансеру „открива” предњи део
радарски самонавођене ракете П-21 
(МЦ „Одбрана”, Р. Поповић)

Крилате ракете за „рубеж” у РМ СССР-а носиле су ознаку
П-15М „термит”, односно индекс 4К51. По систему вођења, раз-
ликовале су се две подваријанте ракете – 3М51 са радарским са-
монавођењем извозне ознаке П-21 и 3М51ТГС са ИЦ самонаво-
ђењем извозне ознаке П-22. Дужина ракете је 6.565 mm, пречник
тела 780 mm, а размах крила 2.500 милиметара. Стартна маса из-
носи 2.523 килограма. 

Ракета је из лансера излазила помоћу потиска стартног ра-
кетног мотора са чврстим горивом. После пола секунде отварала
су се крила и покретао се маршевски мотор са течним горивом
ТГ-02, које се мешало са високотоксичним оксидатором АК-20К. 

Стартни мотор, потиска 10 тона, омогућава лансирање и
одваја се од ракете после 1,35 секунди лета. Потом ракета наста-
вља лет брзином од око 0,9 М са маршевским мотором на висини
25 m или 50 m изнад мора, односно 250 m ако лети изнад чврстог
тла. Инерцијалним системом ракета се наводи до рејона циља,
где се укључује глава за самонавођење. Пред погодак у циљ, ра-
кета „искаче” на већу висину, како би погодила палубу брода. Ма-
са бојеве главе је 513 килограма. У складиштима РМ СССР биле
су нуклеарне бојеве главе снаге 15 килотона. 

РАКЕТА



Средство за
одвраћање
Обалски ракетни

дивизиони осамдесе-
тих година увежбавани
су за одбрану од по-
тенцијалне агресије на
источну обалу Јадрана.
Уместо „агресорског”
поморског десанта,
1991. године ЈРМ суо-
чила се са „унутра-
шњим непријатељем”.
Одлуком државног вр-
ха јединице и установе
вида и готово сва тех-
ника евакуисани су из
Хрватске.

До краја децембра 1991. године у
Боку которску пресељени су 201. и 205.
орд. У мају 1992. године завршено је исе-
љавање са острва Вис и Ластово, па су
202. и 203. орд дошли у Црну Гору. Само
један СОПЛ (број 22762) остао је у Хр-
ватској на ремонту у Шибенику. Електр-
оника тог лансера била је на ремонту у
Морнаричком електронском заводу у
Сплиту и извучена је у Боку которску. Ка-
сније је послужила за одржавање оста-
лих СОПЛ.

После премештаја у Црну Гору једи-
нице наоружане „рубежима” преведене
су у повишене мере борбене готовости
јер је 6. јуна 1992. почела поморска бло-

када Савезне Републике Југославије. По-
слуге су дежурале током лета 1992. го-

дине, када се први пут очекивала оружа-

на интервенција Натоа. 
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– борбена маса са две укрцане ракете............................................................ 40.124 kg
– маса празног.................................................................................................... 34.910 kg
– дужина........................................................................................................... 13.950 mm
– ширина..............................................................................................................3.150 mm
– висина.............................................................................................................. 4.050 mm
– висина са подигнутом радарском антеном.................................................. 7.000 mm
– мотор......................................................... дизел Д12А-525А снаге 382,5 кW (520 КС)
– брзина по путу са тврдом подлогом.................................................................60 km/h
– средња брзина кретања по делимично уређеном путу..............................25–30 km/h
– аутономија............................................................................................................635 km

ТАКТИЧКО-ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Возило повишене проходности МАЗ-543М
омогућавало је излазак на ватрене положаје по острвском
камењару (МЦ „Одбрана”, З. Јанковић)

Један од примерака СОПЛ припремљен за испоруку Ратној морнарици Египта (Cofis)



У реорганизацији ЈРМ, проведеној
1994. године, све ракетне јединице
обалске одбране обједињене су у 110.
обалској ракетној бригади у којој су
формирана два дивизиона – један са пет
и један са четири СОПЛ у касарни у Ра-
довићима. Састав команде и борбене је-
динице чинили су професионални офи-
цири и подофицири.

Последње гађање са системом „ру-
беж-Е” у ЈРМ било је на вежби „Ласер
21”, одржаној 1996. године, на мету из-
рађену од расходованих торпедних ча-
маца. На исте мете ракетно гађање из-
вели су ракетни бродови – фрегата РФ-
33 и РТОП-404 и РТОП-405. 

У условима међународне изолације,
припадници 108. бригаде само основ-
ним одржавањем обезбедили су функ-
ционалност СОПЛ. Веће радове изводио
је ремонтни завод „Космос” из Бањалу-
ке. Током 1998. ремонтовано је шест
СОПЛ, а на још два радови су завршени
у фебруару 1999. године. Почетак бом-
бардовања Натоа 108. бригада дочекала
је са девет СОПЛ. Само један није био у
функцији јер се мотор борбеног возила
налазио на ремонту у заводу у Чачку.

У припреми за одбрану отаџбине,
108. бригада провела је пуну мобилиза-
цију са резервним саставом попуњеним
младим људима из приморских места од
Херцег Новог до Петровца, а током бом-
бардовања и са добровољцима са полу-
острва Луштица и рејона Грбља. Током
78 дана бомбардовања 108. бригада би-
ла је размештена дуж читаве обале. Ра-

кетне батерије груписане су у две бор-
бене групе, размештене са ослонцем на
великом броју уређених очекујућих рејо-
на и ватрених положаја за брзо дејство.

Једна борбена група била је на полу-
острву Луштица и за заштиту људи и тех-
нике користила је подземно склониште
на Обостнику. Борбена група, која је
бранила јужни део обала, размештена је
на потезу Петровац–Бар. Део јединице
био је у дубини територија Црне Горе и
размештан је са места на место као ре-
зерва ЈРМ за одбрану од евентуалног по-
морског десанта после првог очекиваног
удара на обалску одбрану.

Због технолошке премоћи Натоа,
требало је да СОПЛ гађају са минимал-
ним трајањем радарског исијавања или
са пријемом података од обалских осма-
трачких радара. Ратни бродови Натоа
нису ризиковали сусрет са „рубежом-Е”,
па су патролирали по рубу зоне од 100
километара од обалног руба. У једном
случају осмотрен је ратни брод Натоа
који је на кратко прешао ту линију уда-
љености, али је пловио у сенци великог
танкера па је био заштићен од дејства,
јер би ракета захватила цивилни брод.

Наставак службе у Египту
Одлуком о преформирању Ратне

морнарице СЦГ 2004. године, у матери-
јалној формацији задржана су четири
СОПЛ у саставу преформиране 108. бри-
гаде обалске одбране, у којој су осим ра-
кетног дивизиона била и артиљеријска
оруђа обалске одбране. Пет СОПЛ пону-

ђено је на продају као вишак. После
кратког времена, због високих трошко-
ва одржавања, односно недостатка нов-
ца за генерални ремонт, одлучено је да
се још два СОПЛ прогласе вишком. 

Одлуком Савета министара СЦГ од
марта 2004. године београдска фирма
„Cofis” задужена је за продају вишкова
борбених система за које је занимање
показала Ратна морнарица Египта (РМЕ).
У првој транши, марта 2005. године,
бродом је у Александрију пребачено пет
СОПЛ. У пакету са СОПЛ продат је део
ракета П-21 и П-22. Пре примопредаје
је завод „Космос” ремонтовао лансере у
заводу у Тивту.

Губитак интереса за ратну морна-
рицу и смањење трошкова за одржава-
ње технике и плате људства, били су
разлози за одлуку Министарства од-
бране СЦГ из јануара 2006. године да
се из наоружања повуку и последња
два СОПЛ. Одлука Црне Горе јуна
2006. године да прогласи самостал-
ност, представљала је, уједно, и крај
постојања обалске одбране. 

Фирма „Cofis” је марта 2007. годи-
не предала РМ Египта два СОПЛ а прео-
стале ракета продате су још у време по-
стојања СЦГ. Преостала два примерка
број 22767 и 22768 из Радовића преме-
штена су на чување у складиште у Лепе-
танима, где се и сада налазе и пропадају
изложени временским условима на отво-
реном простору. ƒ

Александар РАДИЋ

1. март 2014.16

Лансирање ракете из „рубежа-Е” либијске ратне морнарице
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Р
ат на мор на ри ца СССР-а по чет -
ком пе де се тих го ди на за ин те -
ре со ва ла се за про јек те кон -
струк ци о ног би роа Ни ко ла ја
Или ча Ка мо ва за хе ли коп те ре

са ко ак си јал ним ро то ром. Од ли ке тог ре -
ше ња би ле су ро бу сне ле те ли ца ма њих
ди мен зи ја у од но сну на но си вост, ако се
по ре де са кон вен ци о нал ним при сту пом
про јек то ва њу са но се ћим и реп ним ро -
то ром. По сле по чет них ис ку ста ва са ма -
лим јед но се дом Ка-10, у дру гој по ло ви ни
пе де се тих го ди на РМ СССР усво ји ла је у
на о ру жа ње па луб ни дво сед Ка-15. Пр ва
ис ку ства би ла су ре фе рен ца Ка мо ва за
по че так про јек то ва ња пр вог про тив под -
мор нич ког хе ли ко те ра Ка-25 ко ји је од
1968. го ди не био у слу жби РМ СССР.

На у че не лек ци је тре ба ло је да се
ис ко ри сте за при ро дан раз вој но ве ле те -
ли це, по кре нут 1969. го ди не. С об зи ром
на то да у то вре ме Ка-25 још ни је био

Х е  л и  к о п  т е р  к а  м о в К а - 2 8

У члан ци ма о исто ри ји
сред ста ва рат не тех ни ке 
ко ри шће не у на шим 
ору жа ним сна га ма, 
ко је об ја вљу је „Ар се нал”,
при каз Ка-28 је сте 
из у зе так, јер је реч о 
пред став ни ку по ро ди це 
„ка мо ва”, ко ја се и да ље 
про из во ди. Сти ца јем 
окол но сти на ша два 
„ка мо ва” су у му зеј ској
збир ци већ 14 го ди на. 
Са да ши ром све та ле ти 
ве ли ки број „ка мо ва” 
ра зних под ва ри јан ти, 
а фабрикау Ба шки ри ји 
још из ра ђу је 
но ве при мер ке. 
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фор мал но уве ден у на о ру жа ње (тек
1971) јер ни је би ло др жа не по др шке про -
јек ту, при вре ме но је „при кри вен” као
мо дер ни за ци ја по сто је ћег ре ше ња. У
скла ду са тим но сио је озна ку Ка-25-2.
Пре лом ни тре ну так био је са ста нак Ка -
мо ва у Ко ман ди РМ СССР 1970. го ди не.
По про це ду ри уо би ча је ној за раз вој но -
вих сред ста ва рат не тех ни ке у СССР
усле дио је др жав ни акт о про јек то ва њу
ле те ли це са рад ним на зи вом Ка-252.
Кре ну ло се од све га што се по ка за ло до -
брим на Ка-25. Глав на но ви на тре ба ло је
да бу де но ва, знат но бо ља, ави о ни ка са
ау то ма ти зо ва ним ра дом по са де, по себ -
но у по тра зи, пра ће њу и уни шта ва њу
под мор ни ца. Ма ла сна га мо то ра у од но -
сну на ма су би ла је ма на Ка-25, ко ја је мо -
ра ла да се от кло ни, па су иза бра ни нај сна -
жни ји расположиви мо то ри, по год ни за
ма ши ну ре ла тив но скром них га ба ри та. 

Је ди ни при хва тљи ви мо тор био је
ТВ3-117, про јек то ван у би роу Изо то ва за
про тив под мор нич ки Ми-14ПЛ. Се дам де -
се тих го ди на ТВ3-117 по стао је уни фи ци -
ра но ре ше ње јер је осим за но ви „ка мов”
угра ђен на Ми-24 и на Ми-8МТ (из во зни
Ми-17). 

Раз вој
У по чет ку, рад на Ка-252 те као је

сра змер но бр зо. Пр ви про то тип по ле тео
је 24. де цем бра 1973, ме сец да на по сле
смр ти Ка мо ва. На след ни ци слав ног кон -
струк то ра пред во ђе ни Сер ге јом Вик то -
ро ви чем Ми хе е вим на ста ви ли су са ра -
дом на про јек ту, али су се стал но про ду -
жа ва ли ро ко ви за за вр ше так по је ди них
сег ме на та раз во ја. Глав ни раз лог за то
би ла је сло же ност но вих си сте ма. Ка да
су те шко ће са вла да не, 14. апри ла 1981,
но ви „ка мов” уве ден је у на о ру жа ње под
озна ком Ка-27ПЛ. 

По свим од ли ка ма знат но су пре ма -
ше ни и Ка-25ПЛ и Ми-14ПЛ, али је у на -
о ру жа ње Ка-27ПЛ уве ден као па луб ни
хеликоптер због скром них га ба ри та. Ка -
да се два тро кра ка ро то ра пре кло пе уна -

зад, ду жи на ма ши не из но си 12,2 m, а ши -
ри на 2,8 ме та ра. Због ве ли ке ви си не, од
5,4 m, би ло је нео п ход но да бу де и ви сок
кров хан га ра за сме штај на бро ду. Осам -
де се тих го ди на „ка мо ви” су укр ца ни на
све ве ће рат не бро до ве, укљу чу ју ћи ма ле
но са че ави о на (у со вјет ској кла си фи ка -
ци ји те шке кр ста ри це про јек та 1143) до
ра за ра ча Про јек та 956 „са вре ме ни” (Со -
вре менный). По са да „ка мо ва” мо же да
сле ти на брод при бр зи на ма ве тра до 20
m/s и боч ном на ги бу до 8–10 сте пе ни.

Тек у пр вој по ло ви ни де ве де се тих го -
ди на, са ис те ком ре сур са Ми-14ПЛ, Ка-
27ПЛ је у РМ Ру ске Фе де ра ци је по стао је -
ди на про тив под мор нич ка плат фор ма и на
бро до ви ма и ба за ма на оба ли. 

У основ ној про тив под мор нич кој на -
ме ни, Ка-27ПЛ пред ви ђен је за по тра гу,
пра ће ње и уни шта ва ње под мор ни ца на
уда ље но сти до 200 km од ме ста по ле та -
ња. Тра ја ње по тра ге и пра ће ња под мор -

ни це са хи дро а ку стич ном ста ни цом би ло
је до два ча са и 15 min на уда ље но сти од
200 km од ба зе са бор бе ним те ре том од
800 kg, при 25°С и вла жно сти ва зду ха од
98 од сто. 

На мен ски про тив под мор нич ки си -
сте ми на Ка-27ПЛ су ни шан ско-пре тра -
жи вач ки си стем „осми ног” (Осьми ног),
за от кри ва ње под мор ни ца, од ре ђи ва ње
ко ор ди на та и еле ме на та за пра ће ње кре -
та ња под мор ни це, по след ње тач ке от -
кри ва ња бо вом, при каз на ви га ци о но-так -
тич ке си ту а ци је и еле ме на та за при ме ну
на о ру жа ња. У си сте му су уве за ни под -
вод ни елек трич ни ло ка тор (ПЕЛ) ВГС-3,
ра дар ски си стем И-2КМ, ра чу нар и уре -
ђај за ин ди ка ци ју на ви га ци о не си ту а ци је
ИН ТО. Ау то ном ни си сте ми за по тра гу,
пра ће ње и уни шта ва ње под мор ни ца су
де тек тор маг нет ских ано ма ли ја (МАД)
АПМ-73В, при јем ник за хи дро а ку стич не
плу та че РГБ и при јем ник за ра дар ске фар
плу та че „по пла вок-Б”. 

Убој на и школ ска сред ства и плу та -
че под ве ша ва ју се на уну тра шње но са че
и два спо ља шња но са ча на де сном бо ку.
Осим про тив под мор нич ких бом би, на о -
ру жа ње Ка-27ПЛ чи не ра кет на тор пе да.
Сем АПР-2, стан дард ног сред ства мор -

МОР НИ ЦЕ

Ка-27ПЛ из са ста ва ави ја ци је Рат не мор на ри це Ру ске Фе де ра ци је (Ка мов)



на рич ке ави ја ци је СССР, јед но од убо ји -
тих про тив под мор нич ких сред ста ва је
„орел-М”, ко ји уни шта ва под мор ни цу на
ду би ни до 800 m и бр зи ни кре та ње до
80 km/h. 

Тро чла ној по са ди, пи ло ту на ле вом
се ди шту, штур ма ну на де сном се ди шту
и штур ма ну за ду же ном за рад са ПЕЛ и
МАД, сме ште ном иза свог ко ле ге, рад на
зах тев ном за дат ку – ло ву на под мор ни -
цу – био је знат но олак шан ау то ма ти зо -
ва ним ре жи ми ма ра да на пи ло та жном
си сте му ПКВ-252, на ви га циј ском си сте -
му НКВ-252 и си сте ми ма за по тра гу за
под мор ни цом. Че тво ро ка нал ни ау то-пи -
лот ВУ АП-1 и до плер уре ђај ДИСС-32 за
ме ре ње за но са и оста ли ин ди ка то ри,
омо гу ћа ва ли су пре ци зну кон тро лу у кр -
ста ре њу и леб де њу. За то су се за да ци са
„ка мо вом” из вр ша ва ли у свим усло ви ма

– да ну, но ћи, у по вољ ним и сло же ним ме -
те о ро ло шким усло ви ма, у скла ду са екс -
трем ним кли мат ским при ли ка ма на свет -
ским оке а ни ма. 

Ви сок ни во ау то ма ти за ци је обез бе -
ди ли су ау то ном ност на ве ли кој уда ље но -
сти од ма тич не ба зе или бро да, што је
по себ но ва жна од ли ка Ка-27ПЛ и свих
де ри ва та. За слу чај не зго де – при нуд но
сле та ње на во ду – на боч не стра ни це „ка -
мо ва” по ста вље ни су плов ци ко ји су се
на ду ва ва ли ва зду хом за 4–6 се кун ди.

На мен ске ва ри јан те
На ба зи основ ног ре ше ња Ка-27ПЛ,

на зах тев РМ СССР, про јек то ван је низ
на мен ских ва ри јан ти. Нај број ни ја од њих
је Ка-27ПС, ко ји је про јек то ван за СТС на
уда ље но сти до 300 km од ме ста по ле та -
ња и пре воз до 12 љу ди. Из над боч них

вра та сме ште на је ди за ли ца но си во сти
300 ки ло гра ма. По се бан за да так за Ка-
27ПС би ла је по др шка ко смич ког про -
гра му СССР (са да Ру ске Фе де ра ци је). Ра -
дар ским си сте мом „осми ног-ПС” ле те -
ли ца би тре ба ло да бр зо про на ђе ко -
смич ко сред ство са ко смо на у ти ма или
те ре том по сле при зе мље ња и да за ка чи
га ба рит ни те рет на под труп ну ку ку, па
га што бр же пре ба ци до од ре ђе ног ме -
ста или бро да. Пре ма нор ма ма, Ка-27
мо же под ве сно да пре не се до 5.000 kg
те ре та. 

Про стор за укр ца ва ње љу ди на Ка-
27ПС ство рен је укла ња њем ре зер во а ра
го ри ва из те рет ног про сто ра, а по треб -
но го ри во обез бе ђе но је уград њом до -
дат них боч них ре зер во а ра. 

Под ва ри јан та Ка-27ПС са озна ком
Ка-252ТЛ за др жа ла је основ на ре ше ња
по ла зног про јек та, али до би ла је си стем
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Хе ли коп тер за СТС Ка-27ПС из над па лу бе но са ча ави о на „Ад ми рал Ку ње цов” (Ка мов)



за те ле ме триј ско пра ће ње бо је вих гла ва
ин тер кон ти нен тал них ну кле ар них про -
јек ти ла то ком проб них га ђа ња на ме те
на оке ан ском про стран ству. 

Јед на од уско на мен ских под ва ри -
јан ти био је Ка-27Е (Ка-252Е) „со вет ник-СВ ”
(Со вет ник-СВ ) за „спе ци јал ну тех нич ку
кон тро лу” са си сте мом за иден ти фи ка -
ци ју плу то ни ју ма. За да так тог хе ли коп -
те ра био је да иден ти фи ку је бро до ве или
под мор ни це на ко ји ма се на ла зи ну кле -
ар но на о ру жа ње. На уда ље но сти од три
ки ло ме тра од бро да ко ји се осма тра, мо -
же да от кри је тач но ме сто при су ства
плу то ни јум ског пу ње ња. 

Ре ше ња са Ка-27ПС би ла су по ла -
зна осно ва за раз вој ци вил ног де ри ва та
Ка-32. Осам де се тих го ди на за по тре бе
ци вил не ави ја ци је СССР-а из ра ђи ва не су
под ва ри јан те Ка-32С са ра дар ским си -
сте мом, пред ви ђен при мар но за укр ца -
ва ње на бро до ве и за раз не за дат ке у се -
вер ним ле де ним обла сти ма, те Ка-32Т
без ра да ра. 

Де ве де се тих го ди на про из вод ња
ци вил них „ка мо ва” усме ре на је на мо де -
ле са ге не рич ком озна ком Ка-32А са по -
бољ ша њи ма у ави о ни ци у скла ду са са -
вре ме ним ци вил ним стан дар ди ма. По -
след ња под ва ри јан та Ка-32А11BC 2008.
го ди не за до во ља ва стан дар де ка над ских
ави ја циј ских вла сти и за то се њен су -
фикс BC од но си на ка над ску Бри тан ску
Ко лум би ју (British Columbia).

У вој ној и ци вил ној слу жби
Про из вод ња у СССР-у би ла је пот -

пу но раз дво је на од про јек то ва ња, а из -
бор фа бри ке, ко јој је по ве ра ва на се риј -
ска про из вод ња но ве тех ни ке, за ви сио је
пре све га од пла но ва ми ни стар ства ва -
зду хо плов не ин ду стри је у по де ли по сло -
ва. За то су про јек ти истог би роа из ра ђи -
ва ни у ра зним де ло ви ма СССР-а. На при -
мер, Ка-25 из ра ђи ван је у фа бри ци у
Улан-Уде су у Си би ру, а про из вод ња Ка-
27 по ве ре на је фа бри ци у гра ду Ку мер -
тау у Ба шки ри ји. Пр ви при ме рак Ка-
27ПЛ из се риј ске про из вод ње за вр шен
је 1979. го ди не. По на руџ би ни РМ СССР
из ра ђе но је 127 ко ма да Ка-27ПЛ, 100 Ка-
27ПС, 59 Ка-29. 

Пр ви стра ни ко ри сник би ла је Ин -
ди ја, ко ја је сре ди ном осам де се тих го ди -
на на ру чи ла по два Ка-28 за укр ца ва ње
на ра за ра че Пр о јек та 61МЕ. У то вре ме
од лу че но је да се про јек ту је на мен ска

из во зна под ва ри јан та
Ка-27ПЛ. На основ ну
про це не да ће стра не
рат не мор на ри це ко ри -
сти ти „ка мов” из ба за
на при о бал ном по ја су,
мо рао се по ве ћа ти до -
лет. За то су на бо ко ве
угра ђе ни до дат ни ре -
зер во а ри го ри ва, по
узо ру на Ка-27ПС.
Услед обим ни јих из ме -
на на ави о ни ци, кон -
струк ци ји и на о ру жа њу
(са ин те гра ци јом ни -
шан ског си сте ма за
бом бар до ва ње и од ба -
ци ва ње авио-бом би),
из во зна под ва ри јан та
Ка-27ПЛ до би ла је но -
во име Ка-28.

Др жав на ис пи ти -
ва ња Ка-28 про ве де на
су 1985. го ди не а за -
тим је одо брен из воз
но вих „ка мо ва”

За стра не ко ри -
сни ке из ра ђе на су 42
Ка-28 за Ин ди ју, Си ри -
ју, Ви јет нам, Ку бу, Ју -
го сла ви ју и Ки ну. Ра -
зни ко ри сни ци до би ли
су до са да ви ше од 160
Ка-32. Зна тан број од
ше зде се так „ка мо ва”
ле ти у ју жно ко реј ској
по ли ци ји, обал ској
стра жи, шу мар ству и
вој сци, ко ја ко ри сти
мо дер ни зо ва не Ка-32
са ави о ни ком изра ел -
ске фир ме IAI. 

Ци вил ни вла сни -
ци ко ри сте Ка-32 пр -
вен стве но за га ше ње
по жа ра, пре воз га ба -
рит них те ре та у уло зи
ле те ћег кра на. Са да се
про из во ди под ва ри -
јан та Ка-32А11BC. Ру -
ско Ми ни стар ство за
ван ред не си ту а ци је
на ме ра ва да на ба ви
ви ше де се ти на та квих
ма ши на до кра ја ове
де ка де. 

Рат на мор на ри ца
Ру ске Фе де ра ци је са да
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Хра бри про до ри ар ген тин ских пи ло та до бри тан ских
рат них бро до ва у ју жном Атлан ти ку 1982. го ди не, по ка за -
ли су да са вре ме на фло та мо ра да има ис ту ре не „ра дар -
ске очи”. Ис ку ства из Фо кланд ског ра та пре то чи ли су у
РМ СССР у так тич ко-тех нич ке зах те ве за па луб ни хе ли -
коп тер са осма трач ким ра да ром за от кри ва ње, иден ти -
фи ка ци ју и пра ће ње ни ско ле те ћих ци ље ва у ва зду шном
про сто ру и бро до ва. 

По ла зе ћи од Ка-29, про јек то ва на је ле те ћа ра дар -
ска осма трач ка ста ни ца Ка-252РЛД (Ка-31) са ра дар -
ским си сте мом „око”. Ра дар ска ан те на пре кло пље на је
док се хе ли коп тер на ла зи на зе мљи. У ле ту се хи дра у -
лич ним ме ха ни змом по ста вља у рад ни по ло жај. Ду жи на
ан те не је 5,75 m, а по вр ши на 6 m². Ан те ни је за пу ни
круг по треб но 10 се кун ди. Циљ ра дар ске ре флек сне по -
вр ши не екви ва лент не лов цу от кри ва се на уда ље но сти -
ма од 100 до 150 km, а рат ни брод на 250–285 ки ло ме -
та ра. Са 3.060 l го ри ва Ка-31 мо же да оста не у ва зду ху
2,5 h на ви си ни од 3.500 ме та ра. То ком кр ста ре ња ау -
то мат ски се ко манд ним ме сти ма на зе мљи или бро ду
про сле ђу ју по да ци о 20 ци ље ва, ко ји се ау то мат ски пра -
те. На мен ски, за Ка-31 пр о јек то ван је но ви пи лот ско-
на ви га ци о ни си стем, ко ји обез бе ђу је ста бил ност у ле ту
са ан те ном. Уме сто по моћ ног мо то ра АИ-9, ко ји се ко -
ри сти на свим оста лим хе ли ко те ри ма са ТВ3-117 мо то -
ри ма, на Ка-31 угра ђен је мо тор ТА-8К, ко ји осим по кре -
та ња мо то ра, обез бе ђу је рад ге не ра то ра за ра дар. 

Пр ви про то тип по ле тео је 1987. го ди не. Раз вој се
оду жио због ни за тех нич ких про бле ма и не до стат ка нов -
ца, па је Ка-31, иа ко зва нич но уве ден у на о ру жа ње 1995.
го ди не, у са став ави ја ци је РМ Ру ске Фе де ра ци је до шао
тек 2013. го ди не. У ме ђу вре ме ну, по де вет ко ма да из ра -
ђе но је за РМ Ин ди је и Ки не. 

ЛЕ ТЕ ЋИ ОСМА ТРАЧ КИ РА ДАР КА-31



ко ри сти Ка-27ПЛ/ПС на је ди ном но са чу
ави о на „Ад ми рал Ку зње цов”. По два хе -
ли коп те ра мо гу се укр ца ти на те шке
атом ске ра кет не кр ста ри це Про јек та
1144 (тре нут но је ди ни ак тив ни брод из те
кла се је „Пе тар Ве ли ки”) и ве ли ке про тив -
под мор нич ке бро до ве Про јек та 1155, а
по је дан на ра за ра че ру ске фло те. 

Пре ма тре нут ним пла но ви ма, не ма
ди рект ног на след ни ка Ка-27ПЛ и бу џет
ће се уло жи ти у ду бо ку мо дер ни за ци ју
по сто је ће тех ни ке. За то се ра ди на Ка-
27М са ра да ром за кру жно осма тра ње,
са ак тив ном фа зи ра ном ан тен ском ре -
шет ком. 

У са ста ву РВ Ру ске Фе де ра ци је ле те
Ка-27ПС за по др шку ко смич ком про гра -
му. Због по год но сти за ау то ном ну при ме -
ну, „ка мов” је за ин те ре со вао гра ни ча ре
ко ји су у СССР-у би ли у са ста ву КГБ. У Ру -
ској Фе де ра ци ји обез бе ђе ње гра ни ца у
над ле жно сти је Фе де рал не слу жбе без -
бед но сти, ко ја у сво јој ави ја ци ји са да има
Ка-27ПС и бор бе не Ка-27ТБ. 

Уве жба ва ње по са да у СССР
У пр вој по ло ви ни осам де се тих го ди на у

са ста ву 784. про тив под мор нич ке хелико-
птерске еска дри ле би ло је де сет хе ли коп те -

ра – че ти ри Ми-14ПЛ, про из ве де на 1979. и
1982. го ди не, и шест Ка-25ПЛ из 1974. го -
ди не. Као пер спек тив но ре ше ње за по пу ну
еска дри ле, тра жен је са вре ме ни хе ли коп тер
на о ру жан ра кет ним про тив под мор нич ким и
про тив брод ским на о ру жа њем. Пла ном
опре ма ња Ју го сло вен ске рат не мор на ри це
(ЈРМ) за пе ри од од 1983. до 2000. го ди не
пред ви ђе на је на бав ка 12 ко ма да. Као ре ше -
ње за из бор раз ма тра но је да се, у про гра му
на бав ке сред њег тран спорт ног хе ли коп те -
ра за све по тре бе ЈНА, уни фи ци ра и тех ни ка
у 784. еска дри ли. Сре ди ном осам де се тих го -
ди на пре ваг нуо је став да се про блем по пу -
не 784. еска дри ле при вре ме но ре ша ва пар -
ци јал но – од по пу не ЈРВ и ПВО и КоВ. 

У то вре ме СССР је одо брио про да -
ју из во зне под ва ри јан те Ка-28, ко ја је по -
ну ђе на ЈРВ и ПВО, као при ро дан на след -
ник Ка-25ПЛ. Пре го во ри о на бав ци Ка-
28 во ђе ни су у исто вре ме ка да се од лу -
чи ва ло о на бав ци ло ва ца МиГ-29. За то су
ти уго во ри о пот пи са ни исто вре ме но –
18. но вем бра 1986. – из ме ђу пред став -
ни ка Са ве зне ди рек ци је за про мет и ре -
зер ве про из во да спе ци јал не на ме не
СФРЈ и про дав ца Глав не ин жи ње риј ске
упра ве Ми ни стар ства спољ но-еко ном -
ских ве за СССР. На ру че на су два при -
мер ка Ка-28 са два ре зер вна мо то ра,
пра те ћом опре мом, до ку мен та ци јом, ре -
зер вним де ло ви ма и на о ру жа њем у из -
но су од 20.448.714,25 кли рин шких до ла -
ра. Мо то ри на „ка мо ви ма” у ЈРВ и ПВО
су под ва ри јан те ТВ3-117ВК. Су фикс ука -
зу је на то да су то ви син ски „ка мов ски”
мо то ри (Высотный-Ка мов ский). 

На из бор Ка-28 у ве ли кој ме ри ути -
ца ло је са зна ње да је мо гу ће са хе ли коп -
те ри ма на ба ви ти про јек ти ле но ве ге не -
ра ци је за уни шта ва ње под мор ни ца. На -
ру че но је осам ра кет них тор пе да АПР-
2Е „ја стреб-Е” (АПР-2Э Яастреб-Э). Реч је
о сред ству ко је је на ме ње но за уни шта -
ва ње ци ље ва на ду би ни до 600 m, на уда -
ље но сти до 600 m од тач ке од ба ци ва ња.
Гла ва за са мо на во ђе ње, по сле ула ска у
мо ре, пре тра жу је про стор хи дро а ку стич -
ним си сте мом кре та њем под углом од -
17° до ду би не од 150 ме та ра. Ка да је циљ
от кри вен, по кре ће се мо тор и гла ва за са -
мо на во ђе ње на ста вља ла са пра ће њем ци -
ља у ак тив ном ре жи му. Та кво сред ство
до но си ло је ве ли ке так тич ке пред но сти у
од но сну на ре ла тив но за ста ре ло тор пе до
Мк 44, аме рич ког по ре кла, из бор бе ног
ком пле та Ми-14ПЛ и Ка-25ПЛ. Уз Ка-28,
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Ис кр ца ва ње при пад ни ка је ди ни це по себ не на ме не ју жно ко реј ске обал ске стра же из Ка-32Ц (Ка мов)



на ба вље не су но ве авио-бом бе П-50-70,
до та да не ко ри шће не у ЈРВ и ПВО. 

При мер ци Ка-28 на ру че ни за 784.
еска дри лу при па да ли су стан дард ном
из во зном мо де лу ко ји је по зва нич ној
де фи ни ци ји на ме не ко ри шћен за тра -
же ње, от кри ва ње, пра ће ње и уни шта -
ва ње под мор ни ца у над вод ној и под -
вод ној во жњи до 500 m ду би не и до 75
km/h бр зи не, на уда ље но сти до 200 km
од ме ста по ле та ња при ста њу мо ра до
пет бо фо ра по да ну и но ћи у свим ме те -
о ро ло шким усло ви ма. 

Пи ло ти и тех ни ча ри из 784. еска -
дри ле иза бра ни за при јем но ве тех ни ке
нај пре су про шли курс ру ског је зи ка. Ју -
ла 1987. го ди не, 25 ста ре ши на при мље -
но је на курс пре о бу ке у 859. школ ском
цен тру мор на рич ке ави ја ци је (Учебный
Цен тр Мор ской Ави а ции), сме ште ном у
ба зи Ка ча на Кри му. У тој је ди ни ци на ла -
зи ло се оде ље ње Ка-28, са мо за по тре -
бе пре о бу ке стра на ца. У вре ме до ла ска
при пад ни ка 784. еска дри ле би ла је у то -
ку пре о бу ка при пад ни ка ору жа них сна -
га Ин ди је и Ви јет на ма, ко је су Ју го сло -
ве ни за те кли у цен тру. 

Тог вре ме на се ћа се пот пу ков ник у
пен зи ји Те о дор Јан ко вић, бив ши ко ман -
дир 784. еска дри ле (1984–1989. го ди не)
и во ђа ти ма по сла тог на пре о бу ку. То ком

кур са до шли су и Ку бан ци. За раз ли ку од
кур са за оста ле др жа ве, ко ји је во ђен на
ен гле ском је зи ку, за 784. еска дри лу на -
ста ва се из во ди ла са мо на ру ском. 

У ме ђу вре ме ну, у фа бри ци у гра ду
Ку мер тау из ра ђе на су два Ка-28 за ЈРВ и
ПВО. Зва нич ни да ту ми за вр шет ка пр о -
из вод ње „ка мо ва” су 27. ок то бар 1987.
за при ме рак са фа брич ком озна ком
52350003720222 и 26. ок то бар за број
5235003720223. Оба при ме р ка су из 14.
Се ри је, у ко јој су би ли и пр ви при мер ци
за рат ну мор на ри цу Ин ди је и Ви јет на ма.
Два но ва „ка мо ва” пре ле те ле су со вјет -
ске по са де – од СССР-а, пре ко Ру му ни је,
до Ба тај ни це и на кра ју до Ди ву ља. На ју -
го сло вен ско тло сле те ли су 24. де цем бра
1987. го ди не. Ко ми сиј ски при јем за вр -
шен је по сле но ве го ди не, па се ре сурс
„ка мо ва” ра чу нао од 5. ја ну а ра 1988. го -
ди не. У скла ду са прак сом ЈРВ и ПВО да
од ре ди ин тер не озна ке тех ни ке, Ка-28
„пре и ме но ва ни” су у ХП-46 (хе ли коп тер
про тив под мор нич ки) и до би ли су ре ги -
стар ске озна ке 11401 и 11402. 

Из над Ја дра на
Пи ло ти и штур ма ни вра ти ли су се

29. де цем бра из СССР-а и по чет ком
1988. го ди не во ди ли су курс пре о бу ке
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На зах тев РМ СССР-а да се про јек -

ту је па луб ни хе ли коп тер за ва тре ну по -
др шку и пре воз мор на рич ко-де сант не
пе ша ди је, у би роу Ка мов 1973. го ди не
по кре нут је про је кат са рад ном озна -
ком Ка-252ТБ. Пр ви про то тип по ле тео
је 28. ју ла 1976. го ди не. У на о ру жа ње је
уве ден 8. ав гу ста 1987. под озна ком Ка-
29. Де сант но-бор бе на ма ши на пред ви -
ђен је за пре воз до 16 при пад ни ка мор -
на рич ко-де сант не пе ша ди је или ва тре -
ну по др шку де сан та са на о ру жа њем
под ве ше ним на боч не но са че. На боч -
ним но са чи ма мо же да но си од 2 до 4
лан се ра не во ђе них ра кет них зр на ка ли -
бра 57 mm УБ-32 или 80 mm Б-8В20А
или два под ве сни ка УПК-23-250 са то -
пом ГШ-23 ка ли бра 23 mm са 250 гра -
на та. Пред ви ђе на је кон фи гу ра ци ја на -
о ру жа ња са пр о ти во клоп ним ра кет ним
си сте мом 9К114 „штурм-В” са до че ти -
ри ра ке те до ме та до пет ки ло ме та ра
9М114 Ко кон или уса вр ше ним ра ке та -
ма 9М120 „ата ка”. Стал но на о ру жа ње
чи ни је дан че тво ро цев ни ми тра љез
9А622 ка ли бра 7,62 mm са 1.800 ме та -
ка, ко јим ру ку је на ви га тор опе ра тер са
дру гог се ди шта. На ле вом бо ку мо же
да се по ста ви топ 2А42 ка ли бра 30 mm
са 250 ме та ка. 

У од но су на Ка-27, на пр ви по глед Ка-
29 мо же се пре по зна ти по пред њем де лу
ле те ли це са ве ли ким тро дел ним ве тро -
бра ном и крат ким „но сем” уме сто ка рак -
те ри стич ног облог но са и по лу о кру глог
ку чи шта осма трач ког ра да код про тив -
под мор нич ке ма ши не. Дво чла на по са да
за шти ће на је са 350 kg пан цир ног че ли ка.
Ни шан АСП-17В спрег нут је са ла сер ским
да љи но ме ром. 

У РМ СССР Ка-29 укр ца ва на су по
че ти ри ко ма да на ве ли ке де сант не бро -
до ве про јек та 1174 „но со рог”. У ме ђу -
вре ме ну, од три бро да, је дан је рас хо -
до ван, а два су кон зер ви ра на и на ла зе
се у ре зер ви. За то је део су ви шних Ка-
29 пре дат Уну тра шњој вој сци Ми ни -
стар ства уну тра шњих по сло ва за по др -
шку про тив те ро ри стич ким ак ци ја ма. 

У пер спек ти ви, Ка-29 тре ба ло би да
бу ду укр ца ни на но ве ве ли ке де сант не
бро до ве кла се „Ми страл”, ко ји су за РМ
Ру ске Фе де ра ци је на ру че ни у Фран цу -
ској. Де сет Ка-29 би ће мо дер ни зо ва но за
укр ца ва ње на но ве бро до ве.

ЈУ РИ ШНИ ХЕ ЛИ КОП ТЕР КА-29

Пред по ле та ње на за да так за вре ме ве жбе „Де неб-89”, хе ли дром Ди ву ље, ма ја 1989. го ди не
(Р. Ма то вић)



глав ни не са ста ва ма тич не је ди ни це и де -
ла тех ни ча ра из 500. ба та љо на за обез -
бе ђе ње ави ја ци је, за ду же ног за сло же -
ни је ра до ве на одр жа ва њу „ка мо ва”.
Пре о бу ку су са вла да ла још че ти ри пи ло та
еска дри ле. У то вре ме још ни су би ле при -
мље не до дат не ко ман де ле та и тек то ком
1988. го ди не, ка да је уве зен је дан ком плет
ко манд ни „ка мов”, по стао је „школ ски”. У
784. еска дри ли штур ма ни, од но сно у на -
шој вој ној тер ми но ло ги ји опе ра то ри на -

но по пу ни са шест ко ма да Ка-28, али план
ни је оства рен због гра ђан ског ра та. 

На Ка-28, осим но вих сред ста ва
АПР-2Е и П-50-70, пред ви ђе но је да се
ко ри сте сред ства на о ру жа ња и плу та че
ко је су ра ни је уве зе не за Ми-14ПЛ и 
Ка-25ПЛ – про тив под мор нич ке авио-
бом бе ПЛАБ-250-120, ори јен та ци о не
авио-бом бе ОМАБ-25-12Д са флу о ро -
сцент ном жу том бо јом или ОМАБ-25-8Н
са ба кљом за обе ле жа ва ње ци ља по но -
ћи и школ ске бом бе УПЛАБ-50, хи дро а -
ку стич не плу та че РГБ-Н „ива”, РГБ-НМ
„чи на ра” и РГБ-НМ1 „же тон” и ра дар ске
фар-плу та че „по пла вок-Б”. 

Бор бе на обу ка по са да Ка-28 и Ка-
25ПЛ и Ми-14ПЛ из во ди ла се у бли зи ни
Ди ву ља и ре јо ну ју жно од Шол те (за по -
тра гу за под мор ни ца ма) и про сто ру из -
ме ђу Стон чи це на Ви су и Па кле них ото -
ка у при ме ни ПЕЛ и МАД. За ве жбе хо -
ри зон тал ног бом бар до ва ња са школ -
ским бом ба ма, ко ри шће на је хрид Ка ми -
чић, два ки ло ме тра за пад но од Ма сли ни -
це на Чи о ву.

Је ди но бо је во га ђа ње са Ка-28 из вр -
ше но је на ве жби „Де неб-89” на так тич -
ком по ли го ну Тра ме р ка 31. ма ја 1989. го -
ди не. Је дан Ка-25ПЛ од ба цио је ОМАБ и
озна чио циљ за деј ство Ка-28 и два Ми-
14ПЛ. 

Та ко ђе, 1989. го ди не на ве жби са -
деј ства са ве ли ким па трол ним бр о до ви -
ма по но ћи, два Ка-28 са пи ло ти ма Јан ко -

ви ћем и Вла ди ми ром Ста на ром леб де -
ла су у ви си ни Би ше ва на ма лој ви си ни
у по тра зи за под мор ни цом, а два Ми-
14ПЛ би ла су на ве ћој ви си ни у уло зи
гру пе за уни шта ва ње под мор ни це.
Због бо на це и пр вог ис ку ства са леб -
де њем но ћу, Јан ко вић се се ћа да је
пом но пра тио ра дио-ви си но мер и до -
вео свој „ка мов” до ви си не од 15 m и
одр жа вао ста бил ну ви си ну због пре -
тра ге под мор ја са ПЕЛ-ом. 

У пр вим го ди на ма слу жбе у ЈРВ и
ПВО на „ка мо ви ма” по стиг нут је со ли -
дан на лет за ту ка те го ри ју ле те ли ца –
1988. го ди не ле те ло се нај ви ше због
пре о бу ке – 235 h и 33 min. На ред не го -
ди не на лет је био 168 h и 48 min и
1990. го ди ни 206 h и 49 ми ну та. 

Про тив под мор ни ча ри 
из над коп на

У ат мос фе ри ет нич ког и по ли тич -
ког екс тре ми зма, у про ле ће 1991. го -
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Пре о бу ке у СССР-у се ћа се пот пу ков ник у пен зи ји Те о дор Јан ко вић (74), ко ји
је био бив ши ко ман дир 784. еска дри ле (1984–1989. го ди не) и во ђа ти ма по сла тог
на пре о бу ку. Он ка же да су у пр ва три ме се ца бо рав ка у Ка чи све ста ре ши не про -
шле кроз тех нич ку учи о ни цу, у скла ду са прак сом РМ СССР – да би и пи ло ти тре ба -
ло да зна ју де та ље о одр жа ва њу тех ни ке. По сле те о рет ског кур са, по чет ком ок то -
бра, тех ни ча ри су се вра ти ли ку ћи, а два пи ло та и два штур ма на кре ну ли су на курс
ле тач ке и бор бе не обу ке, сва ко са по јед ним ру ским ин струк то ром. 

На пр ви лет на Ка-28 по ле те ли су Јан ко вић на ле вом се ди шту и Сло бо дан Са у -
чек на де сном, са ру ским ин струк то ром штур ма ном. Дру гу по са ду чи ни ли су пи лот
Вла до Де спо тов ски и штур ман Злат ко Кр ва ви ца. На кур су су има ли два школ ска
кру га и зо ну са ин струк то ром, ко ји је во дио ко му ни ка ци ју са кон тро лом ле та. С об -
зи ром на то да су се Ју го сло ве ни со лид но слу жи ли ру ским, до би ли су при ли ку да
ле те са ми, а оста ли стран ци су оба ве зно има ли пра ти о ца ко ји је „пре мо шћа вао”
раз го во ре на ен гле ском и ру ском. 

У бор бе ној обу ци су по са де 784. еска дри ле уве жба ва ле, на 5-6 за да та ка, по -
тра гу за под мо р ни цом и са деј ство са па трол ним бро до ви ма из са ста ва Цр но мор -
ске фло те. По чет ком де цем бра на Кри му се по гор ша ла ме те о ро ло шка си ту а ци ја и
по сле ки ша до шао је снег, што је би ла при ли ка за школ ски круг у обла ци ма. Чи тав
курс (по по са ди) об у хва тио је 18-19 ча со ва на ле та.

ПРЕ О БУ КА

Де ве де се тих го ди на Ка-28 мо ра ли су да пре ђу пла нин ске ма си ве на пу ту до мо ра  
(Т. Ар би ња)

ви га то ри, би ли су мор на рич ки офи ци ри.
За по тре бе пре о бу ке на Ка-28, при мље на
су три офи ци ра, ко ја су до та да ра ди ла на
па трол ним бр о до ви ма. 

У 784. еска дри ли но ви „ка мо ви” чи -
ни ли су 3. оде ље ње 784. еска дри ле и у на -
зи ву су до би ли од ред ни цу „про тив брод -
ско” за раз ли ку од 1. и 2. про тив под мор -
нич ког оде ље ња, на о ру жа ног са Ка-25ПЛ
и Ми-14ПЛ. По ма те ри јал ној фор ма ци ји
пред ви ђе но је да се 3. оде ље ње по сте пе -



ди не, без бед ност 784. еска дри ле до ве -
де на је у пи та ње. За то су ле те ли це пре -
ба че не на хе ли дром Ја се ни це код Мо ста -
ра. У но вим окол но сти ма про во ди ла се
ре дов на обу ка и по вре ме но из ви ђач ки
ле то ви из над Ја дран ског мо ра. Про ле ћа
1992. го ди не 784. еска дри ла ле те ла је на
ви зу ел не из ви ђач ке ле то ве из над Хер це -
го ви не за ра чун ар ти ље ри је ЈНА. По са да
„ка мо ва” осма тра ла је те рен са ви си не
из над 4.000 m, ле те ћи че сто на гра ни ци
мак си мал ног тра ја ња ле та. Хе ли дром Ја -
се ни це био је под кон тро лом ЈНА, али у
ши рој око ли ни би ле су хр ват ске ору жа -
не сна ге. За то су 7. апри ла 1992. хе ли -
коп те ри 784. еска дри ле пре ле те ли на ае -
ро др ом Го лу бов ци. 

По сле пре ба зи ра ња по вре ме но су
се на хе ли дром Ја се ни це вра ћа ли по је -
дан Ка-28 или Ка-25ПЛ за из ви ђач ке за -
дат ке. На основ ну од лу ке др жав ног вр -
ха, ЈНА се по ву кла на про стор СРЈ у ро ку
до 19. ма ја. По след ња ле те ли ца 784.
еска дри ла, ко ја је пре ле те ла у Цр ну Го -
ру, био је је дан Ка-28. 

Обу ка по са да Ка-28 при ла го ђе на је
но вим окол но сти ма ае ро дро ма ко ји је од
мо ра изо ло ван пла нин ским ма си вом. Из
прак тич них раз ло га бор бе на обу ка нај -
че шће се из во ди ла из над Ска дар ског је -
зе ра, на не ко ли ко ми ну та ле та од ае ро -
дро ма. Го то во увек су ве жбе у леб де њу
из во ђе не са из ву че ним ПЕЛ. У са рад њи
са Рат ном мор на ри цом по вре ме но су од -
ла зи ли и на за дат ке из над мо ра. 

Тех нич ки ре сур си и не до ста так ре -
зер вних де ло ва у пр вој по ло ви ни де ве де -
се тих го ди на при чи ња ва ли су све ве ћи
про блем за одр жа ва ње Ка-28. Број „ка -
мо ва” пре по ло вљен је од лу ком да се од
7. мар та 1994. при зе мљи 11401. 

На пре о ста лом при мер ку 11402 ле -
те ла су по след ња два пи ло та, ко ја су про -
шла пре о бу ку на Ка-28 – Ве ли бор Ме кић
и Ми лан Је ли си је вић, ко ји су ра ни је ле те -
ли на Ка-25ПЛ. Пре о бу ку је во дио ис ку -
сни Ста нар, ко ји је ка да је за вр шио пре -
о бу ку на след ни ка, 1995. го ди не, оти шао
на свој зах тев у пен зи ју. 

Про из во ђач је за „ка мо ва” од ре дио
ме ђу ре монт ни ре сурс од 1.000 h на ле та
или осам го ди на па је тре ба ло да оба „ка -

мо ва”, по па пи ри ма, иду на ре монт 5. ја -
ну а ра 1996. го ди не. Ме ђу тим, због ме ђу -
на род ног ем бар га, а ка сни је и не до стат -
ка нов ца и ин те ре са за одр жа ва ње про -
тив под мор нич ке еска дри ле, ни су ре мон -
то ва ни. Ре сурс је на 11402 при вре ме но
про ду жен за две го ди не. Ко ман дант 784.
еска дри ле Ве ли бор Ме кић био је 18. мар -
та 1998. за ко ман да ма Ка-28 на по след -
њем ле ту. Ма ши на је про ве ла у ва зду ху
је дан час и 20 мин на на ви га циј ском ле ту
на ма лој ви си ни из над мо ра.

Оба Ка-28 при зе мље на су на ае ро -
дро му у Под го ри ци, али су ре дов но одр -
жа ва ни, за сва ки слу чај. 
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Ди мен зи је:
– ду жи на...........................................................................................11.300 mm
– ду жи на са ро то ром у по кре ту......................................................12.250 mm
– ви си на..............................................................................................5.400 mm
– преч ник но се ћег ро то ра ..............................................................15.900 mm
По гон ска гру па:
– две га сне тру би не ........................................................................ТВ3-117ВК
– нор мал на ..........................................................................................1.700 КС
– мак си мал на сна га..................................................... 2 x 1.645 kW (2.200 КС)
– мо тор за са мо стар то ва ње......................................................................АИ -9
– го ри во мак си мал но................................4.430 л са до дат ним ре зер во а ри ма
Ма се:
– пра зан.................................................................................................6.100 kg
– нор мал на у по ле та њу......................................................................11.000 kg
– мак си мал на у по ле та њу...................................................................12.000 kg
Пер фор ман се:
– мак си мал на бр зи на..........................................................................250 km/h
– бр зи на кр ста ре ња ....................................................................230-240 km/h
– до лет са 800 кг бор бе ног те ре та на ни воу мо ра...............................850 km
На о ру жа ње:
– уну тра шњи но са чи и два спо ља шња но са ча – 1 x АПР-2Е или 6 x ПЛАБ-250-120
или 2 x УПЛАБ-50 или две бом бе П-50-70 или 36 хи дро а ку стич них плу та ча
РГБ-НМ1 „же тон” или 2 x ОМАБ-25-8Н и ОМАБ-25-12Д

ТАК ТИЧ КО-ТЕХ НИЧ КЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ Ка-28

По ле та ње Ка-28 број 11402 у про ле ће 1998.
го ди не (А. Ра дић)

Маскирани Ка-28 код села Бери, 
пролећа 1999. године (Т. Арбиња)



По след њи пре лет
По че так бом бар до ва ња НА ТО-а –

24. мар та 1999. – оба Ка-28 и оста так
„фло те” 784. еска дри ле – три Ми-14ПЛ
и два Ка-25ПЛ, до че ка ла су на ма тич ном
ае ро дро му. Пр ви про јек ти ли НА ТО-а
по го ди ли су је дан МиГ-21бис, стра да ли

су „га ле бо ви” Г-4 и Г-2, али је тех ни ка
784. еска дри ла оста ла на ме сту. Оба пи -
ло та на Ка-28, Ме кић и Ар би ња, пре ле -
те ли су 26. апри ла у по по днев ним ча со -
ви ма, око 16 h до 17 h, до се ла Бе ри у Ље -
шан ској на хи ји. Ма ши не су пре кри ве не
ма ски р ном мре жом и кра ко ви ро то ра

сло же ни су уна зад, као код сме шта ја на
брод ској па лу би, да би би ли што ма ње
ви дљи ви. Два да на на кон пре ле та „ка мо -
ва” ави о ни НА ТО-а уни шти ли су све
оста ле ма ши не 784. еска дри ле. 

По сле за вр шет ка бом бар до ва ња,
30. ју на, Ме кић и Ар би ња пре ба ци ли су
„ка мо ве” на зад на ае ро дром у Под го ри -
ци. То су би ле пр ве ле те ли це ко је су се
вра ти ле у ма тич ну ба зу по сле рат ног
раз ме шта ја. Одр жа ва ње „ка мо ва” ви ше
ни је има ло пер спек ти ве и Ко ман да РВ и
ПВО од лу чи ла је да се обе ма ши не пре -
ба це у му зеј.

По са ду за пре лет чи ни ли су, по ред
„стал не по став ке” – Ме ки ћа и Ар би ње,
опе ра тор Хам до Кур то вић и тех ни чар
Ве ли бор Ан тић. Пр во је 8. фе бру а ра
2000. пре лет из ве ден „ка мо вом” 11401.
То ком пре ле та 11402, 11. ма ја 2000, не -
ду го по сле по ле та ња, у ре јо ну Би о ча, по -
раст тем пе ра ту ре ре дук то ра при мо рао
је по са ду на по вра так на ае ро дром у
Под го ри ци. Пре лет је из вр шен у дру гом
по ку ша ју, по сле от кла ња ња ква ра. 

То ком слу жбе у ЈРВ и ПВО на „ка мо -
ву” 11401 у 1.744 ле то ва оства ре но је
927 h и 15 min на ле та, а при ме рак 11402
имао је 726 ле то ва са 567,29 h на ле та. 

Због не до стат ка по год них ви ше на -
мен ских ле те ли ца 2009. го ди не раз ма -
тра не су тех нич ке и еко ном ске мо гућ но -
сти да се оба „ка мо ва” вра те у строј. Од
ру ских фир ми за тра же на је по ну да за ре -
монт и укла ња ње на мен ских про тив под -
мор нич ких си сте ма, од но сно пре прав ку
Ка-28 на стан дард при бли жан Ка-32. По -
ка за ло се да би це на ра до ва на два „ка -
мо ва” би ла ве ћа од на бав ке јед ног но вог
Ми-17, па се од у ста ло од ре мон та. 

Ин те рес за „ка мо ве” 2012. го ди не
по ка зао је Сек тор за ван ред не си ту а ци -
је МУП-а, под стак нут не до стат ком ре -
сур са за бор бу про тив све че шћих шум -
ских по жа ра. У га ше њу по жа ра у ле то
2012. го ди не уче ство ва ло је ру ско ми ни -
стар ство за ван ред не си ту а ци је са Ка-
32, ко ји су при вре ме но бо ра ви ли на ае -
ро дро му у Ни шу. Не ко се при се тио да су
слич ни „ка мо ви” при зе мље ни у му зеј ској
збир ци, па је Сек тор за ван ред не си ту а -
ци је у јав ност иза шао са пла ном да се
по ша љу на ре монт и пре пра ве у при мар -
но про тив по жар не ле те ли це. Бу џет ски
ли ми ти и про це не од но са це на –е фи ка -
сност по но во су до ве ле до од у ста ја ња од
ре мон та „ка мо ва” , ко ји и да ље „и на ки -
ши и на ве тру” сто је по ред му зеј ског
зда ња на бе о град ском ае ро др о му.  ƒ

Алек сан дар РА ДИЋ
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Потрага за подморницом: Ка-28 у лебдењу са сондом ПЕЛ-а у води 
(МЦ „Одбрана” – А. Келић)



Од са мог осни ва ња Ју го сла -
ви ја је ве ли ку па жњу по све -
ћи ва ла раз во ју сво је Рат не
мор на ри це. Још 1920. до не -

та је од лу ка да основ удар не мо ћи
фло те чи не ра за ра чи. У скла ду са еко -
ном ском мо ћи Ју го сла ви ја је ус пе ла да

сво ју Рат ну мор на ри цу до по чет ка Дру -
гог свет ског ра та опре ми са че ти ри ра -
за ра ча, ко ји су у оно вре ме би ли ме ђу
нај у спе шни јим ре ше њи ма. Да ли су се
ти ра за ра чи у пред сто је ћем свет ском
су ко бу до бро по ка за ли, тре ба ло би
ана ли зи ра ти. Ипак, тре ба са гле да ти у

пот пу но сти де ша ва ња с по чет ка ра та
на овим про сто ри ма и ви де ће се да су
се успе шно су прот ста ви ли над моћ ној
оку па тор ској си ли. И по ред по је ди них
епи зо да из да је, по са де по је ди них ра -
за ра ча (пре све га ра за ра ча „За греб” и
„Бе о град”) хра бро се се но си ле са ја -
чим про тив ни ком. 

Ра за рач Ду бров ник
По сле за вр шет ка Пр вог свет ског

ра та, сви пре о ста ли ве ћи ка пи тал ни
бро до ви бив ше мор на ри це Аустро у -
гар ске, по де ље ни су ра зним зе мља ма
по бед ни ца ма, али ни ти је дан ве ћи
брод, из у зев не ко ли ко ма њих (тор пи -
љар ке), ни је до де љен мор на ри ци но ве
др жа ве Ју жних Сло ве на – Кра ље ви ни
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца (Кра ље ви на
СХС, од 1929. го ди не Кра ље ви на Ју го -
сла ви ја), иако су их на ши мор на ри др -
жа ли не ко вре ме у сво јим ру ка ма, ис -

15. април 2014.26

Ј у г о с л о в е н с к и  р а з а р а ч и  ( 1 )

УДАРНА МОЋ 
ФЛОТИЛЕ
Разарачи су чинили основу ударне моћи флоте
Краљевине Југославије. У складу са економском моћи
Југославија је успела да своју Ратну морнарицу до
почетка Другог светског рата опреми са четири
разарача, који су у оно време били међу
најсавременијим решењима. 
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та кав ши срп ске, хр ват ске и сло ве нач -
ке за ста ве.

Та ко је већ у по чет ку Кра ље ви на
СХС мо ра ла из гра ди ти из но ва сво ју
Рат ну мор на ри цу (РМ), иако је Кра ље -
ви на Ср би ја иза шла из ра та као по бед -
ник. То ком из град ње фло те од лу че но
је да основ удар не фло те Кра ље ви не
Ју го сла ви је чи не ра за ра чи, ко ји су за
оно вре ме би ли сам врх град ње у све -
ту.

Раз ви ја ју ћи сво ју РМ ни из че га,
са да већ Кра ље ви на Ју го сла ви ја је ав -
гу ста 1929. го ди не ан га жо ва ла бри тан -
ско бро до гра ди ли ште „Је роу шип бил -
динг” (Yar row Ship bu il ding) да кон стру -
и ше и са гра ди во ђу фло ти ле –  ра за рач
„Ду бров ник”. 

Ра за рач „Ду бров ник” по ри нут је
1931. го ди не и са 1.880 то на стан дард -

ног де пла сма на био је
у то вре ме нај мо дер -
ни ји ра за рач у све ту,
ко ји је у пот пу но сти
од ра жа вао та да шњу
бри тан ску прак су
град ње ра за ра ча. Мо -
гао је да по стиг не бр -
зи ну од око 37 чво ро -
ва и је ди ни је у то
вре ме од свих бро до -
ва био на о ру жан
„Шко ди ним” то по ви -
ма ка ли бра 140 ми ли -
ме та ра.

Во ђа фло ти ле ра -
за рач „Ду бров ник” пре ве зао је кра ља
Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа у др жав ну
по се ту Фран цу ској 1934. го ди не, а сле -
дом исто риј ских до га ђа ја ис по ста ви ће
се да је то би ло по след ње пу то ва ње ње -
го вог ве ли чан ства. По нос ју го сло вен ске
мор на ри це до че ка ле су фран цу ске то -
пов ња че и до пра ти ле у лу ку Мар сеј. Не -
ко ли ко да на на кон упло вља ва ња у лу ку
Мар сеј, ра за рач „Ду бров ник” до би ја не -
за хва лан за да так, да вра ти по смрт не
остат ке кра ља Алек сан дра Ка ра ђор ђе -
ви ћа у Ју го сла ви ју, ко ји је уби јен у Мар -
се ју 9. ок то бра 1934. го ди не.

Ра за рач „Ду бров ник” је по че так
Дру гог свет ског ра та до че као с рат ним
рас по ре дом у Бо ки, где је по де лио ту жну

суд би ну остат ка фло те Кра ље ви не Ју го -
сла ви ја. Ита ли ја ни су ра за рач „Ду бров -
ник” за ро би ли у пот пу но ис прав ном ста -
њу и увр сти ли га у са став сво је фло те под
на зи вом „Пре му да” (Pre mu da). 

Сре ди ном 1941. го ди не из вр ше но
је пре на о ру жа ва ње тог ра за ра ча у ита -
ли јан ској по мор ској ба зи Ла Спе зи ја.
То по ви од 84 mm су пр во бит но за ме -
ње ни оним ка ли бра 120 mm, да би по -
том и тај топ био за ме њен са два то па
ка ли бра 37 mm, ра ди што бо ље ста бил -
но сти бро да. За да так ра за ра ча „Пре -
му да” био је прат ња кон во ја за осо вин -
ске сна ге на се ве ру Афри ке.
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По ри нут: 11. ок то бра 1931. го ди не 
У слу жби од: 1932. го ди не 
Де пла сман: стан дард ни 1.880 t
Ди мен зи је (д/ш): 113,2 /10,7 m; газ 4,1 m
По гон: три ко тла, две осо вин ске Пер со но ве усме ре не
пар не тур би не сна ге 48.000 КС
Бр зи на: 37 чво ро ва
Да љи на пло вље ња: 6.600 на у тич ких ми ља са 13 чво ро ва
На о ру жа ње: че ти ри јед но цев на „Шко ди на” то па ка ли -
бра 140 mm, два то па 84 mm, шест про тив а ви он ских
то по ва 40 mm, два ми тра ље за 15 mm, шест тор пед них
це ви ка ли бра 533 mm и 40 ми на
По са да: 220 чла но ва

Ра за рач Ду бров ник 

Во ђа фло ти ле – ра за рач „Ду бров ник”

Ра за рач „Ду бров ник” 
то ком пло вид бе 1936. го ди не



По сле ка пи ту ла ци је Ита ли је, ра -
за рач „Пре му да” за ро бља ва ју Нем ци
8. сеп тем бра 1943. го ди не и увр шта -
ва ју га у свој флот ни са став као тор -
пед ни брод ТА-32. Од не кад нај са вре -
ме ни јег ра за ра ча у све ту – „Ду бров ни -
ка“, са да је оста ла са мо сен ка. 

Нем ци по нов но пре на о у ру жа ва ва -
ју брод у скла ду са но вом на ме ном.
Тор пед ни брод ТА-32 био је на о ру жан
са че ти ри то па ка ли бра 105 mm, че ти -
ри про тив а ви он ска то па ка ли бра 
37 mm, 28 про тив а ви он ских то по ва ка -
ли бра 20 mm, а укло ње не су му три

тор пед не це ви. Био је ко ри шћен у ви -
ше ноћ них ак ци ја. Не мач ке по са де су
ТА-32 по то пи ле у лу ци Ђе но ва 24.
апри ла 1945. го ди не, пре не го што ће
са ве зни ци ући у осло бо ђен град.

Ра за ра чи Kласе Бе о град 
Ви со ка це на ра за ра ча „Ду бров -

ник”, усло ви ла је да се мор на ри ца Кра -
ље ви не Ју го сла ви је окре не из град њи
ескорт них ра за ра ча, ко ји ће се мо ћи
гра ди ти и у ју го сло вен ским бро до гра -
ди ли шти ма. Пла но ви за ма ње ра за ра -
че на ру че ни су у фран цу ском бро до -
гра ди ли шту „Ате љерс ет Чем брс де ла
Ло ар” (Ate li ers et Chan ti ers da la Lo i re)
у Нан ту. Пр ви брод те кла се, до био је
име „Бе о град” и из гра ђен је у Фран цу -
ској (из град ња је за вр ше на 28. апри ла
1939. го ди не у Нан ту). Та ко ђе, био је
на о ру жан од лич ним „Шко ди ним” то -
по ви ма ка ли бра 120 mm и мо гао је да
раз ви је бр зи ну од 38 чво ро ва, што је
би ло за пет чво ро ва ви ше не го код
кон ку ре на та. Уско ро, ра за рач „Бе о -
град” сле де и ра за ра чи „Љу бља на” и
„За греб”, ко ји су на осно ву фран цу -
ских на цр та гра ђе ни у бро до гра ди ли -
шту у Спли ту. 

Ра за рач „Бе о град” по ри нут је 
23. де цем бра 1937. го ди не, ра за рач
„Љу бља на” за вр шен је 17. де цем бра
1939. го ди не у Спли ту, а по ри нут 28.
ју на 1938. го ди не, а ра за рач „За греб”
(та ко ђе за вр шен у Спли ту 5. ав гу ста
1939. го ди не) и по ри нут 30. мар та
1938. го ди не.

Ја ну а ра 1940. го ди не де сио се пр -
ви озбиљ ни ји про блем то ком за јед нич -
ке ве жбе у ко јој су уче ство ва ла сва
три ра за ра ча Кла се Бе о град (Бе о град,
Љу бља на и За греб). На и ме, до шло је
до ква ра на кор ми лу ра за ра ча „Љу бља -
на”, због не ис ку ства по са де, а пре све -
га гре шке ка пе та на бро да то ком ма не -
ври са ња кроз уски ши бен ски ка нал –
ра за рач „Љу бља на” за ка чио је де сним
бо ком хрид и по то нуо. То ком го ди не ра -
за рач је из ву чен по мо ћу спа си лач ког
бро да „Спа си лац” и упу ћен на ре монт.  

У април ском ра ту 1941. го ди не ра -
за ра чи „Бе о град” и „За греб” су би ли у
са ста ву Пр ве тор пед не ди ви зи је у Бо -
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Ра за рач „Пре му да” у ма скир ној ше ми 1942. го ди не

Извлачење олупине торпедног брода ТА-32 (бивши брод „Премуда”) са дна луке у Ђенови

Ра за рач „Ду бров ник” као ита ли јан ски ра за рач „Пре му да” у пло вид би



ки ко тор ској. На ро чи то се ра за рач
„За греб” до бро по ка зао јер је успе шно
уче ство вао у од би ја њу ита ли јан ских
ва зду шних на па да на бро до ве ју го сло -
вен ске мор на ри це. Да не би пао у ру ке
не при ја те љу, јер га је по са да на пу сти -
ла, по руч ни ци бој ног бро да II кла се
Ми лан Спа сић и Сер геј Ма ше ра су,
жр тву ју ћи сво је жи во те, екс пло зи јом
ра зо ри ли и по то пи ли га 17. апри ла

1941. го ди не око 14 ча со ва, код Пре -
вла ке у Ти ват ском за ли ву.

Ра за рач „Љу бља на” су за ро би ли
Ита ли јан 17. апри ла још док је био на
ре мон ту. На кон за вр шет ка ре мон та
увр штен је у флот ни са став Ита ли је
под на зи вом „Лу би ан” (Lu bi a nu) и упу -
ћен да пра ти кон во је за се вер ну Афри -
ку. То ком пра ће ња јед ног од кон во ја 
1. апри ла 1943. го ди не на су као се код

Ту ни са. Са ве знич ка ави ја ци ја га уочи -
ла и по то пи ла 2. апри ла.

Истог да на ка да  су у хе рој ском
под ви гу Спа сић и Ма шер по то пи ли ра -
за рач „За греб”, ита ли ја ни су у Бо ки ко -
тор ској за ро би ли ра за рач „Бе о град”.
На и ме, он је та ко ђе пру жио же сток от -
пор ита ли јан ској ави ја ци ји. Ме ђу тим,
ка да га је оште ти ла јед на ави он ска
бом ба, по са да га је на пу сти ла. На пу -
ште ни брод је са че као оку па то ра. На -
кон по прав ке ра за рач је увр штен у
ита ли јан ску фло ту под на зи вом „Се бе -
ни ко” (Se be ni co) и упу ћен да пра ти кон -
во је ка се ве ру Афри ке. На кон ка пи ту -
ла ци је Ита ли је, „Се бе ни ко” па да у ру -
ке Не мац, ко ји га за ти чу на ре мон ту у
лу ци у Ве не ци ји. Оспо со бљен је за слу -
жбу у не мач кој мор на ри ци 17. ок то бра
1944. го ди не под озна ком ТА-43. Те -
шко је оште ћен то ком деј ства ар ти ље -
риј ских је ди ни ца Ју го сло вен ске ар ми -
је, па се по вла чи ка лу ци Трст. Та мо га
је ње го ва по са да по то пи ла 1. ма ја
1945. го ди не. 

На кон за вр шет ка Дру гог свет ског
ра та, но ва власт је од лу чи ла да раз вој
мор на ри це ста ви на слич не осно ве, на
ко ји ма је би ла и прет ход на РМ. Да кле,
од лу че но је да основ њи хо ве удар не
мо ћи оста ну ра за ра чи. Кроз мор на ри -
цу но ве Ју го сла ви је про шло је се дам
ра за ра ча (че ти ри ескорт на ра за ра ча и
три ра за ра ча во ђе фло те) од ко јих су
два за по че та и за вр ше на у на шим бро -
до гра ди ли шти ма (Уч ка и Сплит). ƒ

Дан ко БО РО ЈЕ ВИЋ
(На ста ви ће се)
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Де пла сман: стан дард ни 1.210 t, пун 1.655 t
Ди мен зи је: ду жи на 98 m, ши ри на 9,45 m,  газ 3,18 m
По гон: три ко тла, две осо вин ске Је роу усме ре не пар не тур би не сна ге 40.000 КС
Бр зи на: 38 чво ро ва
На о ру жа ње: че ти ри „Шко ди на” то па ка ли бра 120 mm, 
че ти ри про тив а ви он ска то па ка ли бра 40 mm, 
два про тив а ви он ска ми тра ље за 15 mm, два тро цев на тор пед на апа ра та 
ка ли бра 533 mm, два кли за ча са по шест про тив под мор нич ких бом би, 30 ми на 
По са да: 143 чла на (за вре ме ра та 171 члан)

Ра за ра чи Kласе Бе о град 

Ра за рач „Бе о град”

Разарач „Загреб” Разарач „Љубљана”



По ло ви ном осам де се тих го ди -
на, тач ни је 1987. у по го ни ма
ин ду стри је „Иво Ло ла Ри бар”
(ИЛР) одр жа на је тех нич ка

про мо ци ја нај но ви јег ва зду хо плов ног
про гра ма – про јек та ВНХ-90. У фа бри -
ци ИЛР из ра ђе на је ума ње на ма ке та хе -
ли коп те ра и из ве де ни су сви про грам -
ски пла но ви ко ји би пра ти ли по че так
из ра де про то ти па и ка сни је се риј ске
про из вод ње. За ми шље но је да се та ко
мо дер на ви ше на мен ска ле те ли ца ком -
плет но из ра ђу је у на шој зе мљи, по чев -
ши од кон струк ци је хе ли коп те ра, мо то -
ра, тран сми си је и ави о ни ке. 

У то вре ме ве о ма ма ли број зе ма -
ља у све ту био је у ста њу да тех нич ки

из ве де све то, али до та да су се у Ју го -
сла ви ји већ про из во ди ли хе ли коп те ри
и по сто ја ла је од лич на на уч но-тех но -
ло шка ба за. Ме ђу тим, да ствар бу де
још не ве ро ват ни ја, пла ни ра но је да хе -
ли коп тер ВНХ-90 из ра ди бе о град ска
ва зду хо плов на ин ду стри ја: Ва зду хо -
плов ни за вод „Мо ма Ста ној ло вић”, бе -
о град ски Ма шин ски фа кул тет и фа -
бри ка ИЛР, као но си лац про из вод ње. 

Раз вој ни про грам ВНХ-90 тра јао
би све га три го ди не до из ра де про то -
ти па. То је кра так пе ри од, али је на
пре зен та ци ји на гла ше но да по сто је ка -
па ци те ти ко ји би, мо жда, и скра ти ли
пред ви ђа ни рок. Ком пле тан про грам

раз во ја про то ти па хе ли коп те ра био је
вре дан 500 ми ли о на до ла ра.

Kон струк циј ска ре ше ња
У том пе ри о ду по чео је раз вој не -

ко ли ко ти по ва хе ли коп те ра ре но ми ра -
них свет ских про из во ђа ча: ЕХ 101, НХ
90 („еуро коп тер”) и ин диј ски HAL. Сви
су би ли ве о ма мо дер не кон струк ци је
са ста вље не од ком по зит них ма те ри ја -
ла, ко ји су пре 25 го ди на би ли тех но -
ло шки хит. И наш ВНХ-90 био је пла -
ни ран да бу де из ра ђен од ком по зит -
них ма те ри ја ла. Ње го ва кон струк ци ја
са сто ја ла би се од ста кле них вла ка на,
ке вла ра и кар бо на, у по је ди ним де ло -
ви ма сје ди ње ним са епок си сме шом.
Гла ва ро то ра, ло па ти це глав ног ро то -
ра, као и реп ни ро тор та ко ђе би би ли
из ра ђе ни од ком по зит них еле ме на та.
Са ова квим кон струк циј ским ре ше њи -
ма наш ВНХ-90 био би кон ку рен тан на
тр жи шту, јер је за то вре ме имао аван -
гард на кон струк циј ска ре ше ња са
ком по зи ти ма, што је и да нас ве о ма ак -
ту ел но, а ка мо ли пре 25 го ди на. 

Пре ма спе ци фи ка ци ји ИЛР, по -
тен ци јал ног про из во ђа ча но вог хе ли -
коп те ра, пред ви ђе но је и да се у ВНХ-
90 угра ђу ју два мо то ра – стра ни и до -
ма ћи. Стра ни мо тор је до бро по зна ти
тур бо ме ка „ма ки ла”, ко ји по го ни три
ве о ма успе шна ти па хе ли коп те ра „пу -
ма”, „су пер пу ма” и „ку гу ар”. Тур бо ме -
ка „ма ки ла” је тур бо вра тил ни мо тор са
сло бод ном тур би ном и ак си јал ним
ком пре со ром са ма лом спе ци фич ном
по тро шњом го ри ва.

По се бан ку ри о зи тет је сте раз вој
до ма ћег тур бо вра тил ног мо то ра озна -
ке ТМ-1500, спе ци фич не сна ге 1.500 кW
са 23.000 обр та ја сло бод не тур би не у
ми ну ту, ко ји би био у ста њу да ле те ли -
цу по го ни до мак си мал них 280 km/h. У
из ра ди овог мо то ра ко ри сти ле би се
нај мо дер ни је тех но ло ги је мо но кри -
стал них тур бин ских ло па ти ца и ке ра -
мич ких пре вла ка рад них еле ме на та
мо то ра. Ком пле тан мо тор имао би ди -
ги тал ну кон тро лу ра да (FA DEC), та ко
да би по са да у сва ком тре нут ку има ла
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БЕ О ГРАД СКИ 
ХЕ ЛИ КОП ТЕР
До ма ћи хе ли коп тер ВНХ-90 на зив је про јек та ко ји је 
по кре нут де ве де се тих го ди на, али су, на жа лост, ње го ву
суд би ну од ре ди ли рас пад зе мље и гра ђан ски ра то ви, 
ко ји су усле ди ли. На зи ва ли су га бе о град ски 
хе ли коп тер, јер у ње го вом раз во ју и про из вод њи 
тре ба ло је да уче ству ју три пред у зе ћа из глав ног гра да. 
Иако је на про је кат пао вео за бо ра ва, нео про сти во је
да га са кри је мо од јав но сти и за у век из бри ше мо 
из се ћа ња.



пре глед па ра ме та ра ра да мо то ра на
LCD дис пле ју, а и зе маљ ском осо бљу
би умно го ме био олак шан рад при ли -
ком ре дов ног одр жа ва ња и ди јаг но -
сти ке мо то ра. 

У том пе ри о ду на ша зе мља је већ
ли цен цно про из во ди ла тур бо ме ки мо -
тор „Asta zu” за хе ли коп тер ти па „га зе -
ла”, та ко да је би ло осно ва за та кав
тех но ло шки скок, као што је са мо ста -
лан раз вој мла зног мо то ра но ве ге не -
ра ци је. 

Мо дер на ави о ни ка
Ни је пла ни ра но да се ште ди ни на

елек трон ској опре ми. Хе ли коп тер
ВНХ-90 имао би до плер и ме те о ро ло -
шки ра дар, ра дар ски ви си но мер. Та ква
ави о ни ка омо гу ћи ла би из вр ша ва ње
за да та ка да њу, но ћу и у свим вре мен -
ским усло ви ма. Од ра дио-на ви га циј ске
опре ме имао би ра дио-ком пас, ра дио-
ви си о но мер, ВОР, ILS, DME и HO -
MING си стем. Бор бе на ва ри јан та овог
хе ли коп те ра има ла би уре ђа је за па -
сив но и ак тив но оме та ње не при ја тељ -
ских елек трон ских сред ста ва, те уре -
ђај за де тек ци ју ра дар ског озра че ња.
Ова вер зи ја за на пад на деј ства има ла
би елек трон ску опре му за во ђе ње про -
јек ти ла ва здух-ва здух, ва здух-зе мља,
ва здух-мо ре и тор пе да. 

На о ру жа ње и опре ма за бор бе не
вер зи је тог хе ли коп те ра су, та ко ђе, ре -
спек та бил ни. Од стре љач ког на о ру жа -
ња по се до вао би то по ве кон теј нер ског
ти па, си сте ма „га тлинг”, сме ште них на
ма лим кри ли ма за но ше ње убој них
сред ста ва. Ми тра ље зи су сме ште ни на
боч ним стра на ма. У са ћа стим лан се ри -

ма су не во ђе ни про јек ти ли ра зних ка -
ли ба ра, од 57 до 120 ми ли ме та ра. За
про ти во клоп ну бор бу
имао би про ти во клоп -
не во ђе не ра ке те. У
вер зи ји за про тив -
брод ска и про тив под -
мор нич ка деј ства имао
би са мо на во ђе не про -
тив брод ске ра ке те си -
сте ма ва здух-брод и во -
ђе на тор пе да. 

Део ар се на ла
пред ста вља ју и про -
тив а ви он ске ра ке те крат ког до ме та са
ИЦ во ђе њем. Ва ри јан та за тра га ње и
спа са ва ње има уре ђај за ма пи ра ње те -
ре на и боч ну ди за ли цу но си во сти 300
ки ло гра ма. Тран спорт на ва ри јан та 
ВНХ-90 има ла би под ве сне ку ке за но -
ше ње ко ри сног те ре та до 3.500 то на.
За ви син ске ле то ве при сут на је и ки се -
о нич на ин ста ла ци ја за по са ду. Та бо га -
та опре ма омо гу ћи ла би из ра ду ра зних
ва ри јан ти ВНХ-90 и ко ри шће ње ци вил -

них по тре ба у свим сег мен ти ма, што
би при ву кло до ста ино стра них ку па ца.

Ре а го ва ње до ма ће 
и ино стра не јав но сти
Пр ве ве сти о пла но ви ма за про из -

вод њу до ма ћих хе ли коп те ра до че ка не
су са оду ше вље њем у до ма ћим ме ди ји -
ма. Гра ђа ни су по зи тив но од го во ри ли
у ан ке та ма, јер се про бу дио на ци о нал -
ни по нос, јер је ова кав ам би ци о зни
про је кат пре ва зи шао сва оче ки ва ња.
Ме ђу тим, у стра ним ме ди ји ма и спе ци -
ја ли зо ва ним ча со пи си ма ко ји се ба ве
ва зду хо плов ством вест је до че ка на са
иро ни јом и скеп сом. На и ме, у по зна -
том ва зду хо плов ном ма га зи ну „Flight
In ter na ti o nal” из 1988. го ди не аутор
тек ста пи ше о до ма ћем хе ли коп те ру, а
ви ше се ба ви по ли тич ко-при вред ном
кли мом у та да шњој СФРЈ, као и про -
бле ми ма ју го сло вен ске еко но ми је са
ин фла ци јом. Чак је пре не та ано ним на
из ја ва не ког вла ди ног зва нич ни ка
СФРЈ ко ји ка же да не ви ди раз лог за
про из вод њу до ма ћих хе ли коп те ра, као
и оце не за пад них ана ли ти ча ра да је
про је кат ВНХ-90 вре дан 500 ми ли о на
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Наш хе ли коп тер тре ба ло је да
има сле де ће ди мен зи је: 19,60 m ду -
жи не, 3,275 m ши ри не, 4,56 m ви си -
не. Ду жи на тру па би ла би му 17,232 m,
а преч ник глав ног ро то ра 16 ме та ра.
Глав ни и реп ни ро тор имао би пет
кра ко ва. Мак си мал на ма са хе ли коп -
те ра би ла би 9.200 kg, од че га би ма -
са пра зног из но си ла 4.300 kg, а го -
ри ва 1.700 ки ло гра ма.

Мак си мал на бр зи на на ни воу мо -
ра из но си ла би 280 km/h, а на ви си ни
од 2.000 ме та ра би ла би 260 km/h. Кр -
ста ре ћа бр зи на би ла би 255 km/h, а
бр зи на пе ња ња 9 m/s. На ви си ну од
2.000 m хе ли коп тер би се по пео за
не што ма ње од че ти ри ми ну те. По -
сто ји мо гућ ност леб де ња, а прак тич -
ни пла фон ле та (W = 0,5 m/s при по -
ме ну тој сна зи) из но сио би 4.500 ме та -
ра. Мак си ма лан до лет са основ ним го -
ри вом дуг је 745 ки ло ме та ра.

ПЛА НИ РА НЕ 
КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ

Kомпозитни материјали у конструкцији

Макета хеликоптера ВНХ-90

до ла ра пре ве лик за ло гај за еко но ми ју
СФРЈ. 

То не тре ба да чу ди ка да се има у
ви ду да је от при ли ке у то вре ме наш
тенк М-84 по бе дио све за пад не кон ку -
рен те на тен де ру за но ви ку вај тски
тенк, а та да шња Ју го сла ви ја за кљу чи -
ла уго вор са вла дом Ку вај та од 400 ми -
ли о на до ла ра. Ни ко ме на За па ду не
од го ва ра да и у хе ли коп тер ској ин ду -
стри ји до би је ја ког кон ку рен та са ква -
ли тет ним, а јеф ти ним про из во дом, та ко



да су све ве сти о до ма ћем хе ли коп те ру у
стра ним ме ди ји ма до че ка не на нож. 

Раз ло зи не ре а ли за ци је
про јек та
Де ве де се тих го ди на мно го се пи -

са ло о не ре а ли за ци ји тог про јек та и
на во ђе ни су број ни раз ло зи и ар гу мен -
ти од ко јих је нај гла сни ји био гра ђан -
ски рат у бив шој СФРЈ. Ме ђу тим, овај
ар гу мент ни је та ко јак ка да се има у
ви ду да је про је кат ВНХ-90 пре зен то -
ван по чет ком 1987. го ди не, а рат у
бив шој СФРЈ по чео је 1991. го ди не.
На и ме, 4,5 го ди на до вољ но је за ре а -
ли за ци ју про то ти па и по че так про из -
вод ње, ма кар и нул те се ри је. 

Ако би смо сту ди о зно са гле да ли
це ло куп ну си ту а ци ју и објек тив но тра -
жи ли све раз ло ге не ре а ли за ци је про -
јек та, на и шли би смо на гре шке та да -
шњих зва нич ни ка у СФРЈ, али и ру ко -
вод ства не ких се це си о ни стич ких ре -
пу бли ка, ко ја су се на сва ки на чин тру -
ди ла да успо ре или оне мо гу ће про је -
кат ВНХ-90. У том на сто ја њу има ли су

све срд ну по др шку мен то ра са за па да,
ко ји ма ни је од го ва ра ла це ло ви та СФРЈ
ни та кав ги гант ски про је кат као кон ку -
рент на тр жи шту. Ни та да шње срп ско
ру ко вод ство ни је се баш про сла ви ло у
по др шци ове иде је, као ни зва нич ни ци
Гра да Бе о гра да, ко ји су би ли ве о ма
бит ни, јер би при вре да Бе о гра да би ла
но си лац по сла и од го вор на за це ло куп -
ну про из вод њу. 

Ако су ми ра мо це ло куп ну си ту а ци -
ју у том пе ри о ду, ви де ће мо да се низ 
окол но сти и де ша ва ња у зе мљи и све -

ту ис пре чи ло ре а ли за ци ји про јек та
ВНХ-90, те он, на жа лост, ни је угле дао
све тлост да на.

За кљу чак
Ср би ја је из гу би ла мно го не ре а ли -

за ци јом пла на о из град њи пр вог до ма -
ћег хе ли коп те ра. Би ло је пла ни ра но да
се у на шој зе мљи ан га жу је ви ше од 30
на уч но-ис тра жи вач ких цен та ра и ко -
лек ти ва у раз вој и про из вод њу хе ли -
коп те ра. Та кав при вред ни по ду хват
пред ста вљао би за ма јац ци вил не ин ду -
стри је, као и еко но ми је Ср би је. Ство -
ри ло би се хи ља де но вих рад них ме ста,
са ви со ко струч ним ка дром као но вом
ели том и по др жао би се ме тал ски ком -
плекс са 100.000 рад них ме ста.

Свет ски ана ли ти ча ри су по чет ком
де ве де се тих про це ни ли да ће тр жи -
ште сред њих хе ли коп те ра у на ред ном
пе ри о ду вре де ти око 2.000 ми ли јар ди
до ла ра, због ис те ка ре сур са за ста ре ле
фло те хе ли коп те ра из ше зде се тих, ко -
ји су би ли у слу жби мно гих зе ма ља.
На ша зе мља је осам де се тих го ди на за -
ра ди ла око 12 ми ли јар ди до ла ра од
про да је нао ру жа ња, свр став ши се ме -
ђу во де ће зе мље из во зни це на о ру жа ња,
као што су САД, Ру си ја, Ве ли ка Бри та -
ни ја, Ита ли ја, Фран цу ска, Не мач ка и
Ки на. Та ква ре пу та ци ја омо гу ћи ла би
зе мљи да свој хе ли коп тер пла си ра у
мно ге раз ви је не зе мље, а не са мо у др -
жа ве тре ћег све та, ко ји ма је тра ди ци о -
нал но про да ва ла вој ну опре му и на о ру -
жа ње. Не тре ба за не ма ри ти ни не свр -
ста не зе мље са ко ји ма смо има ли од лич -
не од но се и при вред не кон так те. 

Ако ана ли зи ра мо све те чи ње ни -
це ко је нам иду у при лог, мо гли смо да
оче ку је мо бар 10 до 20 од сто од укуп -
не вред но сти тр жи шта сред њих хе ли -
коп те ра, ко је је вре де ло 2000 ми ли јар -
ди до ла ра. От при ли ке би наш део из -
но сио 20 ми ли јар ди до ла ра! За ми сли -
те ка ко би Ср би ја и Бе о град из гле да ли
са сво јих 20 ми ли јар ди до ла ра. 

Иако се ова при ча ло ше за вр ши -
ла тре ба ићи на пред и ула га ти у на у ку
и мла де струч ња ке, јер се по ка за ло да
је срп ски кре а тив ни дух не у ни штив,  а
на ста ли су и не ки ре во лу ци о нар ни на -
уч ни про на ла сци. ƒ

Ми лан БУ ДИ МИР
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Идеј ним про јек том пред ви ђе но
је ви ше ва ри јан ти у ко ји ма се 
ВНХ-90 мо же при ме ни ти са ви со ким
про цен том за до во ља ва ња по треб -
них пер фор ма си за сва ку функ ци ју:
као тран спорт ни хе ли коп тер но си -
во сти 3.000 kg те ре та, пут нич ки хе -
ли коп тер ка па ци те та 20 пут ни ка, са -
ни тет ски са 12 ле жа ја и пра ти о цем,
де сант ни са 24 на о ру жа на вој ни ка,
бор бе ни са на о ру жа њем и опре мом
за деј ства на коп ну, мо ру и ва зду ху.

Ко ри сни про стор је ди мен зи ја
6,30х1,85х1,70 m (око 19,8 куб них
ме та ра) и у за ви сно сти од ва ри јан те
мо же би ти опре мљен се ди шти ма,
ле жа је ви ма или дру гом опре мом. У
ње га мо же би ти сме ште но 3.000 kg
те ре та. По ред под ве сне ку ке за те -
рет до 3.500 kg, хе ли коп тер би имао
и боч не ди за ли це но си во сти до 300
ки ло гра ма.

ВА РИ ЈАН ТЕ

Каква би била инструмент табла

Предвиђено је да се у ВНХ-90 угради турбомекин „макила” мотор
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Ју го сла ви ја је из Дру гог свет ског ра та
иза шла као по бед ник, те је на осно ву
тог мо гла да ра чу на на део рат не од -

ште те. Та ко је на ра чун рат не од ште те
1947. го ди не ФНРЈ скло пи ла спо ра зум о
ис по ру ци три бив ша ита ли јан ска
ескорт на ра за ра ча – два су при па да ла
Kла си Ци кло не (Ciclone) и то „Ин до ми -
то” (ID Indomito) и „Али сео” (AS Aliseo),
а је дан Kла си Ари ет (Ariete) – исто и ме -
ни пр ви брод те кла се. Сва три бро да
ис по ру че на су Рат ној мор на ри ци ФНРЈ
то ком 1949. го ди не.

Ескорт ни ра за ра чи 
По за вр шет ку ра та у Ри је ци су

на на во зу бро до гра ди ли шта за те че на
два ита ли јан ска ескорт на ра за ра ча
Kла се Ари ет – „Ба ле стра” (Balestra) и
„Фи он да” (Fionda). 

Ита ли јан ски ра за ра чи Kла се Ци -
клон из гра ђе ни су у пе ри о ду 1942/43.
го ди на и то 16 је ди ни ца, a име на су до -
би ја ли по ве тро ви ма. Ра за рач „Ин до ми -
то” из гра ђен је у ита ли јан ском бро до -
 гра ди ли шту На вал ме ка ни ка (Na va l me -

cca nica) у Кал ма ре ди Шта бу. Ко би ли -
ца бро да по ста вље на је 10. ја ну а ра
1942, брод је по ри нут 6. ју ла 1943, а у
на о ру жа ње Рат не мор на ри це Ита ли је
ушао је 4. ав гу ста исте го ди не. Рат ној
мор на ри ци ФНРЈ ра за рач „Ин до ми то”
пре дат је 28. апри ла 1949. и до био је
име РЕ-51 „Три глав”.

Ра за рач „Али сео” из гра ђен је у
ита ли јан ском бр о до гра ди ли шту Кан те -
ри ди Ти ре но (Cantieri di Tirreno) у Ри ва
Три го си. Ко би ли ца бро да по ста вље на
је 16. сеп тем бра 1941, брод је по ри нут
20. сеп тем бра 1942, а до вр шен 28. фе -
бру а ра 1943. го ди не. Пре дат је Рат ној
мор на ри ци ФНРЈ 3. ма ја 1949, при че -
му је до био име РЕ-52 „Би о ко во”.

На кон сту па ња у са став Рат не
мор на ри це ФНРЈ, тех нич ки по да ци су
ма ло из ме ње ни у од но су на ита ли јан -
ски ори ги нал ни про је кат, и то углав -
ном у де пла сма ну и на о ру жа њу, па се
због то га ра за ра чи ме ђу соб но раз ли -
ку ју. Би ли су у са ста ву на ше мор на ри -
це до 1965. го ди не, ка да су от пи са ни.

Тре ћи ескорт ни ра за рач ко ји је
РМ ФНРЈ до би ла на осно ву ре па ра ци је
био је „Ари ет”, пр ви брод те кла се.
Сви бро до ви Кла се Ари ет до би ли су
име на по зве зда ма и са зве жђи ма.
Укуп но је из гра ђе но 16 је ди ни ца пр ве
се ри је и сви су до вр ше ни пре ка пи ту -
ла ци је Ита ли је. Бро до ве те кла се, осим
ра за ра ча „Ари ет”, за ро би ли су Нем ци,
на кон оку па ци је Ита ли је. По са да тог
ра за ра ча пре бе гла је бро дом са ве зни -
ци ма и на њи хо вој стра ни до че ка ли су
крај ра та. 

Дру гу се ри ју ра за ра ча ове кла се
гра ди ли су Нем ци на кон оку па ци је
Ита ли је. Од 16 ра за ра ча ко ли ко је пла -
ни ра но да се из гра ди, че ти ри су гра ђе -
на у бро до гра ди ли шту у Ри је ци. Од тог
бро ја два ра за ра ча ни су до вр ше на пре
за вр шет ка ра та – „Ба ле стра” (не мач ка
озна ка ТА-47) и „Фи он да” (не мач ка
озна ка ТА-46). Њих су за пле ни ли при -

Ј у  г о  с л о  в е н  с к и  р а  з а  р а  ч и  ( 2 )

КА ПИ ТАЛ НИ БРО ДО ВИ

Ра за ра чи „Три глав”, „Би о ко во”, „Дур ми тор”, „Уч ка”, 
„Ко тор”, „Пу ла”и „Сплит” ушли су у са став Ју го сло вен ске
рат не мор на ри це у по сле рат ном пе ри о ду. Не ки су 
до би је ни пу тем рат них ре па ра ци ја, а не ки до вр ше ни 
у ју го сло вен ским бро до гра ди ли шти ма. Ра за рач „Уч ка”
имао је нај ду жи стаж у РМ ФНРЈ, „Сплит” је сло вио за
нај ве ћи до ма ћи рат ни брод во ђу фло ти ле ра за ра ча. 

Q8
Typewriter
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пад ни ци ју го сло вен ске ар ми је и на ста -
вље на је њи хо ва из ра да.

„Ари ет” је на кон за вр шет ка ра та
и пот пи си ва њем спо ра зу ма ис по ру чен
ју го сло вен ској мор на ри ци 30. апри ла
1949. го ди не. Ушао је у са став РМ
ФНРЈ 4. ја ну а ра 1950. го ди не као
ескорт ни ра за рач РЕ-53 „Дур ми тор”.

Од два ескорт на ра за ра ча, ко ја су
за те че на на на ве зи ма бро до гра ди ли -
шта у Ри је ци, ра за рач „Ба ле стра” до -
вр шен је и при мљен у флот ни са став
РМ ФНРЈ 1. фе бру а ра 1951. го ди не
под на зи вом РЕ-54 „Уч ка”. Дру ги
ескорт ни ра за рач „Фи он да”, ко ји је
тре ба ло да до би је на зив РЕ-55 „Ве ле -
бит”, ни ка да ни је до вр шен због оште -
ће ња и не до стат ка опре ме ко јом би
био опре мљен. 

Ка ко је „Уч ка” био је ди ни ра за рач
ко ји ни је до би јен на осно ву рат них ре -
па ра ци ја, већ је до вр шен соп стве ним
сред стви ма, на о ру жан је и опре мљен
раз ли чи то од „Дур ми то ра”, иа ко су при -

па да ли ис тој кла си. За опре ма ње „Уч ке”
ни је би ло ори ги нал них ита ли јан ских то -
по ва ка ли бра 100
mm, ду жи не це ви
45 ка ли ба ра, ко -
ји су би ли на
оста ла три
ескорт на ра за -
ра ча, па је од лу -
че но да се на тај
брод угра де два
не мач ка то па ка -
ли бра 88 mm,
без ика кве ба ли -
стич ке за шти те,
ко ја би шти ти ла
по слу жи о це.

Због ло шег
ста ња у ко јем се
на ла зио, ескорт -
ни ра за рач „Дур -
ми тор” је већ 1.
ја ну а ра 1957.
бри сан са флот -

ног спи ска. За раз ли ку од ње га, ескорт -
ни ра за рач „Уч ка” бри сан је из са ста ва
фло те тек 27. ју на 1967, та ко да је то
био ескорт ни ра за рач са нај ду жим ста -
жом у Рат ној мор на ри ци Ју го сла ви је.

Во ђе фло ти ле 
На кон по бољ ша ња од но са са за -

пад ним са ве зни ци ма кра јем 1949. го -
ди не, вла да ФНРЈ од лу чу је да из флот -
не ре зер ве Кра љев ске мор на ри це Ве -
ли ке Бри та ни је на ба ви два ра за ра ча –
во ђе фло ти ле и то: „Кам пен фелт”
(HMS Kempenfelt) и „Ве и гер” (HMS
Wager). Оба су при па да ли кла си ра за -
ра ча W. Бро до ви су про да ти РМ ФНРЈ
по чет ком 1956. и у ок то бру исте го ди -
не оте гље ни су за Ју го сла ви ју.

15. мај 2014.22

Ескорт ни ра за рач РЕ-51 „Три глав”

Ескорт ни ра за рач РЕ-52 „Би о ко во”

Де пла сман: „Три глав” – стан дард ни 973 то не, пун 1.712 то на; 
„Би о ко во” – стан дард ни 950 то на, пун 1.633 то не

Ди мен зи је: „Три глав” – ду жи на 89,25 m, ши ри на 9,9 m, газ 3,7 m; 
„Би о ко во” – ду жи на 89,65 m, ши ри на 9,82 m, газ 3,7 m

По гон: две пар не тур би не и два пар на ко тла Је роу сна ге 16.000 КС
Бр зи на: 24 чво ра, еко ном ска бр зи на 12 чво ро ва
Да љи на пло вље ња: 3.500 на у тич ких ми ља при бр зи ни од 15 чво ро ва са за -

ли хом го ри ва од 430 то на
На о ру жа ње: „Три глав” – три то па ка ли бра 100 mm, че ти ри то па ка ли бра 

40 mm, че ти ри че тво ро цев на то па ка ли бра 20 mm, два дво цев на тор пед на апа -
ра та ка ли бра 450 mm, че ти ри боч на и два кр ме на кли за ча ду бин ских бом би;
„Би о ко во” – два то па ка ли бра 100 mm, че ти ри то па ка ли бра 40 mm, два че тво -
ро цев на то па ка ли бра 20 mm, шест јед но цев них то по ва ка ли бра 20 mm, два
дво цев на тор пед на апа ра та ка ли бра 450 mm, че ти ри боч на и два кр ме на кли -
за ча ду бин ских бом би

По са да: 175 чла но ва

ТРИ ГЛАВ И БИ О КО ВО

Де пла сман: стан дард ни 1.710 то на, пун 2.530 то на
Ди мен зи је: ду жи на 110,57 m, ши ри на 10,90 m, газ 3,00 m
По гон: два Ед ми ре ли ти тро ци лин дрич на пар на ко тла и

Пер со но ва пар на тур би на са две осо ви не укуп не сна ге
40.000 КС

Бр зи на: мак си мал на 36 чво ро ва, са пу ним де  пла сма ном
32 чво ра

Да љи на пло вље ња: 4.765 на у тич ких ми ља са  20 чво ро ва
Си стем за осма тра ње и упра вља ње ва тром: за от кри ва ње

ци ље ва ра дар Тип-225, за ва зду шно осма тра ње ра дар 
Тип-291, за кон тро лу ва тре спрег нут са ди рек то ром Мк-III
ра дар Тип-285 и за кон тро лу ва тре то по ва ка ли бра 40 mm
ра дар Тип-282

На о ру жа ње: топ ка ли бра 119 mm у јед но цев ној то пов ској
ку ли, че ти ри то па ка ли бра 40 mm, два про тив а ви он ска то па
ка ли бра 40 mm и два про тив а ви он ска то па ка ли бра 20 mm,
че ти ри дво цев на тор пед на апа ра та ка ли бра 533 mm, два
кли за ча и два ба ца ча за 70 ду бин ских бом би

По са да: 225 чла но ва

ПУ ЛА И КО ТОР
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Ра за рач „Кам пен фелт”, са да под
на зи вом Р-21 „Ко тор”, а „Ве и гер”, под
на зи вом Р-22 „Пу ла”, ушли су у са став
Рат не мор на ри це ФНРЈ 1959. го ди не.
Оба су из бри са на из флот ног спи ска
РМ СФРЈ 1971. го ди не, а из ре за на
1972. го ди не.

Ра за рач Сплит
На зах тев Кра љев ске мор на ри це Ју -

го сла ви је у ју лу 1939. го ди не у бро до -
гра ди ли шту у Спли ту по ло же на је ко би -
ли ца за но ви ра за рач – во ђу фло ти ле
под на зи вом „Сплит”. Брод је тре ба ло
да се гра ди по угле ду на прет ход ни ра -
за рач „Ду бров ник”. Од на о ру жа ња, тре -
ба ло је да има пет „Шко ди них” то по ва
ка ли бра 140 mm, де сет про тив а ви он - ских то по ва ка ли бра 40 mm и два тро -

стру ка тор пед на апа ра та.
На кон ка пи ту ла ци је

Кра ље ви не Ју го сла ви је,
брод у из град њи пре у зи -
ма ју Ита ли ја ни, а по сле
њи хо ве ка пи ту ла ци је,
1943. го ди не, пре ла зи у
не мач ке ру ке.

То ком ра та био је не -
ко ли ко пу та са бо ти ран.
Пр ви пут су то ура ди ли
рад ни ци, пре не го су Ита -
ли ја ни за у зе ли бро до гра -
ди ли ште, а он да су са бо -
ти ра ли Ита ли ја ни, пре не -
го што ће га пре у зе ти
Нем ци. На кра ју са бо ти ра -
ли су га и пар ти за ни. 

За вр ше так Дру гог
свет ског ра та ра за рач
„Сплит” за те као је та мо

где је и био, али у до ста оште ће ном
ста њу, про у зро ко ва ним по ме ну тим са -
бо та жа ма. Већ кра јем 1945. го ди не др -
жав ни врх од лу чио је да се ра за рач до -
вр ши. Ме ђу тим, усло ви у бро до гра ди -
ли шту у Спли ту ни су до зво ља ва ли да
се то и ура ди, та ко да је брод оте гљен
у бро до гра ди ли ште у Ри је ку („Тре ћи
мај”) где је и до вр шен. Тре ба зна ти и
то да до вр ше так ра за ра ча не би био
мо гућ без аме рич ке по мо ћи.

Од лу ка о за вр шет ку град ње ра за -
ра ча Р-11 „Сплит” до не та је у окви ру
„Дру гог флот ног про гра ма”, по ко ме је
мор на ри ца ФНРЈ тре ба ло да има око
600 бро до ва. Тре ба ло је по ве ћа ти број
бро до ва ве ће то на же с ја ким ар ти ље -
риј ским на о ру жа њем за по др шку ла -
ким по мор ским сна га ма. 

Наш нај ве ћи рат ни брод во ђа фло -
ти ле ра за рач Р-11 „Сплит” ушао је у са -
став Рат не мор на ри це Ју го сла ви је 
4. ју ла 1958. го ди не. 

Ескорт ни ра за рач РЕ-53 „Дур ми тор” 

ни је се ду го за др жао 

у на о ру жа њу РМ ФНРЈ

Ескорт ни ра за рач РЕ-54 „Уч ка”

Де пла сман: „Дур ми тор” – стан дард ни 752 то не, пун 1.121 то на; 
„Уч ка” – стан дард ни 740 то на, пун 1.150 то на

Ди мен зи је: ду жи на 82,26 m, ши ри на 8,6 m, газ 2,8 m
По гон: две пар не тур би не, два пар на ко тла, две по гон ске осо ви не укуп не

сна ге 22.000 КС
Бр зи на: мак си мал на 29 чво ро ва, еко ном ска бр зи на „Дур ми то ра” је 15 чво -

ро ва, а „Уч ке” 12 чво ро ва
На о ру жа ње: „Дур ми тор” – два то па ка ли бра 100 mm, два то па ка ли бра 

40 mm, је дан че тво ро цев ни топ ка ли бра 20 mm и че ти ри јед но цев на то па ка -
ли бра 20 mm, два тро цев на тор пед на апа ра та ка ли бра 450 mm, два ба ца ча ду -
бин ских бом би; „Уч ка” – два то па ка ли бра 88 mm, је дан топ ка ли бра 40 mm,
два че тво ро цев на то па ка ли бра 20 mm, че ти ри јед но цев на то па ка ли бра 
20 mm, је дан тро цев ни тор пед ни апа рат ка ли бра 450 mm и два боч на ба ца ча
ду бин ских бом би

По са да: 158 чла но ва 

ДУР МИ ТОР И УЧ КА

Во ђа фло ти ле ра за рач Р-22 „Пу ла”

Во ђа фло ти ле ра за рач Р-21 „Ко тор”



Био је то кла сич ни ра за рач чи је се
на о ру жа ње са сто ја ло од ар ти ље риј -
ских, тор пед них и про тив под мор нич -
ких си сте ма. „Сплит” је опре мљен ра -
да ри ма, под вод ним елек трич ним ло ка -
то ром и елек трон ским ра чу на ри ма.
Имао је че тво ро цев ним про тив а ви он -
ски топ ка ли ба ра 40 mm Bofors L-60,
спрег нут са си сте мом за упра вља ње
ва тром, чи ју је осно ву чи нио аме рич ки
осма трач ко-ни шан ски ра дар AN/SPG-34,
по знат под озна ком Мк-34. Ра дар је
мо гао ре ги стро ва ти и пра ти ти ци ље ве
у ва зду шном про сто ру до 20 на у тич -
ких ми ља. 

При кра ју свог слу жбо ва ња у Рат -
ној мор на ри ци ра за рач „Сплит” слу -
жио је као школ ски брод за обу ку мор -
на ра у Мор на рич ком на став ном цен -
тру. Из са ста ва Рат не мор на ри це иза -
шао је 2. фе бру а ра 1984. го ди не. ƒ

(Крај)

Дан ко БО РО ЈЕ ВИЋ

15. мај 2014.24

Де пла сман: стан дард ни 2.382 то не, пун 2.770 то на
Ди мен зи је: ду жи на 120 m, ши ри на 12 m, ви си на 6,5 m, газ 4,31 m
По гон: две Пер со но ве пар не тур би не сна ге по 19.000 ки ло ва та (25.000 КС)
Бр зи на: мак си мал на 31,5 чвор
Да љи на пло вље ња: 6.600 на у тич ких ми ља са 13 чво ро ва 
На о ру жа ње: че ти ри по лу а у то мат ска то па ка ли бра 127 mm, два на ест то по -

ва ка ли бра 40 mm, че ти ри ау то мат ска то па ка ли бра 20 mm, пе то цев ни тор пед -
ни апа рат ка ли бра 533 mm, два ви ше цев на про тив под мор нич ка ра кет на ба ца -
ча ти па „јеж”, шест ба ца ча и два кли за ча бом би. По ред то га мо гао је укр ца ти
и по ло жи ти 40 ми на.

По са да: 240 чла но ва

СПЛИТ

Понос РМ Југославије ра за рач Р-11 „Сплит” 

Америчка копнена војска закључи-
ла је конкурс за израду новог хеликопте-
ра JMR TD, који би у наредним годинама
требало да замени хеликоптере AH-64
Apache и UH-60 Blackhawk. У најужи
круг потенцијалних произвођача новог
хеликоптера ушле су познате компа-
није „Bell Helicopter” (пројекат V-280
Valour), „Aircraft Company” (пројекат
AVX) и „Boeing/Sikorsky” (пројекат X-
2). Од новог хеликоптера оријентирно
се захтева да припада категорији
средњих хеликоптера масе до 13 тона
и брзине од најмање 425 km/h. За два

летећа демонстратора издвојено је
213 милиона долара, а планирана је
производња између 2.000 и 4.000 ле-
телица, чија ће укупна цена износити
100 милијарди долара.

Пројекат V-280 „Bell Helicopter”
базира се на искуствима и технологи-
ји примењеној на ротопланима V-22
Osprey. Одређене измене требало би
да омогуће лакше одржавање, повећа-
не могућности и нижу цену летелице.
Ознака V-280 односи се на очекивану
путну брзину летелице која ће бити
већа од 518 km/h.

Пројекат „Aircraft Company” AVX
поред коаксијалних ротора имаће и
два потисна пропелера. На обе стране
трупа биће уграђена врата, док ће
репна врата имати рампу за лакши
утовар и истовар. Летелица има чисте
аеродинамичне линије, а главни адут
јој је задовољавање транспортних мо-
гућности уз прихватљиву цену.

Заједнички пројект „Bo eing/ Si kor -
sky” X-2 базира на основи технологије
„Сикорског” са демонстратора X-2 с
коаксијалним роторима и потисним
репним пропелером. ƒ
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ТРИ ПРОЈЕКТА ХЕЛИКОПТЕРА JMR TD

„Boeing/Sikorsky” X-2

„Bell Helicopter” V-280 „Аircraft” АVX



То ком Дру гог свет ског ра та сва ки
пук Цр ве не ар ми је имао је, по
фор ма ци ји, у свом са ста ву че ти -

ри пу ков ска ору ђа ка ли бра 76 mm, мо -
де ла 1927 или 1943. Пу ков ска ар ти ље -
ри ја, пре ма оно вре ме ним пра ви ли ма,
би ла је на ме ње на за не по сред но пра -
ће ње пе ша ди је и ко њи це ва тром и по -

кре том, не у тра ли са њем и уни шта ва -
њем пе ша диј ских ва тре них сред ста ва
– ми тра ље за, ми но ба ца ча и пра те ћих
ору ђа – и жи ве си ле, ко ја се на ла зи из -
ван за кло на и у ла ким пољ ским за кло -
ни ма. По себ но ва жан за да так пу ков -
ске ар ти ље ри је би ло је не у тра ли са ње
и оме та ње ва тром бун ке ра и пољ ских

фор ти фи ка ци ја га ђа њем пу шкар ни ца.
У ру ској вој ној тер ми но ло ги ји раз ли -
ку ју се бун ке ри (Дол го вре мен ная огне -
вая/обо ро ни тельная точ ка) и пољ ске
фор ти фи ка ци је (Дер во земляная оге -
ная точ ка). 

Пу ков ска ар ти ље ри ја че сто је деј -
ство ва ла са пред њег кра ја је ди ни це
ко ју по др жа ва или са ма ле ду би не. На -
ме на и при ме на ути ца ли су на ве ли ку
из ло же ност ва три про тив ни ка, па су у
пу ков ској ар ти ље ри ји то ком Дру гог
свет ског ра та бор бе ни гу би ци би ли
ви со ки. 

На зив ка ли бар 76 mm, од но сно
та чан преч ник це ви од 76,2 mm, во ди
по ре кло од не ме трич ке ста ре мер не је -
ди ни це од три пал ца (Дюйм), од но сно
три пу та 2,54 цен ти ме та ра. Тра ди ци о -
нал ни ка ли бар за др жао се то ком Пр вог
свет ског ра та у ди ви зиј ској, пу ков ској и
про тив а ви он ској ар ти ље ри ји. 

По зи ва ње на вре ме пре јед ног ве -
ка у пред ста вља њу пу ков ског ору ђа из
Дру гог свет ског ра та има сна жан по -

15. мај 2014.26

О р у  ђ а  М 2 7  у  ј у  г о  с л о  в е н  с к о ј  а р  м и  ј и

СО ВЈЕТ СКИ 
ПУ КОВ СКИ ТОП

Цр ве на ар ми ја je у го ди на ма Дру гог свет ског ра та, као
пу ков ско ар ти ље риј ско ору ђе, ко ри сти ла мо дел 1927,
ар ха ич ног из гле да, али тра ди ци о нал не ру ске 
ро бу сно сти. Tа ору ђа су у ју го сло вен ску ар ми ју до шла
на два на чи на – као део рат ног пле на или Ста љи но ве
по мо ћи, и но си ла су озна ку М1927, односно М27 (с).
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вод јер је реч о сред ству рат не тех ни -
ке про јек то ва ном на осно ву крат ко -
цев ног ору ђа мо де ла 1913, ка ли бра
„три пал ца”. У осно ви, реч је о мо дер -
ни за ци ји ста рог ору ђа про из ве де ног у
Ору жно-ар ти ље риј ском тру сту на
осно ву зах те ва Цр ве не ар ми је из 1924.
го ди не. 

На ста нак ору ђа
По сле из ра де про то ти па, по ли гон -

ских га ђа ња и ра зних мо ди фи ка ци ја,
раз вој је за вр шен 1928. го ди не од лу ком
о уво ђе њу у на о ру жа ње ору ђа под зва -
нич ним на зи вом „76-мм пол ко вая пу шка
об. 1927. г”, са ин дек сом ГАУ 52-П-353.
Про из вод ња је по кре ну та у нај ве ћој со -
вјет ској фа бри ци на о ру жа ња тог до ба
– Пу ти лов ском за во ду у Ле њин гра ду.
Пр ве ко ли чи не из се риј ске про из вод ње
пре да те су Цр ве ној ар ми ји 22. де цем -
бра 1928. го ди не. 

То ком три де се тих го ди на пре на о -
ру жа на је пу ков ска ар ти ље ри ја ве ли -
ко се риј ском про из вод њом у за во ду
ко ји је, у ме ђу вре ме ну, 17. де цем бра

1934, про ме нио на зив из Цр ве ни Пу ти -
ло вац у Ки ров ски за вод. По сле ева ку а -
ци је де ла вој не ин ду стри је на Урал,
про из вод ња обра сца 1927. на ста вље -
на је у ве ли ким ко ли чи на ма у 172. за -
во ду, али глав ни по гон ни је ми ро вао –
у је сен 1941. го ди не из окру же ног Ле -
њин гра да ави о ни ма је у ре јон Мо скве
пре ба че но 457 ко ма да за по тре бе је -
ди ни ца ан га жо ва них у од бра ни глав ног
гра да СССР. 

Пре ма по да ци ма ру ских из во ра
про из вод ња је са 900 ко ма да из 1940.
го ди не у пр вој рат ној го ди ни за СССР
по ве ћа на на 3.918 ко ма да. То ком 1942.
го ди не про из ве де но је 6.809 ко ма да, а
1943. го ди не 2.555 ко ма да. У на о ру жа -
ње и про из вод њу 1943. го ди не као на -
след ник мо де ла 1927 уве де но је са вре -
ме но ору ђе „76-мм пол ко вая пу шка об.
1943. г”. Пре на о ру жа ње ни је про ве де -
но то ком ра та због ве ли ке не сра зме ре
из ме ђу по тре ба по пу не и рас хо да и
про из вод ње. За то је мо дел 1927. до че -
као крај ра та у бор бе ним је ди ни ца ма и
тек у пр вим по сле рат ним го ди на ма по -
ти снут је у ре зер ву. 

Ар ти љер ци у Ћу при ји 1945. го ди не га ђа ју из то па М27 

(МЦ „Од бра на”)

Пу ков ска ар ти ље ри ја Цр ве не
ар ми је ко ри сти ла је мо дел 1927 у
бор ба ма про тив Ја па на ца око је зе ра
Ха сан и ре ке Хал хин-Гол  1938. го ди -
не, за тим у ра ту про тив Фин ске
1939–1940. го ди не и осва ја њу ис -
точ не Пољ ске 1939. го ди не. 

На по чет ку опе ра ци је „Бар ба -
ро са”, 22. ју на 1941, Цр ве на ар ми ја
има ла је у на о ру жа њу 4.708 ко ма да,
од че га је 2.206 би ло у при гра нич -
ним обла сти ма, пр вим на уда ру не -
мач ке агре си је. Ма сов ност се ни је
осе ти ла у пр вим ме се ци ма ра та 
до кон со ли да ци је фрон та у зи му
1941/42. го ди ну. 

Пре ма ма те ри јал ној фор ма ци ји
Цр ве не ар ми је, ба те ри је од че ти ри
ору ђа 76 mm би ле су у са ста ву пе ша -
диј ских пу ко ва, ко њич ких пу ко ва,
мо то стре љач ких пу ко ва у са ста ву
тен ков ских и мо то ри зо ва них ди ви -
зи ја и ар ти ље риј ских ди ви зи о на
стре љач ких бри га да. 

ЗА СВЕ РА ТО ВЕ



Тач ни по да ци о про из вод њи мо -
де ла 1927. ни су пот пу но по у зда ни, али
ре ле вант на ру ска са вре ме на ли те ра -
ту ра на во ди 16.482 ко ма да у пе ри о ду
од 1928. до 1943. го ди не. 

За све то вре ме го то во ни је би ло
ве ћих про ме на основ не кон струк ци је
ору ђа, али су у хо ду усва ја не ко ри сне
мо ди фи ка ци је. На пр ви по глед је ди на
ве ћа раз ли ка је за ме на др ве них точ ко -
ва са гу ме ном обло гом и ме тал ним ши -
на ма са ме тал ном об ло же ном пу ном
гу мом КПМ-76-27. Са том из ме ном
нај ве ћа бр зи на ву че по ве ћа на је са 15
на 25 km/h. 

Од 1930. до 1934. го ди не па ра лел -
но су се про из во ди ла ору ђа са оба ре -
ше ња точ ко ва, а ка сни је са мо ору ђа са
ме тал ним точ ко ви ма. 

Цр ве на ар ми ја осла ња ла се на
коњ ску ву чу пу ков ске ар ти ље ри је. Пре -
ма нор ма ти ву, по мар шев ској ма си ору -
ђа и по слу ге од 1.620 kg, ко ри сти ла су
се за ву чу два па ра ко ња. На мар шу, ду -
жи на ору ђа са ву чом би ла је 9.900 mm,
а са мог ору ђа 3.500 ми ли ме та ра. 

Му ни ци ја се пре во зи ла у пред ња -
ку (24 или 25 мет ка) и дво о со вин ским
ко ли ма (40 ме та ка), ко ја су, не за ви сно
од ору ђа, та ко ђе, ву кла два па ра ко ња.

То ком ра та пу ков ска ар ти ље ри ја де ли -
мич но је пре шла на ву чу мо тор ним во -
зи ли ма.

Глав на за мер ка за мо дел 1927 би -
ла је ма ли угао по кре та ња це ви по вер -
ти ка ли – од –5,6° до +24,5° – што је би -
ла ве ли ка ма на за пра те ће ору ђе. За -
тим, про бој на моћ тре нут но-фу га сне
гра на те би ла је скром них 10–20 mm,
са свим при ме ре них за три де се те го ди -
не, али се на по чет ку Дру гог свет ског
ра та од пу ков ске ар ти ље ри је оче ки ва -
ло да бу де уни вер зал на и да мо же да
за у ста ви не мач ке тен ко ве. Нај ма ња
про бој на моћ по треб на за тај за да так
би ла је 30 ми ли ме та ра. Про блем је де -
ли мич но ре шен пред крај 1942. го ди -
не уво ђе њем у на о ру жа ње ку му ла тив -
не гра на те. По ку шај да се про ве де ду -
бо ка мо дер ни за ци ја мо де ла 1927 ни је
дао по вољ не ре зул та те. Је ди но при -
хва тљи во ре ше ње би ло је усва ја ње но -
вог ору ђа мо дел 1943. 

Не мач ки то по ви у 
пар ти зан ским је ди ни ца ма
Не мач ки рат ни плен у по чет ним

бор ба ма са Цр ве ном ар ми јом био је
из у зет но ве ли ки. На ду гој ли сти ар ти -
ље риј ске тех ни ке би ло је ви ше од
1.800 ко ма да мо де ла 1927. Со лид на
ору ђа пре по зна та су као ко ри стан до -
да так не мач кој пу ков ској ар ти ље ри ји
по себ но на ма ње ва жним де ло ви ма ра -

28

При мер ци М27 са др ве ним точ ко ви ма по ти чу из рат ног пле на НОВЈ. 

При мер ци из со вјет ске по мо ћи има ли су ме тал не точ ко ве. (МЦ „Од бра на”)

По слу га уве жба ва пре ме шта ње то па 

на ва тре ном по ло жа ју 1946. го ди не (МЦ „Од бра на”)

15. мај 2014.
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ти шта. На при мер, мар та 1944. го ди -
не, од 225 ко ма да из ин вен та ра Вер -
мах та, ве ћи на (173) ору ђа би ла је у по -
сад ним је ди ни ца ма у Фран цу ској, ко је
су че ка ле ис кр ца ва ње са ве зни ка, за -
тим 36 ко ма да на Бал ка ну, 12 у Дан ској
и са мо јед на ба те ри ја од че ти ри ору ђа
на Ис точ ном фрон ту. У Вер мах ту „пол -
ко вая пу шка об. 1927. г.” но си ла је
озна ку „7,62 cm Infanterie kanone -
haubi tze 290(r)”. 

Нем ци су део ору ђа пре ба ци ли на
про стор бив ше Ју го сла ви је за ва тре ну
по др шку пе ша диј ских пу ко ва у бор ба ма
про тив пар ти за на. Осам М27 за те кло се
у рат ном пле ну 5. кор пу са НОВЈ 8/9.
сеп тем бра. 1944. у осло бо ђе ној Дер вен -
ти. До мо бран ски 6. пе ша диј ски пук пре -
дао се 18. бри га ди 53. ди ви зи је НОВЈ са
свим сред стви ма рат не тех ни ке, укљу -
чу ју ћи две ба те ри је 76 mm, ве ро ват но
пре у зе те од не мач ког де ла по са де гра -
да и при де јед ном пољ ском ха у бич ком
ба те ри јом 100 mm М14/19. Три ба те ри -
је и со лид на ко ли чи на му ни ци је дра -
стич но су по ве ћа ле ва тре ну моћ пар ти -
зан ске ар ти ље ри је у по год ном тре нут ку
пред по че так бор би за Ба ња лу ку – 18.
сеп тем бра 1944. го ди не. 

У улич ним бор ба ма пар ти зан ски
ар ти љер ци га ђа ли су пу шкар ни це бун -
ке ра и ва тре не тач ке у утвр ђе ним
згра да са вр ло бли ског ра сто ја ња. Вр -
ло бр зо пре о ста ли Нем ци и Хр ва ти по -
ти сну ти су у твр ђа ву Ка штел, у цен тру
гра да, чи је зи ди не ни је мо гла да са вла -
да пар ти зан ска ар ти ље ри ја. По сле де -
се так да на бор би је ди ни це НОВЈ по ву -
че не су из Ба ња лу ке пред при ти ском
не мач ких тен ко ва, ко ји су де бло ки ра -
ли остат ке гар ни зо на си ла Осо ви не. 

У бор ба ма за до бро утвр ђе ни
Трав ник, 20. ок то бра 1944, че ти ри
ору ђа 76 mm би ла су у са ста ву ар ти -
ље риј ског ди ви зи о на 4. кра ји шке ди -
ви зи је НОВЈ. Пра те ћа ар ти ље ри ја ис -
та кла се у при пре ми и улич ним бор ба -
ма, али за вр шни уда рац град ској твр -
ђа ви за да ле су моћ ни је ха у би це 100
ми ли ме та ра. 

Кра ји шки 5. кор пус имао је ок то -
бра 1944. го ди не 13 ору ђа мо де ла
1927, ко ја су по де ље на из ме ђу три ди -

ви зи је. Ба те ри је од че ти ри ору ђа има -
ле су 4. и 39. ди ви зи ја, а пет ору ђа би -
ло је у са ста ву 53. ди ви зи је. 

У оче ки ва њу са ве знич ког де сан та
на „ме ки тр бух Евро пе”, не мач ке сна ге
раз ме ште не у Дал ма ци ји ко ри сти ле су
ар ти ље ри ју со вјет ског по ре кла, укљу -
чу ју ћи ору ђа мо де ла 1927. Пар ти за ни
су у бор ба ма у је сен 1944. го ди не пре -
о те ли део тех ни ке. У осло бо ђе њу Кни -
на де цем бра 1944. го ди не 9. дал ма тин -
ска ди ви зи ја има ла је ба те ри ју од че -
ти ри ору ђа 76 ми ли ме та ра. У про до ру
Ун ским прав цем до Би ха ћа јед на ба те -
ри ја 76 mm би ла је у са ста ву 26. дал ма -
тин ске ди ви зи је. У 13. при мор ско-го -
ран ској ди ви зи ји би ле су чак две ба те -
ри је мо де ла 1927. У за вр шним бор ба -

ма ба те ри је 76 mm ко ри шће не су у
про до ру пар ти за на пре ко Ли ке, осло -
бо ђе њу остр ва Раб и Црес, осло бо ђе -
њу Ри је ке и Ис тре, те за вр шном чи ну
ра та у Тр сту. 

То по ви из 
Ста љи но ве по мо ћи
У је сен 1944. го ди не, по сле пре го -

во ра ко је су Ти то и ју го сло вен ски ге не -
ра ли во ди ли лич но са Ста љи ном и вр -
хом Цр ве не ар ми је до го во ре на је вој на
по моћ за на о ру жа ва ње де сет ди ви зи -
ја. Ди рек ти вом Вр хов ног ко ман дан та
од 25. ок то бра 1944. пред ви ђе но је да
се ар ти ље риј ске је ди ни це из по мо ћи
фор ми ра ју по „При вре ме ном пре гле ду
ор га ни за ци је и фор ма ци је ар ти ље ри је

При зор са ве жбе ЈА одр жа не 1950. го ди не на Кор ду ну и Ба ни ји (МЦ „Од бра на”)

Обу ка по слу ге М27 у га ђа њу са спрег ну том пу шком 1950. го ди не (МЦ „Од бра на”)



НОВ и ПОЈ”, у ко јој је од ре ђе но да пе -
ша диј ска ди ви зи ја тре ба да има ар ти -
ље риј ску бри га ду са три ди ви зи о на –
по је дан про тив тен ков ски ди ви зи он
45 mm и ди ви зи он пу ков ских ору ђа 
76 mm и ми но ба цач ки ди ви зи он 120
ми ли ме та ра. 

Пре ма фор ма ци ји, ди ви зи он 
76 mm чи ни ли су штаб и три ба те ри је
са 12 ору ђа, 240 љу ди, 37 ко ла, 19 ја -
ха ћих и 146 те гле ћих ко ња. Та кве ди -
ви зи о не су у зи му 1944/45. го ди не до -
би ле ди ви зи је уве де не у бор бе на
Срем ском фрон ту и Ис точ ној Бо сни. 

Са тех ни ком ко ја је из со вјет ске
по мо ћи при мље на у Ар ти ље риј ској ба -
зи број 5 у Пан че ву су, од ок то бра до
де цем бра 1944. го ди не, фор ми ра ни
ди ви зи о ни 76 mm у са ста ву ар ти ље риј -
ских бри га да се дам ди ви зи ја – 1. про ле -
тер ске, 5. кра ји шке, 6. про ле тер ске,
16. вој во ђан ске, 21. срп ске, 36. и 51.
вој во ђан ске. Са ослон цем на по пу ну
тех ни ком из Ар ти ље риј ске ба зе број 6
из Не го ти на фор ми ра на су још три ди -
ви зи о на ору ђа мо де ла 1927. 

Ди рект но из СССР-а у НОВЈ је до -
шла 1. ју го сло вен ска бри га да ко ја је
има ла две ба те ри је 76 ми ли ме та ра.
Јед на ба те ри ја мо де ла 1927 увр ште на

је ја ну а ра 1945. го ди не у са став ар ти -
ље ри је 48. ма ке дон ске ди ви зи је.

Срем ски фронт 
По сле осло бо ђе ња Бе о гра да, ок то -

бра 1944, је ди ни це НОВЈ су пр ви пут

пре шле из пар ти зан ског ра то ва ња у
„фрон тов ско”. Нем ци су ор га ни зо ва ли
од бра ну у три ли ни је у Сре му и ста би -
ли зо ва ли су фронт пред пар ти зан ским
ди ви зи ја ма, ко је ни су има ле на о ру жа ње
и ис ку ство по треб но за про бој. За то се
ужур ба но ра ди ло на фор ми ра њу ар ти -

15. мај 2014.30

За ору ђа М27 то ком ра та ко ри шће на је му ни ци ја
со вјет ског и не мач ког по ре кла, из по мо ћи и рат ног
пле на. У пр вим по сле рат ним го ди на ма ју го сло вен ска
вој на ин ду стри ја обез бе ди ла је про из вод њу два вр ло
ва жна сред ства – брд ског ору ђа 76 mm М48Б1 и му ни -
ци је 76 mm, ко ја је би ла уни фи ци ра на за ору ђа ка ли -
бра 76 mm – М27, за тим М42 (као му ни ци ја са сма ње -
ним пу ње њем), не мач ки брд ски топ М36/48 и аме рич -
ки М1-4/50. 

Ме так за М27 био је сје ди ње ни УОФ-353М и УО-
353АМ или дво дел ни до ма ће пр о из вод ње ВОФ-357М.

Тре нут но-фу га сна гра на та ОФ-350 за сје ди ње не
или дво дел не мет ке, со вјет ске или до ма ће про из вод ње, би ла је ма се 6,2 kg и има ла је мак си мал ни до мет од 8.550 ме та ра.
Бри са ни про стор био је од 250 до 500 ме та ра. На пу ње њу број 1, по чет на бр зи на гра на те би ла је 213 m/s и по сти за ла је до -
мет до 3.600 ме та ра. На пу ње њу број 2, бр зи на је би ла 274 m/s, а до мет 5.500 ме та ра. На пу ње њу број 3, бр зи на је би ла 333
m/s, а до мет 7.500 m, а на нај ве ћем пу ње њу број 4, нај ве ћа по чет на бр зи на од 387 m/s и до мет до 8.600 ме та ра.

Ко ри шће ни су и ме так са тре нут ном гра на том О-350АМ со вјет ске про из вод ње, не мач ки ме так са тре нут но-обе ле -
жа ва ју ћом гра на том М39 и онај са тре нут но-фу га сном гра на том М39/2. 

Ку му ла тив ни ме так са зр ном БП-353А со вјет ског по ре кла, ма се 5,4 kg, ко ри сти ло се за га ђа ње тен ко ва на уда ље но -
сти ма од 500 до 1.000 ме та ра. Бри са ни до мет био је 350 ме та ра. До ма ће ку му ла тив но зр но но си ло је озна ку М50. 

МУ НИ ЦИ ЈА

Ис кр ца ва ње ба те ри је М27 1953. го ди не. За штит ни штит де бљи не од 3,5 до 4 mm

имао је пре клоп ни гор њи и до њи део. (МЦ „Од бра на”)
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ље ри је, по пу ње не тех ни ком со вјет ског
по ре кла. Пр ви ди ви зи он ору ђа мо де ла
1927, ко ји је на ва тре не по ло жа је на
Срем ском фрон ту раз ме штен 27. но -
вем бра 1944, био је из са ста ва ар ти ље -
ри је 1. про ле тер ске ди ви зи је. 

У по ку ша ју про бо ја фрон та 3. де -
цем бра, ору ђа 76 mm пр ви пут су уве де -
на у бор бе. Пре ма пла ну, у пр вом са ту
при пре ме од 8 до 9 ча со ва одо бре но је
да се утро ше три ме та ка по ору ђу за ко -
рек ту ру, за тим да се од 9 до 9,45 ча со ва
са 3–7 ме та ка га ђа ју ва тре ни по ло жа ји
на пред њем кра ју не мач ке од бра не и
по след њих 15 ми ну та ар ти ље риј ске
при пре ме тре ба ло је да бу де кон цен -
трич на ва тра са по 15 ме та ка. Не мач ка
од бра на пр вог да на по ка за ла се пре ви -
ше сна жном, али су 4. де цем бра Нем ци
по ти сну ти на тре ћи по јас од бра не из ме -
ђу се ла Со тин и Оток. 

Све сна жни ја пар ти зан ска ар ти ље -
ри ја ни је би ла до во ља да се са вла да не -
мач ка од бра на, ко ја се по ка за ла вр ло
жи ла вом. Нем ци су има ли сна ге за про -
тив у дар и 3. ја ну а ра 1945. у зо ру кре ну -
ли су у про бој пре ма ис то ку. Не мач ки
тен ко ви су у бр зом про до ру у се ло Ко -
мле тин ци при шли ба те ри ји 76 mm 1. ју -

го сло вен ске бри га де на око 150 m и уни -
шти ли су два ору ђа. Јед на ба те ри ја се
из ву кла, али су по слу ге оста ви ле тех ни -
ку из ме ђу по ло жа ја НОВЈ и Не ма ца. Две
че те кра ји шких про ле те ра до шле су до
ба те ри је и уни шти ле три ору ђа да не би
па ла у ру ке про тив ни ка. 

Не мач ки тен ко ви има ли су ва жну
уло гу у бор ба ма 17. и 18. jа ну а ра, у ко -
ји ма је НОВЈ оста ла без 15 ору ђа 76
ми ли ме та ра. Сла ба про бој на моћ му ни -
ци је за мо дел 1927 ни је би ла до вољ на
да се за у ста ве не мач ки тен ки сти, ко ји
су ве што ко ри сти ли про ход ност срем -
ске рав ни це. Ар ти ље ри ја НОВЈ у по др -
шци пе ша ди ји има ла је ва жну уло гу у
за ста вља њу не мач ке офан зи ве. По -
след њих да на ја ну а ра фронт се ста би -
ли зо вао. 

У ар ти ље риј ској при пре ми про бо -
ја Срем ског фрон та, 12. апри ла, ба те -
ри је ору ђа мо де ла 1927 до би ле су за -
да так да са де сет ме та ка по це ви „ме -
то дич ки” отво ре ва тру на пред ње ро -
во ве и да, пред по крет пе ша ди је, из ве -
ду ва тре ни пре пад на пред ње ро во ве
са де вет ме та ка по це ви. Два ми ну та
по сле ју ри ша, ар ти ље ри ји је на ре ђе но

да се ра фа лом га ђа дру ги ред ро во ва
на 300–400 m иза пред њих ро во ва. 

По сле про бо ја ар ти ље ри ја бр зо се
кре та ла пре ко Сла во ни је пра те ћи
офан зи ву. Про блем све ве ћег не до -
стат ка му ни ци је де ли мич но је убла жен
20. апри ла, ка да је у скла ди шту у се лу
Гра моч ник код Сла вон ског Бро да про -
на ђе но 3.000 ме та ка ру ских ка ли ба ра.
Му ни ци ја се мо ра ла ште де ти, па се
при пре ма про во ди ла вр ло крат ко. 

У бор ба ма на ре ци Ило ви, по след -
ње не де ље апри ла, ва тра се отва ра ла
са мо ка да је то би ло нео п ход но у за у -
ста вља ју очај нич ких про тив у да ра не -
при ја те ља, по себ но 7. СС ди ви зи је. 

По чет ком ма ја ба те ри је мо де ла
1927 углав ном су при до да те бри га да -
ма ко је су про ди ра ле на те жи шним
прав ци ма пре ма За гре бу. Оче ки ва ло
се да ће пра те ћа ору ђа би ли вр ло по -
треб на у улич ним бор ба ма, али су хр -
ват ске сна ге већ би ле пот пу но без на -
де и иза шле су из гра да. 

У за вр шним опе ра ци ја ма су ору ђа
76 mm ко ри шће на у бор ба ма за Брч ко
на прав цу про до ра Ју жне офан зив не
гру пе ди ви зи ја. Ба те ри је 76 mm по др -
жа ва ле су 2. ар ми ју у осло бо ђе њу Бо -

По слу га М27 у „рат ној гро зни ци” у вре ме Тр шћан ске кри зе 1953. го ди не на ва тре ном по ло жа ју у ре јо ну Го ри це

(МЦ „Од бра на”)



сне. Те рен је на ме тао не ка про ви зор -
на ре ше ња. На при мер, у бор ба ма 16.
апри ла у до ли ни ре ке Бо сне, код ко се
Ци га ни ште пред бун ке ри ма и пољ -
ским фор ти фи ка ци ја ма за у ста вље на је
пе ша ди ја. Јед на ба те ри ја 76 mm пре -
ба че на је на по го дан ва тре ни по ло жај
та ко што је на те шком те ре ну коњ ска
ву ча за ме ње на са че ти ри па ра во ло ва
за сва ко ору ђе. Му ни ци ја је пре не та
на ру ка ма. Усле ди ло је деј ство са да -
љи не од 500 m и пр о тив нич ка од бра на
је сло мље на. Ору ђа 76 mm има ла су
вред ну уло гу у по др шци 3. ар ми је код
Ба ра ње, про до ру дуж Дра ве и за вр -
шним бор ба ма на се ве ру Сло ве ни је. 

Та чан број ору ђа мо де ла 1927 у
НОВЈ тек тре ба утвр ди ти јер су до ку -
мен ти из тог вре ме на не до вољ но пре -
ци зни у од ре ђе њу озна ка сред ста ва ко -
ја су ко ри шће на. У хо ду пре на о ру жа ва -
ња је ди ни ца из по мо ћи СССР, уз ста ра
ору ђа мо де ла 1927 од по чет ка 1945. го -
ди не при ма на су и но ви ја ору ђа – мо де -
ла 1943. Пре ма јед ном из ве шта ју о при -

је му по мо ћи из СССР у вре ме ра та пре у -
зе то је са мо 36 ко ма да мо де ла 1927, што
се не по ду да ра са утвр ђе ним по да ци ма –
да је де сет ди ви зи ја пр вог та ла са пре на -
о ру жа ња има ло ди ви зи о не са 10 или 12
тих ору ђа. По сле ра та при мље на су 84 ко -
ма да мо де ла 1927. 

Мир но доп ска слу жба 
Од мах по сле за вр шет ка бор би у

ле то 1945. го ди не, рат не пар ти зан ске
бри га де пре фо р ми ра не су у стре љач ке
бри га де у ко је је угра ђе на ба те ри ја од
че ти ри ору ђа 76 mm, ко ја су из у зе та из
ди ви зиј ске ар ти ље ри је. Пла ном „Че -
лик” у дру гој по ло ви ни 1948. го ди не
стре љач ке бри га де по ста ле су пу ко ви,
а то се ни је од ра зи ло на ор га ни за ци ју
ар ти ље ри је. Ка да су 1949. го ди не бри -
га де пре и ме но ва не у пу ко ве, ору ђа мо -
де ла 1927 (од но сно крат ко М1927 у jу -
го сло вен ској ар ми ји /ЈА/и ка сни је М27)
ко нач но су до би ла од ред ни цу пу ков ска

ар ти ље ри ја, у скла ду са пра ви ли ма Цр -
ве не ар ми је. 

За по пу ну ве ли ког бро ја пу ко ва у
ЈА би ле су по треб не знат не ко ли чи не
пра те ће ар ти ље ри је па су у ју го сло вен -
ској ар ми ји ко ри шће не исто вре ме но
М1927, за тим М1943 и, од по чет ка пе -
де се тих го ди на, до ма ћа ору ђа 76 mm
М48Б1.

Је дан од при о ри те та тог вре ме на
би ло је осва ја ње про из вод ње му ни ци -
је 76 mm у до ма ћим фа бри ка ма. Због
уни фи ка ци је и олак ша ња снаб де ва ња,
већ у по чет ку пр о јек то ва ња до ма ћег
брод ског ору ђа М48 тра жи ло се да мо -
же да ко ри сти ме так пред ви ђен за
М1927 и за ди ви зиј ско ору ђе М1942. 

По сле по чет ка при је ма по мо ћи
пре ко аме рич ког про гра ма МДАП
1951. го ди не, про ве де но је пре на о ру -
жа ње де ла је ди ни ца но вом аме рич ком
тех ни ком. За ни мљи во је да су „аме ри -
ка ни зо ва ни” пу ко ви за др жа ли у свом
са ста ву по јед ну ба те ри ју од че ти ри
ору ђа 76 ми ли ме та ра. 

При јем ве ли ких ко ли чи на тех ни ке
кроз МДАП и из до ма ће про из вод ње
ни је до вео до пот пу не за ме не ста ре
тех ни ке јер се ЈНА ни је ра до од ри ца ла
по сто је ће имо ви не. Ме ђу тим, про це не
пер спек ти ве ни су ишле у при лог М27
– пре ма ана ли зи ар ти ље ри је ЈНА из
1957. го ди не, пра те ћа ар ти ље ри ја 
76 mm, са ору ђи ма М48Б1 и М27, би ла
је не до вољ но по кре тљи ва и не е фи ка -
сна у бор би са тен ко ви ма и с об зи ром
на то да са вре ме ни рат бри ше раз ли ку
из ме ђу про ти во клоп не и пра те ће ар -
ти ље ри је, ви ше се ни је ра чу на ло на пу -
ков ска ору ђа. Пред ло же но је да се
тех ни ка за ко ју по сто је ве ли ке ко ли чи -
не му ни ци је, пре ба ци у ди ви зи о не за
не по сред ну по др шку и те ри то ри јал не
је ди ни це. Пр ва „на уда ру” би ла су ору -
ђа М27, ко ја су, пла ном ре ор га ни за ци -
је „Др вар-1” из 1958. го ди не, из ба че -
на из пу ков ске ар ти ље ри је и пре да та
по сад ним ба те ри ја ма. Ко нач но, М27
по ву че ни су из на о ру жа ња опе ра тив ног
де ла ар ми је 1964. го ди не. Ме ђу тим, све
до ду бо ко у се дам де се те го ди не М27
оста ли су по ра зним скла ди шти ма. ƒ

Алек сан дар РА ДИЋ
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По слу га.........................................................................................се дам чла но ва
Нај ве ћи до мет...............................................тре нут но-фу га сно зр но – 8.550 m, 

ку му ла тив но зр но – 1.000 m
Бр зи на га ђа ња................................................................10–12 ме та ка у ми ну ти
Ма са ору ђа на ва тре ном по ло жа ју...........са др ве ним точ ко ви ма 780 kg, 

са ме тал ним точ ко ви ма 915 kg

ТАК ТИЧ КО-ТЕХ НИЧ КЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ

Пу ков ски топ М27 са ра ним др ве ним точ ко ви ма чу ва се у збир ци 

Вој ног му зе ја у Ка ча ре ву (А. Ра дић)
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Хеликоптер С-51 у Југословенском ратном ваздухопловству

Борбено во зи ло „Ју го им пор та – СДПР”
8×8  ка те го ри је МRAV/МRАP

ДРУ ГИ ЛА ЗАР

ВИРТУЕЛНО 
БОЈИШТЕ

ВИЛИН 
КОЊИЦ

Н а п р е д н е и н ф о р м а ц и о н е
в о ј н е т е х н о л о г и ј е –  
с и с т е м B A R S

Ј у го им порт – СДПР ус пео је

да, као ин те гра тор раз вој но-

про из вод них ор га ни за ци ја

срп ске од брам бе не ин ду стри -

је, ан га жо ва њем сво јих струч ња ка и
ин же ње ра из Сек то ра за раз вој, ин жи -
ње ринг и тех нич ку по др шку, и Сек то -
ра за пр о из вод њу, а у са рад њи са ви -
ше пред у зе ћа од брам бе не ин ду стри је

Ка да смо у „Ар се на лу” од 15. ја ну а ра 2009. об ја ви ли текст
о во зи лу „ла зар 1”, ни је се оче ки ва ло да ће се 2013. 
по ја ви ти још бо љи и сло же ни ји си стем – „ла зар 2”. 
Иа ко ли чи на ба зни мо дел, због ра ди кал них ино ва ци ја и 
на пред не тех но ло ги је, те опре мље но сти под си сте ми ма
но ве ге не ра ци је, реч је о пот пу но но вом во зи лу. 
Пр о мо ви сан је на сај му IDEX-2013, у Aбу Да би ју, 
и на бе о град ском „Парт не ру 2013”, и од мах иза звао 
па жњу јав но сти. „Ју го им пор ту – СДПР”, као но си о цу 
раз во ја тог бор бе ног во зи ла, упу ће ни су ком пли мен ти
вој них струч ња ка из ви ше зе ма ља, а пре ма не ким 
из во ри ма, већ има ин те ре се на та за ње го ву на бав ку. 

ДРУ ГИ ЛА ЗАР

15. јун 2014.

Б о р б е н о в о  з и  л о  „ Ј у  г о  и м  п о р  т а  –  С Д П Р ” 8 × 8   к а

Q8
Typewriter
90
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За од лу ку пред став ни ка по ли ци је

Па ки ста на да уђу у тр го вин ски спо ра -
зум са Ср би јом, ути ца ле су и знат не
пред но сти и ква ли те ти „ла за ра” у
обла сти за шти те, по кре тљи во сти (не -
за ви сно ве ша ње, ау то мат ски ме њач,
сна жан мо тор), ра зно вр сни ком плекс
на о ру жа ња, ви со ко со фи сти ци ра на
опре ма и мо гућ ност да укрц на по са да
отва ра ва тру из лич ног на о ру жа ња
кроз пу шкар ни це во зи ла, што ни је слу -
чај код во зи ла дру гих зе ма ља, ко ја су
ис тој кла си, али знат но ску пља.

Све то уве ри ло је пред став ни ке
Па ки ста на да је реч о оп ти мал ном во -
зи лу, ко је им је по треб но за бор бе про -
тив те ро ри стич ких гру па у њи хо вој зе -
мљи (и огра на ка Ал Ка и де), где ина че
има ју енорм не гу бит ке по ли ца ја ца, ко -
ји се пре во зе соп стве ним ла ким оклоп -
ним бор бе ним во зи лом (ОБВ)
„Mohafiz” (на ба зи „лан дро ве ра” 4×4).
Та ко ђе, про це њу је се да би у бу ду ћој
са рад њи „ла зар” мо гао да се мон ти ра
и у па ки стан ској ком па ни ји те шких во -
зи ла „HI Taxyla”, али та кве про це не ни -
су по твр ђе не. За са да се по ја вљу ју ин -
фор ма ци је да би „ла зар 2” мо гао да бу -
де кон ку рен то во зи ло за ис по ру ку у
Бан гла деш, Ирак и Ке ни ју. 

Це на ни је јав но са оп ште на (не где
се по ми ње око 600.000 евра за јед но
во зи ло). Ве ро ват но су је из во ри ме ди ја
по бр ка ли са мо гућ ном це ном БОВ 
M-11 4×4. Про це не не ких по зна ва ла ца
оклоп не тех ни ке го во ре да би це на
тре ба ло да бу де знат но ве ћа од по ме -
ну те – од 1,3 до 1,5 ми ли о на евра. И
ина че, струч на јав ност прет по ста вља
ма ло стро жи кри те ри јум од оп ти ми -
стич ке про це не на ше га та да шњег ми -
ни стра од бра не, у ком па ра ци ји са „па -
три јом” из Фин ске, чи је се це не, за ви -
сно од ва ри јан те, кре ћу од 1,58 ми ли о -
на евра (основ ни мо дел без ору жне
плат фор ме), пре ко 2,9 до 4,12 ми ли о на
евра (ком плет но во зи ло), ко ли ко су
пла ћа ле не ке европ ске зе мље из на шег
бли жег окру же ња. 

Ср би је, оства ри но ви по ду хват. На стао
је „ла зар 2”. Ма ко ли ко да ли чио на ба -
зни мо дел, „ла зар 1” због ра ди кал них
ино ва ци ја и на пред не тех но ло ги је, те
опре мље но сти под си сте ми ма но ве ге -
не ра ци је, уи сти ну пред ста вља пот пу но
но во во зи ло. 

По тен ци јал ни куп ци
Пре ма не ким из во ри ма, по сле пр -

о мо ци је „ла за ра 2” на сај му IDEX-2013,
у Aбу Да би ју, и на бе о град ском „Парт -
не ру 2013”, до са да су пред став ни ци
че ти ри зе мље озбиљ но за по че ли пре -
го во ре о ње го вој на бав ци. На „Парт не -
ру 2013” сво је за до вољ ство тим но вим
во зи лом из ра зио је и та да шњи ми ни -
стар од бра не Ср би је Алек сан дар Ву -
чић, из ја вив ши: ,Ла зар 2’ је до три пу -
та јеф ти ни је не го ње гов ко ле га из
Фин ске – Patria, а ње го ве пред но сти у

це ни и опре ма до ка занe су чи ње ни цом
да су куп ци већ про на ђе ни и то, три во -
зи ла су про да та у Па ки ста ну.” (Тaнјуг
25. јун 2013). 

Па ки стан ска стра на тре ба ло је да
на ру чи 15–20 во зи ла на кон ис пи ти ва -
ња ба ли стич ке за шти те. Пре ма тим
из во ри ма (The Express Tribune, 17. фе -
бру ар 2014), ра ди ло се о уго во ру вред -
ном око се дам ми ли о на евра. Али, на -
сту пио је за стој због зах те ва па ки стан -
ске ор га ни за ци је ци вил ног дру штва,
по све ћенe су зби ја њу на ци о нал не ко -
руп ци је – „Transparecy international –
Pakistan” (огра на ка ши ре ме ђу на род не
ор га ни за ци је), ко ја је, сеп тем бра 2013.
го ди не, за тра жи ла од Вла де Па ки ста -
на да се ис пи та да ли је по што ва на
про це ду ра у на бав ци во зи ла „ла зар”,
јер су, на вод но, пре кр ше ни не ки про -
пи си о про це ду ри за до зво лу о ку по ви -
ни НВО. 

Кључ ни мо ме нат за опре де ље ње
па ки стан ске де ле га ци је да се од лу чи
за „ла за ра” (а кон ку рен ти су би ли из
Ру си је, Укра ји не, Тур ске и САД) је сте,
пре ма из ја ви та да шњег па ки стан ског
зва нич ни ка де ле га ци је Син га, сле де ћи: 

„Ср би ја је би ла је ди на зе мља ко ја
нам је по ка за ла прак тич ну де мон стра -
ци ју га ђа њем из ма ло ка ли бар ског на о -
ру жа ња и ба ца њем бом би на во зи ло,
док смо ми би ли уну тра”. 

 т е  г о  р и  ј е  М R AV / М R А P

Укуп на бор бе на ма са во зи ла је
код ба зног мо де ла, са до дат ним
окло пом, до мак си мал них 28 t, а без
то га не што ви ша од 16,5 t (24,3 t,
пре ма „Во е ное обо зре ние” – 2. ју ла
2013). Во зи ло је ду го 7.820 mm (ду -
же од „ла за ра 1” за око 0,5 m), ши -
ро ко 2.850 mm (ши ре од „ла за ра 1”
за око 0,4 m), што има од ра за на по -
ве ћа ну спо соб ност са вла да ва ња
боч ног на ги ба. Ви си не је 2.320 mm
(ни же од „ла за ра-1” за 80 mm), са
тра гом точ ко ва од 2.430 mm (код
„ла за ра-1” је 2.050 mm).

ДИ МЕН ЗИ ЈЕ



Кон цеп ци ја во зи ла
Су фикс у на зи ву во зи ла – MRAV-

MRAP упу ћу је на то да је реч о ви ше -
на мен ском оклоп ном во зи лу раз ви је -
ном по угле ду на са вре ме не свет ске
трен до ве, на ме ње ном за из вр ша ва ње
раз ли чи тих бор бе них за да та ка. У ка -
те го ри ји је ви ше на мен ских оклоп них
во зи ла МRAV (Multi Purpose Armored
Vehicle), исто вре ме но и во зи ла от пор -
них на мин ска и за сед на деј ства MRAP
(Mine Ressistant Ambush Protected
Vehicle). Ра ди то га из вр ше не су и мо -
ди фи ка ци је кон струк ци је „ла за ра 1”,
уна пре ђе ни под си сте ми и уре ђа ји во -
зи ла по де сног за ви ше опе ра тив них
на ме на, а угра ђе ни су и но ви под си -
сте ми и уре ђа ји. Због при ме не не за ви -
сног ве ша ња ход ног де ла, во зи ло ви -
ше на ги ње ка ка те го ри ји MRAV. 

Кон цепт „ла за ра 2” и тех нич ка
ре ше ња при ла го ђе ни су је ди ни ца ма
пе ша ди је и спе ци јал ним је ди ни ца ма
вој ске и по ли ци је, у ми си ја ма за из вр -
ша ва ње опе ра тив них за да та ка аси ме -
трич ног ра то ва ња, про тив те ро ри -
стич ких за да та ка, ми си ја ма очу ва ња
ми ра, у об ли ци ма ору жа них су ко ба ни -
ског ин тен зи те та, а и су ко би ма сред -
њег ни воа. У опе ра ци ја ма аси ме трич -

ног ра то ва ња зна чај на је уло га ово га
во зи ла у бор бе ним деј стви ма у ур ба -
ним сре ди на ма, на се љи ма и под руч ји -
ма ис пре се ца ног зе мљи шта, про тив
гру па ко је ко ри сте за се де, про тив тен -
ков ске ми не (ПТМ), им про ви зо ва на
екс пло зив на сред ства (ИЕС), ПТ сред -
ства за бли ску бор бу (ти па РПГ) и дру -
ге ак тив но сти и на о ру жа ње. Са на о ру -
жа њем ко је има, „ла зар 2” мо же ефи -
ка сно да деј ству је про тив жи ве си ле

про тив ни ка, на отво ре ном и у бун ке -
ри ма, про тив твр дих обје ка та, ла ких
ОБВ, али и про тив тен ко ва.

Кон цепт две кла се во зи ла, MRAV
и MRAP, у јед ној бор бе ној плат фор ми,
ка рак те ри шу ба ли стич ка и про тив -
мин ска от пор ност, ви со ка мо бил ност
по ра зно вр сном зе мљи шту и у ра зним
кли мат ским и тем пе ра тур ним усло ви -
ма, ве ли ка ва тре на моћ, мо гућ ност
осма тра ња бо ји шта да њу и но ћу, и деј -
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ство ис крц ног де ла по са де из лич ног
на о ру жа ња, за др жа ва њем за шти ће ног
по ло жа ја у во зи лу.

Кон струк ци јa
Оклоп но те ло је не за ви сне кон -

струк ци је, из ра ђе но од ви ше слој ног
пан цир ног че ли ка за ва ре не че лич не
структуре, про јек то ва но за удо бан сме -
штај 3+10 чла но ва по са де са ком пле том
опре ме и на о ру жа ња. Уну тра шњи про -
стор во зи ла (око 16,5 m3) про јек то ван је
пре ма по зна тим вој ним стан дар ди ма о
ху ма ним и ер го ном ским усло ви ма сме -
шта ја по са де (MIL STD 1472). За шти ти
по са де по све ће на је из у зет на па жња.

Кон цепт кон струк ци је во зи ла,
пре ма оства ре ним ре ше њи ма, оп ти -
мал но ис пу ња ва зах те ве у по гле ду ра -
зно вр сног ам би јен та, те же про ход ног
зе мљи шта, пу стињ ских пре де ла, те -
жих кли мат ских усло ва при екс трем -
ним тем пе ра тур ним осци ла ци ја ма ва -
зду ха, ви со ком про ход но шћу из ван пу -
те ва, ре спек та бил ном ва тре ном мо ћи
ра зно вр сног на о ру жа ња, оп ти мал ном
ба ли стич ком и про тив мин ском за шти -
том за ту ка те го ри ју во зи ла.

Мо ду лар на кон струк ци ја во зи ла
омо гу ћу је уград њу ви ше мо де ла ору -
жних ста ни ца, без кон струк тив них из -
ме на основ не ар хи тек ту ре во зи ла и не -
га тив них ефе ка та на ње го ву по кре тљи -
вост и за шти ту. У „ла за ру 2”, из ло же -
ном на „Парт не ру 2013”, при ка за на је
ку по ла фа ми ли је М-91E-II „ви дра”,
ори ги нал но раз ви је ној за мо дер ни зо -

ва но БВП М-80А1, а ка сни је при ме ње -
ној на кон ве р то ва ни БТР-50ПК у ам фи -
биј ски ју ри шни оклоп ни тран спор тер
(ОТ), али знат но из ме ње ног са др жа ја
пре ма на о ру жа њу и, на ро чи то, оп то е -
лек трон ским си сте ми ма и СУВ. Уко ли ко
је та ко, он да су од ли ке те ку по ле сле де -
ће: бор бе на ма са 1.782 kg, преч ник
1.350 mm, ле жа ја 1.220 mm, ви си на из -
над кро ва во зи ла 593 ми ли ме та ра. 

Укрц на по са да има до бре усло ве
за кру жно осма тра ње око ли не, кроз
за штит на осма трач ка ок на, чи ји је
екви ва лент за шти те аде ква тан основ -
ном окло пу во зи ла. Пу шкар ни це су ис -
под про зо ра (мо ди фи ко ва не по ре ше -
њу на во зи ло БМП М-80/М-80А), рас -
по ре ђе не по пет на боч ним зи до ви ма и
две на зад њим вра ти ма. У пу шкар ни -
ца ма су угра ђе на ку гла ста ле жи шта са
еле мен ти ма, кроз ко је се по ста вља
лич но на о ру жа ње укрц ног де ла по са -
де, а има ју и оп тич ко ста кло за осма -
тра ње и ни ша ње ње. Оп ци о но, угра ђу -
је се уре ђај за од вод ба рут них га со ва и
са ку пљач пра зних ча у ра. Пу шкар ни це
омо гу ћа ва ју по са ди ва тре но деј ство из
лич ног на о ру жа ња, у за шти ће ном по -
ло жа ју из во зи ла, у бли ској бор би, ка -
да би би ла на пад ну та од пе ша диј ских
гру па и у за се да ма. 

Оклоп но те ло кон стру и са но је та -
ко да омо гу ћа ва чла но ви ма по са де да
ре ла тив но ла ко и у пољ ским усло ви ма,
за ме њу ју оште ће не де ло ве до дат ног
окло па. Глав ни скло по ви по гон ског
агре га та, упра вљач ког си сте ма, пре но -
сног си сте ма, уре ђа ја за осла ња ње,
ње го ви хи дра у лич ко-пне у мат ски еле -
мен ти и де ло ви на о ру жа ња, мо гу, та -
ко ђе, да се за ме не у те рен ским усло -
ви ма за кра ће вре ме. Сви под си сте ми
во зи ла и уре ђа ји рад но су функ ци о нал -
ни на спољ ним тем пе ра ту ра ма од 
– 30ºС до +50ºС.

Ко ри стан уну тра шњи про стор во -
зи ла и спе ци јал но кон стру и са на се ди -
шта да убла жа ва ју уда ре и ви бра ци је у
то ку кре та ња на не рав ном те ре ну, пру -
жа ју удо бан сме штај по са ди и у во жњи
на ду жим ре ла ци ја ма. За чла но ве по са -
де по себ но је зна чај но убла жа ва ње по -
сле ди це од деј ства про тив тен ков ских
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Укрц на по са да ула зи и из ла зи
из во зи ла кроз ком би но ва на дво -
крил на вра та, ко ја се, у слу ча ју хит -
не по тре бе, спу шта ју у ви ду рам пе,
као је дин стве на вра та. То омо гу ћа ва
раз ли чи те по ступ ке ис кр ца ва ња, за -
ви сно од так тич ке си ту а ци је. То ком
ис кр ца ва ња оба кри ла вра та мо гу да
оста ну отво ре на, боч но, и да шти те
по са ду од стре љач ке ва тре при на -
пу шта њу во зи ла. 

ПО СТУП ЦИ ИС КР ЦА ВА ЊА



ми на и им про ви зо ва них мин ско ек -
спло зив них сред ста ва.

Уну тра шњост оклоп ног те ла
„Ла зар 2” има 13 чла но ва по са де:

три стал на чла на (во зач, ко ман дир и
ни шан џи ја-опе ра тор) и 10 укрц них
стре ла ца, ра чу на ју ћи и ко ман ди ра
укрц ног де ла по са де. Оклоп но те ло
обез бе ђу је ра ци о на лан уну тра шњи
про стор за сме штај по са де и уград њу
основ них агре га та и под си сте ма во зи -
ла, из у зев да љин ски упра вља не ору -
жне ста ни це (ку по ле), ко ја је на кро ву
(окло пље ни део са на о ру жа њем и од -
ре ђе ним ком по нен та ма СУВ-а). 

Ме сто во за ча је у управ ном оде -
ље њу, на пред ле во, у за себ ној ка би ни,
у ко ју ула зи кроз боч на вра та. Се ди -
ште во за ча по де си во је по ви си ни и
хо ри зон тал но, та ко ђе и стуб упра вља -
ча, ка ко би се удо во љи ло ве ли чи на ма
сва ко га во за ча и оп ти ми зо ва ли ер го -
ном ски усло ви ру ко ва ња уре ђа ји ма и
упра вља ња во зи лом са што ма ње на -
по ра. Во за че во се ди ште и сва оста ла
има ју си гур но сне по ја се ве са коп ча ма
на че ти ри тач ке.

Ме сто ко ман ди ра во зи ла је иза
во за ча. На рас по ла га њу му је глав на
кон зо ла на о ру жа ња са оп то е лек трон -

ским си сте мом (ОЕС) за
осма тра ње, ни ша ње ње и
на во ђе ње на о ру жа ња. 

Оде ље ње укрц не по -
са де је у зад њем де лу
оклоп ног те ла, са до вољ но
про сто ра (1,3 m3 по јед -
ном чла ну по са де), за оба вља ње раз ли -
чи тих за да та ка. Оде ље ње има де сет
осци лу ју ћих, скла па ју ћих се ди шта. Са
опру га ма и во ђи ца ма, и ела стич ном ве -
зом за кров ну пло чу, се ди шта ефи ка -
сно ап сор бу ју ки не тич ке уда ре и ви -
бра ци је, по ве ћа ва ју ћи удоб ност по са -
де у то ку во жње у те рен ским усло ви -
ма. До дат но оја ча ње оклоп ним пло ча -
ма са до ње стра не се да ла, за јед но са
осци лу ју ћим ела стич ним ве за ма, по ве -
ћа ва ју за шти ту од удар них та ла са де -
то на ци је ПТМ и ИЕС ис под во зи ла, а
ти ме и пре жи вља ва ње по са де у бор би.

По ло жај укрц не по са де је са
стрел ци ма окре ну тим ка пр о зо ри ма од
пан ци р ног ста кла (по пет на обе стра -
не), та ко да мо же да осма тра кроз про -
зо ре и да нај бр же ре а гу је у бор би,
отва ра њем ва тре из лич ног на о ру жа -
ња кроз пу шкар ни це. И на зад њим
вра ти ма су два про зор ска ста кла са пу -
шкар ни ца ма, а ко ри сте их два вој ни ка
ко ји се де по ред дво крил них вра та-рам -
пе. Пу шкар ни це, за јед но са сна жним

ком плек сом на о ру жа ња,
да ју том во зи лу свој ства
БВП-а, јер омо гу ћу ју по -
са ди да ре а гу је на за сед -
на деј ства не из ла жу ћи се
стре љач кој ва три не при -
ја те ља, што ни је слу чај
код мно гих са вре ме них
ОБВ точ ка ша. 

Укрц на по са да ула зи
и из ла зи из во зи ла кроз
ком би но ва на дво крил на
вра та, ко ја се, у слу ча ју

хит не по тре бе, спу шта ју у ви ду рам пе,
као је дин стве на вра та. 

На кро ву, иза ку по ле, на ла зе се
два пра во у гла отво ра са по клоп ци ма,
ко ји се ко ри сте за при нуд ни из ла зак-
ула зак или за деј ство из лич ног на о ру -
жа ња и осма тра ње, у спе ци фич ним
бор бе ним усло ви ма.

Ба ли стич ка и 
про тив мин ска а за шти та 
Оклоп но те ло „ла за ра 2” мо ду лар -

не је кон струк ци је, има мо гућ но сти из -
бо ра раз ли чи тих ни воа за шти те (у за -
ви сно сти од зах те ва крај њих ко ри сни -
ка), ко ри шће њем раз ли чи тих мо ду ла
сло же них окло па, укљу чу ју ћи пло че
пан цир ног че ли ка, ком по зи та и за -
штит них еле ме на та од не ме та ла. Ви -
сок ни во ба ли стич ке за шти те осно ве
во зи ла (без уград ње до пун ског окло -
па) оства рен је при ме ном пан цир ног
че ли ка ви со ке ба ли стич ке от пор но сти
ко ји, за јед но са за штит ним пан цир ним
ста кли ма на про зо ри ма, обез бе ђу је
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основ ну ба ли стич ку за шти ту у скла ду
са На то стан дар дом STANAG 4569, ни -
во III+, са пред ње стра не во зи ла (АР
12,7×99 mm са 30 m да љи не), и ни воа
III са оста лих стра на (АР 7,62×54 mm
API Б32 са 30 m да љи не). Ору жна ста -
ни ца (ку по ла) обез бе ђу је ба ли стич ку
за шти ту на пред ни воа IV, на боч ним
стра на ма ни воа III, и зад ња стра на ни -
воа II, пре ма стан дар ду STANAG 4569.
При ме ном ком би но ва ног до дат ног
окло па, сло же не ком по зит не струк ту -
ре, ко ји се мон ти ра на основ ни оклоп,
по сти же се ба ли стич ка за шти та до ни -
воа V, са пред ње стра не (АР25 mm
АРDS-T или 30 mm АР са 500 m да љи -
не) и ни воа IV са оста лих стра на
(14,5×114 mm В-32 са 200 m). 

Во зи ло је от пор но на екс пло зи је
свих руч них бом би и АБГ ка ли бра
30–40 mm, а и од де то на ци је ка ли бра
гра на та 155 mm (на 30 m да љи не). При -
ме ном до дат ног окло па ти па SLAT
Armor (ре шет ка сте кон струк ци је), пре -
ко до дат ног ком би но ва ног окло па, по -
сти же се ефи ка сна за шти та и од руч -
них ПО сред ста ва кла се РПГ. Оп ци о -
но, пред ви ђе на је при ме на и ак тив не
за шти те, што за ви си од зах те ва крај -
њег ко ри сни ка. 

Про тив мин ска за шти та обез бе ђе -
на је из ра дом дво слој ног че лич ног по -
да во зи ла у „V” об ли ку и до дат ним че -
лич ним пло ча ма ис под се ди шта по са -
де. Ни во мин ске за шти те је IIа (екс пло -
зи ја ПТМ или ИЕС од шест ки ло гра ма

ТНТ, ис под би ло ког точ ка или по да во -
зи ла), и IIb (де то на ци ја осам ки ло гра ма
ТНТ ис под цен тра во зи ла), а и екс пло -
зи ја гра на те 155 mm на 25 m од во зи -
ла. За шти ти од де то на ци ја ПТМ и ИЕС
до при но се и се ди шта ела стич но ове -
ше на о кров. Те осо би не свр ста ва ју га
у ви ше на мен ско оклоп но во зи ло ка те -
го ри је MRAP.

Укуп ној за шти ти и пре жи вља ва њу
по са де до при но се и спе ци јал ни уре ђа -
ји: ау то мат ски про ти по жар ни си стем
за шти те, си стем за ко лек тив ну НХБ
за шти ту, на пред ни си стем за кон ди ци -
о ни ра ње ва зду ха (LSS), за шти та од
штет них ути ца ја ис па ре ња го ри ва, хи -
дра у лич не теч но сти а аку му ла тор ске
ки се ли не, те по ме ну та се ди шта. 

Ди зајн „ла за ра-2” омо гу ћа ва бр -
зу уград њу и за ме ну до дат ног окло па,
ко ји угра ђу је или ме ња по са да, при
че му уград ња не ума њу је основ не
функ ци је во зи ла. Уко ли ко би на ру чи -
лац зах те вао уград њу до дат не за шти -
те од РПГ и ку му ла тив них про јек ти ла,
при ме ном ре шет ка сте ме тал не огра -
де, тај за хват по ве ћао би ма су „ла за -
ра 2” за 2–2,5 то не. Ако би се на до -
гра дио и ЕРО или си стем ак тив не за -
шти те, ма са би би ла око 2,5 t, а „ла -
зар-2” још не би пре шао 23 то не. И
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Ка рак те ри сти ке по гон ског си сте ма и ход ног де ла во зи ла ре зул ти ра ју ви -
со ким пер фор ман са ма по кре тљи во сти и про ход но сти во зи ла из ван пу те ва, у
раз ли чи тим кли мат ским и ге о граф ским усло ви ма: мак си мал на бр зи на на пу те -
ви ма је до 100 km/h, ау то но ми ја кре та ња 800 km, са вла ђу је успон до 60%,
боч ни на гиб 40%, ров ши ри не два ме тра, вер ти кал ну пре пре ка 0,65 m, газ во -
де ду би не 1,5 ме тра, зид 0,55 ме тра.

По кре ће га сна жни ди зел мо тор ти па Cummins ISM 500, сна га 500/373
(KS/kW). Мо тор оства ру је ве ли ку спе ци фич ну сна гу од 30 до 17,85 КС/t, за ви -
сно од ра спо на ма се во зи ла (16,5–28 t). Тран сми си ја је ау то мат ска – Allison
4500. Број сте пе на пре но са је 5+1, фор му ла по го на 8×8, а ди мен зи је гу ма точ -
ко ва 14.00 R20.

ПО КРЕ ТЉИ ВОСТ И ПРО ХОД НОСТ

Испитивање вожњом



уз то ли ку ма су во зи ло би за др жа ло
оп ти мал ну по кре тљи вост. Исти на,
ход ни уре ђај био би ви ше оп те ре ћен,
али без бо ја зни за де гра да ци ју функ -
ци ја уре ђа ја.

По гон ски си стем и 
по кре тљи вост
Дру ги основ ни ква ли тет во зи ла је -

сте ње го ва ви со ка по кре тљи вост и про -
ход ност по ис пре се ца ном зе мљи шту,
не рав ним те ре ни ма, број ним при род -
ним и ве штач ким пре пре ка ма. Тај ква -
ли тет обез бе ђен је при ме ном сна жног,
са вре ме ног по гон ског агре га та, че тво -
ро такт ног, ше сто ци лин дар ског, ред ног
про фи ла, је да на е стли тар ског, ди зел мо -
то ра са ди рект ним убри зга ва њем го ри -
ва и тур бо пре хра њи ва њем уси сног ва -
зду ха, ти па Cummins ISM 500, сна ге
500КС/373 kW (при 2.100 об./мин.), са
во де ним хла ђе њем. Си стем за под ма -
зи ва ње је са при нуд ном цир ку ла ци јом,
хлад ња ком и зуп ча стом пум пом. Си -
стем за до вод го ри ва је са елек трич -
ном пум пом, фил те ром, се па ра то ром
во де и гре ја чем. 

Мо тор оства ру је ве ли ку спе ци -
фич ну сна гу од 30 – 17,85 КС/t, за ви -
сно од ра спо на ма се во зи ла (16,5–28 t).
Та кав ра спон спе ци фич не сна ге за до -
во ља ва по тре бе ре зер ве сна ге за ви со -
ком по кре тљи во сти и у слу ча ју нај ве ће
пред ви ђе не ма се во зи ла – до 28 то на. 

У ком пакт ном по гон ском бло ку
ин те гри сан је си стем тран сми си је са
ау то мат ским ме ња чем сте пе на пре но -
са, Allison 4500 SP, са пне у мат ским ме -
ња њем бр зи на – пет сте пе ни пред њег
и јед ним сте пе ном зад њег хо да. Ре -
дук тор по ве ћа ва вуч ну сна гу, по што
се стан дард ни пре но сни од нос ре ду -
ку ју на 0,88 или 1,52, та ко да мо тор са
ма ње на пре за ња ис по ру чу је по треб ну
сна гу за са вла ђи ва ње из ра зи тих на ги -
ба и пре пре ка. Зна ча јан ква ли тет пре -
но сног ме ха ни зма је сте и пне у мат ски
уре ђај за бло ки ра ње ди фи рен ци ја ла,
та ко да за вре ме окре та ња точ ко ва по
раз ли чи тим под ло га ма не до ла зи до
про кли за ва ња. Та ко ђе, угра ђен је и
пне у мат ски уре ђај за бло ки ра ње ме -
ђу о со вин ског ди фе рен ци ја ла (за кре -
та ње на пред на дру гој осо ви ни, а у
зад њем хо ду на тре ћој).

Бит на ква ли та тив на раз ли ка ход -
ног де ла „ла за ра 2” и „ла за ра 1” је сте
уград ња не за ви сног ве ша ња осо ви на
точ ко ва, по мо ћу опру га са на мо та јем,
про гре сив ног ти па, у ком би на ци ји са
хи дра у лич ним амор ти зе ри ма на сва кој
по лу о со ви ни (ти па Mac Pherson – дво -
кра ки тро у гла сти ослон ци осо ви на).
Оги бље ње обез бе ђу је мак си мал но
осо вин ско оп те ре ће ње од 7.000 kg,
што под ра зу ме ва да во зи ло са та квим
ход ним де лом мо же да бу де те шко до
56 t, за чим објек тив но не ма по тре бе. 

Точ ко ви су алу ми ни јум ски, дво -
дел ни (10×20), са гу ма ма Michelin
14.00 R20 tubeless, ши ро ког про фи ла
(RUN FLAT: ATR Tyron International).
Упра вља њем пре ко пр ве две осо ви не
точ ко ва оства ру је се за о крет во зи ла

јој во зи. При ти сак се јед но став но и
бр зо по де ша ва. На точ ко ви ма по сто је
и стан дард ни вен ти ли за упум па ва ње
ва здух спо ља. Са пне у мат ским си сте -
мом је у спре зи и уре ђај за кон тро лу
пне у мат ске бло ка де ди фе рен ци ја ла. 

У скло пу точ ко ва су пне у мат ске
диск-коч ни це. По моћ на руч на коч ни -
ца са опру га ма де лу је на зад ња два па -
ра точ ко ва. Угра ђен је и ан ти-блок си -
стем ко че ња точ ко ва – ABS, ко ји пре -
ко шест сен зо ра кон тро ли ше функ ци -
ју си сте ма. Во зач упра вља во зи лом
пре ко по де си вог во ла на, уз по моћ хи -
дра у лич ног сер во-уре ђа ја.

Во зи ло мо же да се пре во зи тран -
спорт ним ави о ни ма и хе ли коп те ри ма,
без огра ни че ња. Тран спор то ва ње же -
ле зни цом мо гу ће је ва го ни ма ти па 9 и
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ра ди ју са 10 ме та ра. Точ ко ви, у слу ча ју
да бу ду по го ђе ни из стре љач ког на о -
ру жа ња, мо гу да на ста ве во жњу још
не ко ли ко де се ти на ки ло ме та ра.

Зна ча јан сег мент ход ног уре ђа ја
је сте цен трал ни си стем за ре гу ла ци ју
при ти ска ва зду ха у пне у ма ти ци ма –
CTIS(Central Tyre Inflation System), од
0,19 до 4,8 ба ра, ко јим ру ку је во зач са
сво га ме ста, по де ша ва њем при ти ска
од го ва ра ју ћој под ло зи те ре на по ко јем
се во зи ло кре ће. Елек трон ским уре ђа -
јем во зач кон тро ли ше и по де ша ва
при ти сак у че ти ри раз ли чи та ре жи ма
ра да или у ау то мат ском ре жи му по де -
ша ва ња у од но су на по вр ши ну по ко -

10, пре ма стан дар ди ма STANAG 2832,
III из да ње, о огра ни че њи ма га ба ри та
и ма се во зи ла ко ја се тран спор ту ју же -
ле зни цом. Во зи ло има ку ке за ву чу, по -
ди за ње и оправ ке пре ма од го ва ра ју -
ћим стан дар ди ма STANAG.

На о ру жа ње 
У си сте му на о ру жа ња на ла зе се

ау то мат ски топ 30 mm М-86, ко ак си -
јал ни ми тра љез 7,62 mm М-86, си стем
за по лу а у то мат ско во ђе ње ПОР
9М14М-2Т/2Ф „ма љут ка“, са два
усме ра ча, и ау то мат ски ба цач гра на та
82 mm М-79 са че ти ри лан се ра, што

Возачев поклопац и купола



„ла за ра 2” чи ни ви ше на мен ским
оклоп ним во зи лом (МRАV). 

Ау то мат ски топ 30 mm М-86 на ме -
њен је за га ђа ње, са ме ста и у по кре ту,
коп не них ци ље ва, а и ла ких ОБВ, хе ли -
коп те ра, ави о на и дру гих ле те ли ца са
ма њим бр зи на ма. Раз ви јен је на ба зи
ру ског АК-230, ко ји ко ри сти му ни ци ју
30×210 ми ли ме та ра. Са јед но стру ким је
хра ње њем, а оп ци о но са дво стру ким.
Топ функ ци о ни ше ко ри шће њем ба рут -
них га со ва, са ка ден цом га ђа ња је ди нач -
ном и ра фал ном паљ бом, бр зи ном 550-
650 мет./мин, на ефи ка сној да љи ни про -
тив ци ље ва на зе мљи до 3.300 m, а у ва -
зду ху до 2.500 ме та ра. 

У бор бе ном ком пле ту има 200 ме -
та ка (+50 за си стем дво стру ког хра ње -
ња, оп ци о но), од че га 150 ра зор них и
50 пан цир них. Оки да ње то па је елек -
трич но, а за пи ња ње хи дра у лич но (из у -
зет но ма ну ел но). Топ је ма се 198 ки ло -
гра ма. Ка нал це ви је хро ми ран. Топ
има еле ва ци ју од –7° до + 65°, а хо ри -
зон тал но по ље деј ства 360°. На рас по -
ла га њу је не ко ли ко вр ста ме та ка: ме -
так са ви со ко ек спло зив ном за па љи вом
ко шу љи цом М-68 (HEI), ме так М-87 са
пан ци р ним про јек ти лом и вол фрам пе -
не тра то ром (АР/АРС про би ја 40 mm
RHA окло па под 90º/1.000 m), ме так 
М-88 са ве жбов ном ча у ром (TP). У раз -
во ју је и му ни ци ја са пр о гра ма бил ним

пр о јек ти лом и суб про јек ти ли ма ти па
ABM/AHEAD по де сна за деј ство по ле -
те ли ца ма или во ђе ним ра ке та ма, са
број ним суб про јек ти ли ма (ме тал ним ку -
гли ца ма или игли ца ма), што ре гу ли ше
бли зин ски упа љач про јек ти ла, ства ра ју -
ћи при екс пло зи ји ку пу или диск од суб -
про јек ти ла ис пред ци ља. Та ко ђе, фи на -
ли зу ју се и по тка ли бар ни про јек тил са
стре ла стим је згром ти па APFSDS.

Ко ак си јал ни ми тра љез М-86 
7,62 mm на ме њен је при мар но за деј -
ство по жи вој си ли и лов ци ма тен ко ва
са РПГ, по слу га ма те шких ми тра ље за и
дру гим ма ло ра змер ним ци ље ви ма у
сла би јим за кло ни ма, тран спорт ним во -
зи ли ма и не за шти ће ним објек ти ма.
Ефи ка сан до мет је 1.000, а крај њи
3.800 метара. У ком пле ту се на ла зи
2.000 ме та ка 7,62х51 mm, обич них и
пан цир но-за па љи вих, сме ште них у че -
ти ри кон теј не ра од по 500 ме та ка.
Кон теј не ри се на ла зе у сан ду ку за му -
ни ци ју, ка ко би се омо гу ћи ло фор ми ра -
ње ре де ни ка и не пре кид на функ ци ја
га ђа ња ми тра ље за, док се бор бе ни
ком плет не ис пра зни. Ми тра љез је
мон ти ран на кро ву ору жне плат фор ме.

Уво ђе ње ре де ни ка вр ши ни шан џи ја са
де сне стра не руч но, а за тим ма ну ел но
за пи ње за тва рач за уво ђе ње пр вог
мет ка.

Уре ђај за из ба ци ва ње дим них ку -
ти ја 82 mm М-79 (скра ће но БДК) има
2×2 лан се ра. Ге не ри ше дим ну за ве су
у оп се гу до 100 m, ши ри не 100 m у
прав цу усме ре ног то па. Мо же да из -
ба ци две или све че ти ри дим не ку ти је
у исто вре ме. У ре зер ви су че ти ри
дим не ку ти је.

Си стем за лан си ра ње и по лу а у то -
мат ско во ђе ње ПОР ти па 9М14-2М (са
до дат ним прет пу ње њем и ку му ла тив -
ном бо је вом гла вом, про бој но сти 600
mm окло па +ЕРО, а но ви ји мо де ли 720
mm +ЕРО), 9М14-2Т са тан дем ку му ла -
тив ном бо је вом гла вом (про бој ност 800
mm окло па +ЕРО), и 9М14-2Ф (са осам
ки ло гра ма ТНТ екс пло зив ног пу ње ња и
тер мо ба рич ним деј ством по твр дим
објек ти ма). На усме ра чи ма У-10 су две
ра ке те, а две су у ре зер ви. Мо гу да се
ко ри сте и ра ке те 9М14-П1/П1Б1 ра ни је
про из вод ње. Оп ци о но се ра чу на и на
са вре ме не ра ке те 3. ге не ра ци је – „кор -
нет” и „бар нер”.

Си стем за 
упра вља ње ва тром 
Са вре ме ни ин те гри са ни си стем за

упра вља ње ва тром (СУВ) има не ко ли ко
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У си сте му на о ру жа ња на ла зе се
ау то мат ски топ 30 mm М-86, ко ак си -
јал ни ми тра љез 7,62 mm М-86, си -
стем за по лу а у то мат ско во ђе ње
ПОР 9М14М-2Т/2Ф „ма љут ка”, са
два усме ра ча, и ау то мат ски ба цач
гра на та 82 mm М-79 са че ти ри лан -
се ра, што „ла за ра 2” чи ни ви ше на -
мен ским оклоп ним во зи лом (МRАV).

СИ СТЕМ НА О РУ ЖА ЊА

Купола „лазара 2” М-91–ЕII



зна чај них под си сте ма: оп то е лек трон -
ски си стем (ОЕС) за ефи ка сно осма -
тра ње и ни ша ње ње да њу и но ћу, уре -
ђај за упра вља ње на о ру жа њем при га -
ђа њу са ме ста и у по кре ту, ди ги тал ни
ба ли стич ки ра чу нар и ла сер ски да љи -
но мер. Сви ба ли стич ки па ра ме три
про јек ту ју се пре ко ви део-про це со ра
на екра ну ни шан џи је и ко ман ди ра. 

У осно ви СУВ има два мо ду ла: мо -
дул ни шан џи је и мо дул ко ман ди ра, тј.
дво стру ки ре жим ра да, ко ји омо гу ћу је
ко ман ди ру да има при о ри тет у од но су
на ни шан џи ју, да ау то мат ски усме ра -
ва ОЕС ни шан џи је и оруж је, топ и ми -
тра љез, и да га ђа са сво га ме ста. У том
слу ча ју ко ман де ни шан џи је се ау то -
мат ски ис кљу чу ју.

Елек трич ни уре ђај за на во ђе ње
ку по ле и то па/ми тра ље за (оп ци о но
ста би ли за тор за обе рав ни) омо гу ћу је
на во ђе ње ку по ле по ази му ту 360º, а
то па по вер ти ка ли од –7º до +65º, бр -
зи ном по ази му ту 55º у се кун ди, по
еле ва ци ји 30º у се кун ди, a ма ну ел ним
пу тем са јед ним окре том ру чи це 12º
ку по ле и 5º то па. Га ђа ње је бло ки ра но
ако је ку по ла уко че на или су отво ре ни
по клоп ци на кро ву по сад ног оде ље ња. 

Оп то е лек трон ски си стем ни шан -
џи је на ме њен је за от кри ва ње ци ље ва,
ме ре ње да љи не до ци ља и ни ша ње ње.
За днев ни ка нал има те ле скоп ску
спра ву (уве ћа ње 12 пу та и 4 пу та , вид -
но по ље 80º×60º) са ка ме ром CCD TV
ви со ке ре зо лу ци је (ши ро ко вид но по -
ље 46º, уско 5º). За ноћ не усло ве ко ри -
сти тер мал ну ка ме ру (вид но по ље
4,60×3,70, та ла сни оп сег 7,5–13,5 μm).
Ла сер ски да љи но мер, без бе дан за
очи, ме ри да љи не до 4.000 ме та ра.
Угра ђен је и по моћ ни оп тич ки днев ни

ка нал за ни ша ње ње при га ђа њу из то -
па и ми тра ље за, у слу ча ју от ка за елек -
тро ни ке. Ни шан џи јин ОЕС обез бе ђу је
ни шан ску ли ни ју у свим усло ви ма и у
во жњи. Ме ха нич ки по ве зан је са са но -
са чем ору ђа, а елек трон ски са сен зо ри -
ма по ло жа ја ору ђа. Тач ност ни ша ње ња
је ис под јед ног хи ља ди тог. Тај си стем
са др жи упра вљач ки па нел ни шан џи је са
мул ти функ ци о нал ним екра ном.

Ко ман ди ров ОЕС омо гу ћа ва му да
мо же не сме та но да па но рам ски осма -
тра око ли ну, у то ку да на и но ћи, по мо -
ћу ин те гри са них оп тич ких и оп то е лек -
трон ских сен зо ра. Опре мљен је днев -
ним ка на лом са CCD TV ка ме ром и оп -
то е лек трон ским днев но-ноћ ним тер -
мал ним ка на лом са ка ме ром. Си стем се
по ме ра не за ви сно од по ло жа ја глав ног
ору ђа, а оп ци о но мо же да се ста би ли -
зу је у обе рав ни. Има и ре жим кре та -
ња упа рен са кре та њем ору ђа, од но -
сно, омо гу ћу је по рав на ва ње ли ни је
осма тра ња и ли ни је ни ша ње ња, тј.
функ ци ју над зо ра ра да ни шан џи је. Ка -
да ко ман дир пре у зи ма функ ци ју ни -
шан џи је, ко ри сти соп стве ни па нел за
кон тро лу и ко манд ни блок за упра вља -
ње. Ако је ак ти ви ран дубл си стем, ко -
ман де ни шан џи је су ис кљу че не, а ре -
жим ра да при ка зу је се на екра ну (ди -
мен зи је 10’’). У слу ча ју от ка за елек -
трич ног на во ђе ња, пре ла зи се на ма ну -
ел ни на чин.

Цен трал ни елек тр он ски ба ли стич -
ки ра чу нар ин те гри ше, кон тро ли ше и
упра вља це ло куп ним си сте мом на о ру -
жа ња и пра те ћим уре ђа ји ма ко ји су од
зна ча ја за ау то мат ско га ђа ње. Цен -
трал ни ком пју тер је ди ги тал ни си стем
ко ји из вр ша ва софт вер ску при ме ну си -
сте ма за упра вља ње ва тром. Има ко му -

ни ка циј ске ин тер феј се пре ко ко јих ау -
то мат ски пре но си по дат ке це ло куп ног
си сте ма на о ру жа ња и пра те ћих под си -
сте ма. Ра чу нар обез бе ђу је по треб ну ве -
ро ват но ћу по га ђа ња по за да тим зах те -
ви ма за сва ко по је ди нач но ору ђе. Ау то -
мат ски из ра чу на ва ба ли стич ке ал го рит -
ме на осно ву при ку пље них ула зних па -
ра ме та ра. На осно ву ба ли стич ких про -
ра чу на ау то мат ски усме ра ва ору ђе.
Обез бе ђу је ау то мат ску раз ме ну по да -
та ка из ме ђу ни шан џи ји ног и ко ман ди -
ро вог кон трол ног па не ла и са ОЕС од -
ре ђи ва ња ци ља. Исто вре ме но, обез бе -
ђу је ко нек ци ју са ко манд но-ин фор ма ци -
о ним си сте мом КИС пре ко стан дард ног
си сте ма ко му ни ка ци је.

Ко манд но-ин фор ма ци о ни
си стем
Уо би ча је на ин тер на ци о нал на

озна ка C4I, од но сно си стем за ко ман -
до ва ње, кон тро лу, ко му ни ци ра ње, ра -
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Про то тип во зи ла „ла зар 2”, као и „ла зар 1”, ни је ам фи би ја, што је не до ста -
так о ко ме тре ба да се во ди ра чу на, ка да је реч о ла ким бор бе ним во зи ли ма за
по тре бе Вој ске Ср би је, јер те ри то ри ја на ше др жа ве пред ста вља хи дро чвор
Евро пе, са ви ше од 1.680 km плов них ре ка и ка на ла, ви ше од 3.500 km не плов -
них реч них во до то ко ва, са број ним је зе ри ма и риб ња ци ма. По тре ба за са вла -
да ва ње во де них пре пре ка, у слу ча ју за ру ша ва ња мо сто ва, из би ло ко јих раз ло -
га, си гур но мо же би ти при сут на у од ре ђе ним си ту а ци ја ма. Исти на, пре ком по -
но ва ње „ла за ра 2” у ам фи биј ско во зи ло ве ро ват но би по ве ћа ло ње го ву це ну за
25 од сто. До ду ше, ви ше ти по ва нај но ви јих ОБВ точ ка ша на За па ду не ма ју ам -
фи биј ска свој ства, по себ но уко ли ко су им ма се из над 25 то на.

НЕ МА АМ ФИ БИЈ СКА СВОЈ СТВА

чу нар ску об ра ду по да та ка и оба ве -
шта ва ње (из ви ђа ње), раз ви јен је за
по тре бе че те оклоп них и ме ха ни зо ва -
них са ста ва, а мо же да се при ме њу је и
у здру же ним са ста ви ма дру гих ро до ва
вој ске до ни воа ба та љо на. „Ју го им -
порт – СДПР” ушао је у раз вој ко манд -
но-ин фор ма ци о ног си сте ма (КИС) у
окви ру мо дер ни за ци је тен ка 
М-84АБ1, а пр ви пут је успе шно де -
мон стри ран 2005. го ди не.

Ко манд но-ин фор ма ци о ни си стем
обез бе ђу је ин фор ма тич ко-тех нич ку
по др шку у пла ни ра њу и из во ђе њу
бор бе них ак тив но сти. Ин те гри сан је
са уре ђа ји ма за ко му ни ка ци ју у VHF
оп се гу, пре ко ко јих се оба вља не са мо

Уређај за међусобну комуникацију ICD и CCU



пре нос по да та ка, већ и еле мен ти ин -
тер о пе ра бил но сти, ко ји омо гу ћу ју раз -
ме ну по да та ка пре ко раз ли чи тих уре -
ђа ја за ко му ни ка ци је (Jaguar, THALES ili
HARRIS).

КИС омо гу ћа ва ау то мат ску раз ме -
ну по да та ка о по ло жа ју не при ја те ља и
бор бе них во зи ла, а и ти пич не по ру ке
за раз не бор бе не си ту а ци је. Та ко ђе, на
зах тев прет по ста вље ног, са оп шта ва
по дат ке о ни воу за ли ха му ни ци је и го -
ри ва за сва ко бор бе но во зи ло, број но
ста ње рас по ло жи вих чла но ва по са де,
тех нич ку ис прав ност во зи ла и ње го ву
опе ра тив ну спрем ност...

Апли ка ци је КИС-а мо гу да се ко -
ри сте у два ре жи ма ра да: ре жим пла -
ни ра ња и бор бе ни ре жим. Сли ке се
при ка зу ју у два мо да: при каз 2D – на
рав ни и 3D – при каз у про сто ру.

КИС са др жи уре ђај за по зи ци о ни -
ра ње и ори јен та ци ју во зи ла (УПОВ) на
ба зи GPS си сте ма. Уре ђај омо гу ћа ва
на ви га ци ју и по зи ци о ни ра ње у свим
вре мен ским, те рен ским и бор бе ним
усло ви ма. Ба за по да та ка у КИС-у има
сим бо ле и гра фич ки дис плеј, ко ји при -
ка зу је ди ги тал ни об лик те ре на и опе -
ра тив них си ту а ци ја бор бе них во зи ла
че те на елек трон ској ма пи.

Во за чев си стем 
осма тра ња и на ви га ци је
Во за чев оп то е лек трон ски (ОЕ) си -

стем обез бе ђу је по бољ ша ну ви дљи -
вост и пре глед ност око ли не во зи ла,

та ко што при ка зу је сли ку те ре на ис -
пред, иза и са стра на во зи ла. За то су
му на рас по ла га њу: три ши ро ко у га о на
пе ри ско па ис пред, за днев ну све тлост;
па но рам ска тер мо ви зиј ска ка ме ра за
осма тра ње ис пред во зи ла; па но рам ска
CCD TV ка ме ра за днев ну све тлост, мон -
ти ра на на пред њој стра ни, а от пор на на
ви бра ци је пре ма MIL STD 810G и удар
500G ± 50; тер мо ви зиј ска не хла ђе на ка -
ме ра на пред њој стра ни, са вид ним по -
љем 36º x 27º, та ла сног оп се га 8–14 μm;
ин фра цр ве на днев но-ноћ на ка ме ра
(CCD IR), мон ти ра на на зад њој стра ни
во зи ла (вид но по ље 52º); две боч не днев -
не ка ме ре мон ти ра не на кро ву, де сно и
ле во; ви део-кон трол на је ди ни ца и је ди -
ни ца за при каз сли ке на дис пле ју са три
ка на ла за ви део при каз. На тај на чин
оси гу ра ва се бо ља ви дљи вост не по сред -
ног окру же ња во зи ла и по ве ћа ва без -
бед ност да њу и но ћу. Во зач рас по ла же
са два LCD мо ни то ра за при каз ви део-
сли ке и дис плеј LCD, за при каз ау то-те -
ста ста ња во зи ла.

Во за чев под си стем за на ви га ци ју
са сто ји се од оја ча ног PDA ра чу на ра,
опре мље ног GPS при јем ни ком и софт -
ве ром за на ви га ци ју. Си стем при ка зу је
по зи ци ју во зи ла на ди ги тал ној ма пи,
про ра чун уда ље но сти до за да тог ци ља
кре та ња, по ло жај раз ли чи тих то по -
граф ских обје ка та, оп ци је уве ли ча ва ња
или уда ља ва ња сли ке (zoom-in/out) и по -
ло жај соп стве них и про тив нич ких сна га.

Спе ци јал ни уре ђа ји 
У „ла за ру 2” ин ста ли ра ни су број -

ни спе ци јал ни уре ђа ји у скло пу основ -
них де ло ва во зи ла. По ред на ве де них,
по сто је и: ви со ко фре квент ни ра дио-
уре ђај (30-88 MHz) са цен трал ном је -
ди ни цом у во зи лу за ин тер ну ко му ни -
ка ци ју и ве зе са пот чи ње ним и прет по -
ста вље ним, за тим си стем вен ти ла ци је
(про јек то ван у скла ду са MIL-STD-1472),
који обез бе ђу је вен ти ла ци ју ва зду ха у
по сад ном про сто ру, у ви си ни гла ва чла -
но ва по са де (25 m³/h по јед ном чла ну и
бр зи ну стру ја ња ма њу од 0,15 m/s), па
си стем НХБ ко лек тив не за шти те по са -
де, те си стем за кли ма ти за ци ју и гре ја -
ње по са де (тип Chiler, фре он, во да, ва -
здух) са елек трон ском кон трол ном је -
ди ни цом и ком пре со ром R 134a (оп ци -
о но мо же да се угра ди и тзв. сплит си -
стем, тј. ин ди ви ду ал на кли ма ти за ци ја
за сва ког чла на по са де). 

По ред то га, са др жи и је ди ни цу за
гре ја ње – до дат ну (ка па ци тет гре ја ња
23 kW) и уре ђај за ау то мат ску де тек -
ци ју и га ше ње по жа ра, ко ји ау то ном но
ре а гу је на по ја ву по жа ра у мо тор но-
тран сми си о ном оде ље њу. Има и че крк
са ви тлом, сај лом (60 m) и ку ка ма за са -
мо и звла че ње или из вла че ње дру гих
во зи ла, те елек тро у ре ђај на по на од 24 V,
ко ји са др жи ви ше де ло ва ко ји ма се
обез бе ђу је функ ци о ни са ње по је ди нач -
них под си сте ма и рад по са де у днев -
ним и ноћ ним усло ви ма.

У да љем раз во ју фа ми ли је во зи ла
„ла зар 2” пред ви ђа се не ко ли ко на мен -
ских вер зи ја, осим основ них – ОТ/БВП,
са ви ше ком би на ци ја на о ру жа ња: са -
мо ход но ар ти ље риј ско ору ђе ве ћег ка -
ли бра, плат фор ма за ра кет не си сте ме
и ло ги стич ка во зи ла.

Ка ко је „ла зар 2” на вр шио сво ју
пр ву го ди ну, на да мо се да ће и ње гов
пла сман на ино стра ном тр жи шту би ти
успе шан. Би ло би још бо ље ка да би и
Вој ска Ср би је при ми ла у 2015. го ди ни
ма кар јед ну че ту тих во зи ла (уко ли ко
бу де усво је на нул та се ри ја). То би си -
гур но окре пи ло на ду на ше вој ске да,
ко нач но, ње на оклоп на во зи ла бу ду
мла ђа од ве ћи не офи ци ра, што, на жа -
лост, да нас ни је слу чај. ƒ

Ми лoсав Ц. ЂОР ЂЕ ВИЋ
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Десет хеликоптера „драгонфлаја”, израђени у британском „Вестленду”, примљени су 
марта и априла 1954. године. Они су били основа за формирање прве хеликоптерске
ескадриле ЈРВ, а за командира те нове јединице одређен је капетан прве класе Никола
Јовић, који је био први југословенски војни пилот хеликоптера. У евиденцију ЈРВ те
летелице уведени су под бројевима од 11501 до 11510. Током 13 година службе под 
југословенским ознакама, С-51 су остварили више од 10.000 часова налета.
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Руски емигранти, који су отишли
из отаџбине после пораза белих
у грађанском рату, имали су изу-

зетно снажан утицај на развој авијаци-
је у САД. Једно од најважнијих имена
из „славенске” школе био је конструк-
тор Игор Сикорски, који је у време Пр-
вог светског рата пројектовао највећи
савремени авион „иља муромец”. Из-
међу два светска рата водио је фирму
која је на почетку наслова носила ан-
гликанизовано презиме руског кон-
структора „Sikorsky”. 

Словенска школа
Сикорски се посебно занимао за

летелице са ротором. Међутим, његов
први покушај у тој области из 1908.
није полетео. Током своје каријере Си-
корски, ипак, није заборавио своју пр-
ву љубав и када јој се тридесет година
касније вратио, занемарио је авионе.
Под његовим вођством 1939. године
полетео је први амерички хеликоптер.
Уследило је усавршавање пројекта, ко-
је је јануара 1942. године довело до
прототипа модела ВР-316. У серијску
производњу ушао је 1944. године под
војном ознаком R-4, као први хеликоп-
тер у свету уведен у наоружање. У за-
вршници Другог светског рата двосе-
ди R-4 послужио је у првим акцијама
извлачења оборених пилота. Од 1945.
године у војној служби био је побољ-
шани R-6А. 

Истовремено, Сикорски је радио
на пројектовању веће летелице VS-372
са звездастим мотором Р-985АН-5 од
450 КС, наслеђеним од R-4. Два члана
посаде седела су у „застакљеној” каби-
ни са рамовима. Први прототип XR-5
полетео је 18. августа 1943. године. У
наоружање је уведен фебруара 1945.
године у предсеријској подваријанти
YR-5A, а затим као YR-5E за обуку, па
као R-5A и R-5D и морнарички ХО2С-1
за службу трагања и спасавања (СТС).

Сикорски је искористио развојни
потенцијал VS-372 као основу за че-
твороседу модификацију са већим
пречником ротора, названу S-51. По-

сле првог лета, 16. фебруара 1946,
уследиле су наруџбине војних и цивил-
них корисника. Примарна намена S-51
била је одржавање везе и превоз ра-
њеника. Путничка кабина имала је че-
тири седишта – за једног пилота и три
путника. Унутар тог простора могао се
сместити један рањеник на носилима.
Два рањеника на носилима превожена
су у гондолама које су се качиле на
бочним страницама кабине. Мали про-
стор за пртљаг или пошту смештен је
иза мотора. 

Конструкција S-51 подељена је у
три дела, која су засебно израђивана.
Кабина (дужина 254 mm, ширина 1.420 mm
и висина 1.350 mm) и репни конус би-
ли су монокок конструкције, а цен-
трални део чиниле су заварене челич-
не цеви које су носиле мотор, редук-
тор и два резервоара за гориво. Кра-
кови носећег ротора били су мешови-
те конструкције – од метала, ламини-
раног дрвета са пресвлаком. Накнадно
је освојена производња потпуно ме-
талних кракова. 

У наоружање америчке војске 
S-51 уведен је под ознаком R-5F. Дубо-
ка реорганизација америчких оружа-
них снага 1948. године довела је до
стварања РВ као самосталног вида
оружаних снага. Промену је пратило
увођење новог система означавање
технике и од тада је префикс за хели-

коптере „H” и у складу са тим R-5F пре-
именован је у H-5F. У то време уследи-
ле су набавке H-5G с дизалицом на ле-
вом боку за службу СТС и H-5H са
пловцима. За потребе америчке ратне
морнарице наручени су S-51 за одржа-
вање везе, превоз људи и материјала и
СТС под ознакама вида HO3S-1/S-2.
Укрцавани су на носаче авиона, бојне
бродове, разараче и ледоломце. Мор-
нарички пилоти имали су част да де-
цембра 1946. године буду први који су
летели изнад Антарктика. Маринци су
1948. године са HO3S-1 попунили свој
први хеликоптерски сквадрон. 
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Осим у матичном погону „Сикорског”, S-51 је израђиван, по лиценци, и
у британском „Вестланд еркрафту” (Westland Aircraft). У освајању производ-
ње Британци су модификовали пројекат и применили су нека домаћа реше-
ња и јачи мотор Alvis Leonides од 500 и 550 КС КС. Први „Вестланд-Сикор-
ски” WS-51 полетео је 5. октобра 1948. године. Обичај британских оружа-
них снага је да летелице носе имена, па је WS-51 постао „драгонфлај”
(Dragonfly – вилин коњиц).

За извоз су у „Вестленду” производили две подваријанте WS-51 Mk1A са
британским мотором и Мк1Б са америчким мотором R985-AN4 од 450 КС. У
тој фирми произведено је 159 примерака WS-51, укључујући десет комада за
Југословенско ратно ваздухопловство (ЈРВ). 

Осим у војној служби, S-51 није се пробио на цивилном тржишту, због
превисоке цене у односну на конкуренте. Његова продајна цена од 48.500 до-
лара била је двоструко већа од „беловог” модела 47 и „хилера” 360, који су по-
стали знатно популарнији и, за разлику од S-51, лете и даље у стотинама при-
мерака.

БРИТАНСКА МОДИФИКАЦИЈА

ПилотПилотии C-51 C-51 створилистворили сусу
хеликоптерскехеликоптерске јединицејединице ЈРВЈРВ
((МЦМЦ „„ОдбранаОдбрана”)”)



Прву проверу стварних вредно-
сти S-51 прошао је у Корејском рату.
Хеликоптер се показао као изузетно
средство у првом реду за евакуацију
рањеника и извлачење оборених пи-
лота. Само за шест месеци – од лета
до зиме 1950. године – превезено је
1.360 рањеника са осам HO3S-1 из
ескадриле морнаричке пешадије
VMO-6. Почетна искуства утрла су
пут све широј примени хеликоптера у
рату и у тој мисији S-51 имао је важну
историјску улогу. Већ у Кореји појавио
се већи S-55 за превоз до 10 људи. 

Превазиђени S-51 задржао се у
производњи до 1951. године, када је
завршена монтажа последњег 220.
примерка. Педесетих година S-51 ко-
ришћен је у америч-
ким оружаним снага-
ма за обуку пилота и
СТС. Из наоружања је
повучен 1957. године.

Набавка
Почетна иску-

ства са применом хе-
ликоптера у Кореј-
ском рату привукла су
велику пажњу у Ко-
манди ЈРВ у Земуну.
Процењено је да би
требало што пре на-
бавити нову технику
за формирање хели-
коптерских јединица у
ЈРВ. Зато је већ 1951.
године затражена по-
нуда „Вестленда” за
набавку 10 или 20 ко-

мада. У том тренутку планирана је на-
бавка комерцијалним каналима, али је
већ пред крај 1951. године отворена
могућност да се попуна новим сред-
ствима ратне технике обезбеди преко
MDAP – програма војне помоћи фи-
нансираног из америчког буџета. На
предлог југословенске стране на листу
средстава предвиђених за пријем пре-
ко MDAP стављени су хеликоптери, па
се одустало од комерцијалне набавке.

Осим технике било је потребно
да се обезбеди и кадар за попуну прве
хеликоптерске јединице. За курс обу-
ке у САД изабрани су пилоти из 119.
пука. Он је у то време користио тро-
моторне „јункерсе” Ју-52, двомоторне
„лисунове” Ли-2 и „авро ансоне” и ави-
оне за везу „поликарпов” По-2. Једи-
ница за превоз људи и материјала и
одржавање везе била је природан из-
бор за пријем хеликоптера, који у то
време још нису имали јасно дефиниса-
но место у ЈРВ. 

Пилоти Никола Јовић и Никола
Ђорић прошли су од јануара до априла
1953. године у САД курс обуке за пи-
лоте хеликоптера у бази Сан Маркос у
Тексасу, у 3585. вингу за обуку пилота
авиона за везу и хеликоптера (3585th
Pilot Training Wing (Liaison-Helicopter).
На обуци су летели на хеликоптерима
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Хеликоптери C-51 били су захтевни за одржавање јер се радило о једној од
пионирских летелица са ротором која је „патила” од кратких ресурса виталних
агрегата и релативно честих отказа („Крила армије”)

На левој бочној страни С-51 је имао
дизалицу која је коришћена у трагању
и спасавању („Крила армије”)

Видно одушевљени војници ЈНА по први пут осетили су моћ ротора у по



H-13 (војна ознака за Bel 47 (види „Ар-
сенал” 80) и H-19 (Sikorskу 55, види
„Арсенал” 16).

Из мисије ЈНА у Вашингтону је
фебруара 1953. године послат теле-

грам у Београд са потписом генерал-
мајора Данила Лекића у којем се пре-
поручује набавка H-13, као летелице за
обуку и H-19 за превоз до 10 људи.
Отворено је препоручено да се не наба-
вља H-5, односно „сикорски 51”, јер се
више не производи. Касније је било још
порука о проблемима који би могли на-
стати у снабдевању резервним делови-
ма ако се узме H-5 и о недостацима те
летелице који су се показали у пракси.

Став о томе да је H-5 превазиђен
није утицао на коначну одлуку о избору
технике јер је она утврђивана у проце-
дурама на које су утицали разни разло-
зи укључујући и економске интересе
америчких савезника. Британци су же-
лели да обезбеде додатни посао за „Ве-
стленд”, финансиран из америчког бу-
џета, па је на листу MDAP ушло десет
примерака „драгонфлаја” у подваријан-
ти S-51 Mk1B, са мотором R985-AN4.

Оснивање прве 
хеликоптерске ескадриле
Командна ЈРВ добила је обавеште-

ње да се припреми за долазак 10 лете-
лица. У саставу 119. ваздухопловног

транспортног пука, који је у то време
кроз MDAP примио 20 авиона C-47
Dakota, формирана је хеликоптерска
ескадрила. У складу са тадашњом
праксом да ескадриле носе редни број
унутар пука, требало је да се формира
5. ваздухопловна ескадрила (хеликоп-
терска). Према документима Команде
ЈРВ из тог доба, види се да је од почет-
ка коришћен назив 27. ваздухопловна
ескадрила (хеликоптерска).

Јединице пука биле су на аеродро-
му у Земуну, али је због растерећења
аеродрома у главном граду, одлучено
да се хеликоптери сместе у Панчеву.
За командира нове јединице одређен
је први југословенски војни пилот хе-
ликоптера капетан прве класе Никола
Јовић, који је добио и стручну квалифи-
кацију наставника летења на новој тех-
ници. Наредбом из августа 1953. годи-
не, Јовић и још два пилота постали су
језгро за нову ескадрилу. До децембра
је у ескадрили прикупљено седам пи-
лота из разних јединица ЈРВ, који су у
прелазном периоду пре пријема на-
менске технике одржавали тренажу у
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олетању хеликоптера (МЦ „Одбрана”, Павичевић)

Хеликоптери С-51 после пријема 1954. године на аеродрому Земун (МЦ „Одбрана”)



летењу на школским двоседима „аеро-
2”. Авиони за тренажу позајмљивани
су из 57. тренажне ескадриле, која се
као и 27. ескадрила налазила на аеро-
дрому Панчево. Авиони су враћени
марта 1954. године и тежиште рада
ескадриле било је на припреми за ко-
начан прелазак на С-51. 

У међувремену, С-51 су већ лете-
ли са ознакама ЈРВ. На аеродрому у Зе-
муну од марта до 28. априла 1954. го-
дине примљени су хеликоптери са фа-
бричким ознакама у секвенци од
WA(H)95 до WA(H)104. У евиденцију
ЈРВ уведени су под бројевима од 11501
до 11510. Привремено, техника је во-
ђена у 170. заводу за оправку авиона
(касније завод „Јастреб”) на земунском
аеродрому. 

Никола Јовић добио је задатак да
прикаже С-51 пред маршалом Титом
и високим руководиоцима, који су 31.
марта 1954. дошли на аеродром у Ба-
тајници како би видели летелице при-
мљене преко MDAP-а. Пилоти мла-
зних ловаца-бомбардера F-84G „тан-
дерџет” били су „звезде” програма.
После прелета 12 млазних авиона по-
летео је Јовић са С-51 и залебдио у
висини терасе зграде контролног
торња са које је Маршал Тито посма-
трао летачки програм. 

После „промоције” пред главоко-
мандујућим, Јовић се вратио послу пре-
обуке и формирања ескадриле. Из Зе-
муна је 18. маја 1954. пребачено у Пан-
чево свих десет С-51. Десет
пилота оспособљено је за
С-51 за извршавање зада-
така дању под повољним
метеоролошким условима.
Следећи корак у складу са
наменом хеликоптера била
је обука у слетању и полета-
њу са терена ограничених
размера. Број пилота 1955.
године порастао је на 15,
чиме је достигнут повољан
однос 1,5 пилота на једну
летелицу. 

Из састава 27. еска-
дриле фебруара 1955. годи-
не изузета су четири пило-
та и два С-51, број 11501 и

11508 и предата 122. хидроавијациј-
ској ескадрили, задуженој за одржава-
ње везе за потребе Ратне морнарице.
У мешовитом саставу ескадриле, која
је размештена у Дивуљама и аеродро-
му Сињ, осим С-51 били су хидроавио-
ни „бивер” (Beaver), „силанд” (Sealand)
и „аеро-2” и авиони за везу „рода”. 

Осам С-51, који су остали у Пан-
чеву, врло динамично су коришћени за
разне задатке везе и осматрања. То-
ком 1955. године просечан налет из-
ражен по летелици био је 130 часова,
а 1956. године чак 139 часова. 

15. јун 2014.30

Савезни геолошки завод, пре-
цизније његов сектор Б, задужен за
геолошко-рударска и нуклеарна ис-
траживања, прва искуства са аеро-
радиометријом и аеромагнетоме-
тријом у потрази за ураном стекао је
на С-51. Првим летовима претходи-
ла је 1957. обука стручњака у СССР-у
за аерорадиометрију, нарочито о на-
чинима рада на планинским терени-
ма. Осим сазнања о аерорадиоме-
тријској проспекцији, из СССР-а на-
бављен је први детектор АЦГМ-25 са
72 гајгер-милерова бројача. Врло те-
жак задатак била је уградња глома-
зног уређаја у С-51, мале носивости.
Такође, било је сложено планирање
летова и координација рада пилота
и техничара Завода јер је летелица
морала да са малом резервом снаге
лети прецизно дефинисаним мар-
шрутама изнад планина, на врло ма-
лим висинама. Радна висина лета би-
ла је око 50 m, а најповољнији резул-
тати остваривани су са 20 m лета. 

У радној сезони 1958. године
проведена је проспекција неких те-
рена у Србији и Македонији, за које
су већ постојала сазнања да су ура-
ноносни. За пробне летове одабрана
су подручја Старе планине, где се
знало да ће се пронаћи радиоактив-
ност и промене интензитета земљи-
ног магнетског поља. 

Уследили су летови изнад тере-
на, који су са геолошког становишта
процењени као потенцијални носио-
ци урана. То су били планина Селе-
шка у Македонији и простори цен-
тралне Србије. У летовима са С-51
откривено је неколико аномалија ра-
диоактивности, на пример у граниту
Букуље на локацији Паун стена и се-
диментима белановачког базена на
локацијама Каменац и Шљивица. 

Због дугог сезонског ангажова-
ња за задацима у саставу 27. еска-
дриле, формирано је наменско оде-
љење за проспекцију из ваздуха са
три С-51 и три пилота и 12 припад-
ника техничке службе. На основу по-
вољних резултата постигнутих са 
С-51 у Заводу су се одлучили за на-
бавку нових летелица АБ 47Ј. 

У ПОТРАЗИ ЗА УРАНОМ
ЈеданЈедан одод посебнихпосебних задатаказадатака заза пилотепилоте
СС-51: -51: превозпревоз ТитовеТитове штафетештафете
1956. 1956. годинегодине ((МЦМЦ „„ОдбранаОдбрана”)”)

Аеродром Земун, новембра 1960. године: 
C-51 и у позадини Нови Београд у изградњи. 
(МЦ „Одбрана”, Ковачев)



А коришћени су и у помоћи станов-
ништву. Зима 1956. године била је изу-
зетно хладна. Дунав се заледио па је ЈРВ
притекло у помоћ. Од 13. до 18. фебру-
ара су пилоти С-51 учествовали у акцији
разбијања леда и извлачили су цивиле
угрожене зимским невременом. 

Реорганизација вида
Дубока реорганизација ЈНА по пла-

ну „Дрвар”, проведена 1959. године, од-
разила се на 27. ескадрилу. Према но-

вом размештају једи-
ница је премештена
из Панчева на аеро-
дром у Земуну. 

У следећој фази
реорганизације ви-
да 1961. године
ескадрила поново се
„преселила”, овога
пута на Батајницу.
Исте године прену-
мерисане су све
ескадриле по новом
моделу са трозна-
менкастим ознака-
ма. Почетни број се-
дам додељен је хе-
ликоптерским једи-
ницама и бивша 27.
ескадрила постала
је 783. ескадрила. 

Почетком ше-
здесетих година хе-
ликоптери С-51 би-
ли су превазиђени. У
наоружање су уве-

дени С-55, британске производње, и
набављена је лиценца. Из СССР-а уве-
зени су Ми-4. Ипак, одлучено је да се
С-51 користе до истека ресурса, иако
је владала несташица резервних дело-
ва. Прегледи за продужетак ресурса,
тзв. IRAN (inspection and repair as
necesessary), поверени су заводу „Ја-
стреб” на аеродрому у Земуну. За ра-
дове на моторима био је задужен за-
вод „Орао”, а од 1961. године „Мома
Станојловић”. 

У то време тешкоће су изазивали
чести откази на моторима. Само 1961.
године шест пута је дошло до отказа
због продора уља у цилиндре мотора
преко осовине компресора. У команди
вида процењено је да је реч о пропу-
стима у заводу. Због недостатка мото-
ра је у подваријанту Р-985АН-5 пре-
прављено пет мотора Р-985-AN1/6 са
хидроавиона „бивер”. 

Удеси
Почетком шездесетих догодила

су се два удеса у којима су изгубљене
две летелице С-51. У првом случају 7.
јуна 1961. са Земуна је полетео С-51
број 11504, са поручником Миодрагом
Раничићем за командама и два офици-
ра путника. Када је код Жагубице пи-
лот наишао на ниске облаке, није оду-
стао од лета. Морао је да снизи виси-
ну па је закачио телеграфске жице. Је-
дан официр је умро на путу до болни-
це, а пилот и други путник преживели
су са тежим повредама. 

Због лоше видљивости у удесу 
9. јуна 1962. уништен је С-51 број
11502. Пилот, капетан прве класе Лука
Мирковић полетео је са аеродрома у
Батајници са једним официром, путни-
ком, у минималним метеоролошким
условима (QGO). Одмах после полета-
ња, на висини од 10 до 15 метара,
ушао је у маглу, изгубио оријентацију,
прешао у понирање и ударио у тло.
Путничка кабина се откинула и пилот
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ДИМЕНЗИЈЕ:
– пречник носећег ротора .............................. 14,97 m
– дужина .......................................................... 17,56 m
– висина ..............................................................3,76 m
МАСА:
– празан ........................................................... 1.859 kg
– нормална у полетању ................................... 2.559 kg
ПЕРФОРМАНСЕ:
– максимална брзина на нивоу мора ..............166 km/h
– брзина крстарења на 1.00 фита (305 m) ..... 111 km/h
– максимална брзина пењања коса ................ 0,55 m/s
– практични врхунац лета ............................... 3.500 m
– долет .............................................................. 496 km
– врхунац лебдења са утицајем земље........... 1.675 m
– врхунац летења без утицаја земље ............. 1.066 m
НОСИВОСТ:
– три члана посаде
– максимална носивост ..... до 410 kg (реална 285 kg)

терета или до три путника
ПОГОНСКА ГРУПА:
– Мотор „Прет енд Витни восп џуниор”

(Pratt&Whitney Wasp Junior) R-985-AN4, 
снаге 331 кW (450 КС)

ТАКТИЧКО-ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

ОграниченеОграничене тактичкотактичко--техничкетехничке карактеристикекарактеристике СС-51 -51 нисунису билебиле препрекапрепрека дада постанепостане родоначелникродоначелник хеликоптерскиххеликоптерских
јединицајединица ЈРВЈРВ ((МЦМЦ „„ОдбранаОдбрана”, ”, ИвоИво ЕтеровићЕтеровић))



и путник су излетели на тло. Преживе-
ли су удес. 

С обзиром на то да удеси нису би-
ли повезани са техничким отказима и
да су превладани проблеми у одржа-
вању, С-51 су наставили да лете. Од-
мах после земљотреса, који је разорио
Скопље 1963. године, у помоћ станов-
ништву пристигли су хеликоптери. У

тим трагичним данима посаде С-51 има-
ле су 78 часова и 56 минута налета на за-
дацима извиђања, одржавање везе и
хитног превоза људи и материјала. 

Сачуван је један примерак
Оба „морнаричка” С-51 изузета су

1964. године из 122. ескадриле и пре-
дата 783. ескадрили. Истовремено са

одласком послед-
њег С-51 из Диву-
ља, децембра
1964. године, у
122. ескадрилу
примљена су три
нова хидроавиона
„утва-60Х”.

Током 1965.
године 783. еска-
дрила имала је
осам С-51, али не
задуго, јер је де-
цембра те године
расходован први
примерак 11505.
Почетком 1966.
године из једини-
це су отишли у
расход 11507, а
11508 постао је
учило. Преоста-
лих пет С-51 –
број 11501,
11503, 11506,
11509 и 11510 –

прелетели су из Батајнице у Мостар и
ушли су у састав 782. ескадриле, која
је истовремено преформирана у школ-
ску јединицу за обуку пилота. 

Питомци Ваздухопловне војне
академије (ВВА) летели су у основној
обуци на С-51, а затим су прелазили на
С-55, који се, такође, користио у 782.
ескадрили. Доласком нових С-55, про-
изведених по лиценци у фабрици „Со-
ко”, постепено су повучени из наору-
жања преживели С-51. Примерак
11509 предат је заводу „Јастреб” но-
вембра 1966. године. Октобра 1967.
године преостала четири С-51 постала
су учила – 11501 и 11510 у Рајловцу и
11503 и 11506 у Сомбору. Обука пито-
маца ВВА настављена је само на С-55,
али за кратко јер је 782. ескадрила већ
1969. године пренаоружана на нове
летелице са гасном турбином – Ми-2. 

Током 13 година службе под југо-
словенским ознакама С-51 остварили
су више од 10.000 часова налета. Са-
чуван је један примерак број 11503
који је изложен у згради Музеја ва-
здухопловства на аеродрому „Никола
Тесла” Београд. Захваљујући томе по-
сетиоци могу да виде први хеликоп-
тер коришћен у нашем ратном вазду-
хопловству.  ƒ

Александар РАДИЋ
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Изворна југословенска модификација С-51 био је по-
кушај уградње пловака, за које се мислило да би требало
да прошире могућности за слетање и полетање на дубоки
снег и водене површине. Конструкциони тим Команде ЈРВ
пројектовао је гумене пловке и решеткасте носаче, изра-
ђене у фабрици „Борово” и заводу „Јастреб”. Надувани
пловци били су дужине 5.800 mm и пружали су се дуж чи-
тавог кабинског и централног дела хеликоптера. Пловци
су уграђени на С-51 број 11503. У ВОЦ-у је децембра 1958.
године проведено 16 летова за потребе испитивања сле-
тања на водену површину. Тек идуће зиме, јануара 1960.
године, указала се прилика за испитивање на дубоком сне-
гу, које је проведено на хеликоптеру број 11507. 

ПЛОВЦИ ЗА С-51

Аеродром Батајница 1956. године: у позадини C-51 у слетању: виде се ловачки авиони С-49Ц
(МЦ „Одбрана”)



Лансери ракета Црвене армије
имали су важну улогу у психо-
лошком рату против сила
Осовине јер су, као моћно

средство просторног деловања, иза-
зивали страх и пре прве ракете, која
би пала на тло. Део мита било је попу-
ларно име „каћуша” из руске ратне пе-
сме, које је коришћено за породицу
оруђа идентичних по намени, али раз-
личитих по калибру ракета. Црвеноар-
мејци нису шире прихватили покушај

да се за различита оруђа уведу разна
имена, па су сви лансери остали позна-
ти као „каћуша”, иако је, у ужем сми-
слу, само реч о оруђу БМ-13, с ракета-
ма калибра 132 mm, породице М-13.
Ракете од 82 mm М-8 и 300 mm М-31
су за обичне посматраче биле и остале
„каћуше”.

Развој и ратна примена
Ракетна артиљерија у Црвеној ар-

мији води порекло од ракета с једно-

ставним мотором на чврсто гориво, с
бездимним барутом, које су двадесе-
тих година пројектовали пионири ра-
кетне технологије Николај Иванович
Тихомиров и Владимир Андреевич Ар-
тејмев. 

На бази почетних истраживања,
двадесетих и тридесетих година ради-
ло се на ракетним зрнима погодним за
примену у авијацији. Двокрилни ловац
И-15 био је први авион са кога је 1935.
године дејствовано по земаљском ци-

15. јул 2014.12

Легендарно совјетско оруђе у југословенској војсци

КАЋУША

Биле су легендарно оруђе совјетске артиљерије током Другог светског рата. 
Врло снажни ефекти плотуна „каћуша” оставили су дубок утисак на сваког, па и на
припаднике Југословенске армије, који су желели да их имају у свом саставу. 
Међутим, у преговорима око робног кредита с СССР-ом, совјетски представници
одбили су да на робну листу ставе вишецевне лансере ракета. „Каћуше”, које су
касније стигле у ЈНА, служиле су само у вежбовне сврхе. Остао је сан о њима. 
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љу с ракетним зрном РС-82, с парчад-
ном бојевом главом. Уследио је развој
парчадно-фугасног ракетног зрна РС-
132, калибра 132 милиметра. Ракетно
зрно РС-82 уведено је у наоружање де-
цембра 1937. године, а РС-132 јула
1938. године. 

Први пут су у стварним ратним
условима ракетна зрна коришћена 20.
августа 1939, у борбама око реке Хал-
хин Хол на Далеком истоку. Према со-
вјетској историјској литератури, једно
ловачко одељење је дејством РС-82, са
удаљености од приближно једног ки-
лометра, оборило два јапанска авиона. 

У међувремену, развој авионских
ракетних зрна послужио је као база за
развој земаљске ракетне артиљерије.
Задатак пројектовања артиљеријске
ракете није био једноставан, јер је
прецизност гађања била знатно нижа
у односу на цевна оруђа и очекивања
артиљераца. 

На основу РС-132 конструкторски
тим, под вођством Ивана Исидорови-
ча Гаја, од 1938. до 1940. године раз-
вио је ракету 132 mm М-13, с мотором
на чврсто гориво са нитроцелулозним
барутом. Њена дужина била је 80 cm,
а маса 42,5 килограма. За ефикасност
ракете „заслужна” је парчадно-фуга-
сна бојева глава, масе 22 kg, са чак 4,9 kg
експлозивног пуњења. 

Ракету је покретао мотор краће од
једне секунде, а даље је настављала лет
по инерцији, све до највећег домета од

8,5 километра. Стабилизатори су изве-
дени по узору на минобацачке мине. 

Лансирала се са усмеривача – ши-
не, дужине четири метра, подупрте че-
личним цевима. Као лансирна оруђа за
те „борбене машине” (у руској војној
терминологији) у почетку су послужи-
ли камиони ЗИС-6, формуле 6×4, носи-
вости четири тоне. На осам хоризон-
талних усмеривача ракете су поста-
вљане с горње и доње стране – укупно
16 ракета. 

Оруђе под ознаком БМ-13-16 уве-
дено је у наоружање 27. јуна 1941. го-
дине, пет дана после почетка немачке
агресије на СССР.  У јулу 1941. прва ба-
терија ракетне артиљерије имала је
борбено искуство. Почетна искуства и
ратне потребе наметнуле су брзо по-
кретање масовне производње „каћу-
ша”, па су изведене десетине подвари-
јанти лансера БМ-13. 

На први поглед има их пуно јер су
артиљеријски делови, с карактери-
стичним усмеривачима ракета и ре-
шеткастим носачима, лако премешта-
ни с возила на возило. На ратним фо-
тографијама могу се видети „каћуше”
на камиону ЗИС-6, али још чешће на
возилима из савезничке помоћи произ-
веденим у САД, Великој Британији и
Канади. Најчешће је као платформа за
БМ-13 коришћен амерички камион
„студебекер”.

У ратним годинама БМ-13 су изра-
ђивани и на возилима „форд мармон”,

„интернешенел”, „остин”, „доџ”, „кене-
диан форд”, GMC CCKW-352/353, „форд-
сон WOT-8”, „шевролет G-7117” итд. 

Осим оруђа БМ-13, лансери „ка-
ћуша” постављани су на лаки тенк
Т-40, артиљеријски трактор СТЗ-5
„стаљинец”, санке, на железничке ва-
гоне и дресине и на речне мониторе. 

Осим „каћуше” у калибру 132 mm,
која је била најмасовнија током рата, у
наоружање су уведена оруђа БМ-8 с
ракетама калибра 82 mm и БМ-31 и
БМ-31-12 с ракетама 300 милиметара.
Произведено је 10.114 лансера „каћу-
ша” – 6.844 комада БМ-13, 2.086 БМ-8
и 1.184 БМ-31, а у ратним годинама
утрошено је 7.487.000 ракета за „каћу-
ше” свих калибара.

Током рата стално је растао углед
тих оруђа. Због престижа ракетне ар-
тиљерије, све јединице наоружане „ка-
ћушама” добиле су почасни назив гар-
дијске. У складу са терминологојом тог
времена, биле су класификоване као
минобацачке јединице. 
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Као адут у одлучној одбрани од

немачке офанзиве 2. јула 1941. по-
слата је из Москве батерија од се-
дам БМ-13-16 и са једном хаубицом
калибра 122 милиметара. Командант
прве батерије Иван Андреевич Фле-
ров повео је свој састав на фронт. У
првом дејству 14. јула 1941, у 10 ча-
сова ујутро, ватрени талас „каћуша”
„поклопио” је Немце, који су ушли у
градић Руднаја. Два дана касније ба-
терија је уништила железнички еша-
лон Црвене армије, који није право-
времено евакуисан из Орше. 

Судбина прве батерије пред-
ставља пример за држање црвено-
армијске артиљерије у борби. У бор-
бама 2. октобра у ширем рејону Вја-
зме батерија је остала у окружењу и
150 km се пробијала кроз немачку
позадину. У ноћи 6/7. октобра у бор-
би са Немцима батерија је остала
без већег дела људства. Тешко ра-
њени командир Флеров дигао је се-
бе у ваздух с „каћушом”.  

ПРВА БАТЕРИЈА

Борбена возила БМ-13 Црвене армије на ватреном положају током припреме
за дејство у рејону Болмана, марта 1945. године. Платформе за лансере су
аутомобили америчког порекла „студебекер”.



Већ прве ратне године, до 1. де-
цембра, формирано је седам пукова и
52 дивизиона, који су били у резерви
стратешког командовања, као сред-
ство високе борбене вредности, које
је придодавано јединицама на фронту
само за најважније задатке одбране и
касније пробоја противничке одбране. 

Према материјалној формацији, је-
дан пук имао је три дивизиона тробате-
ријског састава, с четири оруђа у бате-
рији, односно 36 оруђа у пуку. Број „ка-
ћуша” стално је растао и постепено су
уведене у састав фронтова и армија и
нижих јединица, које су одређене за
пробој на тежишним правцима. У завр-
шници рата Црвена армија имала је чак
519 дивизиона „каћуша”, сврстаних у
седам дивизија, 40 бригада с БМ-31,
115 пукова (96 БМ-13 и 19 БМ-8) и 40
дивизиона (38 БМ-13 и 2 БМ-8).

Послератне каћуше
После завршетка рата БМ-13 је

остао у наоружању, углавном на бази
возила из савезничке помоћи. Због ис-
трошености, до краја педесетих годи-
на са „студебекера” се прешло на ау-
томобиле произведене у СССР-у у по-
слератним годинама. 

Ознаку БМ-13Н добила су оруђа
израђена на аутомобилу ЗИС-151
(ЗИЛ-151), који се производио од

1949. године.
Оруђа БМ-
13НМ биле су
„каћуше” на ау-
томобилу ЗИЛ-
157 из 1958. го-
дине. Шездесе-
тих и седамде-
сетих година
година лансери
су постављани
на оруђа БМ-
13НММ на
ЗИЛ-131, ауто-
мобил који се
производио од
1966. године. 

У после-
ратној служби у

су 149 оруђа ракетне артиљерије. На
листи директно потчињених јединица
команди фронта биле су 28. бригада
(гвардейская миномëтная бригада), на-
оружана с БМ-31, и девет пукова
(гвардейский миномëтный полк) с БМ-
13. Бројчане ознаке пукова који су би-
ли на нашем терену су 25, 35, 45, 51,
58, 61, 87, 301 и 315 пук. Ракетна ар-
тиљерија учествовала је у ослобођењу
источне и централне Србије и отворила
је пут пробоју ка Београду. За тај зада-
так одређен је 4. гардијски механизова-
ни корпус. У његовом саставу био је
129. гардијски минобацачки дивизион
и, као ојачање, 58. пук „каћуша”. 

У артиљеријској припреми изврше-
ној 14. октобра 1944, у поподневним ча-
совима, током 30 минута артиљерија
Црвене армије дејствовала је по пред-
њем крају немачке одбране, на површи-
ни од око четири квадратна километра.
Уз више од 300 оруђа цевне артиљери-
је, учествовале су и 24 каћуше. У на-
ставку борби за ослобођење Београда,
„каћуше” нису имале веће учешће како
би се избегле цивилне жртве.

После ослобођења Београда и
преласка у Срем (20. и 21. октобра),
главнина јединица 3. украјинског
фронта отишла је на север према Ма-
ђарској, а као подршка НОВЈ на Срем-
ском фронту задржано је само неколи-
ко артиљеријских јединица. На том за-
датку до краја октобра остао је само
један пук „каћуша”. 

Због важности пробоја фронта, у
пролеће 1945. године један дивизион
„каћуша” привремено је претпочињен
југословенској 3. армији, као ојачање
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совјетској армији „каћуше” су кори-
шћене углавном у наставне сврхе – за
обуку послуга у пуковима наоружаним
савременим вишецевним лансерима
ракета. По један БМ-13 задржан је уз
градове све до почетка деведесетих
година. Осим у артиљерији, „каћуше”
су служиле и као лансери мета за гађа-
ње ИЦ самонавођеним ракетним си-
стемима ПВО. 

У ослобођењу Југославије
Снаге 3. украјинског фронта, ко-

је су у јесен 1944. године уведене у
борбе за ослобођење Србије, имале

Лансирни механизам „каћуше” 
са осам шина
за 16 ракета

Ракета М-13УК с трасерима, 
каква се користила у ЈНА као циљ

за гађања ракетним системима
ПВО „стрела-2М” 

и „стрела-1М”

Борбено возило БМ-13Н из ЈНА
на полигону Никинци



за њену артиљеријску подршку пред
насилни прелазак Драве. Совјетска ра-
кетна артиљерија добила је задатак да
с ватреног положаја у Деакову у Бара-
њи дејствује по деловима немачке 11.
пољске пешадијске дивизије у селима
Бистринци, Белишће и Нард, у подр-
шци на главним правцима продора ју-
гословенских јединица – 16. и 36. ди-
визије. Затим је требало да „каћуше”
дејствују по немачкој позадини у Вал-
пову и околини. Јединице 3. армије
кренуле су у прелазак Драве 11. апри-
ла у 23 часа, без артиљеријске припре-
ме, због ефекта изненађења на немач-
ку одбрану, која је брзо сломљена. То-
ком борби у Подравини „каћуше” су
остале у 3. армији. У ослобођењу Ко-
привнице, 5. маја, учествовале су „ка-
ћуше”, које су дејствовале с положаја
код железничке станице у месту Бре-
ги. Како у завршним борбама није би-
ло веће користи од артиљеријске по-
дршке, „каћуше” су враћене назад у
састав 3. украјинског фронта.

Врло снажни ефекти плотуна „ка-
ћуша” оставили су дубок утисак на Ју-

гословенску армију, која је желела да
та оруђа има у свом саставу. У прего-
ворима, вођеним у Москви у првој по-
ловини 1947. године, за набавку веће
количине наоружања преко робног
кредита затражене су „каћуше”, као
једно од важних средстава ватрене по-
дршке. Међутим, представници СССР-а
одбили су да на робну листу ставе ви-

шецевне лансере ракета, већ само
цевну артиљерију. 

Није се остварила жеља југосло-
венских артиљераца да набаве славне
„каћуше”. У обрту односа између саве-
зника, јуна 1948, дојучерашњи саве-
зници постали су противници, а „каћу-
ше” у близини југословенских граница
– претња. 

За обуку ракеташа
У наоружање ЈНА 1974. године

уведен је лаки преносни ракетни си-
стем ПВО 9К32М „стрела-2М”. Осим
набавке готових ракета и лансирних
механизама, одлучено је да се покрене
домаћа производња, по лиценци. У
формацију ЈНА уведена су ракетна
одељења „стрела-2М”, која је требало
да се развијају само у рату. У миру ра-
кеташи су обучавани у наставним ба-
теријама „стрела-2М”, које су форми-
ране у пуковима ПВО, у свакој од ар-
мија. С обзиром на то да се без настав-
них средстава обука на „стрели-2М”
није могла проводити, набављена су
потребна средства из СССР-а и покре-
нут је развој домаћих тренажера. 

Једно од питања била је организа-
ција и провођење бојевих гађања.
Прихваћено је решење из совјетске
армије да се са инфрацрвено (ИЦ) са-
монавођеним ракетама гађа на ракете
М-13. Зато су у наоружање ЈНА уведе-
на борбена возила БМ-13Н на аутомо-
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је, најмања јединица за дејство „ка-
ћуша” био је дивизион, због ефика-
сности покривања просторног циља
ракетама ниске прецизности. Пo та-
блицама гађања из 1944. године за
ракету М-13 очекивало се следеће –
гађање на удаљености од 3.000 m,
растурање по даљини од 105 m и по
правцу од 200 метара. 

Главни разлог ниске прецизности
ракета било је неравномерно сагоре-
вање барута. Због великог растурања
током рата у наоружање су уведене
ракете које су стабилизоване ротаци-
јом с нагибом крилаца или нагибом
млазница. Ракете које су користиле
енергију барутних гасова, који су про-
лазили кроз мале млазнице, поставље-
не под углом у односну на осу зрна,
носиле су ознаку М-13УК (побољшанo

груписање погодака – улучшенной
кучности), односно индекс ГАУ ОФ-
942 и балистички индекс ТС-53. У ју-
гословенској документацији се зато за
ту ракету користи „комбиновани” ин-
декс 53-ОФ-942. 

Дужина ракете без упаљача била
је 1.415 mm, а размах стабилизатора
300 милиметара. Маса ракете била је
42,5 килограма, маса барута у ракет-
ном мотору 7,1 килограма. Максимал-
на брзина достизала је 335 m/s. Пре-
ма таблици гађања, максимални до-
мет био је 7.900 метара. На тој удаље-
ности растурање по даљини било је
84 m, а по правцу 107 метара. 

У наоружање Црвене армије
М-13УК уведен је априла 1944. годи-
не. Тридесет година касније ракете
М-13УК уведене су и у наоружање ЈНА. 

РАКЕТА М-13УК

Лансирање ракете М-13УК у улози имитатора циља у ваздушном простору



билу ЗИЛ-151 са имитатором вазду-
шног циља 132 mm реактивно парчад-
но-фугасном гранатом М-13УК. На-
кнадно је набављено и борбено вози-
ло БМ-13НММ на ЗИЛ-131.

Прво возило БМ-13Н коришћено
је за обуку стрелаца који су били на
2. курсу преобуке старешина за „стре-
лу-2М”. На полигону Техничког опит-
ног центра на рту Превлака од 6. до
8. августа 1974. изведено је прво гађа-
ње новим ракетама на имитатор ва-
здушног циља М-13УК, уз помоћ ин-
структора совјетске армије. Први
стрелац на гађању био је совјетски ин-
структор који је ракету правилно на-
вео, али она није директно погодила
мету М-13УК. 

Први директан
погодак постигао је
поручник Радивоје
Милетић, који је био
наставник на курсу
преобуке и један од
перспективних офи-
цира ПВО (У настав-
ку каријере Милетић
је постао командант
271. лаког артиље-
ријско-ракетног пука
ПВО у Задру, задуже-
ног за обуку протива-
вионаца. У ратним го-
динама био је један
од водећих генерала
Војске Републике
Српске. Осуђен је у
Хашком трибуналу
2010. године на 19 го-
дина затвора за слу-
чај Сребреница). 

Током гађања у
1974. години за обуку
је утрошено 11 раке-
та, од којих је девет
погодило циљ (две
директно), једна ра-
кета је изгубљена
због техничког отка-
за, а једна због гре-
шке стрелца. Свој
део посла урадила је
послуга „каћуше”, ко-
ја је лансирала мете. 

Од 1975. године у наоружању ЈНА
била су самоходна оруђа 9К31М „стре-
ла-1М” са самонавођеним ракетама
9М31М, која су, такође, користила ра-
кете М-13УК као мете за борбену обу-
ку. На првом курсу, новембра 1975. го-
дине, послуге „стреле-1М” гађале су
на светлеће авио-бомбе и минобацач-
ке мине 120 mm, а на трећем курсу
1976. први пут су имале прилику да за-
хвате циљ М-13УК. 

Начелно, М-13УК је на полигону
лансирана под углом од 30° до 35° и
летела је по балистичкој путањи до
4.500 m, ако у међувремену није обо-
рена поготком самонавођене ракете. 

Борбено возило БМ-13 је осамде-
сетих година коришћено као лансер за
домаћи имитатор циља у ваздуху М81
„искра”, калибра 107 милиметара.

Развој ракете покренут је 1980.
године са захтевом да се може кори-
стити за симулацију долазећег и одла-
зећег циља, зависно од тога да ли су
трасери Т19М1 на глави ракете или
назад на стабилизаторима. Маса раке-
те била је 20 kg, а домет 4.600 m, при
лансирању под углом од 30°. Мини-
мална брзина ракете била је 165 m/s, а
максимална 300 m/s, као код М-13УК.

Ракета М81 „искра” уведена је у
наоружање 1982. године. Као алтерна-
тива за возило БМ-13 средином осам-
десетих година пројектован је лансер
М85, с једним усмеривачем. ƒ

Александар РАДИЋ

15. јул 2014.16

Борбено возило БМ-13НММ на
аутомобилу ЗИЛ-131 коришћено
је у Техничком опитном центру
на полигону Никинци
1981. године за пробна гађања
с домаћим имитатором
ваздушног циља
М81 „искра”

Постављање имитатора циља М81 „искра” на лансирну
шину на борбеномвозилу БМ-13НММ
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Ве ли ки ру ски тран спор тер Ан-12 у ЈРВ и ПВО

Че тве ро мо тор ни Ан-12 ле ти ду же од ше зде сет го ди на и да нас се сма тра јед ним од 
кла сич них пр о је ка та со вјет ске ин ду стри је. Пре о ста ли ави о ни ко ри сте се у вр ло 
сло же ним за да ци ма пре во за га ба рит них те ре та у нај за ба че ни јим де ло ви ма Афри ке и
Ази је. За раз ли ку од Ан-12, про из ве де них у СССР-у, од ко јих нај мла ђи има ју 42 го ди не,
у ки не ској ави ја циј ској ин ду стри ји на ста вља се про из вод ња ре вер зи бил но 
про јек то ва ног де ри ва та на зва ног Y-8. 

ЧЕ ТВЕ РО МО ТОР НИ
АН ТО НОВ

Н
а ста нак Ан-12 био је ди рек тан
од го вор на но ви стан дард у
тран спорт ној ави ја ци ји (ТрА),

ко ји је ство рио аме рич ки „хер ку лес” из
1954 – че ти ри тур бо е ли сна мо то ра на
ви со ко по ста вље ним кри ли ма, ши ро ки
те рет ни про стор са вра ти ма за уто вар
и ис то вар, од но сно де сан ти ра ње те ре -
та, по ста ли су свет ски стан дард.

Кон струк тор ски би ро, ко ји је во -
дио Олег Кон стан ти но вич Ан то нов, ра -
дио је на про јек ту тур бо е ли сног дво -

мо тор ца Ан-8 и пре по ле та ња пр вог
„хер ку ле са”. Пре ма ру ским исто ри ча -
ри ма, кључ ни тре ну так за на ста нак че -
тве ро мо тор ног ави о на би ла је по др -
шка ко ју је Ан то но ву пру жао моћ ни
Ни ки та Сер ге је вич Хру шчов, ко ји се
ни је ли био ди рект ног ме ша ња у рад
про јек та на та на о ру жа ња. У ле то 1955,
као пр ви се кре тар ЦК КПСС, по се тио
је Ан то но ва у ње го вом би роу у Ки је ву
и ви део др ве ну ма ке ту Ан-8. Ан то нов
је Хру шчо ва ин фор ми сао о то ме да су

у ино стран ству ави о ни слич не кла се
че тве ро мо тор ци и ре као да би и он мо -
гао про јек то ва ти са вре ме ни ави он по -
го дан и за вој ну и ци вил ну на ме ну. У
ве ли кој ме ри ко ри сти ли би се уни фи -
ци ра ни агре га ти, а за слу чај ра та ци -
вил не ле те ли це би ла ко про ме ни ле на -
ме ну. Чвр ста кон струк ци ја и ро буст -
ност вој ног ави о на омо гу ћи ла би ци -
вил ном де ри ва ту да се ко ри сти са ве -
ли ког бро ја ае ро дро ма у за ба че ним де -
ло ви ма СССР-а. 
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Про је кат „У”
Став ру ко вод ства био је по зи ти -

ван и 30. но вем бра 1955. го ди не, ак -
том Са ве та ми ни ста ра СССР-а, по кре -
нут је пр о је кат че тве ро мо тор ца „ан -

то но ва” у пут нич кој ва ри јан ти Ан-10 и
вој ној Ан-12. У ме ђу вре ме ну, Ан-8 до -
ве ден је до про то ти па и по ле тео је фе -
бру а ра 1956. го ди не. Пу но ре ше ња са
тог ави о на при ме ње но је на но вом
про јек ту. Пе де се тих го ди на ра ди ло се
бр зо и про то тип Ан-10 по ле тео је 7.
мар та 1957. го ди не. За са мо 11 ме се ци
за вр ше ни су цр те жи Ан-12 и он је по -
ле тео 16. де цем бра 1957. го ди не. За
раз ли ку од прак се из до ба СССР-а да
се про то ти по ви из ра ђу ју у ра ди о ни ци
кон стурк тор ског би роа углав ном за -
нат ским ме то да ма, пр ви Ан-12 мон ти -
ран је у фа бри ци у Ир кут ску, као фак -
тич ки пр ви се риј ски при ме рак. 

На по чет ку Ан то нов се стрикт но
др жао по ли тич ке за ми сли да се Ан-10
и Ан-12 про из во де са чак 86 од сто
иден тич ном кон струк ци јом и агре га ти -
ма и са пот пу но истом по гон ском гру -
пом. Око ко нач ног из бо ра мо то ра би -
ло је ди ле ма и по ли тич ких ин три га, јер

је пер спек тив ни мо тор НК-4 до ве ден
у пи та ње због ста ва да Ан то нов мо ра
да бу де у пот пу но сти укра јин ски про -
је кат. Цен трал ни ко ми тет Ко му ни -
стич ке пар ти је Укра ји не за тра жио је
да ави он по кре ћу мо то ри АИ-10, про -
јек то ва ни у би роу ко ји је во дио Ив чен -
ко. Афир ма ци ја Укра ји не би ла је вр ло
ва жна та да шњем со вјет ском во ђи
Хру шчо ву, ко ји је у то до ба „пре ме -
стио” Крим из Ру си је у Укра ји ну. Ан то -
нов је знао да пра ти по ли тич ке сиг на -
ле и за то је чак рад ни на зив за Ан-10
био про је кат „У” – Укра ји на. 

Раз вој 
За раз ли ку од бор бе за пре стиж

из ме ђу кон струк тор ских би роа у обла -
сти про из вод ње ави о на, од лу ка о из -
бо ру фа бри ке до но си ла се по мо де лу
план ске при вре де и по тре бе ан га жо -
ва ња рад не сна ге у ра зним де ло ви ма
СССР-а. Као по сле ди це та квог при сту -

Прак са да се сва ке го ди не уве -
де у про из вод њу но ва ва ри јан та, на -
ста вље на је 1963. го ди не са Ан-12П
са два до дат на ре зер во а ра го ри ва
под по дом са 5.500, од но сно 4.350
ли та ра. Ка да су 1965. го ди не у јед -
ном ави о ну об је ди ње не од ли ке Ан-
12Б и П, до шло се до Ан-12БП, ко ји
је имао 29 ре зер во а ра за 29.350 l го -
ри ва. Уве ден је ау то ном ни на ви га ци -
о ни си стем НАС-1Б1-28.  Озна ку 
Ан-12БК но си ли су ави о ни са мо дер -
ни зо ва ном ави о ни ком и ра да ром
„ини ци ја ти ва”, ко ји су се про из во ди -
ли од 1967. го ди не за РВ СССР. 

ВА РИ ЈАН ТЕ 

У предњем плану је радно место навигатора са великим
површинама од плексигласа („Крила армије”)
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па Ан-12 из ла зи ли су из ха ла чак три
фа бри ке, ко је су про из вод њу пре да ва -
ле јед на дру гој као шта фе ту. Од 1957.
до 1962. но си лац про из вод ње био је
39. за вод у Ир кут ску. Про из вод ња је у
хо ду пре не та у Во ро неж у 64. за вод,
ко ји је про из во дио Ан-12 од 1960. до
1965.  го ди не. Но си лац „шта фе те” нај -
ду же је био (од 1962. до 1972. го ди не)
84. за вод „В. П. Чка лов” у Та шкен ту,
глав ном гра ду Уз бе ки ста на. У све три
фа бри ке из ра ђе но је 1.238 ави о на. 

За раз ли ку од ма сов но сти Ан-12,
пут нич ки Ан-10 про из ве ден је у са мо
104 ко ма да – од 1957. до 1960. го ди не. 

По чет не се ри је Ан-12 има ле су
мо то ре АИ-20А, сна ге 4.000 КС, ко ји
су по кре та ли че тве ро кра ку ре ве ри зи -
бил ну ели су. За са мо од бра ну зад ње
по слус фе ре од ло вач ке ави ја ци је, Ан-
12 има ли су два да љин ски упра вља ва -
на ДУ-65У ору ђа АМ-23, ка ли бра 
23 mm са по 350 ме та ка, ко ја су се по -
кре та ла до 70° ле во и де сно по хо ри -
зон та ли, до 60° по ви си ни и до 40° на -
до ле. У је ди ни це РВ СССР су уз Ан-12
до ла зи ли но са чи за ае ро-фо то ка ме ре,
за тим но са чи фо то граф ских авио-бом -
би ФО ТАБ-100-80 за ноћ но ае ро-фо то

сни ма ње и обе ле жа ва ју ће ори јен та ци -
о но-сиг нал не бом бе ЦО САБ-10.

У хо ду, уса вр ша ван је Ан-12, а оја -
ча ња кон струк ци је код мо де ла Ан-12А
из 1961. го ди не по ди гла су мак си мал ну
но си во сти на 20 t, а у ре зер во а ре је мо -
гло да ста не 16.000 l го ри ва. Мо то ри
АИ-20К по ја ча ни су на 4.250 КС у по ле -
та њу, од но сно 2.700 КС у кр ста ре њу. 

Од 1962. го ди не по че ла је про из -
вод ња Ан-12Б, ко ји је имао про сто ра
за 19.500 l го ри ва, мо то ре АИ-20М с
ни зом по бољ ша ња, а у ле ву гон до лу за
увла че ње глав -
них но гу стај ног
тра па угра ђен је
по моћ ни мо тор
ТГ-16, мак си -
мал не трај не
сна ге 81,6 КС за
са мо стар то ва -
ње.  И ави о ни ка
је пре тр пе ла
низ из ме на, али
je у прак си
СССР-а би ло да
се за вла сти те
по тре бе про из -
во ди је дан сет
ави о ни ке с  „по -
вер љи вим” уре -
ђа ји ма, по себ но
за одр жа ва ње
ве зе и иден ти фи ка ци ју „свој-туђ”, а за
ко ри сни ке, по себ но из Тре ћег све та,
угра ђи ваo се из во зни па кет ави о ни ке. 

У со вјет ској ави ја ци ји
У на о ру жа ње РВ СССР Ан-12 уве -

ден је зва нич но 1959. го ди не. До ла зак
Ан-12 пр о у зр о ко вао је ре во лу ци о нар -
не про ме не у Ва зду шно де сант ној вој -
сци (ВДВ), ко ја је пр ви пут до би ла ве -
ли ки број ави о на по год них за пре воз и
де сан ти ра ње те шких те ре та, укљу чу -
ју ћи сред ства ва тре не по др шке. За то
су па до бран ци мо гли да ра чу на ју с бр -
зим пре во зом ве ли ких је ди ни ца пот пу -
но при пре мље них да од мах по сле ис -

кр ца ва ња при хва те бор бу. Ро бу стан
стај ни трап би ла је вред на од ли ка Ан-
12, јер су ти ави о ни мо гли да сле те на
ве ли ки број уре ђе них по лет но-слет них
ста за (ПСС) с трав на том или зе мља ном
под ло гом и са ута ба ног сне га де бљи не
до 15 cm, чак и са не у та ба ног сне га до 
20 цен ти ме та ра. Де сант је ис кр ца ван, на -
чел но, при бр зи ни ле та од 250 до 300 km/h
са ви си не од 600 до 1.000 ме та ра. 

Пр ва ве ли ка ве жба са ма сов ним
де сан том из Ан-12 из ве де на је у ис -
точ ној Не мач кој 1963. го ди не под на -
зи вом „Квар тет”. Оду ше вље ње ма сов -
ним де сан ти ма до сти гло је кул ми на ци -
ју на ма не ври ма 1967. и 1970. го ди не.

У На тоу су би ли за бри ну ти док су
ана ли зи ра ли ин фор ма ци је о ма не ври -
ма „Дви на”, одр жа ним мар та 1970. го -
ди не, ка да је из го то во две сто ти не
Ан-12 и не ко ли ко ори ја шких Ан-22, за

У „Ае ро фло ту” је Ан-10 био ави -
он са 85 се ди шта за де сти на ци је од
500 до 2.000 ки ло ме та ра. За раз ли ку
од вој ног Ан-12, ци вил ни Ан-10 ни је
се ду го одр жао у слу жби. По вод за
про паст би ла је ка та стро фа 18. ма ја
1972. у ко јој је по ги ну ло 122 љу ди.
Ис тра га је по ка за ла да је пад ави о на
иза зва ло пу ца ње цен трал ног де ла
кри ла, због за мо ра ма те ри ја ла. Пре -
о ста ли при мер ци су по сле де таљ ног
пре гле да рас хо до ва ни, а не ки, ко ји
су би ли у до бром ста њу, пре да ти су
РВ СССР-а. 

ПРО ПАСТ
ЦИ ВИЛ НОГ МОДЕЛА

Осим у основ ној на ме ни пре во -
же ња љу ди и ма те ри ја ла, Ан-12 се
по ка зао као све стран ави он у де се -
ти на ма на мен ских ва ри јан ти за елек -
трон ско из ви ђа ње и про ти ве лек -
трон ска деј ства, за ае ро-фо то из ви -
ђа ње, ра ди о ло шко-хе миј ско из ви ђа -
ње, пре воз ну кле ар них убој них гла -
ва из ба за за при пре му до је ди ни ца,
СТС на мо ру, за обу ку на ви га то ра и
нај број ни је под ва ри јан те, ко је су
мо ди фи ко ва не за ле те ће ла бо ра то -
ри је. Јед на ва ри јан та би ла је бор бе -
на – Ан-12БКВ мо ди фи ко ван је за по -
ста вља ње мин ских пре пре ка на мо -
ру и бом бар дер ске за дат ке. Два де -
се так то на бор бе ног те ре та укр ца -
ва но је у те рет ну ка би ну и „де сан ти -
ра но” са плат фор ми. 

НА МЕ НА

Слетање Ан-12 на аеродром Батајница маја 1977. године
(Медиjа центар „Одбрана”, Жика Јанковић)
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са мо 22 ми ну те, ис кр ца на 76. ди ви зи -
ја ВДВ са око 8.000 љу ди и пе де се так
ору ђа ва тре не по др шке. 

У ле то 1968. го ди не су Ан-12, уз
за шти ту ло вач ке ави ја ци је, пре во зи ли
прет ход ни цу ВДВ СССР-а и са ве знич -
ких др жа ва у ору жа ној ин тер вен ци ји у
Че хо сло вач кој, ко ја је зва нич но на зва -
на ве жба „Ду нав”. 

Је дан од ва жних за да та ка фло те
„ано ва” у хлад ном ра ту био је ре дов но
снаб де ва ње са ве зни ка ши ром све та
на о ру жа њем у ре дов ним и ван ред ним
при ли ка ма, ка да је хит но тре ба ло
обез бе ди ти сред ства за во ђе ње ра та,
на при мер бли ско и сточ ним зе мља ма
1967. и 1973. го ди не. У кри зним мо -
мен ти ма у РВ СССР-а има ли су оби чај
да пред по ле та ње на вој не ави о не ста -
ве про ви зор не озна ке „Ае ро фло та” и
обу ку по са де у „ци вил не уни фор ме”.
Ни ко од за ин те ре со ва них по сма тра ча
ни је за и ста ве ро вао да је реч о ци ви -
ли ма, али фор ма је по што ва на. 

Од сре ди не се дам де се тих го ди на
са до ла ском но вог ави о на „иљу шин 76” 
у ТрА СССР, као за ме не за Ан-12, ста -
ри ави о ни ни су оста ли без по сла. За
Ан-12 за др жа ни су за да ци пре во за љу -
ди и те ре та до мно го број них ме ста ба -
зи ра ња со вјет ске ар ми је у за ба че ним
пре де ли ма и про ти ве лек трон ска деј -
ства. У вре ме рас па да СССР-а, по чет -
ком де ве де се тих го ди на, с цр ве ним
пе то кра ка ма на кри ли ма ле те ло је го -
то во 1.000 Ан-12. 

Но во вре ме до не ло је про ме не и
ко мер ци ја ли за ци ја је ухва ти ла ма ха и
у вој ној стру ци. Зна тан број Ан-12 из
др жа ва ко је су би ле део СССР-а „пре -
ква лиф ко ва ни” су у ци вил не ави о не.
По себ но је пу но по сла за Ан-12 би ло у
Афри ци, у др жа ва ма ко је ни су има ле
ква ли тет не друм ске и же ле знич ке ве зе. 

Де ве де се те го ди не и пр ва де ка да
21. ве ка до ве ле су Ан-12 на зао глас
због че стих уде са. Тре ба има ти у ви ду
да се го то во увек ра ди ло о људ ском
фак то ру. Ста ти сти ка за СССР, за пе -
ри од од 1958. до 1992. го ди не, ка же
да је од 91ле те ли це Ан-12 уни ште не у
уде си ма, чак 71 па ла због људ ског
фак то ра. У 11 уде са узрок је био оз каз
тех ни ке, пет је обо ре но у ра ту у Ав га -
ни ста ну, а узро ци па да че ти ри ави о на
во де се као „оста ли”. У слу жби ра зних

фир ми по Афри ци одр жа ва ње ави о на
и рад по са да че сто су би ли на иви ци
ху ли ган ства, што је не ми нов но до во -
ди ло до уде са. 

Уда рац суд би не за Ан-12 би ли су
про пи си о без бед но сти ле те ња, ко ји су
зах те ва ли ула га ње у но ву ави о ни ку. За -
тим, све ви ше је нов ца би ло по треб но
за про ду же так ре сур са, уз све ма ње
шан се за по врат уло же ног. За то се у
по след њих де се так го ди на дра ма тич -
но сма њио број ак тив них Ан-12. До ду -
ше, ави он још увек ни је оти шао „у пен -
зи ју”: РВ Ру си је чак ко ри сти Ан-12 у при -
штап ским је ди ни ца ма ви ших ни воа ру -
ко во ђе ња и ко ман до ва ња за одр жа ва ње
ве зе из ме ђу уда ље них ба за. 

С ју го сло вен ским озна ка ма
Сре ди ном ше зде се тих го ди на у

Ко ман ди РВ и ПВО отво ре но је пи та ње

на бав ке те шких ави о на за тран спорт -
ну ави ја ци ју, по год них за так тич ки
тран спорт те шких и га барт них тех нич -
ких сред ста ва, као што су ра да ри, ра -
кет ни си сте ми, мла зни мо то ри, во зи -
ла, а и пре воз ве ћег бро ја љу ди у де -
сан ти ма. До та да су еска дри ле ТрА
има ле са мо ави о не Ц-47 мак си мал не
но си во сти 1.600–2.000 kg те ре та или
20–25 љу ди и Ли-2 и Ју-52, но си во сти
до 1.600 kg, од но сно 16 љу ди. 

При ли ка за на бав ку ве ћег ави о на
ука за ла се то ком пре го во ра о пе то го -
ди шњем пла ну на бав ки сред ста ва рат -
не тех ни ке из СССР-а за пе ри од од
1966. до 1970. го ди не. То ком пре го во -
ра, ма ја 1966, по ну ђен је Ан-12 по це -
ни од 2.283.000 до ла ра са уто ва ри ва -
чем од шест то на, од но сно 2.389.000
до ла ра са де вет то на. Тре ба има ти у
ви ду да је реч о кли рин шким до ла ри -
ма, од но сно об ра чун ској је ди ни ци за
раз ме ну ро бе за робу. Скром ни ју го -
сло вен ски де ви зни при хо ди ни су мо гли
да под ми ре све пла но ве мо дер ни за ци је
РВ и ПВО, па су че сто фа во ри зо ва не на -
бав ке тех ни ке са ис то ка, чак и кад так -
тич ко-тех нич ке од ли ке по ну ђе них сред -
ста ва ни су би ле нај по год ни је. 

Иа ко је реч о кли рин шком пла ћа -
њу, те 1966. го ди не ни је се би ло ла ко
од лу чи ти за на бав ку Ан-12 по сра -
змер но ви со кој це ни у од но сну на
оста ла сред ства рат не тех ни ке, ко ја су
би ла пред мет пре го во ра. На при мер,
је дан Ан-12 био је екви ва лент че ти ри
ави о на МиГ-21 или 116, од но сно 122
ре мон то ва на тен ка Т-34.

У вре ме ка да су отво ре ни пре го -
во ри о на бав ци Ан-12 офи ци ри 63. па -
до бран ске бри га де ЈРВ и ПВО има ли су
при ли ку да про ђу обу ку за де сан ти ра -
ње из тог ави о на.  Је дан од нај у глед ни -
јих љу ди из исто ри је на шег вој ног па -
до бран ства, пу ков ник Сто јан Јо вић, у
свом де лу „63. па до бран ска 1953–1977”,
на вео је да су у два на вра та, 1966. и
1967. го ди не, по пет офи ци ра бо ра ви -
ли у Рја за њу на ше сто ме сеч ном кур су
за де сан ти ра ње па до бра ни ма те ре та
до 500 kg и до 2,5 t из Ан-12. 

Ко нач но је од лу че но да се на ба ве
два Ан-12. Ави о ни су из ра ђе ни у Та -

У на о ру жа ње Ва зду шно де сант -
не вој ске ВДВ 1969. го ди не уве де но
је де сант но бор бе но во зи ло БМД-1,
ко је је де сан ти ра но на по себ ној
плат фор ми. По са да во зи ла је по сле
па до бран ског ско ка тра жи ла на де -
сант ној про сто ри ји свој БМД. У ВДВ
су же ле ли да скра те вре ме за уво ђе -
ње БМД у бор бу, па се раз ма тра ло
из ба ци ва ње во зи ла за јед но са по са -
дом. Тре ба ло је има ти хра бро сти за
при зе мље ње у во зи лу ма се 7,2 то не.
Ду го го ди шњи ко ман дант ВДВ, ле -
ген дар ни ге не рал Ва си лиј Фи ли по -
вич  Мар ге лов, на ре дио је да се то
учи ни и 5. ја ну а ра 1973. го ди не из
Ан-12 де сан ти ран је БМД-1 са два
чла на по са де на си сте му „кен та ур”,
ко ји су чи ни ли пла фор ма и пет па до -
бра на ца. Је дан од њих био је син ге -
не ра ла Мар ге ло ва. 

Раз вој си сте ма за де сан ти ра ње
те шке тех ни ке је на ста вљен и у на о -
ру жа ње су уве де ни си сте ми с јед ним
па до бра ном и ра кет ним мо то ри ма,
али је у то вре ме Ил-76 већ пре у зео
уло гу Ан-12. 

ДЕ САН ТИ РА ЊЕ ДЕ САНТ НОГ
БОР БЕ НОГ ВО ЗИ ЛА
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шкен ту пред крај 1971. го ди не под фа -
брич ким озна ка ма 013448007 и
013448010. Број ка 01 пред ста вља го -
ди ну про из вод ње, ши фра фа бри ке је
34, се ри ја је 48, а оста ле ци фре су
број ави о на уну тар се ри је од де сет
ко ма да. Ави о ни су би ли екви ва лент
Ан-12БП, али је у ЈРВ и ПВО ко ри шће -
на озна ка Ан-12Б. За раз ли ку од стан -
дар да за РВ СССР, ју го сло вен ски при -
мер ци ни су би ли на о ру жа ни. Уме сто
ту ре ле ДУ-65У, крај тру па био је ае ро -
ди на мич ки об ли ко ван. Уме сто ра да ра
РБП-2, угра ђен је јед но став ни ји, па -
нор ма ско/ме те о ро ло шки ра дар, РОЗ-1,
ко ји се ко ри стио на ци вил ним под ва -
ри јан та ма Ан-12. Ави о ни ка је та ко ђе
би ла „оси ро ма ше на”, јер ни су угра ђе -
ни уре ђа ји за иде ти фи ка ци ју „свој-
туђ” и за пре ци зно од ре ђи ва ње де -
сант не про сто ри је, сиг на ли зо тор ра -
дар ског озра че ње... 

Ју го сло вен ски Ан-12 има ли су два
ви тла БЛ-1500 за укр цај до осам то на
те ре та и кран-ди за ли цу но си во сти до
2.300 ки ло гра ма. Раз ме штај и број
про зо ра био је ка ра ке ри сти чан за по -
след ње се ри је Ан-12БП, ко је су уме сто
10 боч них про зо ра на ле вој и осам на
де сној стра ни има ли се дам, од но сно
пет про зо ра. 

За при јем Ан-12 у ЈРВ и ПВО иза -
бра на је 675. еска дри ла, ста ци о ни ра на
на ае ро дро му Ба та ни ца, у ко јој су ко ри -
шће не ле те ли це за ВИП пре воз – „ка ра -
ве ла”, ДЦ-6Б,  Ил-18, Ил-14,  Јак-40. 

У еви ден ци ју РВ и ПВО два Ан-12
уве де на су 27. апри ла 1972. под озна -
ка ма 73311 и 73312 и због ле то ва у
ино стран ство ре ги стро ва ни су код ци -
вил них вла сти с озна ка ма YU-AIC и
YU-AID. У са ста ву еска дри ле фор ми ра -
но је ави ја циј ско оде ље ње за Ан-12.
Пре о бу ку су про шла че ти ри пр ва пи -
ло та и пет дру гих пи ло та.  

Иа ко је Ан-12, по свет ским стан -
дар ди ма, био сред њи тран спорт ни
ави он, у ЈРВ и ПВО кла си фи ко ван је
као те шки тран спорт ни ави он за опе -
ра тив ни и стра те гиј ски тран спорт
људ ства, опре ме, на о ру жа ња, во зи ла...
У ЈРВ и ПВО Ан-12 је вр ло рет ко ко ри -
шћен за пре воз и ис кр ца ва ње па до -
бран ског де сан та. 

Се ћа ња
Се дам де се тих го ди на при пад ни ци

63. па до бран ске бри га де има ли су при -
ли ку да ско че из Ан-12Б. До та да се и
на обу ка ма и на ве жба ма иска ка ло из
ста ре до бре „да ко те”. Је дан од ис ку -
сних па до бран ских офи ци ра То ми слав
Ма ће шић Ма чак се ћа се да су курс за
22 ју го сло вен ска офи ци ра и под о фи -

ци ра на ае ро дро му Ниш во ди ли ин -
струк то ри со вјет ске ар ми је. Они су,
као нај е фи ка сни ји при ступ, пред ло жи -
ли уво ђе ње со вјет ске прак се – да се
па до бран ци, свр ста ни у вр сте, при мак -
ну прет ход ни ку и на жу то све тло на
сиг на ли за ци ји у те рет ном про сто ру
по ло же глав ну на по кло пац па до бра на
прет ход ни ка. Ка да се упа ли зе ле но
све тло, уз гро мо гла сно „ура”, со вјет -
ски па до бран ци иска ка ли су у раз ма ку
од 1,2 до 1,5 се кун де.

Ма ће шић, ко ји је у вре ме кур са
био по руч ник, се ћа се да су ин струк то -
ри би ли из не на ђе ни ка да су па до бран -
ци 63. бри га де иска ка ли без пом пе и на
вра ти ма се окре та ли и по здра вља ли у
ста ву мир но. А по сти за ли су и раз мак
од 0,7 се кун де. 

Курс је об у хва тио де сан ти ра ње
тех ни ке на те рет ној плат фор ми ТП-120.
Ис кр ца ва ни су ми но ба ца чи 82 mm
М69А и БсТ М69 82 mm и му ни ци ја и
го ри во у че ти ри бу ре та од 200 ли та ра,
ко је се без бед но при зе мљи ва ло уз по -
моћ три па до бра на на ам ба ла жи за де -
сан ти ра ње теч но сти. Из Ан-12 иска ка -
ло се са со вјет ским па до бра ни ма Д-1-8
се ри је 3, са ста би ли за ци јом.

У по ре ђе њу са Ан-26, ко ји је уве -
ден у на о ру жа ње 1976, Ан-12 је до да -
нас остао „рад ни коњ” па до бра на ца.
Ма ће шић про це њу је да су ско ко ви из

Авион Ан-12 је у првој половини седамдесетих година имао велику звезду петокраку на застави. На првом ремонту ознаке су
пребојене и сведене су у прописане норме. (Милорад Форкапа)
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Ан-12 би ли лак ши, јер је то ши рок и
ви сок ави он. Бр жи че тве ро мо то рац
ства рао је ма ње тур бу лен ци је у од но -
сну на дво мо тор ни, али уски Ан-26. 

Због ор га ни за ци је и на ме не 63.
бри га де, ко ја је се дам де се тих го ди на
би ла је ди ни ца по себ не на ме не, обу ка
се про во ди ла на ма њим ави о ни ма „да -
ко та” и ка сни је Ан-26 и Ан-2, а скок из
Ан-12Б остао је ку ри о зум за па до -
бран це ко ји су у пра во вре ме би ли на
пра вом ме сту. 

Оста ли за да ци
Је дан од за да та ка Ан-12Б био је

пре воз про из во да ју го сло вен ске вој не
ину ду стри је до стра них на ру чи ла ца.
На са мом по чет ку слу жбе Ан-12Б у РВ
и ПВО њи хов по се бан за да так био је
1972. го ди не пре воз у Зам би ју ве ли ке
ко ли чи не по лу а у то мат ских пу ша ка
М59/66, ка ли бра 7,62 ми ли ме тра. Та -
да је ју го сло вен ско-зам биј ска са рад -
ња у вој ној обла сти би ла на ви со ком
ни воу, у скла ду са по ли ти ком не свр -
ста но сти и при ја тељ ским од но си ма
ли де ра две зе мље – Ти та и Ке не та Ка -
ун де. Ка да се Ка ун да, по чет ком се дам -
де се тих го ди на, од лу чио за уни та ри -
стич ки при ступ ор га ни за ци је зе мље с
ге слом „јед на Зам би ја, јед на на ци ја”,
као вој ни осло нац те по ли тич ке иде је
фор ми ра не су, по узо ру на ју го сло вен -
ску те ри то ри јал ну од бра ну, се о ске је -
ди ни це. За њи хо во на о ру жа ва ње би ле
су по треб не јеф ти не, јед но став не и

ро буст не пу шке, па су по пу лар не „па -
пов ке” укр ца не у Ан-12Б и по сла те у
Афри ку.  

По са де 675. ека дри ле че сто су
пре во зи ле пр о из во де ју го сло вен ске
вој не ин ду стри је до на ру чи ла ца. По не -
кад је то би ло у кри зним тре ну ци ма, на
при мер у је сен 1973. го ди не на Бли ски
ис ток, по сле Ок то бар ског ра та, и
1977. го ди не у вре ме ору жа ног кон -
флик та из ме ђу до ју че ра шњих са ве зни -
ка Ли би је и Егип та, ка да је на о ру жа ње
сла то обе ма стра на ма. 

Је дан од ре дов них го ди шњих за -
да та ка по са да Ан-12 био је пре воз при -
пад ни ка ра кет них је ди ни ца ПВО на га -
ђа ња у СССР, на по ли гон Ашу лук. Ра -
ни је су ра ке та ши до по ли го на до ла зи -

ли во зом. Ави о ном су пр ви пут пре ве -
зе ни 1. ав гу ста 1974. го ди не. У је дан
Ан-12 укр ца но је се дам де се так при -
пад ни ка 250. пу ка на га ђа ње из ра кет -
ног си сте ма „дви на”. Са тог пу то ва ња
вра ти ли су се ави о ном Ил-18Д из са ста -
ва 675. еска дри ле, и од та да до 1987. го -
ди не ра ке та ши су сва ке го ди не од ла зи -
ли на га ђа ња у СССР ави о ном Ан-12. 

У пр вој по ло ви ни се дам де се тих го -
ди на, од че ти ри ди ви зи о на 250. пу ка, на
га ђа ње су од ла зи ла два и ра кет но-тех -
нич ки ди ви зи он, са 70–75 ра ке та ша, уз
не ко ли ко пра ти ла ца из ко манд ни ви да.
Ан-12 био је пун пут ни ка. Ка да су фор -
ми ра на још три ра кет на пу ка ПВО, уве -
де на је прак са да сва ке го ди не на га ђа -

Јед на од нај те жих ка та стро фа у исто ри ји РВ и ПВО био је гу би так се дам
чла но ва по са де Ан-12Б, број 73312. По сле ве ли ког зе мљо тре са, ко ји је по го -
дио Јер ме не, из Ју го сла ви је је по сла та ху ма ни тар на по моћ са оба Ан-12Б. Сед -
мо чла на по са да ави о на 73312 по ле те ла је са ае ро дро ма Пе тро вац у 20 ча со ва
и 31 ми нут и по сле 3,5 ча са ле та, пре ко Бу гар ске и Тур ске, ушла је у ва зду -
шни про стор СССР-а. У при ла зу на сле та ње на ае ро дром Еварт ноц, код  Је ре -
ва на, 12 km пре по лет но-слет не ста зе, 23 ми ну та по сле по но ћи по ју го сло вен -
ском вре ме ну, 12. де цем бра 1988. го ди не ави он је уда рио у тло и пот пу но из -
го рео. Оста ли су ви дљи ви са мо де ло ви вер ти кал ног ста би ли за то ра са ре ги -
стар ском озна ком YU-AID. У том ави о ну стра да ли су пи лот пот пу ков ник Пре -
драг Ма рин ко вић, пи ло ти ма јо ри Вла ди мир Ер чић и Ми лен ко Си мић, на ви га -
тор пот пу ков ник Ми лан Ми ћић, ме ха ни ча ри ле та чи за став ни ци пр ве кла се
Бо ри ша Мо су ро вић и Ми ли сав Пе тро вић и ра дио-те ле гра фи ста ле тач за став -
ник Јо ван Зи сов. По смрт не остат ке по са де у отаџ би ну је пре ве зао, 15. де цем -
бра, пре о ста ли Ан-12Б, озна ке 73311. 

ЈЕ РЕ ВАН СКА ТРА ГЕ ДИ ЈА

Авион Ан-12БП бугарске фирме „Air Sofia” довози на аеродром Београд помоћ
италијанске владе избеглицама из Крајине, августа 1995. године (А. Радић)
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ње од ла зи јед на од че ти ри је ди ни це и
то са сва че ти ри ди ви зи о на из свог са -
ста ва, укр ца на у два Ан-12.

При мер та квог за дат ка за 675.
еска дри лу био је пре воз 250. ра кет ног
пу ка са 126 љу ди из са ста ва је ди ни ца
и шест офи ци ра из ра зних ко манд ни
ви да, ко ји су пра ти ли га ђа ње. Оба Ан-
12 по ле те ла су, 11. ју на 1977, и са по -
пу ном го ри вом у Оде си до шли до ае -
ро дро ма Астра хан. Ави о ни су се вра -
ти ли на зад, а ра ке та ши су во зом до -
шли до ме ста Ашу лук, а ода тле про ду -
жи ли ау то бу сом до по ли го на. 

По не кад су Ан-12 ко ри шће ни у
ае ро дром ском ма не вру је ди ни ца ЈРВ и
ПВО. За вре ме одр жа ва ња ве жбе На -
то – „Дарк имиџ” (Dark Imadge), у про -
ле ћа 1974. го ди не, про це ње но је да би
тре ба ло при ка за ти си лу и во љу за од -
бра ну зе мље. У по ли тич ком кон тек сту
био је у то вре ме не ре ше но пи та ње
Тр ста, па је про це ње но да је до ла зак
де ло ва 6. фло те РМ САД у Ја дран ско
мо ре пред ста вља ло „сми шље ну вој но-
по ли тич ку про во ка ци ју пре ма СФРЈ”.
Од го вор ЈРВ и ПВО на то би ла је ве жба
„Го ри ца-74” у ко јој су са Ба тај ни це на
Пле со и Пу лу пре ба зи ра ни лов ци 
МиГ-21 из 126. и 127. ло вач ке ави ја циј -
ске еска дри ле. По са де Ан-12 уче ство -
ва ле су у пре во зу љу ди и тех ни ке 20.
мар та 1974. го ди не. Већ од сви та ња
21. мар та лов ци су би ли при пре мље ни
за бор бе на деј ства. 

Због скром ног ан га жо ва ња за по -
тре бе ору жа них сна га у од но сну на ре -
сур се, ука за ла се мо гућ ност да се
оства ри при ход са Ан-12Б, па су по ну -
ђе ни ЈАТ-у, кроз уго вор за пре воз те -
шких те ре та. У над ле жно сти ЈАТ-а би -
ло је да про на ђе по сло ве и пла ти услу -
гу пре во за на ра чун ССНО. Због тих
ле то ва је 1980. го ди не мо дер ни зо ва на
ави о ни ка Ан-12 но вим аме рич ким „Ко -
линс” (Collins) DME-40. 

Осам де се тих го ди на Ан-12Б ле те -
ли су за ци вил не по тре бе до ра зних ае -
ро дро ма у Афри ци и Ази ји, а одр жа ва не
су и две ре дов не кар го-ли ни је за Лон -
дон (уве де на 30. но вем бра 1985. и одр -
жа ва на до 1990. јед ном или два пу та не -
дељ но) и Па риз (1986–1988. го ди не). 

Је дан од ве ћих по сло ва осам де се -
тих го ди на био је пре воз пи ли ћа у
Иран. Из тог вре ме на оста ле су анег -
до те о то ме ка ко су при ку пља ни сви
сло бод ни вој ни ци из ба тај нич ких је ди -
ни ца за по се бан и не баш угле дан за -
да так – чи шће ње те рет ног про сто ра
Ан-12Б од пи ле ћег из ме та. 

Ле тови су об у ста вље ни ка да је ави -
о ну Ан-12 ис те кла до зво ла за ле те ње
ван гра ни це, сре ди ном 1990, и због ис -
те ка ве ка ави о на. Од та да је Ан-12 мо -
гао да се ко ри сти ти са мо за вој не ле то -
ве у зе мљи са огра ни ће ном но си во шћу. 

Нео ства ре на за ме на 
с хер ку ле сом
Ис ку ство са Ан-12 у на мен ским

за да ци ма и по сло ви ма са ЈАТ-ом уве -
ри ло је Ко ман ду РВ и ПВО да би тре -
ба ло има ти по го дан те шки тран спорт -
ни ави он за так тич ки пре воз те шких и
га барт них тех нич ких сред ста ва као
што су ра да ри, ра кет ни си сте ми, мла -
зни мо то ри, во зи ла, за тим за пре воз
ве ћег бро ја љу ди у де сан ти ма и ван -
ред ним си ту а ци ја ма – до 90 па до бра -
на ца или до 70 ра ње ни ка на но си ли ма
– те за пре воз но вих и ре мон то ва них
сред ста ва ра те тех ни ке, ко ја се из во -
зе или уво зе. Про це њи ва ло се да 
Ан-12 не ма пер спек ти ву због крат ких
ре сур са. Пре ма до ку мен та ци ји про пи -
са но је да Ан-12Б има жи вот ни век од
20 го ди на и ре сурс од 15.000 ча со ва
ра да или 8.000 сле та ња, за ви сно од то -
га ко је огра ни че ње пр во ис тек не. Ме -

ђу ре монт ни ци клус је че ти ри го ди не,
од но сно 4.000 ча со ва на ле та или 1.800
сле та ња. На Ан-12Б из вр ше на су три
ге не рал на ре мон та. 

У вре ме из ра де ана ли зе по тре ба РВ
и ПВО за те шким ави о ном 1989. го ди -
не, пре ма бил те ну „ан то но ва”, жи вот ни
век Ан-12Б мо гао је да се про ду жи на 25
го ди на, под усло вом да се на кон 5.000
сле та ња (плус 500 сле та ња) про ве ду ра -
до ви на оја ча њу но се ћих еле ме на та кри -
ла, тру па и страј ног тра па. Ме ђу тим, то
би по ве ћа ло ма су ави о на за 500 до 
700 kg на ра чун ко ри сног те ре та. 

Пре о ста ли ави он 73311 у то вре -
ме имао је 7.650 ча со ва на ле та и 4.750
сле та ња и тре ба ло је да се де цем бра
1989. го ди не по ша ље на ре монт. Тро -
шак од 1,5 ми ли о на до ла ра за мо ди фи -
ка ци је, за тим ста рост ави о на (ко ји је
мо гао да ле ти до сре ди не 1994. го ди не
са про ду жет ком ре сур са), па не до ста -
так ре зер вних де ло ва и све че шћи от -
ка зи, усло ви ли су да се Ан-12Б 73311
не по ша ље на ре монт и ода бе ре но ви
ави он за за ме ну. Као нај по вољ ни је ре -
ше ње иза бран је аме рич ки че тве ро мо -
то рац са ци вил ном озна ком про из во -
ђа ча „Ло ки да” (Lockheed) L100-30, 
од но сно C-130H-30 или стан дар ни 
C-130H. Пре го во ри су по кре ну ти 1989.
го ди не и од лу че но је да се на ба ве два
но ва ави о на L100-30.

Пре о ста ли Ан-12Б по ву чен је из
на о ру жа ња и до де љен је Му зе ју ју го -
сло вен ског ва зду хо плов ства. По след -
њи лет са по са дом РВ и ПВО био је
кра так – од ае ро дро ма Ба тај ни ца до

Извозници НВО из Србије често користе изнајмљене авионе: Ан-12БК украјинске
фирме „Мотор Сич” на аеродрому Београд, новембра 2007. године (А. Радић)
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Сур чи на. У част
Ан-12Б, 21. но вем -
бра 1990. у 10 ча -
со ва, без из да те
ко ман де уз хан гар
су се по стро ји ли
при пад ни ци 138.
тран спорт не бри -
га де. На ае ро др ом
су по зва ни и сви
ле та чи и ме ха ни -
ча ри ко ји су ра ди -
ли на Ан-12Б.  У
10.13 ча со ва Ан-
12 је по ле тео на
по след њи од
5.500 ле то ва (са
ви ше од 8.800
ча со ва на ла та),
оства ре них то ком
18 го ди на слу жбе
у РВ и ПВО. 

М е  ђ у  т и м ,
уме сто да по ста не
још је дан од му -
зеј ских екс по на та,

По са да: пет чла но ва (пр ви и дру ги пи лот, на ви га тор, 
ра дио-те ле гра фи ста и ме ха ни чар-ле тач)

По гон ска гру па: че ти ри тур бо е ли сна мо то ра АИ-20М, 
сна ге 4x3.130 kW и по моћ ни мо тор ТГ-16

Ди мен зи је:
– раз мах кри ла.......................................................37,99 m
– ду жи на..............................................................32,866  m
– ви си на..................................................................11,44 m
– по вр ши на кри ла...............................................121,73 m²
Ма се:
– пра зан...............................................................34.836 kg
– ма са у по ле та њу са 60 па до бра на ца...............60.641 kg
– ма са у по ле та њу са 10.000 kg те ре та.............61.401 kg
Пер фор ман се:
– мак си мал на бр зи на ..........................................656 km/h
– прак тич ни вр ху нац ле та ....................................9.600 m
– так тич ки ра ди јус....................................1.200-1.900 km
– до лет на ви си ни од 1.000 m.............................3.290 km
– до лет на ви си ни од 9.000 m.............................5.910 km
Но си вост:
– те рет – нор мал ни 10.000 kg, мак си мал ни 20.000 kg
– 89 пут ни ка (се дам у пред њој и 82 у зад њој ка би ни) или

60 па до бра на ца или 60 ра ње ни ка на но си ли ма, де вет се -
де ћих ра ње ни ка и три ме ди цин ска пра ти о ца

ТАК ТИЧ КО-ТЕХ НИЧ КЕ ОД ЛИ КЕ ави он 73311 имао је нео бич ну суд би -
ну – из најм љен је јед ној бу гар ској
фир ми, па су фе бру а ра 1991. го ди не
му зе ју, као но си о цу уго во ра, фор мал -
но пре да ти ре зер вни мо то ри и ре зер -
вни де ло ви ави о на. У Бу гар ској је ави -
он уве ден у ци вил ни ре ги стар и 1991.
го ди не при ја вљен је као вла сни штво
„Sigi Air Cargo”, а од 1992. „Air Sofia”. 

У тран зи ци о ним де ве де се тим др -
жав но вла сни штво по ста ло је при ват -
но, па се Ан-12 ни је вра тио у му зеј ску
збир ку, ка ко је пр во бит но пла ни ра но.
Фир ма „Air Sofia” за др жа ла је ави он у
сво јој фло ти до 2007. го ди не, ка да је
због ула ска Бу гар ске у ЕУ мо ра ла да
ус кра ти до зво лу фир ма ма ко је ле те
пре ста ре лим Ан-12. 

Ави о ни су пре ба че ни у ре ги стар
Ср би је, као вла сни штво до ма ће фир -
ме „United International Airlines” и бив -
ши вој ни Ан-12 по стао је YU-UIA. По -
ку шај да се из Бе о гра да на ста ве ле то -
ви са Ан-12 био је крат ког ве ка и ави -
он од ла зи на ис ток у Ка зах стан, а ка -
сни је Азер беј џан. ƒ

Алек сан дар РА ДИЋ

Руска фирма РСК МиГ има свој Ан-12Б за брзу доставу резервних делова и техничку подршку. 
На аеродром Батајница јула 2010. године довезао је резервне делове за МиГ-29 из 101. ескадриле. (А. Радић)
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ЦРНА ДИВОК
Најновија понуда домаћих конструктора наменске
индустрије у аранжману приватних радних организација
JOMIL DOO и AZIMUTH-DPS јесте функционални модел
базног возила – Прототип лаког оклопног возила „црна
дивокоза” (португалски, „Palanca Negrа”) за кретање 
по тешким теренима. Урађен је функционални модел
основне варијанте тог возила М1А1 4×4, 
кога представљамо овом приликом.

В И Ш Е Н А М Е Н С К О  О К Л О П Н О
В О З И Л О  „ PA L A N C A  N E G R A”
ЦРНА ДИВОКОЗА 2

СУДБИНА ТЕНКА М-1 „АБРАМС”
У ИРАКУ

КРИТИКЕ ПОСЛЕ
ПОХВАЛА 8

САВРЕМЕНА ТОРПЕДА И 
СИСТЕМИ РАКЕТА-ТОРПЕДО (3)

ИСТОЧНИ
И ДАЛЕКОИСТОЧНИ
ПРОЈЕКТИ 12

ДЕЦЕНИЈА ДРОНОВА
ЗУЈАЛИЦЕ С НЕБА 18

УЗ СТО ГОДИНА ЛОВАЧКЕ 
АВИЈАЦИЈЕ
НАСТАЈАЛА 
ЈЕ СПОНТАНО 24
СОВЈЕТСКЕ ПРОТИВТЕНКОВСКЕ
ПУШКЕ У ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ 
АРМИЈИ
ПУШКА 
ПРОТИВ ТЕНКА 28

Уреднок прилога

Q8
Typewriter
93



2013. године у Луанди, потписао
тадашњи министар одбране
Александар Вучић. За извођење
наведених радова приватно предузеће
JOMIL DOO из Београда има дозволу
надлежног министарства Владе Србије
за промет НВО и роба двојне намене, a
AZIMUTH-DPS из Баћевца, поред
дозволе за промет, поседује и дозволу
Министарства одбране за производњу
наоружања и војне опреме (у одређеном
сегменту делатности).

На основу проучавања тенденција
у развоју и примени лаких оклопљених
теренских возила формуле погона 4×4,
аутори решења „Palanka Negra”
(руководилац пројекта Анастас
Палигорић) определили су се за возило
мале масе (око 5,3 тоне), које служи као
транспортер борбене групе војника или
полицајаца (поред возача и командира,
који су у предњем делу возила, а у
оклопљеном телу има места до осам
чланова посаде), намењене за
извршавање задатака за брзе
интервенције (у саставу мировних
мисија, за борбу против терориста,
побуњеничких група или рушилачких
демонстраната). 

Управо завршен развој
функционалног модела базне
варијанте возила М1А1 приказан је
делегацији копнене војске Анголе, која
је у организацији компаније JOMIL
боравила у Србији од 19. до 24. августа
2014. године. Делегација, коју је
предводио генерал-пуковник Lucio
Goncalves Amaral, командант копнене
војске, посетила је AZIMUTH-DPS и

Н
ајновија понуда домаћих
конструктора наменске
индустрије у аранжману
приватних радних
организација JOMIL DOO

и AZIMUTH-DPS обелодањена је 12.
августа 2014. у „Политици” (В. Ломовић:
„Црна дивокоза за Војску Анголе”). Реч
је о моделу базног возила – Прототип
лаког оклопног возила „црна дивокоза”
(португалски, „Palanca Negra”), које је

функционални модел
основне варијанте
вишенаменског оклопног
возила М1А1 4×4, за
кретање по тешким
теренима.

Сарадња компаније
JOMIL DOO са оружаним
снагама Анголе реализује
се на основу Протокола,
кога је, у име Владе Србије

ОЗА
Цртеж унутрашњег пресека возила
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још нека предузећа наменске
индустрије Србије, како би се
информисала о стању и реализацији
програма сарадње по уговорима који
су закључени и уговорима чије се
закључење очекује. Том приликом,
делегацију је примио начелник Упрва-
ве за одбрамбене технологије
генерал-мајор др Бојан Зрнић.

Иако је највеће занимање за то
возило до сада испољила Ангола,
заинтересоване су и још неке афричке
земље.

Одлике
Оклопно тело „црне дивокозе”

пројектовано је и израђено тако да
пружа балистичку заштиту посади, по
стандарду STANAG 4569, заштитни
ниво I до ниво II. Са доње стране тело
возила обезбеђује заштиту од
експлозија мина до шест килограма
ТНТ (ниво II+ истога стандарда).
Панцирне плоче возила производе се
у словачкој компанији ACRONI, а
припадају класи PROTAC 500.

Оклопно тело
возила подељено је на
три одељења: моторно
напред, управно у
средини и посадно или
борбено позади.
Компактна конструкција
оклопног тела омогућује
смештај до осам
опремљених војника, на
засебним седиштима, у
положају „лицем у лице”
(функционални модел
реализован је са шест
седишта). Запремина
посадног простора
нешто је већа од четири кубнаметра,
што подразумева око 0,7 кубних метара
простора на једног војника, а то је више
него што је уобичајено за ту класу
возила. Основна маса возила је око
4.100 kg, а борбена маса око 5.300.
Капацитет носивости терета омогућава
транспорт осам опремљених војника,
муницијског комплета и индивидуалног
комплета возила (алата и прибора) или

одговарајући терет материјала до 1.200
килограма.

Оклоп је профилисан са
израженијим косинама напред, а мањим
на бочним странама и позади. Кабина
има двоја бочна врата (лево и десно) са
правоуглим осматрачким прозорима од
панцирног стакла, отпорних на
стрељачку ватру, као и основни оклоп.
Врата се лако отварају помоћним уре-
ђајем. Посадни простор има двoja бочна
и једно задње прозорско окно. Сва
прозорска стакла су
панцирна и она, такође,
пружају балистичку
заштиту као и основни
оклоп. Позади су
једнокрилна врата за
улазак-излазак посаде. На
крову је уграђена турела
М86 са кружним постољем
за митраљез 7,62×54 mm
М86, којим рукује један од
стрелаца, стојећи испод
митраљеза.

Погонски агрегат је
дизел мотор снаге 92 kW

при 3.600 оb/min и обртним моментом
од 285 Nm/1.800 ob/min, што нуди
вучну снагу око 17 kW/t, чиме се
омогућује постизање путне брзине до
110 km/h, са просечном теренском
брзином од око 45 km/h. Опционо, на
захтев купца, снага мотора може да
буде повећана до 140 kW. Аутономија
возила на путу је око 550–600
километара. Трансмисија је механичка

са петостепеним мењачем предњег и
два степена задњег хода. Поседује и
двостепени редуктор. У овој фази
развоја ходни део има круте осовине, а
ако буде захтев корисника, планира се
увођење независног система вешања.

Укупна маса возила захтевала је
точкове са пнеуматицима широког
профила (285/75R16), с варијантом run-
flat, уграђеним улошцима ради
отпорности на пенетрацију пројектила
стрељачког наоружања. С таквим
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Поглед одоздо позади



погонским и ходним системом
омогућено је ефикасно кретање по
неравном, каменитом, песковитом или
расквашеном земљишту и могућност
савлађивања препрека: вертикални зид
до 0,5 m, ров ширине до 0,6 m, успон до
45 %, бочни нагиб до 30 % и радијус
заокрета до девет метара. Возило
располаже са предњим електричним
витлом за извлачење других возила или
за самоизвлачење (сајла дужине око 15
метара), а позади је кука за вучу. На
бочним странама возила, унутар оклопа,
налазе се по један сандук за алат и
резервне делове.

Опрема 
Опрема основне варијанте

богатија је од стандардне за ту класу
возила, јер је на функционални модел
већ уграђено следеће: ефикасан клима-
уређај, који одговара географским и
климатским условима потенцијалних

корисника; напредна GPS навигација,
подржана робусним рачунаром и
монитором од седам инча на Windous
платформи, са прикључцима за радио-
комуникацију са сервером (односно
вишом командом); две колор камере са
широкоугаоном оптиком (око 180 сте-
пени) постављене на крову возила
напред и позади, које возачу
омогућавају вожњу за случај да су

панцирна стакла оштећена, или
покривена панцирним заштитним
плочама.

Са уграђеним системима камера и
навигације обезбеђује се добра
прегледност из возила у кружном
сектору, а са опционо уграђеном
термалном камером и у ноћним
условима, што је нарочито важно за
варијанту извиђачко-осматрачког и
командног возила.

Kомпанија JOMIL (која финансира
пројекат развоја возила) планира
продају возила заинтересованим
земљама Африке. Очекује се да у 2015.
години буде формализована сарадња с
првим купцима, те се развој наставља
израдом пробне партије возила. Ипак, и
без тог аранжмана за познатог страног
купца, таква врста возила, врло
актуелна у многим армијама у свету,
могла би да буде занимљива и за Војску
и МУП Србије (који иначе касне са
модернизацијом опреме и борбених
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Посада..................................................2+(6 до 8) војника
Димензије:
– дужина............................................................4.950 mm
– ширина............................................................2.060 mm
– висина............................................................. 2.020 mm
– клиренс...............................................................260 mm
– међуосовински размак..................................2.760 mm
Маса возила........................основна 4,1 t, борбена 5,3 t
Капацитет носивости.................................................1,2t
Перформансе:
– максимална брзина........................................110 km/h
– просечна теренска брзина..............................45 km/h
– аутономија................................................550 – 600 km
Савлађује препреке:
– успон........................................................................45%
– нагиб........................................................................30%
– ров........................................................................0,55 m
– вертикални зид......................................................0,5 m
– радијус заокрета......................................................9 m
Мотор...................................Diesel 92 kW/3.600 ob/min 
Мењач...................................... 5+2 stepena (механички)
Редуктор........................................................ двостепени
Димензије точкова.......................285/75R16 (run – flat)
Формула погона......... 2×4 и 4×4 (зависно од потребе)

ТАКТИЧКО-ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ



Основни модел возила под
ознаком M1A1 има три верзије:
возило за транспорт трупа, командно
возило и санитетско возило.
Митраљез 7,62 mm × 54R M86
постављен је на турелу изнад средине
крова, која је већ примењена на
полицијском возилу BOV M86.
Покретање туреле је мануелно, а
окидање митраљеза електрично. За
дејство дању нишанџија има оптички
колиматор, а за дејство ноћу, поред
стандардног фара, може да се угради
и специјални фар са разним опцијама
решења. Уместо митраљеза 7,62 mm×54R
по захтеву, може да се угради тешки
митраљез 12,7×108 mm M87, који је
примењен и на више типова оклопних
борбених возила Војске Србије.

Базно возило „Palanca Negra”
M1A1 у класи је лаких ОБВ и
намењено је за више оперативних
мисија – учешће у мировним снагама
УН и ОАЈ, обезбеђење војник колона
од заседа, терористичких или
побуњеничких група, али и
полицијске мисије у сузбијању

ВЕРЗИЈЕ

масовних нереда и рушилачких
демонстрација опасних по безбедност
грађана. Базна конструкција омогућава
уградњу више врста наоружања, тако
да то возило може да буде
перспективно: као возило за
непосредну ватрену подршку, за ПОБ,
као специјална осматрачка станица или
возило за електронско извиђање на
већем простору, и за друге задатке. 

Возило за непосредну ватрену
подршку – M1A2 наоружано је
аутоматским бацачем граната М93
калибра 30 mm, намењеног за
неутралисање живе силе непријатеља
на отвореном простору и у заклонима,
на даљинама до 1.700 m, као и дејство
по лако оклопљеним борбеним
возилима на даљинама до 1.000 метара. 

Противоклопно возило – M1A3
биће наоружано са два шинска
усмерача за ПОВР типa „маљутка-2T”
9M14M/P (побољшане „маљутке”
пробијају 800 mm RHA оклопа иза ЕРО).
Лансирање ракета је на даљинама од
500 до 3.000 m, са брзином лета од 120
m/s. Вођење је класично за ту врсту

пројектила (базно, помоћу „три
тачке” или полуаутоматски систем
вођења, помоћу „две тачке”). Уместо
„маљутки” може да се примени и неки
други савременији ракетни систем.

Извиђачко патролно возило –
M1A4 предвиђено је да обавља
функције осматрања и извиђања у
граничном појасу, а опремљено је
панорамским телескопским постољем
на коме се налазе: гониометар са
ласерским даљиномером (домет 20 ки-
лометара), CCD камера, термална
камера, радар за земаљско
осматрање (10–20 километара
даљине) и интегрисани командно-
информациони систем КИС (BMS) у
возилу. 

Полицијско возило – M1A5
примарно је намењено за специјалне
јединице полиције и жандармерије,
или специјалне јединице војске, а
опремљено је лансерима БДК или
димним бомбама са сузавцем. У
даљем процесу развоја могао би и да
се угради и водени топ (шмрка).

15. септембар 2014.
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возила точкаша), па и за државе с
простора некадашње СФРЈ.

Предстоји интерно испитивање
функционалног модела основне верзије
возила, како би се провериле полазне
тактичко-техничке карактеристике. 

Када возило крене у серијску
производњу, могућа су даља
унапређења и не треба их одбацити,

КАМЕРЕ, СОФТВЕРИ И РАЧУНАРИ

Комплекс камера, софтвера и
рачунара садржи најпре две CCD
камере, напред и позади, са сочивима
која покривају по 180 степени видног
поља, а температурни опсег рада је од
–30 до +60ºC. Камере су водоотпорне,
стандард IP65, а имају и стандард DIN
EN 50155, за уградњу у возила. У
кућишту камере смештена је
меморијска картица 4 Gb у коју се
снима видео са обе камере. Видео се
може преузети на рачунару, који је
монтиран у возилу, а на њему може да
се прегледа и видео-слика. Камере
имају и додатни део (POE), који путем
мрежног кабла напаја камере електро
напоном из возила.

Рачунар монтиран у возило са
екраном од седам инча, активан на
додир, има процесор intel atom, радни
такт 1,1 Gigaherca. У себи има модем за
примање GPS сигнала, 3G мреже, Wifi
internet, Blutut modem. Рачунар је
намењен за употребу у возилима.

Апликација инсталирана на
рачунару олакшава употребу камера и
GPS програма за навигацију. Корисник,
после покретања рачунара, мора да
покрене „azimuth” апликацију, кoja се
активира додиром на иконицу на екрану
рачунара. Притиском на функцијски
тастер F1 омогућен је поглед на камеру
која је постављена на предњој страни
возила. Тастер F2 омогућава поглед на

камеру која је постављена на задњој
страни возила, а F3 тастер активира
GPS софтвер за навигацију возила.
Тастер F6 прекида рад свих претходних
акција и искључује „azimuth”
апликацију. За поновно активирање
потребно је поновити цео процес.

иако она, неретко, повећавају цену. На
пример, неколико пушкарница са
приборима за одвод барутних гасова и
прихват чаура личног наоружања,
доградња оклопне заштите (пасивне)
применом нових материјала или
монтажом решеткастог (оградног)
оклопа, модификације степеника
(газишта), блатобрана и других
детаља. 

Све што је у досадашњем развоју
остварено на возилу „црна дивокоза”
представља озбиљан помак напред. ƒ

Милосав Ц. ЂОРЂЕВИЋ



Т
ворци противтенковске (ПТ)
пушке били су немачки кон-
структори, који су у време Пр-
вог светског рата морали да
пронађу средство погодно за

одбрану пешадије од првих тенкова Ан-
танте. Због недостатка времена, крену-

ло се од постојећег решења – од стан-
дардне брзометне пушке система Мау-
зер настао је њен „велики брат” Т-пушка
(Т-gewer) у калибру 13,2 милиметара.

Како развој тенкова између два
светска рата није довео до револуцио-
нарног продора у области заштите, ПТ

пушке још су биле од користи. У наору-
жање већине армија уведене су пушке
које су могли да носе један или два чо-
века. Одликовале су се прецизним гађа-
њем и високом брзином паљбе. 

На почетку Другог светског рата
Црвена армија оскудевала је с ПТ пу-
шкама, јер је низ пројеката довео до не-
задовољавајућих резултата – пушке су
биле или претешке или су имале слабу
пробојну моћ. 

Када су Немци кренули на исток са
масом тенкова, Црвена армија је, под
притиском ратне нужде, морала да про-
нађе погодно решење за масовно нао-
ружавање пешадијских јединица за са-
моодбрану од „панцера”. С обзиром на
то да су Немци у то доба користили
углавном тенкове с релативно слабом
заштитом, ПТ пушке су биле солидно
решење за прву помоћ, до масовне про-
изводње ПТ оруђа већег калибра. 
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ПУШКА ПРОТИВ ТЕНКА

Противтенковске пушке ПТРД и ПТРС, чији су развој 
водила два тима реномираних конструктора – Василија
Александровича Дегтјарева и Сергеја Гавриловича
Симонова – биле су део пакета средстава ратне технике
за наоружавање партизанских дивизија, који је 
договорен на састанку Стаљина и Тита новембра 1944.
године у Москви. До почетка педесетих година 
те пушке су биле неизоставни део одбране пешадије, 
а потом постепено одлазе у складишта јер 
је југословенска пешадија пренаоружавана ручним
бацачима америчког и домаћег порекла. 



Дело два славна 
конструктора
Лично Јосиф Висарионович Ста-

љин, почетком јула 1941. године, наре-
дио је развој ПТ пушке. Два тима која
су водили реномирани конструктори –
Василиј Александрович Дегтјарев и
Сергеј Гаврилович Симонов – понуди-
ла су прихватљива решења само два-
десет два дана од почет-
ка рата. Обе пушке уве-
дене су у наоружање Цр-
вене армије актом од 29.
августа 1941. под озна-
ком ПТРС (противтанко-
вое самозарядное ружьë

обр. 1941. г. системы Симонова) и ПТРД
(противтанковое однозарядное ружьë
обр. 1941. г. системы Дегтярë ва).

Пушка конструктора Дегтјарева,
познатог по пушкомитраљезима и
славном тешком митраљезу ДШК, би-
ла је једноставно и ефикасно средство
за јединачну ватру. Робусни клизни за-
тварач био је гаранција да пушка неће
затајити у критичном моменту када се

нишанџија нађе пред тенком. Цеви за-
тварач били су јединствени елемент, а
кундак и рукохват били су на колевци,
која је на себе преузимала знатан део
трзаја. После изласка метка из цеви,
затварач је, у кретању према назад,
пролазио поред плочице на боку ко-
левке и задржавао се у отвореном по-
ложају. Нишанџија је зато могао брзо

да убаци нови метак и на-
стави са гађањем. На тај
начин обезбеђена је бр-
зина паљбе од 8 до 10 ме-
така у минути. 

Маса празне ПТРД
износила је 17,3 kg и при

гађању повећавала се само за масу
метка. Дужина пушке била је 2.000
mm, а цеви 1.350 милиметара. 

За разлику од ПТРД са јединачним
ватром, Симонов је за свој пројекат
ПТРС изабрао полуаутоматски систем,
што је сасвим разумљиво за конструк-
тора који је светску славу стекао са по-
луаутоматском пушком СКС (код нас је
позната као „паповка” М56/66). Меха-

низам ПТРС заснивао се на позајмици
барутних гасова. Празна пушка имала
је масу од 20,93 kg, а с оквиром са пет
метака 22 килограма. Дужина пушке
била је 2.108 mm, а цеви 1.219 милиме-
тара. Брзина паљбе била је до 15 мета-
ка у минути. 

Обе ПТ пушке користе изузетно
моћан метак 14,5×114 mm са панцир-
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Показало се да је у ратној прак-
си ПТ пушка, и поред ограничене
пробојности, изузетно ефикасна, ако
се нађе у правим рукама. Само 11 ни-
шанџија, који су заслужили Орден хе-
роја Совјетског Савеза је, према зва-
ничним подацима о њиховом ратном
учинку, уништило 87 тенкова, један
ОТ и три авиона. 

Чак 15 уништених тенкова при-
писује се Фјодору Старцеву, 35-годи-
шњем нишанџији из 58. мотостре-
љачке бригаде у време борби у Ро-
стовској области. Старцев је 18. јану-
ара 1943. био на ватреном положају
на једној хумки прекривеној снегом
код сеоцета Дјадин (код Каменска) у
Ростовској области. Немци су поку-
шали да поврате положаје изгубљене
неколико дана раније и у борбу су по-
слали 20 тенкова са тенковским де-
сантом – аутоматичарима право на
штаб бригаде Црвене армије. Стар-
цев је са свог положаја имао добар
преглед стања и изабрао је водећи
тенк као први циљ. Тенковски митра-
љези и пешадија покушавали су да по-
годе нишанџију ПТ пушке, али је он
бирао свој тренутак и поново отварао
ватру. За хероја је предложен на
основу извештаја да је уништио 11
тенкова. 

Неколико дана касније, у борба-
ма за село Вергунка, Старцев је поку-
шао да понови подвиг и погодио је
три тенка. Четврти је гађао са изузет-
но мале удаљености и, после поготка,
машина је наставила да се креће и
прегазила нишанџију Старцева. 

НИШАНЏИЈЕ ХЕРОЈИ

Представљање средстава ватрене подршке на збору официра у Белој
Цркви, јуна 1948. године: пушка ПТРС је у првом плану (МЦ „Одбрана”)

Пушка ПТРС 

Противтенковска пушка ПТРД
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но-запаљивим (ПЗ) зрном Б-32, са ме-
талним пробојним језгром и БС-41 са
језгром од волфрам карбида. 

Иако су ПТ пушке сада само му-
зејски излошци (осим у Донбасу), ме-
так их је надживео, и још се користи,
додуше као муниција за великокали-
барске митраљезе КПВ и КПВТ. У
ознаци тих оруђа слово „В” односи се
на конструктора Владимирова, који је
од 1944. године водио развој велико-
калибарског митраљеза. У наоружање
је 1949. године уведен КПВ, који је ко-
ришћен углавном као противавионски
двоцевни и четвороцевни митраљез
ЗПУ-2, односно ЗПУ-4. Изведена „тен-
ковска” варијанта – КПВТ уграђена је
на читав низ оклопних транспортера
(ОТ) точкаша – БТР-60, БТР-70 и БТР-
80, и на извиђачки оклопни аутомобил
– БРДМ-2. 
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СЕЋАЊА 

Примере примене ПТ пушака на-
вео је Милорад Гончин у књизи „У ро-
вовима Срема” према сећању партиза-
на. На пример 6. децембра 1944. годи-
не, у борбама за Товарник, једна чета
1. пролетерске бригаде, ојачана водом
ПТ пушака, добила је задатак да зау-
стави продор немачких тенкова из
правца Илаче:

„Нишанџија на противтенковској
пушци, омладинац Миодраг Бранко-
вић, хладнокрван и обазрив, залегао је
у ров препун ледене воде, снажно при-
тегао оружје, нишанио и меркао раз-
даљину до челичне силуете која се бо-
ље видела када из ње зажишкају ва-
трени пламичци митраљеза и пламен
из топовске цеви. Бранковићев помоћ-
ник се прибојавао да се тенк сувише
не приближи и узнемирено опоменуо:
– шта чекаш, удри!, – нећу, рано је. –
откуд рано, самлеће нас.. Главу у за-
клон и ћути. Пустићу ге толико близу
да не могу промашити... Тенк је при-
шао на педесетак метара. Миодраг је
напрегао вид и бирао најосетљивије
место у оклопу. Противтенковска пу-
шка је грмнула, поскочила, њено зрно

је погодило челичну гусеницу и просто
је одбацило од точкова. Тенк се занео,
кренуо у јарак, стао, а из његове куполе
запламтели су митраљези. Једно зрно је
теже ранило храброг Бранковића и ви-
ше није могао нишанити. А друмом је гр-
мео следећи тенк, бирајући пролаз по-
ред оштећеног да се усмери на пролете-
ре. Противтенковску пушку дограбио је
Милан Живановић Глуви и отворио ва-
тру. Зрна су окрзнула оклоп тенка и при-
морала га да узмиче. Посади оштећеног
тенка није преостало ништа друго него
да искаче напоље и покуша умаћи. То је
најпре приметио нишанџија тешког ми-
траљеза Милорад Стојковић и тенкисти-
ма није дозволио да умакну.” 

Почетком децембра 1944. године
5. војвођанска бригада и батаљон Црве-
не армије покушали су да десантом са
Дунава заузму Вуковар. Противудар Не-
маца и Хрвата био је снажан и подржан
тенковима. Ујутро, 9. децембра, немач-
ки тенкови кренули су на ровове, а иза
леђа партизана био је залеђени Дунав. 

„Нишанџија на противтенковској
пушци, Цвеја Тодоровић Трта, упорно је
вребао, бирао осетљивије место на

оклопу, узнемирен због помањкања
муниције, зарицао се у себи да не сме
промашити и ватрени колос пропу-
стити да гњечи другове у рововима.
Противтенковска је поскочила, хитац
муњевито синуо, звекнуо и тенк зау-
ставио. Цвеја је отхукнуо и поново
прилегао. А други тенкови су наила-
зили, из њих су пламтели рафали и
грували топови. Цвејин помоћник је
смртно рањен и издишући додао је
последње метке...

Тенковима су највише сметале
противтенковске пушке, па су их тра-
жили и покушавали неутралисати.
Околину Цвејиног рова засули су гра-
натама и никако им није успевало да
директним поготком отворе пролаз.
Цвеја је повукао противтенковку у
удубљење да је гелери не оштете. А
када тенкови зашкргућу, цев је исту-
рао на грудобран и гађао. Неко му је
довикивао да се извуче из рова да до-
пуже у заклон иза оближње зграде,
знајући да испаљује последњи метак.
Нишанџија није одговарао на позиве,
прст је држао на обарачу и пуцњем
тенку препречио пут”. 

Призор са Шумадијског маневра 1949. године: пушке ПТРС и тенк Т-34 (МЦ „Одбрана”)



Уобичајено наоружање
Црвене армије 
Током јесени 1941. године ПТРД и

ПТРС постају уобичајено наоружање
Црвене армије. Према формацији Црве-
не армије, у сваком стрељачком пуку
формирана су три вода од девет ПТ пу-
шака. Прилив великих количина пушака
омогућио је да се 1942. године против-
тенковски водови уграде у батаљоне. 

У руској историјској литератури
као један од првих већих подвига ни-
шанџија противтенковских пушака на-
води се бој 16. новембра 1941, код села
Ширјајево код Москве, у којем су при-
падници совјетског 1075. стрељачког
пука са 11 пушака уништили 10 тенкова
и неколико других возила. Прегледом
тенкова установљено је да су неки има-
ли чак од 15 до 18 пробоја зрна 14,5 mm
и тек онда су били заустављени. 

Према нормама из ратног времена,
за уништавање циља била су потребна
три или четири пробоја смештена у круг
пречника 22 центиметара. Пробојна
моћ ПТРС на 100 метара износила је
50–60 mm, а на 300 m 40 милиметара. 
С пушком ПТРД постизала се пробој-
ност од 40 mm на удаљености од 100 m
и до 35 mm на 300 метара. 

Правилима је предвиђено да се из
ПТ пушке гађају тенкови и ОТ на удаље-

ности до 500 m, бункери до 800 m и ави-
они до 500 метара. 

На ратишту се показало да се при-
хватљиви резултати у погледу ватрене
моћи и прецизности постижи у гађању
на оклопна возила на удаљеностима од
150 до 200 метара. Пробојна моћ зрна
14,5 mm била је довољна да се заустави
лаки тенк или полугусенични ОТ. Када
је реч о боље заштићеним тенковима из
пушке се гађало на осетљиве тачке – гу-

сенице, перископ и поклопац за улаз и
излаз посаде. 

На почетку рата, у време масовних
губитака Црвене армије, ПТ пушке биле
су потребне иако није било илузија око
тога да су ограничене ватрене моћи. Ка-
ко се нормализовала производња од-
брамбене индустрије, Црвена армија је
у све већем обиму противтенковска деј-
ства водила са оруђима калибра 45 mm
и касније 76 mm, а пред крај рата и са

100 милиметара. Против-
тенковске пушке задржа-
не су у наоружању, али
све више као средство за
уништавање бункера, мо-
торних возила, лаких
оклопних возила, одно-
сно задатке за које се ко-
ристе савремени наслед-
ници ПТРС и ПТРД – про-
тивматеријалне пушке. 

Производња ПТРД
прекинута је децембра
1944. године. До  тада је
израђено 281.111 кома-
да. Пушка ПТРС задржа-
ла се у производњи све
до краја рата и израђено
је 190.615 комада. 
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Нишанџије ПТРС у очекивању противничких тенкова на Шумадијском маневру
1949. године (МЦ „Одбрана”)

За преношење пушке ПТРС са једног на други ватрени положај биле су потребне снажне 
руке – и нишанџије и његовог помоћника (МЦ „Одбрана”)



На Сремском фронту
Пушке ПТРД и ПТРС биле су део

пакета средстава ратне технике за нао-
ружавање партизанских дивизија, који
је договорен на састанку Стаљина и Ти-
та новембра 1944. године у Москви. Све
категорије наоружања, од пиштоља до
хаубица, преузимане су преко артиље-
ријских база, које су даље прослеђивале
потребна средства у јединице. Прве ко-
личине технике пристигле су октобра
1944. године и хитно су дате у руке пар-

тизанским дивизијама, које су у то време
први пут од устанка заузеле статичне од-
брамбене положаје на Сремском фрон-
ту. Како су Немци тенковима крчили пут
кроз одбрану НОВЈ у противударима, сва
противтенковска оруђа била су добродо-
шла у организацији одбране. У војној ар-
хиви сачувани су документи о првој по-
дели ПТ пушка. На пример, 31. октобра
1944. за 3. војвођанску дивизију „требо-
вано” је 90 ПТ пушака са 32.400 метака. 

У борбама су ПТ пушке биле ефика-
сне, јер су Немаци на Сремском фронту

имали углавном тенкове старије генера-
ције и самоходна оруђа чије панцирне
плоче нису могле да зауставе зрно 14,5
милиметара. Мали број наменских ПТ
оруђа 45 и 76 mm држан је на најважни-
јим одсецима фронта за рачун виших са-
става, а батаљони на терену ослањали су
се на водове ПТ пушака. 

Коначан зброј свих пошиљки ПТ пу-
шака које је Југословенска армија прими-
ла од октобра 1944. године до завршет-
ка рата био је 1.061 комад ПТРД и 1.436
ПТРС са 618.526 метака
ПЗ Б-32 и 434.120 метака ПЗ БС-41. 

После рата наоружање је и даље
примано углавном из вишкова Црвене
армије, у којој више није постојао већи
интерес за ПТ пушке. До јуна 1947. го-
дине, када је потписан уговор о робном
кредиту са листом израђеном према зах-
тевима ЈА, преузето је још 460 комада
ПТРД за попуну јединица и 50 за обуку,
те 20 ПТРС за јединице и додатних 50 за
обуку. Из кредита ЈА више није тражила
ПТ пушке већ су тежиште биле набавке
ПТ оруђа 76 mm ЗИС-3.

На вежбама ЈА до почетка педесе-
тих година, ПТ пушке, готово увек ПТРС,
биле су неизоставни део одбране пеша-
дије. Педесетих година оне постепено
одлазе у складишта јер је југословенска
пешадија пренаоружана ручним бацачи-
ма америчког и домаћег порекла. ƒ

Александар РАДИЋ

15. септембар 2014.32

У оружаним конфликту у Донба-
су, у рукама противника украјинске
власти у Славјанску појавио се необи-
чан реликт прошлости – противтен-
ковска пушка ПТРС (на слици).

И ДАНАС У УПОТРЕБИ Јак трзај пушке ПТРС вероватно не би пријао нишанџији који је одабрао дрво као ослонац,
позирајући фотографу на вежби одржаној 1950. године (МЦ „Одбрана”)

Вежба 1950. године на Кордуну и Банији
одржавана је у местима у којима
су пет година иза рата били
видљиви трагови борби, 
као на кући у позадини (МЦ „Одбрана”)



Први млазни путнички авион за
регионални саобраћај уведен на
редовне комерцијалне линије

био је совјетски „јаковљев” Јак-40
(Яковлев Як-40). Први лет авиона са
ознакама „Аерофлота” био је 30. сеп-
тембра 1968. на линији Москва–Ко-
строма. Седамдесетих и осамдесетих
година стотине „јакова” одржавали су
линије у забаченим деловима СССР-а.
Преко трећине аеродрома на које су
слетали имали су уређене земљане по-
летно-слетне стазе и неретко само ле-
дене површине. 

Авион за такве сурове услове про-
јектован је у 115. конструкционом би-
роу Александра Јаковљева, славног
конструктора ловачких авиона из вре-

мена Другог светског рата. У почетку,
од 1962. године, радило се на пројек-
ту млазног авиона Јак-40 са три мото-
ра са, за то време, модерним аероди-

15. новембар 2014.26

улази један од најбољих ловаца Првог
светског рата – SPAD S VII.

Након већег броја, не баш успе-
лих конструкција, форма SPAD излази
са врло успешним ловцем SPAD S VII,
са мотором Hispano Suiza 8Аа од 150
КС, са воденим хлађењем. Хладњак
мотора био је добро укомпонован у
предњи део труп, тако да је постигнут
врло складан аеродинамички облик
трупа. Наоружање се састојало од јед-
ног митраљеза калибра 7,7 mm Vickers
са усавршеним Birkigt синхронизато-
ром. Почетне испоруке биле су 25. фе-
бруара 1917. године за француско и
британско ваздухопловство. Испити-
вао га је и сам Гинемер, један од воде-
ћих француских асова, и закључио да
је одличан, али да се не може мерити
са немачким Халберстадтом у пења-
њу, што овога доводи у предност.
Због тога му је уграђен мотор HS 8Ab
од 180 КС, са истим аеродинамичким
обликом предњег дела трупа. Са тим
мотором постиже брзину од 212 km/h
на висини од 2.000 метара, а време пе-
њања до 2.000 метара било је 4,67 ми-
нута. Био је то један од најбољих лова-
ца у Првом светском рату.

Против нових британских ловаца и
франуског ловца SPAD и Neuporta сада
се боре немачки Albatros DV и Fokker
DrI триплан на коме лети Црвени барон
Рихтхофен. Легендарни Гинемер није се
вратио са својим SPAD-ом са задатка
11. септембра 1917, када је имао при-
знате 54 победe. Он је можда био нај-
већи херој ваздушних борби у Првом
светског рату, „ас”, али индивидуалиста
који није могао бити узор за експертног
пилота јер је на ваздушне борбе гледао
као на витешку борбу.

Сви ти истакнути асови, пилоти на
обе стране који су постизали велики број
индивидуалних победа на својим патрол-
ним летовима, сада све више постају во-
ђе формација ловаца које остварују вели-
ки број обарања непријатељских авиона
свих врста. У крвавим (1917. и 1918.) го-
динама Првог светског рата рођена је
ера ваздушних борби целих формација
ловаца, како у међусобној борби тако и у
обарању великог броја бомбардера и из-
виђачких авиона.” ƒ

(Наставак у идућем броју)

Златко РЕНДУЛИЋ

Југословенске ознаке носило је шест примерака
тромоторног путничког авиона Јак-40. Два авиона, 
која би још могла да лете, приземљена су
од 2010. године и на аеродрому у Батајници
чекају на одлуку о коначном статусу. 

ТРОМОТОРИ
ЈАКОВЉЕВ
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намичким решењем и вертикалним по-
летањем и слетањем, предвиђеним за
превоз путника у мрежи локалних ае-
родрома. Привлачност вертикалног
лета убрзо се показала као нешто што
више приличи филмовима о Џемсу
Бонду него економској и техничкој ре-
алности, па је 1965. године покренут
рад на реалистичној замисли малог
тромоторца за превоз 24 путника у ре-
гионалном саобраћају. 

Салонци
Основне замисли постојећих про-

јеката су сачуване – авион врло једно-
ставне конструкције, који може да се
одржава на великој удаљености од тех-
ничких база, крила су велике површи-
не, без сложених командних површи-
на, а точкови великог пречника прила-
гођени за летове са тврдог тла. За по-
гон Јак-40 изабрана су три турбовенти-
латорска мотора АИ-25, која су пројек-
тована истовремено са новим путнич-
ким авионом. Први прототип Јак-40 по-
летео је 21. октобра 1966. са аеродро-
ма Жуковски код Москве. 

Паралелно са тестовима органи-
зована је серијска производња у 292.
заводу у Саратову.
Предсеријски ави-
они изашли су из
фабрике 1967. го-
дине. У производ-
њи Јак-40 остао је
до 1981. године, до
када је завршено
1.009 комада. У хо-
ду су проведене
измене на пројек-
ту. Дужина слета-
ња од трећег квар-
тала 1970. године,
од 102. авиона,
скраћена је увође-
њем „риверса” на
мотор са централним положајем. Од
четвртог квартала 1971. године „ја-
кови” су имали резервоаре горива у
крилима за четири тоне горива, уме-
сто три, као на почетку производње. 

Најпре је авион имао 24 седи-
шта, а од 1970. године број места
повећан је на 27, али са само десет
килограма пртљага по путнику.  Од
1972. године уграђивана су 32 седи-
шта. Посебна „класа” Јак-40 били су
„салонци”, ко-
ји су у фабри-
ци у Саратову
израђивани за
ВИП превоз у
две основне
конфигурације
– као „салон 1.

класе” за 11 путника и „салон 2. кла-
се” за 16 путника. 

У војној служби Јак-40 летели су
најчешће као авиони у „салонској” кон-
фигурацији или за посебне намене, као
што су летеће лабораторије. 

Десетине „јакова” још лете уз тех-
ничку подршку ремонтних завода из
Белорусије, који су овлашћени за про-
дужетак ресурса авиона према проце-
ни њиховог стања. 

Авиони на Батајници
Шездесетих година широко су

отворена врата за набавке за ЈНА ра-
зних средстава ратне технике произ-

Због прописа за цивилни ваздушни саобраћај свих шест
Јак-40 уведени су почетком деведесетих година у регистар
и добили су ознаке у секвенци за путничке тромоторне ави-
оне – YU-АКP за 71502, YU-АКS за 71501, YU-АКТ за 71503,
YU-АКU за 71501, YU-АКV за 71505 и YU-АКW за 71506. 

У ЦИВИЛНОМ РЕГИСТРУ

Слетање Јак-40 на аеродром Лађевци, 

јуна 2007. године (Александар Радић)

Јак-40 на аеродрому Сарајево 

1974. године (МЦ „Одбрана”)

Први примерак Јак-40 ев. бр. 71501 

на аеродрому Батајница почетком седамдесетих година

ведене у совјетској индустрији. Прио-
ритет за ЈРВ и ПВО били су сложени
борбени системи нове генерације, по-
пут ловаца пресретача МиГ-21, ракет-
них систем ПВО „двина”, осматрачких
радара П-30... На маргини тих великих
програма пренаоружавања увезени су
и неки авиони за посебне намене, на
пример 1963. године два путничка
авиона „иљушин 18Д” за превоз висо-



ког руководства земље. У то време у
инвентару имовине ЈРВ и ПВО налази-
ло се седам двомоторних путничких
авиона „иљушин Ил-14”. 

Пред крај шездесетих година,
једна од понуда СССР-а у привредној
сарадњи са СФРЈ био је Јак-40, као
авиони за за кратколинијски саобраћај
за југословенске авио-превознике и
потенцијално за замену старих Ил-14
у ЈРВ и ПВО. На аеродрому у Београ-
ду, 26. априла 1968, приказан је Јак-40
и изведен демонстрациони лет. 

Цивилне фирме тражиле су веће
авионе и нису биле заинтересоване за
мали тромоторац, али у ЈРВ и ПВО по-
нуда је прихваћена и одлучено је да се
набави Јак-40. У фабрици у Саратову
југословенски авиони са фабричким
бројевима 9120717 и 9120817 заврше-
ни су 21. маја и 22. јуна 1971. године.
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AВИОНИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ДЕЈСТВА

Замисао да се у наоружање ЈРВ
и ПВО уведе авион за електронско
извиђање (ЕИ), радио-техничко из-
виђање (РТИ)и аеро-фото извиђање
(АФИ) анализирана је још 1980. го-
дине. Полазни захтев био је да се
унутар авиона угради систем за ЕИ,
а да се систем за РТИ и АФИ (каме-
ра за бочно аеро-фото снимање
ЛОРАП) смести у подвеснике. 

У каснијој модернизацији авио-
на предложена је уградња домаћег
ометача веза снаге 1 kV, уређаја за
РТИ ВРТИО са подручје од 1 до 
18 GHz, који је осамдесетих година
био један од важних пројеката ВТИ-a,
затим два до четири пријемника
АР-777 (подручје 1-18 GHz) швед-
ске фирме „Satt Elekttronik” или ау-
томатског система за РТИ СР-200
(подручје 0,5–18 GHz), америчке
фирме „Сандерс” или аутоматског
система Елиса, са уређајем за ауто-
матско узбуњивање, идентифика-
цију и анализу радарских сигнала
Dalia (подручје 0,5–18 GHz), фран-
цуске фирме „Thomson-CSF”. 

У то време процењивало се да
би у авион могла да се уграде два

сета земаљских извиђачких пријемни-
ка ВУ-32 и гониометар, те да се обез-
беди пет радних места. Посебан услов
био је да ВТИ развије нови антенски
систем, стабилизаторе напона 24 V за
напајање електричном енергијом и ра-
чунар за брзо одређивање положаја
откривног извора зрачења. Предложе-
но је да се за РТИ и ометање веза зе-
мља–ваздух и ваздух–ваздух може
уградити систем, који би се морао на-
менски развити у земљи или набавити
из увоза. С обзиром на то да Јак-40 не
може носити подвесни терет, одбаче-
на је замисао да се носи подвесник за
РТИ и за аеро-фото извиђање. 

После више година проучавања
разних понуда, наменски електронски
системи за ЕИ и ПЕД наручени су 1985.
године од италијанске фирме „Елек-
троника („Elletronica”), једне од воде-
ћих у тој области, и што је још важни-
је, фирме која је била вољна да послује
са ванблоковском СФРЈ. Италијани су
прихватили да буду технолошки парт-
нери за два посла уговорена 1985. го-
дине – за ПЕД систем за Ј-22 „орао” и
за ЕИ и ПЕД системе за Јак-40 и Ми-8.  

У време покретања реализације
задатка, 1986. године, планирано је да
се авион ев. бр. 71506 што пре поша-
ље на ремонт у СССР како би имао пу-
ни међуремонтни циклус. Радови на
ремонту проведени су од 30. марта до
3. јула 1987. године, али је после по-
вратка авион враћен у 675. ескадрилу,
јер нови електронски системи још ни-
су били примљени. Коначно, авион је
предат заводу јануара 1989. године.
Уграђени су системи за радио извиђа-
ње и радио-техничко извиђање „смарт
гард” (Smart Guard) у „ариес-А”. Две ан-
тене на предњем делу су елементи си-
стема „смарт гард”, иза се налази анте-
на навигацијског система, која је, због
уградње додатне електронике, морала
бити премештена на нову позицију
– уназад у односу на оригиналну. Због
лимита конструкције, морала се остави-
ти у делимичном упуштеном положају. 

Поткрилне антене система „ари-
ес-А” идентичне су као на систему
„ариес-Ф”, уграђеном на Ми-8 – биле
су то две ОМНИ антене са црним пре-
кривачем. 

Један куриозум је да су искори-
шћена седишта, која су на једном

Два швајцарска „миража IIIР” 

у пратњи Ј-40, којим је 

1979. године у званичну посету

дошла висока делегација ЈНА



Примљена су 16. јула 1971. у Москви.
То су били авиони почетног производ-
ног модела са 27 путничких седишта и
са резервоарима за три тоне горива.
Прва два авиона у ЈРВ и ПВО добила су
евиденцијске бројеве (ев. бр.) 71501 и
71502. Авиони су ушли у састав 675.
транспортне авијацијске ескадриле
(трае) на аеродрому у Батајници – једи-
нице за коју је везана готово читава слу-
жба „јакова” у ЈРВ и ПВО. Њени задаци
били су превоз врховног команданта и
руководства државе, партије и ЈНА и ра-
зни задаци превоза за потребе ЈРВ и
ПВО и система одбране. 

Недуго после пријема, два Јак-40
већ су служила у основној намени пре-
воза у време вежбе „Слобода-71”, одр-
жане октобра 1971. године. Нови ави-
они летели су интензивно и током при-
премног периода вежбе и за време ње-

29

95

Ан-26 била у употре-
би средином осамде-
сетих година, за обу-
ку либијских навига-
тора и пилота у про-
граму под шифром
„Луна”. 

У три лета са че-
тири сата налета на
Јак-40, проведена од
10. до 21. фебруара
1991. у организацији
ВОЦ-а, проверено је
како се додатни те-
рет одржава на летне
карактеристике и
основне перформан-
се авиона. Показало
се да авион у погледу
стабилности и управљивости и могућ-
ности у пењању нема разлика у односу
на путнички Јак-40, затим да су мини-
малне брзине лета повећане за око
10 km/h.

Постојање летилица за ЕИ и ПЕД
стриктно се скривало – на основу уго-
вора о набавкама електронике нису се
смели сликати саме летилице и преци-
зно антене, посебно конзоле за ЕИ и

ПЕД. Зато нису сачувани снимци уну-
трашњег изгледа.

Током 1991. године Јак-40 кори-
шћен је за наменске задатке, најчешће
с матичног аеродрома, али повремено
и са аеродрома у Бихаћу. 

У пролеће 1992. године, када се
рат проширио на Босну и Херцегови-
ну, повећани су задаци у електронском
извиђању јер су се за ЈРВ и ПВО поја-

вили додатни безбедносни изазови
– НАТО и снаге ОУН умешале су се у
југословенску кризу. Током лета
1992. године разарачи и фрегате НА-
ТО-а у Јадранском мору постали су
примарни интерес на задацима пра-
ћења комуникационих канала. Са
Јак-40 изведено је 128 летова са
276,45 часова налета.

Аеродром Батајница 1977. године – припадници

675. мешовите транспортне авијацијске групе,

јединице за посебна превожења, која је ту ознаку

носила од 1976. до 1983. године. Пре и касније

била је 675. ескадрила. (МЦ „Одбрана”)

Авион за електронско извиђање и противелектронска дејства Јак-40 на аеродрому Батајница

маја 1992. године (Милан Мицевски)



ног трајања посаде „јакова” имале су
већу статистику налета од свих оста-
лих авиона ескадриле заједно – два
Јак-40 у 33 лета провела су у ваздуху
31 часа, а авиони „каравела”, „иљушин
18Д” и ДЦ-6Б заједно су имали 27 ле-
това са 23 сата налета. Мали „јакови”
били су знатно погоднији за одржава-

ње везе унутар земље у односну на
сразмерно велике путничке авионе из
675. ескадриле, примарно предвиђене
за превоз државног врха.  

Још један пар Јак-40 примљен је
1972. године. Авиони 9222020 и
9231523, произведени 10. маја, одно-
сно 19. октобра 1972, имали су резер-

воаре за четири
тоне горива. Уве-
дени су у ЈРВ и
ПВО под ев. бр.
71503 и 71504.
Уследили су авио-
ни ев. бр. 71505
(фабрички број
9630849), произ-
веден 31. августа
1976, и 71506
(9731255), произ-
веден 27. септем-
бра 1977. године.
Авиони 71503 и
71505 били су у
путничкој конфи-
гурацији, а 71504
и 71506 израђени

су у фабрици као „салонци” са до 18
седишта. 

Средином осамдесетих година, на
предлог ЈАТ-а, разматрано је потенци-
јално коришћење Јак-40 за кратколи-
нијски унутрашњи саобраћај на осно-
ву сталног уговора. У једној иниција-
тиви из 1983. године тражено је око
600 часова ресурса за превоз путника
на линији Београд–Мостар–Загреб са
два авиона, у року од шест месеци.
Три године касније „на столу” је била
замисао да Јак-40 лети за Бањалуку. У
редовни саобраћај Јак-40 никада није
уведен, али једна од последица инте-
реса за комерцијалне послове била је
одлука да се 1983. године на „јакове”
уграде по два ДМЕ-40. 

За калибражу земаљских радио-
навигационих средстава у саставу
СУЦВП деловало је авио-одељење за
које су авиони и посаде обезбеђене из
састава ЈРВ и ПВО. Авиони Ц-47 „да-
кота” коришћени су седамдесетих го-
дина, али су због старости морали да
буду замењени са новом техником. За-
то су из 675. ескадриле изузета два
Јак-40 ев. бр. 71503 и 71505 у која су
уграђени уређаји за калибражу аме-
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Једна од неостварених замисли проширења могућности Јак-40 био је
развој војне варијанте са суфиксом ДТС, скра ће ницом за десантни
(десантный), транспортни (тра н спо ртный) и санитетски (санитарный). Према
тактичко-те хни ч ким захтевима из друге половине шездесетих година, 
Јак-40ДТС требало је да служи за превоз до 2.500 kg терета или 24 људи са
наоружањем, који би се искрцавали на земљи или у санитетској подваријанти
за превоз до 26 седећих ра ње ника или 18 на носилима и два седећа, уз једног
ме дицинског пратиоца. Радило се на пројекту подваријанте са великим
десантним вратима и простором за 20 падобранаца за наоружање и
кисеоничким системом и прибором за обе збеђење десанта. Један путнички
Јак-40 преправљен је у „де сантни” 1971. године. Серијска производња је
одобрена 1973. године, али су израђена само два комада, по један на ба зи
путничког авиона са 27 седишта и са 32 седишта. 

Информације о намери да се у производњу уведе Јак-40ДТС биле су
познате ЈРВ и ПВО, па је, као једна од опција, ана лизиран у студији из 1971.
године о набавци новог тра н спо ртног авиона. У анализи су поређени Ан-12,
Ан-26 и Јак-40 од авиона совјетске производње, француски „бреге 941”,
канадски DHC-4 и DHC-5 и италијански G.222. Процењено је да Јак-40
задовољава полазне захтеве – да може да пре во зи људство и материјална
средства на удаљеностима око 1.000 km, да може да користи аеродроме с
травнатом ПСС и да евентуално може да служи за превоз падобранаца. 

У анализи је наведено да је цена Јак-40 око 11,55 ми лиона динара и да би
сумарна цена ескадриле од 12 авиона са резервним деловима и средствима за
одржавање из но си ла око 179,4 милиона динара. Анализом је закључено да је
Ан-26 најпогоднији авион у односу на задатке. 

ТРАНСПОРТНИ ЈАК

Инструментална табла Јак-40 ев. бр. 71503 (Владимир Јовановић)



ричког порекла. На тим авионима ле-
теле су посаде из састава ЈРВ и ПВО и
носили су прописане ознаке вида. 

Четири авиона која су остала у
675. трае служила су осамдесетих го-
дина за рутински путнички превоз и
ВИП летове. 

Ванредни задаци
Ванредни задаци превоза извр-

шавани су октобра 1988. године за
време демонстрација на Косову и Ме-
тохији када су „јакови” превезли при-
паднике бригаде Савезног секретари-

јата унутра-
шњих послова
(ССУП). Током
1989. године ти
авиони су често
до Приштине
превозили ви-
соке руководи-
оце федераци-
је, СКЈ и ЈНА. 

Пред ору-
жани конфликт
у Словенији, 

ловини деведесетих година, драстично је
редукован налет на тим авионима.

Сва четири Јак-40 из 675. ескадри-
ле променила су јуна 1997. године је-
диницу којој су припадали одлуком да
фузионишу две ескадриле у једну 677.
ескадрилу, директно подређену Ко-
манди РВ и ПВО. Стварне промене ни-
је било јер су авиони, посаде и техни-
чари остали тамо где су и били. По-
сле истека ресурса број Јак-40 свео
се са три комада на само један – ави-
он ев. бр. 71504, популарни „салонац”. 

31

95
Пред крај седамдесетих и првој половини осамдесетих

година један од посебних задатака за посаде „јакова” била
је подршка прелетима „галебова” и „јастребова”, који су
про дати РВ Либије. На челу одељења од четири авиона, по -
не кад и осам, летео је Јак-40 у улози вође навигације. Са
мостарског аеродрома полетали су нови авиони тек про -
изве дени у фабрици „Соко” и са међуслетањима у Италији
на аеродромима у Бриндизију или у Риму и ноћењем у Па -
лер му, прелетали су Средоземно море. Коначно одредиште
био је аеродром Мисурата, где се налазила либијска ваз ду -
хо пловна војна академија. 

ВОЂЕ НАВИГАЦИЈЕ

Аскетско уређење „салона” 

у Јак-40 ев. бр. 71503 

(Владимир Јовановић)

У време бомбардовања Натоа Јак-40 ев. бр. 71502 

био је на отвореном простору поред хангара, али

путнички авион није био на листи мета (Срђан Грчић)

25. јуна 1991, 675. трае преведена је у
повишену борбену готовост. Посаде
„јакова” превозиле су припаднике Бри-
гаде ССУП и Царине из Батајнице на ае-
родром Церкље,
одакле су са Ми-8
превожени до гра-
ничних прелаза. 

У реорганиза-
цији проведеној
лета 1992. године
четири „јака” и је-
дан четворомо-
торни Б-707 по-
стали су 1. авија-
цијско одељење
675. трае. Због
међународног ем-
барга и промене
потреба превоза
на смањеној тери-
торији, у првој по-

За калибражу земаљских радио-навигационих сре д -
ста ва у саставу Савезне управе за контролу летења
(СУКЛ) деловало је авио-одељење за које су авионе и
посаде обезбеђене из састава ЈРВ и ПВО. Авиони Ц-47

да кота коришћени су седамдесетих година и због
старости морали су да се замене новом техником. Зато су
из 675. ескадриле изузета два Јак-40 ев. бр. 71503 и 71505
у која су уграђени уређаји за калибражу америчког
порекла. 

Када је НАТО започео бомбардовање, марта 1999.
године, један „јак” за калибражу био је на матичном
аеродрому Београд, а други на уградњи опреме на
аеродрому Билунд у Данској. На информацију о томе да
ће авион бити задржан, посада је 27. марта пријавила
пробни лет и прелетела кроз ваздушни простор Данске,
Шведске и Пољске до Минска у Белорусији. 

ЈАКОВИ ЗА КАЛИБРАЖУ 

У преподневним часовима, 25.
марта, сви авиони 677. трае, укључују-
ћи и једини Јак-40, прелетели су из Ба-
тајнице на аеродром Београд. Три ави-



она остала су на аеродрому изложени
бомбама. Од дејства НАТО-а, 27. маја
1999, лакше је оштећен авион ев. бр.
71501. 

После бомбардовања ти авиони
више нису имали перспективе и три
комада, ев. бр. 71501, 71502 и 71506,
продата су лета 2004. године. За по-
требе ВИП превоза задржан је ев. бр.

71504, до истека
ресурса. У међу-
времену, Агенција

за контролу лета Србије и Црне Горе
(СМАТСА) одлучила је да набави нову
технику и да повуче из службе „јако-
ве”. Оба авиона предата су 677. трае.
У реорганизацији проведеној у јесен
2006. године, „јакови” су ушли у састав
138. мтрае. Обука и повремени ВИП
летови одржавани су на бившим авио-
нима за калибражу све до 2010. годи-

не, када су приземљени због истека
рока рада. На последњи лет, 23. де-
цембра 2010, полетео је „јак” ев. бр.
71505. 

Још постоје шансе да се Јак-40 вра-
ти у службу јер се у белоруским ремонт-
ним заводима може продужити живот
тих авиона за додатних пет година или
6.000 часова налета после ремонта. За
сада „јакови” су на чврстом тлу до одлу-
ке о ремонту или расходу. ƒ

Александар РАДИЋ

Посада...................................................................три члана
Погонска група................три турбовентилаторска мотора

АИ-25, потиска по 14,7 kN
Димензије:
– дужина.............................................................. 20.360 mm
– висина..................................................................6.400 mm
– размах крила.....................................................25.000 mm
Масе:
– празан....................................................................9.275 kg
– максимална у полетању......................................13.700 kg
Перформансе:
– максимална брзина..............................................600 km/h
– брзина крстарења................................................550 km/h
– практични врхунац лета........................................8.000 m
– максимални долет авиона са 3 t горива....1.000 km, 

са резервом 600 km
– максимални долет авиона са 4 t горива.......1.450 km, 

са резервом 950 km
Носивост
– путничка конфигурација 980 kg – 27 путника са 275 kg   

пртљага

ТТ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ 

Авион Јак 40 ев. бр. 71503 је нестандардну схему бојања

добио у време када је коришћен у СМАТСА. Нове националне

ознаке добио је 24. априла 2007. године (Александар Радић)

Авион Јак-40 ев. бр. 71505 на једном од последњих летова 

у јесен 2010. године (Александар Радић)

Авион ев. бр. 71504, популарна „салонка”, летео је до

2004. године, до истека 32 године у служби ЈРВ и ПВО

(Александар Радић)
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Прошле јесени и ове зиме на ае-
родрому Лађевци лети се врло
динамично. На три двоседа

НЈ-22 „орао” проводи се обука нових
пилота, којима би требало да се под-
млади и оснажи 241. ескадрила, једини-
ца која је носилац офанзивног потенци-
јала авијације Војске Србије (ВС). 

У перспективи, наставиће се обно-
ва техничких ресурса „орлова” двоседа
НЈ-22 и једноседа Ј-22 из каснијих сери-
ја с мотором са ДС-ом (додатно сагоре-
вање). Пилоти Војске Србије летеће на
„орловима” у следећој декади, све док
се не стекну економски услови за набав-
ку нових борбених авиона. 

Историјат
Прошло је четрдесет година од

првог лета „орла” – 31. октобра 1974.
године, али предисторија његовог на-
станка води још дубље у прошлост
– све до средине шездесетих година,
када је отворено питање пројектова-
ња лаког јуришника високих подзвуч-
них брзина. Прва генерација домаћих
млазних авиона – школско-бробени
„галеб” Г-2 и лаки борбени „јастреб”
били су природан први корак и очеки-
вано је било да се даље развијају сло-
женији авиони, који ће се приближи-
ти савременим стандардима светске
индустрије. 

Ч е т р д е с е т г о д и н а  о д  п р в о г  л е т а  

За будућег наследника „јастреба”
1967. године дефинисани су почетни
тактичко-технички захтеви (ТТЗ) за ла-
ког јуришника максималне носивости
до 1.000–1.500 kg борбеног терета.
Предвиђена су четири носача – чети-
ри поткрилна носача наоружања и је-
дан подтрупни носач. Нормална маса
борбеног терета требало је да буде
750 килограма. Предвиђено је да мак-
симална носивост са преоптерећењем
износи до 1.500 kg, али тада је авион
требало да користи стартне ракете.
Још од првих планова стално наоружа-
ње „орла” чинила су два двоцевна то-
па калибра 23 mm ГШ-23. 

НАШ ОРАО
Први „орао” полетео је 31. октобра 1974. године. После четрдесетог „рођендана” тај
авион је још увек ослонац моћи авијације Војске Србије. Пилоти Војске Србије летеће
на „орловима” у следећој декади, све док се не стекну економски услови за набавку
нових борбених авиона.
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Тражена је максимална брзина у
чистој конфигурацији од 0,9 М, затим
да може да продире са подвесним ре-
зервоарима до 450 km на висини од
500 m у профилу лета ниско-ниско-ни-
ско (ни-ни-ни), са пет минута борбе,
два залаза за слетање и 5% резерве,
те да има тактички радијус од 300 km
у већ наведеним условима. Максимал-
на маса у полетању, према ТТЗ, није
смела да пређе 8.700 kg, а нормална
7.800 килограма. 

Конфигурација са два мотора
усвојена је од самог почетка пројекта.
Процењивало се да ће два мотора по-
већати борбену жилавост авиона за
два и по пута у односу на једномотор-
ца. Због захтева да се „орао” користи
са припремљених травнатих терена,
ради скраћења полетања, предвиђени
су јака механизација крила и ЈАТО –
стартне ракете, а за скраћење слета-
ња – падобран, кука за заустављање и
аеродинамичке кочнице. 

Сарадња са Румунима
Почетком 1968. године покрену-

ти су преговори са британском фир-
мом „Ролс-Ројс Бристол Енџин Ди-
вижн” (Rolls-Royce Bristol Engine
Division) о могућности набавке мотора

породице „вајпер”, серије 600 (фа-
брички назив гласи: Viper 600 Series
Military Turbojet), са називним поти-
ском од 4.000 фунти (1.779 daN), који
се тада налазио у развоју. Старији чла-
нови те породице „вајпер Мк 22-6” и
„вајпер 531” уграђени су на „галеб” и
„јастреб” и доказали су се као поузда-
ни и једноставни за одржавање. У вре-
ме када је покренуто питање набавке
британских мотора за „орла”, на сери-

15. јануар 2015.10

ји 600 заједнички су радили „Ролс-
Ројс” и италијански „Фијат” (FIAT).

На став да се покуша сарадња са
Британцима утицали су заинтересова-
ност РВ и ПВО за решења са британ-
ско-француског јуришника „јагуар”,
намењеног за продоре у дубину про-
тивника на малим висинама, што се
сматрало блиским потребама југосло-
венске авијације. Први лет „јагуара”,
изведен 8. септембра 1968, подудара
се са временом када се у ВТИ Жарко-
во радило на првим цртежима авиона
врло сличног изгледа, са високо по-
стављеним стреластим крилима и два
мотора на основу почетних тактичко-
техничких захтева. 

У анализи ВТИ Жарково, у којој је
узето у обзир више аероднамичких
конфигурација, изабрана је високо-
крила конфигурација, на основну про-
цене да такав авион има слободан
приступ боковима чиме се олакшава
одржавање сложених система. Затим,
читав размах крила може да се кори-
сти за ношење подвесних терета, а да
се, уз мању масу структуре, постигне

Производња авиона подељења
је у односу пола-пола између парт-
нера, а по половину југословенског
дела конструкције израђивали су
„Соко” Мостар и „Утва” Панчево.
Мотори су по лиценци британског
„Ролс-Ројса” израђивани у заводу
„Орао” из Рајловца, а хидраулични
системи у фабрици „Прва петолет-
ка” Трстеник. У изради разних дело-
ва за авион учествовале су десетине
фирми југословенске индустрије, а
знатан део сложених система, пре
свега авионике и наоружања, увезе-
ни су из Велике Британије, САД,
Француске...

ПОДЕЛА ПРОИЗВОДЊЕ

„Орао” пред први лет – Батајница 31. октобар 1974. (ВОЦ)



Програма YUROM, да се саставе и уса-
гласе међудржавни документи, које би
требало да потпишу владе, пратећи
протоколи за одговарајућа министар-
ства, те уговори између извођача ра-
дова. Са речи се прешло на дела. Јану-
ара 1970. године, два института – југо-
словенски ВТИ Жарково и румунски
IMFCA почели са радом на пројекту.
Први шефови тимова били су пуковник
Видоје Кнежевић, технички директор
ВТИ Жарково, за југословенску страну,
и Теодор Замфиреску, помоћник ди-
ректора IMFCА, за румунску страну. 

Од почетка Програма YUROM по-
јавили су се проблеми око разлике у
нивоу стручног знања и искуства код
партнера. Наиме, румунска индустрија
морала се суочити са последицама че-
тврт века дуге паузе у раду на борбе-
ним авионима. Наиме, после Другог
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потребна крутост. Смештај стајног
трапа у трупу омогућава примену удво-
јених точкова главних ногу, што се
процењивало као погодност за кори-
шћење авиона са припремљених трав-
натих полетно-слетних стаза (ПСС). 

У ВТИ Жарково прилично се одма-
кло на пројектовању „орла” до јануара
1970. године, када су се, на основну
међудржавног политичког договора, у
рад укључили румунски пројектанти.
Југословенске могућности, уз ослонац
на техничку подршку из иностранства
(пре свега на британске и француске
фирме), биле су довољне за остварење
пројекта „орао”, али у државном руко-
водству желели су да смање трошкове
уласком у поделу посла са погодним
партнером сличних потреба и могућ-
ности. Повећањем броја серијских
примерака очекивало се да ће се сма-
њити цена програма у целини и поје-
диначна цена авиона. Осим равнотеже
у могућностима, важним условом у из-
бору партнерске државе сматрала се
политичка подобност. У духу Покрета
несврстаности елиминисане су из раз-
матрања партнерства чланице Север-
ноатлантског савеза и Варшавског уго-
вора. Готово све државе Трећег света
биле су без релевантне стручне и ин-
дустријске базе за рад на млазном
борбеном авиону, уз изузетак географ-
ски предалеке Индије. 

Листа потенцијалних партнера на
крају се свела на Румунију, која се по-
зних шездесетих година донекле дис-
танцирала од Варшавског уговора. Под
вођством релативног младог лидера Ни-
колаја Чаушескуа створио се утисак да
Румунија искрено жели већу самостал-
ност у комуникацији са светом. 

У Југославији се процењивало да
Румунија у својим могућностима за рад
на пројектовању и производњи авиона
у целини заостаје за југословенским
потенцијалима, али да је вољна да на-
стави са развојем и да то отвара пут
партнерству. Политичка сагласност о
партнерству постигнута је пред крај
1969. године, на највишем државном
нивоу оба партнера. 

У стручном делу преговора дого-
ворено је да се сви трошкови реализа-
ције поделе у односу 50:50, да се
оформе заједнички мешовити органи
задужени за праћење реализације

светског рата, на основу мировног спо-
разума, силе победнице забраниле су
Румунима рад у областима које допри-
носе расту офанзивног потенцијала. 

Румуни су тражили пуне надзвуч-
не перформансе и то максималну бр-
зину до 1,35 M, знатно више у односу
на југословенски план – да се иде до
брзине од 0,9 М. Захтеви су усклађе-
ни и пројекат је настављен. 

Последица кризе око цена и усло-
ва набавке мотора била је одлука из
1972. године да се покрене лиценцна
производња у две фабрике мотора,
које ће бити основане у Југославији и
Румунији. 

Први лет
Израда прва два прототипа

YUROM-а, односно „орла”, почела је
маја 1972. године. Први авиони у про-

Први пилот „орла” Владимир Сла-
вујевић завршио је школу резервних
официра у III класи 1951. године и од
тада је био пилот ЈРВ. Одмах после
школе прошао је наставнички курс.
Пробни пилот ВОЦ-а постао је 1958.
године и годину касније завршио је
курс преобуке на млазне авионе. Сла-
вујевићу је „орао” био четрдесет ше-
сти авион на којем је полетео. Летео је
на Бешлиновим пројектима, на америч-
ким млазним авионима коришћеним у
РВ и ПВО, брзину звука надмашио је на
„нету” 26. јуна 1962, летео је на авиону МиГ-21, „галебу-2”, „галебу-3” и „ја-
стребу”. Последњи пут на „орлу” Славујевић је полетео 31. марта 1976. годи-
не. До пензионисања, децембра те године, лаширао је 19. маја школски авион
„утва-75” и извео прве серије пробних летова и низ проба на „утви-66”. 

ПРВИ ОПИТНИ ПИЛОТ „ОРЛА”

Прототип двоседог „орла” (ВОЦ)



граму добили су и ознаку, која указује
на то да су првенци – југословенски
авион евиденцијског броја (ев.бр.)
25001, у складу са прописаним пето-
знаменкастим системом. Румуни су
свом прототипу доделили једноставну
ознаку 001. 

Испитивања прототипа, као што
је то било уобичајено у РВ и ПВО, по-
верена су Ваздухопловном опитном
центру (ВОЦ) на аеродрому Батајни-
ца, који је у то време водио пуковник
Франц Рупник, један од најцењенијих
пилота вида. У ВОЦ-у су се још током
израде авиона, на основу техничке до-
кументације коју су добили од ВТИ-а,
припремали за рад на „орлу” ев. бр.
25001. Задатак да води све послове
испитивања добили су мајор Валтер
Кучера и потпуковник Олга Велаше-
вић. Пилоти су се припремали од мар-
та 1974. године, када су добили и при-
времени упут. Одлучено је да први пи-
лот „орла” буде капетан прве класе
Владимир Славујевић, за кога се про-

цењивало да ће добро обавити тај по-
сао. Он није завршио Академију и није
стекао услов за виши чин, па је са 44
године био нижи официр, без шансе за
скок међу више официре. У Команди
РВ и ПВО одучили су да Славујевић по-
стане мајор после првог пробног лета.

Почетком августа 1974. године на
„орлу” ев. бр. 25001 изведени су завр-
шни радови, укључујући мерења и при-
преме за први лет. После пребацива-
ња авиона земаљским путем од „Соко-
ла” до аеродрома Батајница, у ВОЦ-у
су извели последње провере у прису-
ству представника ВТИ-а, фабричке
комисије и Војне контроле квалитета.

У авион су уграђена два предсе-
ријска мотора Мк 632-41, израђена у
Великој Британији. Први залет изве-
ден је 26. октобра са убрзањем до
60 km/h. Код последњег залета, 27. ок-
тобра, дошло се до брзине од 260
km/h, са подизањем носног точка и
потпуним растерећењем главних точко-
ва. У тим данима владала је епидемија

грипа, па је Славујевић био у карантину
и имао све здравствене мере обезбеђе-
ња.

Коначно, 31. октобра 1974. треба-
ло је извести први лет и југословен-
ског и румунског прототипа, али су ло-
ши метеоролошки услови замало до-
вели до одлагања. Тмурно јесење вре-
ме, са ниском доњом базом облака,
претило је да поквари најважнији чин
у настанку новог авиона. На аеродром
су дошли командант РВ и ПВО гене-
рал-пуковник Енвер Ћемаловић и гото-
во сви који су нешто значили у виду.
Командантово одобрење за први лет
издато је истог дана.

У атмосфери култа личности на
одлуку да се крене на лет наводно је
утицала информација савезног секре-
тара за Народну одбрану генерала ар-
мије Николе Љубичића да се Тито ин-
тересује за први лет „орла”, иако се на
дан првог лета налазио у званичној по-
сети Данској. Зато су мотори покрену-
ти и пробни пилот Славујевић извео је
први лет – авион је полетео у 10 h и
30 min, а слетео у 11 h и 15 min. 

Током првог лета „орла” измере-
но је да је брзина авиона при подиза-
њу носног точка била 261 km/h, брзи-
на узлета 295 km/h, а висину од 15 m
авион је постигао након преваљених
1.725 метара. Брзина на висини
3.000 m била је Vi=490 km/h при режи-
му рада мотора на 85%. Изведена је
имитација прилаза за слетање, која је
показала да стајни трап ствара велики
отпор и да тежи да обори нос авиона.
Након слетања авион је протрчавао од
тренутка додира до активирања кочи-
оног падобрана око 650 метара. 

Први румунски прототип, са озна-
ком 001 на носу, полетео је такође
31. октобра, у 12 h и 8 min по њиховом
времену. 

Развој
Наредни корак у развоју предста-

вљала су два примерка двоседа. У „Со-
колу” су у јесен 1976. године заврши-
ли југословенски прототип двоседа са
интерном ознаком НЈ-22 и индивиду-
алним ев. бр. 25002. За разлику од јед-
носедог прототипа, двосед био је ду-
жи за 480 mm, потребних за смештај

15. јануар 2015.12

Први прототип „орла“ у лету са три додатна резервоара горива 1. децембра 1975. (ВОЦ)

Извиђач ИЈ-22 (ВОЦ)
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другог члана посаде. За друго седиште
жртвовано је 340 kg горива из уклоње-
ног резервоара бр. 1. Маса празног
авиона била је већа –  6.343 kg у одно-
су на 6.212 kg код првог прототипа.
Авион је полетео 25. новембра 1976.
са аеродрома Ортијеш. 

Румунски двосед број 002 носио
је националну ознаку IAR-93DC. Први

пут полетео је 29. јануара 1977. у Кра-
јови. Румуни су се одлучили за наста-
вак израде развојних примерака кроз
нулту серију и зато је већ 4. јула 1977.
полетео двосед број 003. Румуни су
увели авион у наоружање у основној
намени јуришника. 

За разлику од румунске жеље да
се што пре покрене пренаоружање је-

диница, у Команди РВ и ПВО су 1977.
године, на основу почетних резултата
и анализе перспективе Програма
„орао”, проценили да би требало за-
почети припреме за пријем нове тех-
нике, али се до доласка авиона у једи-
нице морало сачекати на то да се так-
тичко-техничке карактеристике при-
ближе задатим захтевима. Већ први

Морнарички извиђачки авион ИНЈ-22М настао је на зах-
тев Ратне морнарице – да се у наоружање уведу летеће плат-
форме за радарско извиђање изнад акваторија у свим услови-
ма видљивости. У морнарици су тражили решење које би обез-
бедило откривање противничких ратних бродова, посебно у
сложеним метеоролошким условима и ноћу. После проучава-
ња светских решења, и у складу са приликама на тржишту,
1983. године наручени су радари за бочно осматрање – SLAR
(Side Looking Airborne Radar) од шведске фирме „Ериксон”
(Ericsson).

Према наводима произвођача, радар SLAR био је предви-
ђен за откривање бродова у надзору поморских граница, поморског саобраћаја и риболова, и то за авионе релативно
скромних перформанси, односно за задатке који су карактеристични за обалску стражу, а не за Ратну морнарицу, која је
желела да дође до ефикасног система за извиђање за рачун ударних поморских снага. Уз SLAR је за његову ефикасну
примену био потребан и знатно бољи навигациони систем у односу на постојеће решење на „орлу”. Зато су од британ-
ске фирме „Маркони Авионикс” (Marconi Avionics, касније интегрисана у BAe) наручени сетови доплер система AD-660.

Нова авионика увезена за морнарички извиђач уграђена је на тек произведени примерак ИНЈ-22М, ев. бр. 25606,
који је изашао из „Сокола” фебруара 1984. године. Будући да су на ИНЈ-22М из друге кабине уклоњени пилотска палица
и навигациони инструменти, он је третиран као једносед, а друга кабина увек је била затворена и забрављена. 

Максимални домет SLAR-а остварен у пракси износио је 68 km, са висине од 1.000 m, при брзини од 500 km/h за
бочно снимање бродова. 

У целини гледано, могућности ИНЈ-22М нису задовољиле потребе, пре свега због високе брзине крстарења авиона
и проблема створеног погрешним избором SLAR-а у односну на потребе ЈРМ. Због разочарања са применом SLAR-а, на
„орлу” се 1991. године прешло на алтернативно решење – интеграцију уређаја на двосед НЈ-21 „јастреб”. 

МОРНАРИЧКИ ИЗВИЂАЧ ИНЈ-22М

Први прототип „орла” преправљен у Ј-22Х (ВОЦ)

Морнарички извиђач ИНЈ-22М (ВОЦ)
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„Орао” се теоретски сматрао кроззвучним авионом, али је годинама било отворено питање преласка баријере бр-
зине од Маховог броја један. Било је јасно да се брзина звука не може прећи у хоризонталном лету, јер су мотори недо-
вољно јаки, а чеони отпор превелик. 

Током летова за испитивање уздужне статичке стабилности Ј-22, ев. бр. 25101, који су се проводили на висинама од
приближно 10.000 m, процењено је да се може проверити и могућност приближавања брзини звука. На Ј-22 требало је
доћи до максималне брзине, која може „и која сме” да се постигне у складу са задатком стабилизација брзине на датој
висини, те да се авион убрза пуним гасом са ДС-ом до максималне могуће, односно дозвољене брзине у хоризонталном
лету, а затим на максималној брзини одузме гас и дође до минималне брзине. Опитни пилот Марјан Јелен, који је одре-
ђен за задатак практичне провере лимита брзине, сећа се да се на ИЈ-22, на брзинама 0,91 – 0,915 М „појављивао губи-
так узгона на десном крилу који се могао парирати (...) На већем Маховом броју губио се ефекат и без проблема се ле-
тело до 0,96, али на 0,962 М јављао се нагли пораст отпора. Даље се са извиђачем није ишло”. 

Јелен је 22. новембра 1984. полетео на авиону 25101, попео се на висину од 12.000 m, а затим је прешао у понира-
ње, укључио ДС, па је „орао” коначно премашио брзину звука. 

Марјан Јелен присећа се да је зато ишао на „већи угао и претходно је у хоризонталном лету са ДС-ом остварио већу
брзину” – на висини од 12.000 m убрзао је „орла” до 0,85 М, поставио је угао 30°. На 11.000 m достигао је на ниво
0,97 М. „Али тада је почело хоће-неће – авион се некако откачио и надвладао отпор. Даљи лет преко Маховог броја један
био је сасвим нормалан, као на сваком надзвучном авиону, без попратних појава”, каже Јелен. 

Дошао је до другог подељка 1,01 М и на 1,04 М, искључио је ДС, па је авион одмах прешао на хоризонтални лет. 

БРЖИ ОД ЗВУКА

На листи имовине Војске Србије је

седам НЈ-22 од којих су три

ремонтована и сада лете у

241. ескадрили, а још три се очекују

у јединици (Димитрије Остојић)
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летови показали су да је маса авиона
знатно премашена. 

Излаз из кризе једино се није мо-
гао тражити у избору нових мотора,
јер су уложени новац, време и рад би-
ли везани за изабрано решење. Зато
се рад на решавању кризе развијао
упоредо у два правца – повећање по-
тиска постојећих мотора развојем ко-
море за додатно сагоревање (ДС) го-
рива и смањењем масе авиона. Од
„Ролс-Ројса” очекивало се да обави пр-
ви задатак, али на домаћем терену су
се морали постићи добици изменама
на змају авиона, првенствено увође-
њем нових технологија израде. Низом
промена требало је олакшати масу
конструкције за 500 kg, односно при-
ближно пет одсто масе.

Део промена требало је провери-
ти у ходу на модификованом првом
прототипу, а део на предсеријским
примерцима. За почетак је планирано
да се изради предсерија са изменама
конструкције, али са тзв. базним мото-
ром „вајпер Мк 632-41”, да се не би че-
кало на завршетак рада на „вајперу Мк
633-41” са комором за ДС.

Први прототип орла ев.бр. 25001
прошао је 1980. године кроз низ моди-
фикација, укључујући хибридно крило,
па је постао прелазно решење између
првог решења прототипа и предсериј-
ских авиона са хибридним крилом. За-
то је модифковани прототип добио
условну ознаку Ј-22Х (хибрид). Уграђе-
ни су нови командни систем са новим
хидрауличним сервопокретачима (ХСП)
фирме „Даути” (Dowty) и систем за по-
бољшање стабилности и управљиво-
сти (УПСУ), пројектован у британској
фирми „Маркони”. 

На Ј-22Х нападна ивица на коре-
ном делу крила модификована је
уградњом додатне површине, тзв.
стрејка са оштром ивицом, који гене-
рише вртложно струјање и тиме обез-
беђује већу носивост крила на великим
нападним угловима, чиме су побољша-
не маневарске способности авиона.  

Извиђачка верзија
Најбољи начин да се искористе

почетни примерци „орла” са базним
мотором и делимично проведеним из-
менама пројекта, према процени Ко-

манде РВ и ПВО, био је да се доделе
извиђачкој авијацији. На тај начин
одржала се планирана динамика изра-
де примерака „орла” потребних за раз-
вој и, истовремено, знатно су повећа-
ни потенцијали за извиђање из вазду-
шног простора. Они су добили интер-
не ознаке вида ИЈ-22 (извиђачки–јури-
шни) и ИНЈ-22 (извиђачки–настав-
ни–јуришни).  Први извиђачки „орао”,
ев. бр. 25701, полетео је 22. јануара
1981. године.

У ВТИ Жарково пројектован је, а у
„Соколу” израђен извиђачки подве-
сник који је, према захтевима вида,
омогућавао извршавање тактичких из-
виђачких задатака са висина од 50 до
5.000 m дању и од 50 до 700 m ноћу. У
подвесник је смештено пет аерофото-

камера (АФК) А-39, произведених у
СССР-у. Исто порекло има и једна па-
норамска камера АШЧАФА-5М, пред-
виђена за аерофото-снимање из бри-
шућег лета. Из Велике Британије наба-
вљен је инфрацрвени линијски скенер
ICLS 401. 

Накнадно, 1991. године, у наору-
жање је усвојен подвесник са АФК
британске фирме „Винтен”, које су у
то време представљале врхунско тех-
ничко решење. У предњи део контеј-
нера постављене су једна перспектив-
на и две бочне косе АФК „винтен 880”
(по једна за леву и десну страну) и иза
њих једна панорамска АФК „винтен
753А”. У централном и задњем делу
подвесника смештени су лансери ИЦ
мамаца и радарских патрона. 

Током седамдесетих година у нао-
ружању водећих сила појавили су се во-
ђени пројектили и средства просторног
деловања. У РВ и ПВО реаговали су на из-
вештаје о технолошком прогресу захте-
вом да се „орао” наоружа неким од нових
убојних средстава. У првој половини
осамдесетих година увезена су нова сред-
ства. Из Велике Британије набављене су
касетне бомбе БЛ-755, произведене у
фирми „Хантинг” (Hunting Engineering
Ltd.), у то време софистицирана средства,
која су се тек уводила у наоружање чла-
ница НАТО-а. За уништавање аеродром-
ских маневарских површина из Францу-
ске су набављене пробојне авио-бомбе
Durandal, алиас SAPY.

У области вођеног наоружања „ор-
ла” радило се у два смера – на домаћем
развоју система „гром” и увозу готових
ракета АГМ-65Б „меверик” (Maverick). За „орлове” је набављено 215 ракета АГМ-65Б и
15 сетова за вођење. На још 33 авиона требало је да се угради само додатна
електрична инсталација за евентуалну интеграцију „меверика”.

ВТИ је 1979. године добио задатак да уђе у домаћи развој радио-вођеног
пројектила са ознаком Програм А-77, који је по систему вођења и изгледу у по-
четку био изузетно сличан совјетској ракети Х-23 и чак је имао исто име – гром.
Пробни примерци „грома” лансирани су са земље 1983. године на полигону Пре-
влака.

Прва гађања из ваздушногпростора изведена су у ВОЦ-у, у другој половини
1985. године, са авиона ИЈ-22. Развој „грома” показао се сложеним задатком, па
се одужио годинама. У време грађанског рата део пробних примерака примењен
је у борбеним дејствима. „Гром” је званично усвојен у наоружање 29. маја 1992.
године. 

НАОРУЖАЊЕ

Ракета АГМ-65Б

(Александар Радић)
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ДИМЕНЗИЈЕ Ј-22
– дужина са пито-цеви.....................................................................14.900 mm
– дужина без пито-цеви..................................................................14.010 mm
– размах крила.....................................................................................9.626 mm
– површина крила................................26 m²  без хибридног крила
– стрела крила на 25% лука тетиве.........................................35°
– висина................................................................................................4.520 mm

ПОГОНСКА ГРУПА
Прва два прототипа једносе-
да и двоседа, затим све при-
мерке ИЈ-22 и ИНЈ-22 и Ј-22 до
ев. бр. 25164, погонила су два
турбомлазна мотора „вајпер
Мк. 632-41”, статичког поти-
ска 2 x 1.780 daN. На првом
прототипу у почетку су били
уграђени предсеријски мото-
ри, а касније серијски при-
мерци, какви су од почетка
били уграђени у други прото-
тип. Један број мотора на
предсерији био је из увоза, а
постепено су, са почетком до-
маће лиценцне производње,
на авионе уграђивани мотори
из Завода „Орао”. 

На Ј-22 од ев. бр. 25165
до 25208 и све примерке
НЈ-22 уграђена су два турбо-
млазна мотора Мк 633-41, са
комором за ДС статичког по-
тиска 2x1.780 daN, односно
2x2.270 daN, са ДС-ом. Рад
ДС-а ограничен је на десет
минута. Авион може да оства-
ри могућност једномоторног
хоризонталног лета у случају
отказа, и то у чистој аероди-
намичкој конфигурацији. 

МАСЕ Ј-22
– празан са мотором Мк 632-41...............................................5.420 kg
– празан са мотором Мк 633-41...............................................5.645 kg
– маса у полетању без подвесног терета.............................8.200 kg
– макс. маса у полетању са горивом
само у унутрашњим резервоарима......................................8.787 kg

– макс. маса у полетању са пуним борбеним теретом...преко 10.180 kg
– пресретачка варијанта са 50% масе горива
у унутрашњим резервоарима.................................................7.492 kg 

– макс. маса у полетању...............................................................11.200 kg

ПЕРФОРМАНСЕ Ј-22
– макс. брзина хоризонталног лета....................0,89 Маха на малим

висинамаи0,94 Махаодносно1.060 km/h нависиниод9.000 m 
– максимална брзина у хоризонталном лету....0,97 Маха
– максимална брзина у понирању.......................1,032 Маха
– почетна брзина пењања на нивоу мора.........38 m/s без ДС

и 77 m/s са ДС-ом                      
– време пењања до висине од 8.000 m 

са 95% снаге мотора..........................................6,5-6,6 min
– време пењања до висине од 10.000 m са ДС-ом.....3,25-3,35 min
– практични врхунац лета....................................око 12.000 m 
– дужина залета авиона масе
8.400 kg (без терета)............................................713 m ca ДС-ом и

950 m без ДС-а
– дужина полетања авиона масе
8.400 kg (без терета)..............................................1.028 m са ДС-ом и

1.500 m без ДС-а
– дужина залета авиона масе 9.830 kg 
(са три подвесна резервоара горива) ..............940 m

– дужина полетања авиона масе 9.830 kg........1.340 m
– дужина протрчавање авиона масе 8.000 kg 

са падобраном за кочење.................................800 m, 
односно 1.340 m без падобрана за кочење

– долет са максималном масом са
подвесним резервоарима горива
и пењањем на 10.000 m.........................1.900 km
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ОПРЕМА АВИОНА
– систем за навигацију: радио-компас „Маркони” (Marconi) АД370Б на свим ИЈ-22, ИНЈ-22, Ј-22 до ев.бр. 25164 и НЈ-22 до

ев.бр. 25510. Од Ј-22 након ев.бр. 25165 и НЈ-22 од ев.бр. 25511 уграђен је радио-компас ВАРК-01; радио-навигацијски уређај
ВОР/ИЛС „Колинс” (Collins) ВИР-30. Систем прима сигнал од жиро-платформе СГП-500Ј; систем за мерење растојања „Колинс”
ДМЕ-40; радио-висиномер ТРТ АХВ 6.011; пријемник вертикалног радио-фара – маркера „Искра” 75Р-4. 

– комуникациони систем: 
– ИЈ-22 и ИНЈ-22 – радио-уређај ЕАС модел ЕР4.671Д (116 МHz-151,95 МHz) са 26 канала са фреквенцијским размаком од

50 КHz односно 25 КHz 
– Ј-22 и НЈ-22 – радио-уређај „Кондор” (100 МHz-149,975 МHz, 2.000 канала са кораком од 25 KHz између канала). Авион

Ј-22 од ев.бр. 25166 и НЈ-22 од ев.бр. 25166 радио-уређај „Кондор” и „Мини кобац” (225 МHz-400 МHz, 3.500 канала са кораком
од 50 KHz између канала); 

– седишта за искакање – Martin Baker Mk YU 10Ј на ИЈ-22 и ИНЈ-22 и Mk Y10LB на Ј-22 и НЈ-22. Седиште Мк YU-10Ј обезбеђу-
је искакање на земљи при брзини 0 km/h и већој и у хоризонталном лету на брзинама до максимално Vi=1.150 km/h и висинама од
0 m до 15.000 m; 

– систем за самозаштиту: сигнализатор радарског озрачења СО-1; касете POYR-S за 40 инфрацрвених мамаца ИЦ-1 и два
контејнера постављена на бочне стране ZDT POYR-L и POYR-L са 2 x 20 ИЦ-1 и 2 x 8 патрона ПА-1; уређај за пасивно ометање ра-
дара (УПОР) на извиђачким контејнерима на ИЈ-22 са блоком од 32 патроне ПА-1

– наоружање: Ј-22 и НЈ-22 – два двоцевна топа 23 mm ГШ-23ЛY са б/к од 400 метака, ракетно и бомбардерско наоружање на
четири поткрилна носача носивости до 300 kg и једном подтрупном носачу носивости до 500 kg (ограничени због центраже код
авиона без ДС на 300 kg), затим електронски нишански уређај VE-120TY и фото-камера наоружања „ер оушн” 20400 (Air Ocean
20400), односно АА8-400Y „омера”. 

У избору наоружања су: до две ТВ вођене ракете АГМ-65Б „меверик” или до две радио-командно вођене ракете „гром” 2 x
лансера Л-128-04МД за невођене ракете 128 mm БРЗ-128 „муња”, 4 x лансер невођених ракетних зрна 57 mm Л-57-016МД, 2-4 x
авио-бомбе FAB-100, FAB-250, FAB-275 и Мк82, касетне бомбе BL-755, пробојне бомбе „дурандал”, пламене авио-бомбе PLAB-200
i PLAB-350, светлеће бомбе САБ-100 и фото-бомбе FOTAB-100

Бомбе и ракете каче се појединачно (АГМ-65Б и „гром” са лансирном гредом ЛАУ-117/А) или на скупне носаче бомби (СНБ),
који су предвиђени за ношење три авио-бомбе калибра 100 kg или две од 250 kg или два Л57-016 искључиво са унутрашњих носа-
ча. Такође, само на унутрашње поткрилне носаче могу се подвесити резервоари за гориво. Централни носач предвиђен је за ре-
зервоар за гориво или појединачно подвешену авио-бомбу. На централни носач ИЈ-22 подвешава се контенер за аерофото-изви-
ђање и пасивно ометање са пет аерофото-камера (АФК) А-39, једном АФК АШЧАФА-5М и инфрацрвеним линијским скенером

или са АФК „винтен 880” и „винтен 753”. 

ТАКТИЧКО-ТЕХНИЧКЕ ОДЛИКЕ

Први Ј-22 са мотором Мк 633-41 (ВОЦ)
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На извиђачке „орлове” прена-
оружане су три ескадриле – 1981.
године 353. ескадрила са аеродро-
ма Ортијеш, затим две године ка-
сније 351. ескадрила са Церкља и
1985. године 350. ескадрила са ае-
родрома Тузла. 

употребимо израз преузет из руског
језика и прихваћен у нашој авијацији). 

У складу са прорачунима добитка у
потиску, очекивало се да ће форсаж по-
бољшати карактеристике у полетању,
посебно са подвесним теретом и у ма-
неварској ваздушној борби. Подразу-
мевало се да се ДС користи краткотрај-
но, због двоструко веће потрошње го-
рива на том режиму рада мотора. Због
низа техничких лимита на „вајпер” се
могла уградити само кратка комора за
ДС, која је подизала потисак до 25%, а
не и до 50%, колико се кроз ДС могло
добити на другим савременим авион-
ским моторима. Одлука се морала доне-
ти унутар задатих оквира и зато се
ишло на развој кратке коморе. 

На прототипу јуришника Ј-22 ев.
бр. 25101 задржана су у целини аероди-
намичка решења са предсерије са хи-
бридним крилом. На првом лету тог
авиона, 20. октобра 1983. године, за ко-
мандама је био мајор Борислав Гаћеша.

Серијска производња
Према договору партнера, планира-

на је серијска производња по 165 авио-
на за сваку страну, која је требало да се
заврши до краја 1990. године. По 35 већ
израђених авиона третирано је као пред-
серија – код Југословена то су били изви-
ђачи, а код Румуна јуришници.

После прототипа 25101 са
ДС-ом, следећих 11 авиона (25102-
25111) били су третирани, такође, као
партија пробних примерака и израђе-
ни са базним мотором без ДС.

Први Ј-22 одређени за пренаору-
жање борбених састава били су ев. бр.
25104 и 25113, који су маја 1985. годи-
не уведени у инвентар ЈРВ и ПВО. Од
броја 25112 до 25124 и низ бројева од
25151 до 25162 били су авиони нулте
серије, такође са базним мотором. Тек
1989. године израђен је први серијски
Ј-22, ев. бр. 25163, са мотором са
ДС-ом. Техничке разлике између рани-
јих примерака и авиона у коначном се-
ријском обрасцу нису се одразиле на
ознаку авиона – сви су носили једин-
ствену интерну ознаку Ј-22.

Производња једноседа настави-
ла се све до 55. једноседа, предатог РВ
и ПВО само три дана пре почетка

Орао са форсажом
После предсерије и извиђачких

„орлова” са редукованом масом сле-
дио је авион са низом нових измена,
али и са оном најважнијом од које се
пуно очекивало – мотором „вајпер Мк
633-41” са ДС-ом или форсажом (да

Аеродром Церкље 1991. године: „орлови”

и „јастребови” из 351. ескадриле

(Зоран Миловановић)
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1991. године. Два авиона, која су била
пред завршетком, пребачена су у Ср-
бију и монтирана накнадно, 1992. го-
дине, у заводу „Мома Станојловић”, уз
велико учешће техничара из ВОЦ-а. 

Сви двоседи НЈ-22 израђени су са
мотором Мк 633-41. Авион са ев. бр.
25501 полетео је са аеродрома Орти-
јеш 18. јула 1986. године. Први двосе-
ди уведени су у јединице јуна 1988. го-
дине. До прекида производње у „Соко-
лу” завршен је 21 примерак НЈ-22. По-
следњи НЈ-22 из „Сокола” предат је РВ
и ПВО 30. децембра 1991. године, а
још један авион, ев. бр. 25533, монти-
ран је 1992. године у заводу „Мома
Станојловић”.

Планираном динамиком произ-
водње било је предвиђено да се изме-
ђу 1990. и 1998. године заврши монта-
жа 174 „орла”, али планови нису оства-
рени због почетка грађанског рата. 

Ти авиони требало је да у потпу-
ности замене „јастребове” у свим је-
диницама ловачко-бомбардерске ави-
јације. До рата су пренаоружане само
три ескадриле – 1985. године 238.
ескадрила са аеродрома Церкље, сле-
деће године 241. ескадрила са аеро-
дрома Петровац и 1988. године 242.
ескадрила са аеродрома Голубовци,
која је задужена за обуку питомаца
Ваздухопловне војне академије, иза-
браних за службу у „орловским” еска-
дрилама. 

Челични орлови у рату
Јединице наоружање „орловима”

прошле су кроз искушења турбулент-
них деведесетих година на Балкану.
Већ на почетку, у време краткотрајног
оружаног конфликта у Словенији, пи-
лоти „орлова” ангажовани су на борбе-
ним задацима. Две „орловске” еска-
дриле са аеродрома Церкље „пресеље-
не” су, у свитање 28. јуна 1991. годи-
не, на аеродром Плесо. 

Пилоти јуришника из 238. еска-
дриле, током истог дана, полетели су
на прве борбене задатке, а у повратку
су слетели на аеродром Бихаћ. Током
дана тамо су стигли и „орлови” из 351.
ескадриле са Плеса.

Када je Словенија политичким до-
говором изашла из СФРЈ, августа 1991.

године су у ЈРВ и ПВО изведене органи-
зацијске промене у складу са новим те-
риторијалним размештајем јединица.
Расформирани су Команда 82. бригаде и
351. ескадрила. Преостала четири ИЈ-22
и један ИНЈ-22 из расформиране 351.
иае предати су 10. августа 1991. у састав
мостарске 353. ескадриле. 

На аеродром Бањалука 11. августа
стигли су „орлови” 238. ескадриле са
аеродрома Бихаћ и „јастребови” из
237. лбае из Удбине. Први „орлови” на
аеродром Бањалука слетели су у 13 h и
5 min. Дан касније, свечаном смотром и
народним збором, прослављено је посе-
дање аеродрома са тек реорганизова-
ном 238. лбае, у коју су уврштени и ави-
они расформиране 237. ескадриле. 

У лето 1991. године, све чешћи ору-
жани инциденти између ЈНА и хрват-

ских оружаних снага полако су прера-
стали у отворени сукоб. У једном од
тих инцидената два „орла” дејствова-
ла су на хотел у рејону Нове Градишке,
у којем су били смештени припадници
ЗНГ. Директним поготком једне авио-
бомбе избачено је из строја педесетак
људи, укључујући команданта батаљо-
на 1. бригаде ЗНГ.

Када су се касарне у Хрватској
средином септембра нашле у блокади,
маске су пале и ушло се у борбе – Хр-
вати са задатком да заузму касарне и
дођу до што веће количине наоружа-
ња за наставак рата, а ЈНА са задатком
да деблокира касарне и извуче људ-
ство и технику. Јуришна авијација ко-
ристила се у одбрани окружених ка-
сарни и у покушајима да се из већ зау-
зетих објеката заустави премештање

Под крилом „орла” је домаћа вођена ракета „гром” (ВОЦ)

ПредПред борборбебенини зазададатактак: „: „ораоорао” ” изиз 241. 241. ескаескадридрилеле нана аеаерородродромуму ТуТузлазла

ноновемвембрабра 1991. 1991. гогодидинене ((АлекАлексансандардар КеКелићлић))



наоружања, односно за ватрена деј-
ства против откривених положаја ЗНГ
и МУП-а. 

Током оружаног конфликта са ае-
родрома Бањалука на борбене задат-
ке полетали су пилоти 238. ескадриле,
која је пред почетак отворених борби
имала седам авиона:  Ј-22, три НЈ-22,
осам Ј-21, два НЈ-21,  један В-51 и два
Ј-22 из ојачања из 241. ескадриле. До
прекида дејстава, 3. јануара 1992, из-
вели су укупно (и на „орловима” и на
„јастребовима”) 666 борбених авио-
полетања, од тога 442 са ватренима
дејствима. 

На аеродрому Тузла, од 29. августа
до 21. септембра, налазила се 242.
ескадрила, привремено премештена са
аеродрома Титоград. У ратној статисти-
ци ескадриле за тај период уписана су
54 борбена авио-полетања, са 49 ватре-
них дејстава, са 31,5 часа налета, и пет
извиђачких летова са 4,45 часа налета.
На почетку борби, ескадрила је имала
једанаест Ј-22, осам ИНЈ-22, два НЈ-21,
два В-51 и две „газеле”.

„Орлови” из 241. ескадриле (четр-
наест Ј-22, један Њ-22 и један В-51) са
аеродрома Петровац били су предале-
ко да би се са матичног аеродрома
укључили у борбе, па је 10. октобра
1991. главнина јединице премештена
на аеродром Тузла. На матични аеро-
дром ескадрила се вратила 10. децем-
бра. До тада су „орлови” имали 127
борбених летова са 80 часова налета,
рачунајући и летове деташмана из Ба-
њалуке. 

У 353. ескадрили у Мостару било
је осамнаест „орлова” – тринаест
ИЈ-22, четири ИНЈ-2 и један ИНЈ-22М.
За потребе ВОЦ-а коришћено је шест
Ј-22, један НЈ-22 и један ИЈ-22. Шест
извиђачких „орлова” било је привреме-
но на аеродрому Тузла. 

Током борби вођених од лета
1991. године до примирја 3. јануара
1992. јуришни „орлови” су ангажовани
углавном по позиву, тежишно на зада-
цима ватрене подршке КоВ-у и ретко у
изолацији бојишта у дејствима на кон-
центрације хрватских снага и стацио-
нарне објекте у дубини територије. У

почетку су борбени задаци извршава-
ни најчешће применом „ниске схеме”,
а противничке снаге су користиле
стрељачко наоружање, ПАТ малог ка-
либра и лаке преносне ракетне систе-
ме ПВО (само код важних објеката).
Пре дејства се основним наоружањем
из бришућег лета дејствовало се ору-
ђима 23 mm, због обезбеђења дејства. 

„Орлови” су тежишно били усме-
рени на уништавање малоразмерних
незаштићених циљева, па су користи-
ли НРЗ, у комбинацијама са четири
лансера 57 mm или два лансера 128 mm
и два лансера 57 mm. Најчешће су ко-
ришћене ракете БР-1-57 парчадног
дејства. У борбама 1991/92. године са
„орлова” су лансирана 64 „меверика”,
углавном на циљеве већих димензија,
као што су мостови, радио и ТВ ода-
шиљачи, итд. 

За уништавање већих појединач-
них циљева посебном одлуком издво-
јене су 24 ракете „гром” из пробне
партије, које су првобитно израђене
за завршна испитивања тог система.  
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После повлачења федералних оружаних снага са те-
риторије БиХ, 19. маја 1992, у саставу тек формиране
ВРС остало је 13 „орлова” – једанаест Ј-22 и два НЈ-22.
Борбене задатке 238. ескадриле у саставу ВРС почела је
да извршава од 27. маја 1992. године. 

Авиони су пружали ватрену подршку тамо где су у
том тренутку били најпотребнији – на простору Посави-
не, у борбама са хрватским оружаним снагама, које су
пресекле везу између главнине територија под контро-
лом Срба и источног дела РС и СРЈ. Јединице 1. краји-
шког корпуса (1. КК) и бригада Милиције РСК ангажова-
не су у операцији „Коридор-92”, са задатком да поврате
контролу над Посавином и пробију коридор за везу из-
међу два дела Републике Српске. 

На дан пробоја хрватске одбране и повезивања
1. КК и Источнобосанског корпуса, 28. јуна 1992, на задатку у рејону Оџака оборен је један „орао”. Пилот капетан Бого-
слав Лукић искочио је из погођеног авиона, али није преживео. 

Наредбом Генералштаба ВРС од 28. јула 1992. формирана је 92. мешовита авијацијска бригада у којој су борбени
авиони подељени између две ескадриле – у 27. ескадрили нашли су се „орлови”, а у 28. ескадрили „јастребови”. 

У завршници грађанског рата у БиХ у саставу РВ и ПВО била су 22 борбена авиона, од тога седам Ј-22 и један НЈ-22.
Од новембра 1995. године, када су међународне оружане снаге почеле са припремама за улазак у БиХ, до 25. априла
1996. сви летови били су строго забрањени. После скидања забране изводили су се тренажни летови, у складу са врло
строгим режимом контроле међународних снага. 

„Орлови” су 2002. године приземљени и конзервирани и још увек чекају на коначну одлуку о својој судбини. 

РИСОВИ СА ВРБАСА

„Орао” на аеродрому Маховаљни 1993. године (Александар Радић)
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Најчешће су на борбене задатке
одлазили појединачни авиони или пар,
ретко одељење, са прилазом из разли-
читих праваца. 

Због веће примене ракета „стре-
ла-2М” од октобра се у избору такти-
ке дејства „орлова” прешло на високу
схему – са увођењем у дејство с виси-
не од 3.000 до 4.000 метара. Како ави-
они нису имали инфрацрвене мамце,
за заваравање ракета коришћене су
светлеће авио-бомбе. Одбациване су
дању пре дејства основним наоружа-
њем. Противракетни маневар обично
се изводио у страну и нагоре под 5 G,
ако су услови дозвољавали у правцу
сунца. Дејства су извођена у ПМУ да-
њу и ноћу. Током летова се, због за-
штите од електронског извиђања, ми-
нимално користила радио-веза. 

На борбеним задацима оборена
су два „орла”. У околини Новске, 
17. септембра 1991. године хрватске
снаге обориле су „орла” из 238. еска-
дриле, а пилот, мајор Зоран Томић, 
изгубио је живот. Двосед НЈ-22 из 242.
ескадриле оборен је 19. септембра
1991. године у околини Ђакова. Пилот
потпуковник Муше Бегић, командант
172. пука, искочио је из авиона и по-
стао ратни заробљеник. 

Током конфликта 1991. године у је-
диницама је у просеку у летном стању
било четрдесет Ј-22, петнаест
НЈ-22, четрнаест ИЈ-22 и четири ИНЈ-22. 

У складу са Договором о измешта-
њу јединица ЈНА из Македоније, пот-
писаним 21. фебруара између маке-
донских власти и југословенских вој-
них власти, пресељене су све јединице
и установе федералних оружаних сна-
га на територију Србије. Петровачки
„орлови” прелетели су на Лађевце
2. фебруара 1992. године. 

Оружане снаге Хрватске и локал-
не хрватске јединице на територији
БиХ, које су деловале под окриљем Хр-
ватског вијећа обране, покренуле су
првих дана пролећа 1992. године бор-
бене активности у Херцеговини и на
северу Босне. На борбеним задацима
ангажовани су пилоти „орлова” из 242.
ескадриле. У време до изласка феде-
ралних оружаних снага из оружаних
сукоба 19. маја, авиони 172. пука –
„орао” и Г-4 – имали су 389 борбених
авио-полетања. Најчешће се приме-

њивала висока схема
дејства, због снажне
хрватске ПВО на ма-
лим висинама. Са ае-
родрома Лађевци „ор-
лови” 241. ескадриле
имали су 15 борбених
авио-полетања. 

Хрвати су у борба-
ма у пролеће 1992. го-
дине угрозили аеро-
дром Мостар, па су у
Команди РВ и ПВО од-
лучили да у Србију из-
месте део постројења
фабрике „Соко” и део
елемената летелица у
фази производње. На
аеродрому су остали
„орлови” из 353. еска-
дриле, који су настави-
ли са извиђачким лето-
вима. Са Ортијеша на
аеродром Лађевци, из-
међу 5. и 13. маја 1992, прелетели су
авиони 353. ескадриле.

У трећој Југославији
У време када се консолидовала но-

ва држава – Савезна Република Југо-
славија, у њој су биле три ескадриле
наоружане „орловима”, а једна је оста-
ла у саставу тек формиране Војске Ре-
публике Српске (ВРС). На аеродрому
Лађевци концентрисани су сви изви-
ђачки „орлови” 241. ескадриле, а на ае-
родрому Подгорица налазили су се
„орлови” 242. ескадриле.

У складу са потребама нове држа-
ве, током лета 1992. године, изведене
су велике организације промене. Еска-
дриле наоружане „орловима” остале су
тамо где су биле, али су ојачане људ-
ством из расформираних ескадрила
„јастребова”. На аеродрому Лађевци
биле су 241. и 353. ескадрила у саста-
ву 98. пука, а на аеродрому Подгорица
242. ескадрила у 172. бригади. 

Подрегионалним споразумом о
контроли наоружања, од 14. јуна 1996,
потенцијали РВ и ПВО ограничени су
на 155 борбених авиона. Вишкови су
повучени из наоружања и, када се од-
лучивало о „орловима”, главни крите-

ријум за превремено пензионисање
били су подаци о преосталом року ра-
да до ремонта.  

После редукције броја авиона у са-
ставу РВ и ПВО остао је 31 Ј-22, затим
осам ИЈ-22, десет НЈ-22  и два ИНЈ-22. 

Године 1997. у РВ и ПВО  изведе-
не су организацијске промене којима
су сви „орлови” концентрисани на два
аеродрома у Србији – Лађевцима и Ба-
тајници. Авиони „орао” из 242. еска-
дриле размењени су за Г-4 из батајнич-
ке 252. ескадриле. Две ловачко-бом-
бардерске авијацијске ескадриле сачи-
њавале су 98. ловачко-бомбардерски
авијацијски пук, који постаје чисто
„орловска” јединица.

Сви извиђачки авиони ЈРВ и ПВО
сврстани су у 353. иае, која је од 29.
маја 1997. имала статус јединице ди-
ректно потчињене команди вида. Ко-
манда ескадриле са 2. и 3. авијациј-
ским одељењем, са осам ИЈ-22 и два
ИНЈ-22,  налазила се у Лађевцима. 

Рат на Косову и Метохији
Оружани сукоби на Косову и Ме-

тохији и евентуална оружана интер-
венција НАТО-а били су 1998. године
готово сасвим извесни. У то време је-
згро јуришне авијације чинило је 30
„орлова” из састава 98. пука. У 241.
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Ј-22 је једносед који су основној намени служи за

задатке ватрене подршке. Од планираних 99 авиона
израђено је 57 комада са ев.бр. у секвенци од 25101
до 25124, затим од 25151 до 25175 и од 25201 до
25208. 

НЈ-22 је двосед који у основној намени служи за
прелазну обуку летачког састава са других авиона на
Ј-22 у летењу дању и ноћу у свим метеоролошким усло-
вима и обуку у гађању, ракетирању и бомбардовању. У
секундарној намени користи се за исте задатке као
Ј-22. Од планираних 38 авиона израђен је 21 комад са
ев.бр. у секвенци од 25501 до 25512 и од 25525 до
25533. 

ИЈ-22 је једносед за оперативно-тактичко извиђа-
ње. Израђено је 26 авиона са ев.бр. у секвенци од
25701 до 25726. 

ИНЈ-22 је двосед који у основној намени служи за
прелазну обуку летачког састава са других авиона на
ИЈ-22 и Ј-22. Израђено је девет авиона са ев.бр. у се-
квенци од 25601 до 25609. 

ВАРИЈАНТЕ



ескадрили налазило се 14 Ј-22 и четири
НЈ-22, а у 252. лбае седам Ј-22 и пет НЈ-22,
уз седам Н-62 и Н-62Т („галеб Г-4”). 

У статистици су приказани сви
постојећи авиони, али реално се рачу-
нало на само једну трећину. Кашњење
са ремонтом и проблеми са редовним
одржавањем авиона, првенствено због
слабог финансијског стања РВ и ПВО,
лоше су се одразили на стање технике.
Током 1998. године проценат исправ-
ности Ј-22 износио је само 27 одсто.

Јединице ловачко-бомбардерске
авијације (ЛБА) нису ангажоване у су-
збијању оружане побуне на Космету,
али су извиђачки авиони изводили на-
менске летове за рачун МУП-а и Вој-
ске Југославије. У тим летовима уче-
ствовали су ИЈ-22 из 353. ескадриле од
првих сукоба са ОВК, марта 1998. го-
дине. Извиђачки летови извођени су
углавном са малих висина, што су у ме-
дијском крилу ОВК представљали као
дејства из ваздушног простора.

Посебни задаци ИЈ-22 изведени
су изнад севера Албаније, у областима
у којима су се налазили центри за обу-
ку ОВК. 

У то време снаге Алијансе покре-
нуле су отворене припреме за оружа-
ну интервенцију против СРЈ. Криза у
односима кулминирала је почетком ок-
тобра 1998. године, када су из НАТО-а
отворено претили применом силе. Ору-
жане снаге СРЈ су 4. октобра добиле на-
ређење Врховног савета одбране да се
припреме за рат. Изведени су делимич-
на мобилизација ратног састава, резер-
ве из складишта су размештене и бор-
бене јединице су преведене у виши но-
во борбене готовости. На Поникве је
прелетело 11 „орлова” из 252. ескадри-
ле (10 из ескадриле и један позајмљен
од ВОЦ-а) да би били ближе потенцијал-
ним објектима дејства на КиМ. 

Авиони и људство 252. лбае су по-
сле 15 дана боравка на аеродрому По-
никве враћени на матични аеродром.

Операција Алијансе „Савезничке
снаге” (Allied Force) почела је 24. мар-
та у 19.50 часова, истовременим уда-
ром из ваздушног простора, са око
120 борбених авиона и око 80 крста-
рећих ракета лансираних са подморни-
ца и стратешких бомбардера на витал-
не елементе система ПВО. 

Авиони 241. ескадриле и „орлов-
ски” део 353. ескадриле били су на ае-
родрому Лађевци у армирано-бетон-
ским склоништима и маскирани изме-
ђу дрвећа унутар аеродрома. На Пони-
кве, 24. марта, неколико часова пре
почетка рата, прелетели су „орлови”
из 252. ескадриле и два авиона позајм-
љена од ВОЦ-а. 

Ескадриле ЛБА добиле су задатак
да подрже јединице 3. армије у офан-
зивним дејствима против ОВК. Објек-
ти дејства биле су локације командних
места, база и концентрација ОВК. Са
Лађеваца је изведено десет борбених
летова, а са Поникви осам летова, са
пет ватрених дејстава.

У послеподневним часовима
25. марта полетели су командант 241.
ескадриле мајор Живота Ђурић и један
од пилота ескадриле ради дејства на
концентрацију албанских побуњеника,
процењену на величину од 800 до
1.000 људи у рејону Глоговца. Прати-
лац је на моменат видео вођу у тренут-
ку одбацивања бомби и наставио свој
маневар. Видео је и падне тачке бом-
би, које су одбачене са авиона вође па-
ра, али није приметио његов нестанак.
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Амблем 241. ловачко-бомбардерске

авијацијске ескадриле на носу „орла”

(Александар Радић)

Пилотска кабина (Игор Салингер)

Одељење „орлова” из 214. ескадиле 

(Димитрије Остојић)



На том борбеном задатку јуришници
су остали без Ђурића. Тек два дана ка-
сније на место пада авиона дошли су
припадници посебних јединица поли-
ције, после борби у којима су потисну-
те албанске снаге. 

Тактика преживљавања у услови-
ма потпуне превласти противника у ва-
здушном простору сводила се на избе-
гавање откривања током лета до ци-
љева на КиМ и повратка на аеродром
марш-рутом изабраном тако да омогу-
ћава прикривање лета конфигурацијом
терена. Авиони су после полетања са
Лађеваца летели кроз долину реке
Ибар, у сенци брда на висинама до 50
метара. Са неких од задатака враћали су
се у сумрак на малој висини. 

У повратку су летели брзинама ве-
ћом од 900 km/h, како би што пре до-
шли до матичне базе. Под претпостав-
ком да су радарски праћени током ле-
та до Космета, пилоти су рачунали на
ризик да ће бити пресретнути на по-
вратку. После брзог доласка до аеро-
дрома пред слетање су искакали до ви-
сине од 150 метара. Пилоти су морали
да преузму ризик да ће ПСС бити уни-
штене док се налазе у ваздуху.

Авиони Северноатлантске алијан-
се индиректно су прекинули борбене
активности ЛБА ЈРВ и ПВО уништава-
њем ПСС и других делова аеродром-
ске инфраструктуре. 

Крај рата „орлови” су дочекали
скривени на аеродромима, уколико су
то локални услови дозвољавали. На По-
никвама нису имали где да се склоне на
аеродрому, који су пилоти са разлогом
поредили са носачем авиона, због кон-
фигурације околног терена. Уз све то,

уништена ПСС онемогућила је летове.
Зато су два Ј-22 и три НЈ-22, који су пре-
живели прва дејства НАТО-а, раставље-
ни како би се сачували за будућност. 

Током бомбардовања уништено је
14 Ј-22 и три НЈ-22. После рата прео-
стало је у евиденцији 17 Ј-22, седам
НЈ-22, осам ИЈ-22 и два ИНЈ-22. 

Повратак отписаних
На уништеним аеродромима прве

године после рата „орлови” нису лете-
ли. На аеродрому Батајница пилоти
252. ескадриле одржавали су тренажу
само на „галебовима Г-4”. На аеродро-
му Лађевци радови на обнови ПСС по-
трајали су до 11. маја 2000. године. На-
кон тога, пилоти „орлова” поново су
почели да лете, али само по дневном
светлу, јер су уништене инсталације за
ноћно летење. У то време „орлови” су
поново почели да лете и са аеродрома
Батајница, након што су монтирани и
доведени у летно стање први од „вете-
рана” са Поникви. 

Обука се у почетку изводила про-
сечно на само два „орла”. На крају
2000. године у 241. лбае било је 10 Ј-22
и четири НЈ-22 и у 252. лбае два Ј-22 и
три НЈ-22, али већина авиона није ле-
тела због истека временских ресурса.
Авиони су често премештани између
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база да би се уравнотежио налет у обе
ескадриле. Хангари су били уништени.

У таквим условима летело се првен-
ствено на двоседима, како би се исто-
времено одржавала тренажа млађих пи-
лота на првом седишту и наставнички
налет за искусне пилоте на другом седи-
шту. Три млада пилота прошла су прео-
буку са Г-4 на „орла”. Један је лаширао
пре краја 2000. године, а два почетком
2001. године. 

Раздвајање Србије и Црне Горе на две
самосталне државе, јуна 2006. године, није
се одразило на статус „орлова”, јер су још
од 1997. године сви били у Србији. 

У В и ПВО преостало је 17 авиона у
98. пуку и десет у 353.  ескадрили. Два
„орла” коришћена у ВОЦ-у су лета 2006.
године постала имовина интервидовског
Техничког опитног центра (ТОЦ). У реор-
ганизацији вида, проведеној 2006/7. годи-
не, „орлови” су концентрисани на Лађев-
цима. Сада је 241. ескадрила – „тигрови”
једина јединица наоружана „орловима”. ƒ

Александар РАДИЋ

15. јануар 2015.24

Политичке промене довеле су до отварања нове ере одбрамбене сарад-
ње, пре свега са чланицама НАТО-а. Тај процес пратили су све чешћи „изле-
ти” авиона РВ и ПВО на стране аеро-митинге, где су представљали атракцију,
јер су долазили из државе која је годинама живела изолована и чији се авиони
нису могли видети „уживо”. „Орао” је привлачио посебну пажњу фотографа и
од средине прошле деценије десетине одличних снимака авиона ев. бр. 25207
и 25531 појавиле су се на страницама стране литературе. 

У РВ и ПВО трудили су се да обезбеде бар минимални налет, ради уве-
жбавања за аеро-митинге у време највеће кризе са горивом, и зато је опитни
пилот Миодраг Ристић из ВОЦ-а имао прилику да припреми програм на „ор-
лу”. Због редукције налета добио је само шест часова за припрему до првог
иностраног приказа „орла” – јуна 2004. године на аеро-митингу SIAD 2004. у
Словачкој. 

Видевши програм „орла”, пилот немачког „торнада” питао је Ристића ко-
лико је часова налета утрошио за припреме, а он је „подигао” статистику за
десет пута и рекао да је било потребно 60 часова. Пилот „торнада” честитао
је Ристићу што се увежбао за тако кратко време!  

Уследили су летови пред публиком на аеро-митинзима у Мађаркој, Че-
шкој, Грчкој, Румунији…

После завршетка летачке сезоне 2007. године истекли су ресурси „орла
207”. Изгледи да ће брзо да се врати у строј били су врло мали, с обзиром на
динамику рада у Заводу „Мома Станојловић”. Радови су изведени по убрзаном
програму и „орао 207”, са обновљеним ресурсом, полетео је јула 2008. године.

На интернет форуму Air Serbia, у време ремонта, прикупљани су предлози
за ново бојење и означавање у складу са главном наменом „орла 207”. На осно-
ву предлога макетара „орао” је на завршетку ремонта добио црно-белу шему,
са приказом истоимене птице на предњем делу авиона. У таквој шеми „орао
207” са Ристићем за командама летео је на аеромитинзима од лета 2008. до
сезоне 2012. године. 

Орлови пред очима Европе

Бришући лет „орла” на аеро-митингу у Кечкемету у Мађарској 2008. године

(Александар Радић)

Потпуковник Миодраг Ристић

(Игор Салингер)
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Вишецевни ракетни
лансер торнадо

МОРАВА

Домаћа универзална 
лансирна платформа 
– ЛРСВМ

ЛАКИ СМЕРЧ

Гусеничари М5 и М5А1

ТРАКТОР СА 
СРЦЕМ ТЕНКА

Систем под ознаком ЛРСВМ – лансер 
ракета самоходни вишецевни модуларни
– „морава”, производ је домаћег развоја
– аутохтоне школе ВТИ-а, са традицијом
дужом од 50 година – а израђен је у 
српским фабрикама. То је универзална,
„паметна” борбена платформа, која је
опремљена свиме што сада у свету 
може да се нађе као висока технологија 
– од модерног СУВ-а, аутоматизованих
електромеханичких погона подсистема
до инерционо-навигационог система –
ИНС, ГПС-а. Његовим развојем Србија
се сврстала међу 18 земаља у свету, 
које производе таква средства. 

15. фебруар 2015.

ШШ
та спаја Крушевац и Чачак?
– МОРАВА. Није реч о зна-
ној српској реци већ о но-
вом ракетном систему ар-

тиљерије – МОдуларна РАкетна Више-
цевна Артиљерија, који се израђује у по-
менута два града.

Домаћа памет (конструктора Војно-
техничког института) и производња (у ко-
ју је укључено више српских фабрика)
спојили су се на једном оруђу, које је јав-
ну промоцију имало недавно у Центру за
испитивање наоружања и војне опреме
Техничког опитног центра у Никинцима.
Министар одбране, ресорни генерали и
бројни новинари отпратили су најпре је-
диначна гађања, а потом и рафал из тог
новог система, гледајући како ракете
„огањ”, попут ватрених буктиња, уз гла-
сно шиштање, напуштају средство у пра-
вилним интервалима – са унапред зада-
том каденцом гађања. Гађање је изведе-
но на домет од 10,5 километара. С обзи-
ром на то да ракете лете брже од 2.000

km/h требало им је око 20 секунди од мо-
мента испаљивања до поготка у рејону
циља.

После испаљених ракета остајао је
облак дима, који је као чаролија обавијао
лансер на пласману „Б” никиначког поли-
гона, али су изроване бразде по бетону,
разбацани каменчићи и делови поликар-
бонатских поклопаца цеви модула у који-
ма су биле упаковане ракете, указивали
на ватрену моћ тог средства.

Чланови конструкторског тима ВТИ-а,
њих двадесетак, који су неколико дана
раније испитивали тај систем, упамтиће
поред тих сцена, громогласне команде
које је изговарао извршилац гађања, по-
ручник Петар Петић из ТОЦ-а, и једно
његово симпатично својатање новог си-
стема:

– Померите сва возила са пута да
прође моја „морава”! 

О тој нашој „морави”, која је бучно
најавила свој долазак, говоримо овом
приликом. С правом, јер је после успе-

МОМОРАРАВАВА
Домаћа универзална лансирна платформа – ЛРСВМ
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шних лансирања, како је рекао директор
Војнотехничког института, пуковник 
доц. др Зоран Рајић, а са задовољством
констатовао и министар одбране Брати-
слав Гашић, Србија постала 18. земља у
свету која има такве системе. Уједно, пр-
ви пут је у Војсци Србије, а и раније у Вој-
сци Југославије, један циљ гађан из истог
средства са две различите врсте ракета
– 128 mm „огањ” и 122 mm „град”. 

РазРазвојвој
Ракетни систем „морава” намењен

је за уништавање живе силе, фортифика-
цијских објеката, лакооклопљених вози-
ла, саобраћајница на различитим даљина-
ма, у зависности од типа ракета који се
користи. Она је универзална, аутомати-
зована лансирна платформа, која је неза-
висна од типа ракете, која ће се из ње
лансирати, и од типа возила-камиона на
који се монтира. То значи да се могу ко-
ристити невођене и полувођене ракете
различитих врста (калибара) и типова, а
са друге стране могу се користити вози-
ла различитог типа (произвођача), која су
расположива или на којима потенцијални
купац инсистира. Модуларног је типа,
што је један од најсавременијих концепа-
та који се данас користи у свету у пројек-
товању ракетних система. 

„Морава” је настала из потребе Вој-
ске Србије, које је условио савремени на-
чин ратовања. Батерија ракетних лансе-



ра артиљерије може да испали 150–200
ракета у времену од 20 секунди. Због то-
лике ватрене моћи они су једна од првих
мета непријатељевог контраудара. Зато
такви системи у свету дејствују под сло-
ганом – испали и бежи. И наша је војска
хтела да постојећим лансерима да ново
обличје – да их аутоматизује и увеже у
савремене комуникационе и командне
системе, како би још више добили на бр-
зини и прецизности. 

Идеја је била да се створи концепт
ракетног система који ће бити коришћен
за више врста муниције – такозвана па-

метна борбена платформа, опремљена
свим што сада у свету може да се нађе
као висока технологија – од инерционо-
навигационог система, ГПС, модерног
СУВ-а, уређаја за отклањање утицаја ко-
сине терена итд.

Развој овог система започео је сре-
дином 2010. године, „од белог папира”,
како је рекао руководилац пројекта из
ВТИ-а Драгослав Живанић, дипл. инж, и
сазнања да се у свету израђују такви си-
стеми. Годину дана касније приказан је
функционални модел „мораве” на сајму
НВО „Партнер 2011”. У јануару 2012. из-

ведена су и прва гађања раке-
тама „огањ”, „град” и „пла-
мен”. Том приликом испитива-
ни су лансер, његова стабил-
ност, издржљивост цеви и
прецизност. На „Партнеру
2013” појавила се „морава” у
комплету са логистичким во-
зилом. Данас је у фази завр-
шних интерних испитивања и
ускоро би требало да буде
предата ТОЦ-у на завршна ис-
питивања. 

Још је једна битна особина „мораве”
– с обзиром на избор више врста муници-
је, такав систем омогућава у тактичком по-
гледу, одлагање одлуке о употреби врсте
муниције до последњег тренутка. 

За „мораву” су први пут у нашој зе-
мљи развијени системи за управљање ва-

Један комплет система „морава”
чине: аутоматизована лансирна плат-
форма интегрисана са СУВ и ИНС;
лансирни модули са ракетама (бојеви
комплет) 128 mm „огањ” (2×12 кома-
да), 122 mm „град” (2×12 комада) и 
128 mm „пламен” (4×16 комада); вози-
ло ФАП 118 које служи за оруђе са
лансирном платформом и лансирним
модулима и за логистичко возило, ко-
јим се превозе лансирни модули.

КОМПОНЕНТЕ СИСТЕМАРобустирани рачунар – срце аутоматике система

Провера рада даљинског окидача

Лансирање ракета „пламен” 
из система „морава” – децембар 2014. 
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тром – СУВ и за инерцијалну оријентаци-
ју и навигацију – ИНС, а оригинална је и
технологија израде лансирне цеви. Са та-
квим системом артиљерија ће бити уве-
зана у командно-информациони систем
државе и Војске Србије. 

Аутоматизација система
Брзо, снажно и прецизно су битни

захтеви који се постављају пред више-
цевне ракетне системе. Да би се одгово-
рило том задатку, средство мора да иза-
ђе на ватрени положај, врло прецизно
одреди своје координате, израчуна еле-
менте гађања, нанишани на основу њих и
отвори изненадну и снажну ватру по не-
пријатељу, а затим што брже врати у
маршевски положај и напусти ватрени
положај. Све борбене радње на ватреном
положају не би смеле да трају дуже од
три минута јер је то услов преживљава-
ња система у модерним условима рато-
вања, пошто су вишецевни бацачи раке-
та један од првих циљева контраудара
противничке авијације и артиљерије. 

Како би се испунили напред наведе-
ни захтеви, изведена је аутоматизација
система у пуној мери. Аутоматизовани су
подсистеми за позиционирање (нишање-

ње) по углу азимута и по углу елевације,
искључење еластичности система са за-
датом силом ослањања за сваку од чети-
ри стопе, цирадна маскирна заштита,
прикупљање приземних метеоролошких
података – метео-сонда, аутоматско бра-
вљење лансирних модула и електронско
окидање – лансирање.

Срце аутоматике система чини спе-
цијални робустирани рачунар, који испу-
њава војне захтеве и стандарде, у коме су
софтвери за сва три поменута модула – ау-
томатизације, СУВ–а и ИНС-а. Робустира-
ни рачунар је практично командни пулт си-
стема и преко њега се командује, контро-
лише и управља ракетним системом.

– Команде са робустираног рачунара
шаљу се на десетак специјализованих ми-
кроконтролерских рачунара, који у real-ti me
контролишу своје сервосистеме. Сваки од
микроконтролерских подсистема управља
снажним енергетским модулом који пого-
ни DC серво моторе, а они механизме од-
говарајућег подсистема, каже заменик ру-
ководиоца пројекта дипл. инж. Зоран Цим-
баљевић, задужен у радном тиму ВТИ-а за
аутоматизацију система.

Последица те високе аутоматизова-
ности јесте смањење броја послуге на
три члана – возача и два оператера-по-
служиоца.

За поуздано, безбедно и правилно
лансирање ракета, развијен је специјали-
зовани рачунарски уређај – електронски
модуларни окидач. Тај окидач је намењен
за извршење јединачне и рафалне паљбе. 

– Када интегришемо модул са лан-
сирном платформом, аутоматски се пре-
познаје којег је типа. Ми располажемо са
три различите врсте ракете са по два
подтипа, тако да смо сада у могућности
да лансирамо шест подтипова ракета.
Уређај омогућује избор лансирног моду-
ла из којег ће се вршити опаљење (ле-
вог/десног/оба), временски размак изме-
ђу опаљења две ракете (брзина паљбе) и
броја ракета у лансирном модулу (моду-
лима), које ће бити лансиране. Затим се
детектује присуство ракета у лансирним
модулима и даје се приказ распореда на
индикаторима модула. Како систем има и
бацач димних кутија за прављење за-
штитне димне завесе, са електронског
модуларног окидача могу се бирати баца-
чи димних кутија и њихово опаљење – ис-
тиче инжењер Цимбаљевић и појашњава
да се модуларни електронски окидач са-
стоји од командног и даљинског окидача.

Командни је у кабини оруђа и намењен је
за унос параметара гађања, за извршење
лансирања из кабине и за активирање ба-
цача димних кутија, а даљински је испод
лансирне платформе и намењен је за из-
вршење лансирања из заклона ван каби-
не оруђа.

Због своје ударне моћи „морава” мо-
же по потреби да самостално делује – од-
носно да изведе аутономну борбену ми-
сију – на ефикасан начин. Наравно, че-
шће је део батерије или дивизиона.

Лансирно и 
логистичко возило
Овај ракетни систем састоји се од во-

зила, које је пројектовано и изведено у
ФАП-у, а према захтевима ВТИ-а. На њему
се налази лансирни систем са механизмом

– Ми смо развили методологије
испитивања система „морава”. По-
стоји програм квалитета производа –
ПКП. Последњих годину и по радимо
на интерном испитивању овог систе-
ма и извршено је више од 1.000 мере-
ња по ПКП-у. Сва та мерења захтева-
ју опрему, методологију, процедуре и
досада су резултати били одлични –
истиче инжењер Драгослав Живанић.

МЕТОДОЛОГИЈА
ИСПИТИВАЊА

Лансирна платформа са
лансирним модулима и стопама

Чланови радног тима ВТИ-а и ТОЦ-а



за заузимање елемената лансирања, меха-
низмом правца и елевације, стопе и лан-
сирна платформа. Возило је ознаке ФАП
1118 БДС/А-42, четири тоне, 4×4.

Контејнери се транспортују специ-
јално развијеним логистичким возилом,
са полуаутоматском дизалицом, која слу-
жи за пребацивање и постављање моду-
ла на лансирну платформу „мораве”. У
Војнотехничком институту израђени су
технички захтеви и осмишљена кинема-
тика те дизалице, а пројектантски тим
„14. октобар” из Крушевца је то разра-
дио и израдио.

Логистичко возило може да допреми
било коју врсту контејнера до припремног
положаја. На њега могу да стану по два
контејнера „огња” и „града” или четири
контејнера „пламена”. Маса модула са ра-
кетама „огањ” и „град” је око 1,2 тоне, а са
„пламеном” дупло мања.

Нова технологија 
лансирних цеви
Новина је модул лансирног уређаја.

У модулу су ракете унутар цеви које су за-
творене са поклопцима. Када се ракете
испале остаје празан саћасти лансер или
контејнер. На дну саћастог лансера су ко-
нектор и ножице, које омогућавају ауто-
матско брављење и аутоматско елек-
трично конектовање тих конектора за
електронски окидач. 

„Морава” је конципирана тако да при-
ми лансирне кутије или модуле за ракету
128 mm „огањ”, за 122 mm „град” и за „пла-
мен А” и „пламен Д” – 128 милиметара. Мо-
же да дејствује у свим временским услови-
ма од +50 до –30 степени Целзијуса. 

Модули се чувају у одговарајућим
складиштима, упаковани у својој ориги-
налној амбалажи и морају да буду запти-
вени. Захтевани век модула најмање је 10
година, под прописаним условима.

– Лансирне цеви које су примењене
на систему „морава” су апсолутно нова
технологија. Колико је нама познато, то
је јединствена технологија у свету и нико
је нема осим Војске Србије. Ми смо уса-
вршили технологију израде тих цеви са
гледишта примене материјала и техноло-

15. фебруар 2015.6

Камион прибојског произвођача,
четворотонски ФАП 1118 БДС/А-42,
4×4, послужио је као основа за лансир-
но и логистичко возило. Комплетну
надградњу – лансирну платформу, ле-
жајеве, стопе ради „14. октобар” из
Крушевца. Контејнере формира „Ин-
хром” Чачак, уз помоћ цеви које произ-
води фирма „Кол 15”. Еи-Опек из Ни-
ша израђује електронски окидач, а
„Крушик” из Ваљева је финализатор
модула – обавља наоружавање, херме-
тизацију и финалну проверу контејне-
ра. Аутоматику раде две нишке фирме. 

ПРОИЗВОЂАЧИ

шког процеса. Урађени су алати, решена
конструкција и освојена технологија из-
раде, а испитивања су дала одличне ре-
зултате – истиче инжењер Живанић. 

Произвођач тих цеви је фирма „Ин-
хром” из Чачка. Оне су сендвич кон-
струкције, рађене од лимова тањих од
једног милиметра. Веома су лаке, чак два
и по пута лакше од постојећих цеви за

Финализација модула  
у ваљевском „Крушику”

Лансирно возилоЛогистичко возило у транспортном положају(лево) и са подигнутом цирадом (у средини)

Унутрашњост цеви израђена је од инокса
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наше ракетне системе. Унутрашње цеви
израђене су од инокса и могу да издрже
и до 20 опаљења.

Дужина цеви су различите – код ра-
кета „огањ” и „град” мања је од три метра,
а за ракету „пламен” мања од 1,5 метра.

Прва замисао била је да се лансир-
не цеви користе за једнократну употре-
бу, али је, с обзиром на њихову чврстину
и робусност, одлучено да ће потом ићи
на лаки ремонт, поновно пуњење и кори-
стити се више пута.

Системи СУВ и ИНС
На систему „морава” уграђен је до-

маћи СУВ, који обезбеђује комплетну ау-
томатизацију заузимања елемената гађа-
ња и лансирања ракета. У СУВ је уграђен
балистички модул који одређује елемен-
те гађања (азимут и елевацију) на основу
познатог положаја циља у односу на лан-
сер, узимајући у обзир врсту ракете ко-
јом се гађа, температуру горива и атмос-
ферске услове (атмосферски притисак,

температуру ваздуха и промену интези-
тета и правца ветра са висином).

Подаци о географском положају и
оријентацији лансера и положају циља
могу да се задају учитавањем са медија
(флеш меморија, ЦД), пријемом радио-ве-
зом преко КИС-а, означавањем положаја
на електронској географској карти и ин-
терактивним уносом преко тастатуре.
Положај циља може да се зада апсолутно
преко географских координата или пак
релативно у односу на положај лансера.
Подаци о географском положају и ори-
јентацији лансера у односу на север могу
да се одреде и аутономно на основу угра-
ђеног ГПС пријемника и ИНС-а.

Систем за управљање ватром на
ЛРСВМ „морава” омогућава корекцију
елемената гађања због косине терена
на основу мерења нагиба платформе
лансера помоћу електронских либела.

На „мораву” је уграђен и инерцијал-
ни навигациони систем, који се састоји
од три акцелерометра и три брзинска
жироскопа високе тачности, који су на-

бављени у иностранству, и навигационог
софтвера. Интеграција наведених акце-
лерометара и брзинских жироскопа и на-
вигационог софтвера у ИНС извршена је
у ВТИ-у. Инерцијално навигациони си-
стем развијен у ВТИ-у интегрисан је са
ГПС пријемником, који се користи за од-
ређивање почетних услова за аутономно
одређивање положаја лансера. ИНС
уграђен у ЛРСВМ „морава” омогућава
одређивање позиције и оријентације лан-
сера и у случајевима када нема пријема
помоћу ГПС пријемника, што посебно до-
лази до изражаја у ратним условима.

– У систем за управљањем ватром
ЛРСВМ „морава” су интегрисани бали-
стички модули за ракете „огањ”, „град” и
„пламен”, што умногоме смањује тро-
шкове одржавања и коришћења целог
система – каже инжењер Живанић и до-
даје, служећи се бројкама, да „морава” има
11 управљаних погона са пуном аутомати-
ком, 11 са повратним спрегама и има више
од 100 штампаних плоча. Такође, систем са-

Предњи и задњи поклопци за
ракете су за сада израђени од поли-
карбоната. Они морају да буду крути,
чврсти и термоотпорни како би издр-
жали силе удара гасова при лансира-
њу ракета из суседних цеви. Потреб-
ни су да обезбеде херметичност ра-
кете у цеви приликом складиштења и
да је физички заштите. 

ПОКЛОПЦИ

Полуаутоматска дизалица Модул са ракетама „огањ” и „град” Изглед контејнера после лансирања ракета



држи више од 3.000 позиција које су напра-
вљене и монтиране за тај лансер.

Модернизација ракете огањ
Упоредо са испитивањем система

„морава” у ВТИ-у радни тим, који предво-
ди Саво Ивковић, дипл. инж, ради и на
Преносу производње ракете „огањ” са
развојем ракете побољшаних каракте-
ристика. Тај пројекат ће се одвијати, ка-
ко каже Даница Величковић, конструктор
ракете „пламен Д”, у три фазе. У првој ће
ракетама „огањ” бити промењено погон-
ско пуњење. Следећа фаза је пренос про-
изводње уз побољшање неких каракте-
ристика и повећање ефикасности бојеве
главе. У трећој фази уследило би побољ-
шање карактеристика ракете повећањем
домета и корекцијом путање. 

Фабрика „Милан Благојевић” из Лу-
чана у рекордном року освојила је ново

погонско пуњење. Према речи-
ма Данице Величковић, оно има
добре и уједначене карактери-
стике и већ је усвојено у наору-
жање, па је идеја Војске да се
најпре свим постојећим „огње-
вима” уради ремонт, а за то ће
бити одвојена средства у овој
години. Тиме би се нашој арти-
љерији омогућило да у потпуно-
сти имају „огњеве” у пуном ре-
сурсу.

– Када је реч о другој фа-
зи, преносу производње, поред
новог погонског горива, у „Кру-
шику” смо урадили нови увод-
ник са крилима и потпуно нову
конструкцију млазничког скло-
па применом савремених мате-
ријала и технологија. Урађен је
и испитан упаљач, али нисмо
све завршили јер се очекује на-
бавка и пуштање у рад машине
за хладно ротационо извлаче-
ње, на којој ће се производити
олакшана комора ракетног мо-
тора, чиме ће се повећати ефи-
касност и економичност произ-
водње. Она би требало да стиг-
не током марта и ми очекујемо
да се до краја лета направе први
комади комора, па ћемо настави-
ти испитивања – истиче инже-
њер Даница Величковић.

Све добре карактеристике ракета
„огањ” остају исте, чак ће по прорачуни-
ма стручњака из ВТИ-а имати већи до-
мет и наравно повећану прецизност. Но-
вопроизведене ракете „огањ” имаће но-
ве таблице гађања. 

Паралелно са тим, успешно се спро-
воде испитивања ракете побољшаних ка-
рактеристика, тако да у ВТИ-у очекује да
ће до краја 2016. и такав „огањ” бити на
располагању нашој војсци. 

– Код те ракете планира се корекци-
ја путање након напуштања лансирне це-
ви и у току лета. То није вођена ракета.
Она и даље остаје невођена и намењена
је за гађање површинских циљева, а ма-
њим корекцијама на путањи очекује се
повећање тачности и прецизности. Тај
принцип корекције био би применљив и
на осталим типовима артиљеријских ра-
кета и омогућује да будуће генерације
могу нешто слично да ураде и на већим
ракетама и дометима. Сада отварамо
врата млађима, дајемо нови импулс шко-
ли ракетне артиљерије, а радимо на оном
што имамо – додаје Саво Ивковић.

Све поменуте варијанте ракете
„огањ” моћи ће да се користе и на систе-
му „морава”. Тако ће се повећати преци-
зност система и варијанте модула који се
могу користити. Сада је „морава” у фази
завршних интерних испитивања према
ПКП-у. Прошла је испитивања у топлој
комори, на +50, и хладној на –30o Цел-
зијуса. Обављен је део испитивања во-
жњом и провера гађањем – лансирањем. 

– Очекујемо да ово средство уђе у
наоружање војске током ове године, што
значи да ће 2016. бити спремно за про-
изводњу и опремање Војске Србије пр-
вим комадима. Систем смо развијали не-
пуних пет година, што је норма која је за-
ступљена свуда у свету. Почетак сериј-
ске производње овог средства донеће
нашој земљи много виши технолошки
ниво, а подићи ће се и оперативне спо-
собности наше војске – истиче директор
ВТИ пуковник Зоран Рајић. 

Треба рећи и то да је цена једног
оваквог система у свету око милион евра
или долара у серији, колико је орјента-
ционо коштао и развој наше „мораве”. ƒ

Мира ШВЕДИЋ
Снимили Јово МАМУЛА и Зоран ИЛИЋ

15. фебруар 2015.8

Провера положаја лансера 
помоћу ГПС уређаја

Део тима који је учествовао у развоју и испитивању

Постављање вага које мере силу ослањања
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Гусеничари М5 и М5А1

ТРАКТРАК ТОР САТОР СА

У наоружање Југословенске
народне армије (ЈНА) из
америчке војне помоћи
педесетих година примљено
је 827 трактора гусеничара
М5 и М5А1. У служби су се
одржали до прве половине
осамдесетих година.

Америчка оружана сила током
Другог светског рата није оску-
девала у разноврсним, сврси
прилагођеним и робусним мо-

торних возилима најразличитијих кате-
горија. Силе осовине, али и савезничке
армије само су са љубомором могле гле-
дати на софистицирана возила која су
дословце погонила ратну машину. Једно
од масовно произвођених возила био је
трактор гусеничар за вучу терета до 13
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тона М5, пројектован на основу лаког
тенка М3 „стјуарт” (Stu art). Америчка ар-
мија усвојила је, октобра 1942, у наору-
жање возило под званичном ознаком М5
„брзи трактор” (Hight-Speed Trac tor). 

Линија за серијску производњу М5
покренута је маја 1943. године у фабри-
ци „Интернешенел Харвистер” (In ter na ti -
o nal Har ve ster Co.). За 24 месеца израђе-
но је 5.290 М5, којe су, осим америчких

оружаних снага, користили и савезници –
Британци и СССР. 

Због одржавања динамике производ-
ње америчка индустрија није била склона
већим изменама и зато су трактори М5
унифицирани у великој мери. Зато су сва
возила имала идентичан шестоцилин-
дрични бензински мотор Континентал
(Con ti nen tal) Р6572, снаге 235 КС (175 kW)
при 2.900 о/мин и трансмисију. 

Возила су се разликовала по кон-
струкцији каросерије, броју седишта, ход-
ном делу и ширини гусеница. 

Педесетих година трактори М5 били
су део програма војне помоћи за јачање
савезника за одбрану од евентуалног кон-
фликта са источним блоком. Возила ратне
производње уврштена су у наоружање са-
везничких држава. 

У југословенској артиљерији
Део пакета савезничке војне помоћи

познате по скраћеници MDAP (Mu tual De -
fen se As si stan ce Pro gram), која је пристиза-
ла од 1951. до 1957. године, били су трак-
тори гусеничари М5 и М5А1, а требало је
да реше проблем мобилности артиљерије
ЈНА. 

У припреми за параду 1955. године у Београду трактори М5 вуку хаубице 122 mm М38
совјетског порекла (МЦ „Одбрана”)

На почетку службе у ЈНА возила М5 имала су регистарске таблице као неборбена
моторна возила, али су у другој половини педесетих година добила су регистарске 

ознаке у низу, који је почињао са бројем 8001



ће ван путева по брдовитом, мочварном
и песковитом земљишту”.

Максимална брзина од 48 km/h могла
се у случају потребе повећати до 56 km/h,
знатно брже од већине возила из Другог
светског рата. 

Са 100 галона горива (378,5 l) трак-
тор је могао да превали 150 миља (240 km).
Просечна потрошња горива била је
118–157 l/100 km преваљена изван пута. 

У извештају о војној помоћи САД
припремљеном у Одељењу за пријем вој-
не помоћи 28. марта 1958. наводи се да је
планирано да се прими 825 трактора М5,
али су примљена су два комада више –
укупно 827. 

Артиљерији ЈНА, која је до доласка
помоћи зависила од малих количина ис-
трошених камиона, трактори М5 били су
од изузетне користи. У почетку су кори-
шћени за вучу оруђа тешке артиљерије
совјетског порекла – 122 mm М31/37 и
152 mm М37, немачких хаубица 150 mm
М18 и америчких хаубица 155 mm М1. 

Планирано је да се М5 користи за
израду заклона и 1959. године израђена
је техничка студија за преправку, која ни-
је остварена. 

Шездесетих и седамдесетих година
номенклатура материјалних средстава
ЈНА разликује четири подваријанте М5 и
М5А1 – са оквирима за смештај муниције
94 mm за противавионско оруђе М1А3
британског порекла, 155 mm за хаубицу
М1 и возила која осим М1 могу да вуку
Т-122 mm М31/37, односно ТХ-152 mm
М37. 

Трактори М5 ушли су у осамдесете
година као средство за вучу хаубица М1
до смене теренским возилима ТАМ
150Т11. 

Одлике возила
Трактор М5 је, према дефиницији

из југословенског издања техничког при-
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ручника за руковање и одржавање, „вој-
но вучно возило намењено за вучу те-
шког терета”. На себи носи и одређену
количину муниције (у сандуку у среди-
шњем делу управног одељења возила) и
послугу оруђа, које вуче. У приручнику се
наводи да је трактор гусеничар „и зато
уз релативно ниски смештај тежишта,
погодну конструкцију мењача, диферен-
цијала и осталих делова, може да се кре-

Израђивани су у пет варијанти 
– основној, са ознаком М5, са возачем
у централном делу возила и још осам
седишта за послугу и вертикалним
амортизерима и гусеницама ширине
9,5 инча (241 mm). Трактори М5А1
имали су место возача на левој стра-
ни и још 10 седишта. 

Ознака М5А2 односи се на вози-
ло које је еквивалент М5, али са хори-
зонталним амортизерима и гусеница-
ма ширине 21 инча (533 mm). Иден-
тична решења примењена су на
М5А3 са „чврстим” кровом и возачем
у левом делу возила. Трактор М5А4
имао је бочне сандуке за превоз му-
ниције. 

ВАРИЈАНТЕ

Трактори М5А1 вуку тешке пољске
хаубице 150 mm М18 немачке производње

код Калиновика 1954. године
(МЦ „Одбрана”)



шта, и део од гвозденог лима, који се по-
стављао на четири цеваста носача изнад
сандука за муницију и седишта за послугу. 

На моделу М5А1 је конструкција ка-
бине била метална са бочним страница-
ма и два велика ветробрана. Кабина се
прекривала платном. Седишта су сме-
штена у два реда попречно на правац
кретања возила. 

За самоодбрану трактор је имао
митраљез калибра 12,7 mm „брау-
нинг” (Brow ning) на кружном постољу
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Код М5 иза централног места воза-
ча био је сандук за муницију, а на боко-
вима по четири седишта са наслонима на
спољашњој страници возила.

Кров М5 чинила су два дела – пред-
њи платнени изнад возача и бочних седи-

Трактор М5 на почетку службе у ЈНА
1952. године вукао је Т-155 mm М2
„лонг том”. Тај задатак убрзо је
преузео моћнији трактор М4, 
такође, примљен преко америчке
војне помоћи.
(МЦ „Одбрана”)

Ликовно-графички уредници Станислава Струњаш и Марија Марић, лектор Слађана Мирчевска, коректор Слађа Грба

Проба за параду одржану 1960. године у Београду: трактор М5 у првом плану
нема платнену покривку предњег дела кабине. Други део кабине
прекривен је челичним лимом. (МЦ „Одбрана”)

на крову трактора са пољем помера-
ња у пуном кругу. 

Ходни део трактора чине два погон-
ска точка, четири пара потпорних гумом
обложених точкова, четири точка носа-
ча гусеница, два лењивца, гусеница и два
оквира, која су причвршћена на верти-
калне бочне плоче оквира возила. На
тракторима М5 у ЈНА коришћене су че-
личне гусенице за лаки тенк Т36Е6 или
Т55Е1 или глатке реверзибилне гусенице
од гумених чланака Т16. 

Маса празног возила М5 износила је
10.573 kg (М5А1 11.065 kg). Борбена маса
са теретом, послугом, наоружањем и го-
ривом за М5 била је 12.960 kg (М5А1
13.972 kg). Максимална маса тегљеног те-
рета у првој брзини са укљученим редук-
тором била је 9.208 килограма. Унутар во-
зила могло се укрцати до 2.390 kg терета. 

Димензије М5 биле су – дужина
4.855 mm (М5А1 4.988 mm), ширина
2.540 mm (идентична за М5А1) и висина
без постоља митраљеза 2.642 mm 
(М5А1 3.111 mm). Клиренс је био 502
милиметара.

Трактор је са тегљеним теретом мо-
гао да савлада узвисину од 26,5°, а без те-
рета36°. Могао једапређеровод1.676 mm,
да пређе преко водене препреке дубине
до 1.347 mm и вертикалну препреку од
457 милиметара. 

Имао је витло гар-вуд (Gar-Wo od)
УС 15Т максималне вучне силе од 6.800
килограма. Дужина челичног ужета преч-
ника 16 mm била је 91 метар. ƒ

Александар РАДИЋ



Ловци МиГ-21 прве генерације има-
ли су само радарски нишан за од-
ређивање даљине погодне за лан-
сирање једноставних инфрацрве-

них самонавођених ракета ваздух–ваздух
К-13. На пресретачком задатку пилот је
зависио од навођења са земље јер сам,

уграђен већи конус уводника, који је „по-
кривао” радарску антену. Нови авион
био је чистокрвни пресретач, наоружан
само са две ракете ваздух–ваздух. Пред-
виђено да се за навођење је користи уре-
ђај „лазур”, који је примао сигнале са зе-
мље из система за полуаутоматско наво-
ђење „ваздух-1”. 

Историјат
Први од три прототипа Е-7 полетео

је 10. августа 1958. године . У почетку ра-
дило се о једноставно прилагођеном
МиГ-21Ф-13. У бироу МиГ пројектован је
1961. године прототип Е6Т-1 са јачим мо-
тором Р-11Ф2-300, додатним ракетним
мотором и „грбом” иза пилотске кабине
за смештај још једног резервоара за 170
литара горива, уз већ постојеће резерво-
аре за 2.380 литара горива наслеђене са
МиГ-21Ф-13. Мотор и решење хрбата
примењени су на прототипу МиГ-21ПФ
из 1962. године. У складу са тим прилаго-

без радара, није могао да пронађе циљ
на већој удаљености. 

Перформансе авиона биле су извр-
сне за ране шездесете године, када је
уведен у наоружање, али у то време про-
јектанти су увелико радили на новој, дру-
гој генерацији МиГ-21, са вишенамен-
ским радаром и авиоником потребном за
примену у свим метеоролошким услови-
ма, по дану и ноћи. Радна ознака бироа
за нови пројекат била је Е-7, односно
МиГ-21П (перехватчик – пресретач). Раз-
вој радара погодног за уградњу на ловац
малих димензија заснивао се на већ по-
стојећем радару ЦД-30Т, који је приме-
њен на пресретачу „сухој Су-9”, уведе-
ном у наоружање територијалне ПВО,
засебног вида совјетске армије. Дериват
тог радара под ознаком РП-21 прилаго-
ђен је за МиГ-21, основни ловац фрон-
товске авијације, рода ВВС (РВ СССР-а). 

Габарити радарске антене наметну-
ли су проширење предњег дела авиона,
повећан је пречник уводник ваздуха и

ЧИЧИ СТОСТО КРВКРВ НИ ПРЕНИ ПРЕ СРЕСРЕ ТАЧТАЧ
Друга генерација  МиГ-2 1

Од 1962. године у ЈРВ и ПВО
летели су авиони 
МиГ-21Ф-13, представници
прве генерације тог славног
делтакрилног ловца 
пресретача. Пет година 
касније у наоружање 
је уведен МиГ-21ПФМ
– карактеристична варијанта
за другу генерацију 
„двадесетјединице”.

Q8
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ђен је поклопац пилотске кабине. Због
побољшања стабилности на великим бр-
зинама лета, повезана је површина под-
трупног гребена. Пито-цев премештена
је са доње на горњу страну носа. 

Званично, у наоружање је МиГ-21
ПФ уведен актом савета министара
СССР-а од 2. марта 1962. године. Од по-
следњих месеци 1962. године авион МиГ-
21ПФ био је у серијској производњи за
ВВС и чланице Варшавског уговора и са-
везнике. Новина на МиГ-21ПФС био је
систем за одувавање граничног слоја са
закрилаца СПС (система сдува погранич-
ного слоя), који је побољшавао слетне
особине авиона. Због тог система је на
мотору Р-11Ф2С-300 изведен канал за
одвајање ваздуха за СПС, који се уводио
у посебне одељке у крилу и кроз процепе
на горњој површини излазио је на за-
крилца. Изнад издувника уграђено је ку-
ћиште за падобран за кочење, повећаних
димензија.

Све новине са ПФС искоришћене су
код МиГ-21ПФМ, који је на први поглед
било лако разликовати по знатно проши-
реном вертикалном стабилизатору. У по-
четку, производио се модел са ознаком
„77”, а од 15. серије модел „94”, са моди-
фикованим радаром РП-21М, који је мо-
гао да открије циљ у предњој полусфери
у границама од 30° по азимуту и 12° по

углу наклона при домету до 20 километа-
ра. Максимална даљина захвата циља би-
ла је 10 километара. 

На МиГ-21ПФМ уграђено је ново
седиште за искакање КМ-1, предвиђено
за примену на висинама од 0 до 20.000
метара, при инструменталним брзинама
од 130 до 1.200 km/h. За разлику од ста-
рог седишта СК, које је користило покло-
пац кабине као заштиту пилота, код 

КМ-1 поклопац се одбацивао. Зато је
преобликован поклопац пилотске каби-
не – уместо до тада једноделног са отва-
рањем у смеру лета, пројектован је фик-
сни ветробран и поклопац са отварањем
у десну страну, карактеристичан за све
касније чланове велике породице авио-
на МиГ-21. За скраћење стазе полета-
ња користила су се два ракетна мотора
са чврстим горивом СПРД-99  - потиска

21,57 kN. 
Основно наоружање МиГ-

21ПФМ биле су две ракете ва-
здух–ваздух самонавођене К-13

(Р-3С) или радарски вођене К-51
(РС-2УС). У помоћној намени, као

ловац-бомбардер, наоружавао се са
два саћаста лансера невођених ра-

кетних зрна 57 mm или две авио-бом-
бе масе од 50 до 500 килограма. 

У почетку, МиГ-21ПФМ нису имали
стрељачко наоружања, али пилоти су

Као и остале „двадесетјединице” друге генерације, МиГ-21ПФМ имао је уређај
за навођење АРЛ-С („лазур”) за пријем, дешифровање и приказ кодираних команд-
ни на пилотажно-навигационим инструментима за потребе навођење на циљ. Зе-
маљски елемент система био је уређај „каскад”, који је обрађивао податке радар-
ског осматрања. Уређај АРЛ-С обезбеђивао је пријем команди курса, брзине, виси-
не, даљине до циља, команду за заокрет, показивање циљева, команду за
укључивање форсажа (десет једнократних команди). Код предаје пресретача на
даље навођење са једног на друго командно место,  „лазуром” су се слале команде
садејства (бројеви таласног подручја, бројеви предаје и број шифре). 

За одржавање везе у МиГ-21ПФМ уграђена је радио-станица РСИУ-5 (Р-802В),
која је обезбеђивала везу на 20 канала у подручју 100-150 MHz. 

За навигацију коришћен је аутоматски радио-компас АРК-10 и пријемник ра-
дио-фара МРП-56П. Авион је имао радио-висиномер малих висина РВ-УМ за одре-
живање стварне висине лета изнад земље за мерење висина од 0 до 600 метара. 

За идентификацију свој–туђ користио се питач-одговарач СРЗО-2, за препо-
знавање државне припадности авиона и авионски одговарач СОД-57, за индивиду-
алну индентификацију. 

АВИОНИКА МИГ-21ПФМ

За нишањење при ракетирању и
бомбардовању са средствима
ваздух-земља користио се
колиматорски нишан ПКИ
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и пратиле су се новине. Усавршени МиГ-
21 друге генерације за дејства у свим ме-
теоролошким условима били су на листи
захтева ЈРВ и ПВО.

Већ МиГ-21ПФ привукао је пажњу,
али су убрзо понуђени новији авиони. У
пролеће 1965. године незванично су по-
нуђени авиони МиГ-21ПФ. Посредни до-
каз да је проучаван МиГ-21ПФ јесте по-
стојање интерне ознаке Л-13 у савреме-
ној југословенској војној литератури, на
пример у једном приручнику за борбену
примену ловачких авиона. У јуну понуда
се већ односила на још новији МиГ-
21ПФМ. Делегацију, коју је предводио

критиковали такво решење јер после
лансирања обе ракете авиони су морали
назад на аеродром и то без заштите за
случај уласка у бој. Пилоти РВ Индије би-
ли су незадовољни због тог недостатка
на авиону, који су иначе ценили. Зато је
пројектована „гондола” ГП-9 са двоцев-
ним оруђем калибра 23 mm ГШ-23 са
борбеним комплетом од 200 метака. 

Набавка другог 
пука мигова
У почетним преговори за набавку

МиГ-21 за ЈРВ и ПВО, вођеним у првој по-
ловини 1961. године, обухваћено је 200
авиона, уз лиценцу за производњу (види
чланак „Југословени на два маха”, објав-
љен у „Арсеналу”, број 63), али се током
вишемесечних преговора дошло до уго-
вора за један пук од 40 авиона МиГ-21Ф-
13. Набавка тих авиона била је део пето-
годишњег плана набавке из СССР „Рома-
нија”, који је обухватио период од 1961.
до 1965. године. 

Прва јединица пренаоружана са
америчке технике на надзвучне ловце
пресретаче МиГ-21Ф-13 (југословенска
интерна ознака Л-12) био је 204. ловачки
авијацијски пук из састава 11. дивизије
ПВО, стациониран на аеродрому у Батај-
ници. У перспективи, очекиване су нове
набавке технике из СССР-а и зато су
стално одржавани контакти са Москвом

генерал-потпуковник Виктор Бубањ,
примио је 8. јуна маршал Константин А.
Вершињин, командант ЈРВ и ПВО, главо-
командујући ВВС и заменик министра од-
бране СССР, који је рекао да је МиГ-
21ПФМ нешто најбоље што има и што
може дати. Осим авиона преговарало се
о наставку набавке система ПВО. На по-
лигону школског центра у Владимиру
приказани су нови радари и аутоматски
систем за навођење ловачке авијације
„ваздух-1” (воздух-1). 

Био је то сложен и знатно скупљи
систем у односну на предвиђања па је
одлучено да се узме један поједноста-
вљени систем „ваздух-1П” за ПВО Бео-

града, који је омогућавао полуаутомат-
ско праћење формација у ваздушном
простору, примопредају радарских пода-
така о циљевима у ваздуху, полуаутомат-
ско навођење ловаца-пресретача и ко-
мандовање јединица до нивоа дивизије
ПВО. Систем аутоматизације изведен је у
цевној технологији, која је шездесетих го-
дина била карактеристична за електрон-
ске системе израђене у СССР-у.

У оквиру другог петогодишњег пла-
на набавке, названог „Сутјеска”, за пери-
од од 1966. до 1970. године, наручени су
авиони МиГ-21ПФМ (југословенска ин-
терна ознака Л-14) и то 36 авиона за по-
пуну три ескадриле од 12 авиона. У па-
кет нове технике за развој ПВО, у други
петогодишњи период ослонца на СССР,
ушли су набавка пука од четири дивизи-
она ракетног система „волхов” за одбра-
ну Загреба, модернизација радара П-30
у П-35, осматрачких радара великог до-

У наоружање ЈРВ и ПВО 1968. године уведене су радарски вођене ракете пр-
ве генерације, које су носиле изворне ознаке К-51, односно РС-2УС. У југословен-
ском интерном систему означавање „преименоване” су у РВВ-22. Реч је о ракети
пројектованој у СССР-у педесетих година – РС-1У. Акроним за ознаку ракетно зр-
но прво командовано јасно је указивао на то да је реч о родоначелнику у својој
класи. Усавршена ракета К-51 уведена је у наоружање РВ СССР 10. октобра 1960,
у почетку на ловцима пресретачима „сухој Су-9”, а касније на МиГ-21 друге и тре-
ће генерације – МиГ-21ПФ/ПФМ и МиГ-21С/М. 

Ракета К-51 могла се лансирати са висине од 500 метара до практичног вр-
хунца лета авиона на циљ удаљен од 2 до 7 km, на висинама изнад 4.000 m и са
удаљености 1,5–5,5 km на нижим висинама. 

Стартна масе ракете била је 82,7 килограма. Ракетни мотор са 20,1 kg барута
радио је 5,5 s и за то време ракета је убрзавала до 350-550 m/s. Бојна глава пар-
чадног дејства масе 13 kg пуњена је са 7,3 kg тротила и хексогена. Пречник тела
ракете износио је 200 mm, дужина 2.500 mm, а размак крилаца 654 милиметара. 

У ЈРВ и ПВО ракете К-51 коришћене су до средине осамдесетих година и за-
тим су неколико година чекале на формалну одлуку о расходу и процедуру делабо-
рације, проведену пред почетак грађанског рата 1991. године. 

РАДАРСКИ ВОЂЕНА РАКЕТА К-51

На подтрупном носачу Л-14 носио је
додатни резервоар за 490 литара

горива (МЦ „Одбрана”)



мета П-14, затим набавка нових висин-
ских радара ПРВ-11, разних средстава
везе... 

Преобука за Л-14
Током припрема за пријем нових

авиона, већ последњих дана 1965. године,
од војног изасланика у Москви затраже-
но је да постави питање рокова преобуке
пилота и стажирање командног кадра.

Изасланик из Москве је у више наврата
током јануара 1966. године обавестио Ге-
нералштаб да су у СССР-у прихватили
преобуку једне групе пилота, затим шко-
ловање шест официра наставника лете-
ња за МиГ-21 у Краснодару у трајању од
60 до 90 дана и једномесечно стажирање
једног команданта пука МиГ-21 и помоћ-
ника команданта пука у једном од пукова
ловачке авијације СССР. Уз пристанак да
се одржи преобука из Министарства од-
бране СССР указали су на питање целис-
ходности тог курса, с обзиром на то да је
планирано да авиони дођу тек 1967. годи-
не. Прерано проведена преобука довела
би до дужег прекида у летењу на МиГ-
21ПФМ. 

На тај предлог одложено је слање
пилота и техничара до почетка 1967. го-
дине, у складу са планираним роком за
пријем авиона средином те године. Про-
цењено је да би преобука требало да бу-
де 5–6 месеци пре доласка авиона. 

За пренаоружање на нову технику
природан избор био је 204. пук, чије су
све три ескадриле летеле на Л-12. Одлу-
чено је да 126. ловачка авијацијска еска-
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РАКЕТА К-13

Од 344 kg масе пламене авио-бомбе од 
750 lb, 315 kg била је НАПАЛМ смеша, која
је горела четири секунде при
температури од 1.200°C (ВОЦ)

На Л-14 eв. бр. 22736 из 204. пука између
15. септембра 1971. и 18. јуна1972.
изведено је пет авио-полетања за
потребе ВОЦ-а, ради провере могућности
примене НАПАЛМ бомбе од 750 lb
америчког порекла (ВОЦ) 

Инфрацрвено самонавођене ра-
кете ваздух–ваздух К-13 (ознака ВВС
СССР Р-3С) биле су основно наоружа-
ње првих генерација МиГ-21. У нао-
ружање ЈРВ и ПВО уведене су 1962.
године са ловцима МиГ-21Ф-13.
Истовремено са МиГ-21ПФМ пове-
ћане су резерве ракета К-13 за те до-
датне авионе. Према упутству за
управљање авионом Л-14, ракета К-
13 лансирала се на циљ са удаљено-
сти од 1,3 до 7,6 km, зависно од ви-
сине лета и брзине приближавања.
Дозвољене даљине лансирања прика-
зиване су на показивачу радара или
је пилот визуелно одређивао даљину
лансирања нишањењем помоћу ни-
шана ПКИ. Лимити висине при лан-
сирању били су од 50 до 20.000 m,
али под условом да се на висинама
нижим од 700 или 1.000 m, зависно
од услова, користио само нишан
ПКИ. Интервал између лансирања
две ракете требало је да буде најкра-
ће 4–5 секунде. 



завршној, трећој години школовања у
185. пуку у Пули летели на авионима аме-
ричког порекла ТВ-2 и Ф-86Е и затим су
добили прилику да буду први млади пило-
ти који иду на преобуку на МиГ-21. 

Трећи контингент од 10 Л-14 при-
мљен је 23 јула 1968. године. Долазак до-
датне технике обезбедио је попуну за
две ескадриле. 

У међувремену, примљене су додат-
не количине ракета ваздух–ваздух К-13
(југословенска интерна ознака СР-20) и
нове радарски вођене ракете К-51 (РВВ-
22), са комбинованом станицом ППП-
3СА-1С за припрему и проверу обе
ракете.

Набавка система аутоматизације
„ваздух-1”, који је омогућавао навођење
ловаца-пресретача, био је повод за још
једну новину – увођење у примену систе-
ма за легитимисање авиона, који су чи-
нили СРО-2 и СОД-57М. Оба уређаја на
Л-12 уграђена су накнадно, а са Л-14 при-
мљена су са авионима.

Вежба Авала
У лето 1968. године на рад 204. пука

одразила се једна велика светска криза –
реакција СФРЈ на агресију Варшавског
уговора на ЧССР, покренуту у ноћи 20/21.
августа 1968. године, била је предузима-
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дриле буде прва пренаоружана и да из ње-
ног састава буде језгро пилота и технича-
ра одабраних за преобуку у СССР, а да се
накнадно проведе преобука 127. и 128.
ескадриле. 

Половина наручених авиона примље-
на је лета 1967. године. Првих осам слете-
ло је са совјетским пилотима 21. јуна, а
већ 14. јула стигло је још десет авиона Л-
14 и два двоседа НЛ-12 „подешена за
ПФМ”, како се наводи у документима из
времена доласка тих авиона. Сви авиони
из прва два турнуса задужени су у 126.
ескадрили. 

Пилоти који су већ имали солидан на-
лет и искуство на Л-12 брзо су прешли на
Л-14. Преобука је била динамична и већ у
јесен 1967. године пилоти су у потпуности
савладали нови авион и овладали предно-
стима радара. У извештају о раду 204. пу-
ка у 1967. години наводи се да је 13 пило-
та обучено за пресретање са Л-14 ноћу. 

Лета 1967. године са Л-14 и двоседи-
ма НЛ-12 и са новим Л-14 покренути су
курсеви ноћног летења за пилоте 204. пу-
ка, углавном „подмладак” из 18. класе ВВА
у којој је било 15 потпоручника примље-
них на школовање 1966. године. Они су на

Тридесет шест Л-14 примљено
је у четири транше. Првих осам ави-
она слетело је на аеродром у Батајни-
ци 21. јуна 1967, а процедура коми-
сијског пријема завршена је 26. јуна
и уврштени су у 126. ескадрилу 204.
пука 11. дивизије ПВО. Следећих 10
авиона примљено је 14. јула 1967, за-
тим 10 авиона 23. јула 1968. и послед-
њих осам 17. децембра 1968. године.
У евиденцију ЈРВ и ПВО 36 Л-14 уве-
дено је под ознакама у секвенци од
22701 до 22736. Посредно тај низ по-
тврђује првобитни план набавке 200
Л-12, јер је за њих резервисана се-
квенца од 22501 до 22700, али иско-
ришћене су само ознаке од 22501 до
22541. За Л-14 предвиђана је следећа
стотина у секвенци од 22701 до
22800. 

ПРИЈЕМ Л-14

Одлазак Л-14 на лет са аеродрома Батајница, маја 1977. године.  У то време
батајнички Л-14 коришћени су за обуку пилота на надзвучним авионима.
(МЦ „Одбрана”) 

После лета са Л-14 из 128. центра за преобуку пилота 1977.
године следио је рутински послелетни преглед и попуна горивом

(МЦ „Одбрана”)



Како се евентуални десант очекивао
у видном делу дана, тражило се да након
5 h ујутро до 10 h у П-1 буду два авиона, у
П-2 четири авиона, а сви остали авиони
дежурне ескадриле у П-3. Током ноћи, од
18 h до 8 h у П-2
била су два авио-
на, а сви остали у
П-3. Дежурства
су укидана одлу-
ком Команде РВ
и ПВО само ако
су метеороло-
шки услови би-
ло толико лоши
да није могла
дејствовати ни
властита ни
авијација Вар-
шавског угово-
ра. 

Занимљи-
во је да су у јеку
одбрамбених
припрема на
аеродрому у
Батајници ра-
дили фабрички
техничари из
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ње мера за одбрану. Активности ЈНА у
припремама за одбрану због прикривања
стварних процена назване су вежбом
„Авала”. У ловачкој авијацији средином
августа налазило се 28 Л-14, 38 Л-12 и 17
НЛ-12, сврстаних у пет ескадрила 204. и
117. пука. У складиштима су биле 642 ИЦ
самонавођене ракете К-13 и 118 радио-
вођених ракета К-51. Према нормама ЈРВ
и ПВО, тим ракетама могло се извести
321 борбено авио-полетање, односно 59
авио-полетања.

Због процене да ће главни град бити
први на удару и да треба извући технику
по дубини територије, 126. ескадрила је
са 10 авиона Л-14 и једним НЛ-12 преба-
зирана на аеродром у Тузли све до новем-
бра 1968. године. Авиони 128. ескадриле
привремено, на осам дана на почетку кри-
зе, пребазирани су на аеродром „Лађев-
ци”, али су враћени у матичну базу, где су
били у дежурству са 127. ескадрилом. 

У атмосфери налик ратној припадни-
ци ловачке авијације очекивали су агре-
сора готово сваког тренутка. Јединице ло-
вачке авијације одржавале су дежурство
дежурне паре или две дежурне паре у
приправности број 1, са пилотом у каби-
ни авиона потпуно припремљеног за по-
летање и борбу. Према тактичким прави-
лима, требало је да авиони крену у пре-
сретачки задатак у року од три минута од
тренутка пријема наређења за полетања
са командног места. По четири авиона из
сваке ескадриле били су у приправности
број 2 (П-2) – за полетање у року од шест
минута. Пилоти су током дежурства мо-
рали да буду у пуној летачкој опреми у
близини авиона заједно са техничким са-
ставом. Преостали авиони били су у при-
правности број 3 (П-3), која обезбеђује
полетање у року од 30 минута. За разлику
од П-1 и П-2, које подразумева подвеше-
не ракете ваздух–ваздух, код П-3 оне су у
близини авиона.  

Од 10. октобра на основу наређења
Команде РВ и ПВО, строго поверљиво
број 583 од 8. октобра 1968, уместо пови-
шене борбене готовости наређене су ме-
ре за одржавање сталне борбене спрем-
ности за одбијање изненадног напада из
ваздушног простора, првенствено вазду-
шног десанта. Од 11. дивизије ПВО тра-
жило се да одржава стално дежурство
свог командог места и команде 204. пука
са једном ескадрилом на аеродрому у Ба-
тајници и два ракетна дивизиона.

Вертикални стабилизатори Л-14 128. цен-
тра за преобуку пилота надзвучне авија-
ције крајем седамдесетих година. Видљив
је знак ВЗ „Змај”, који је потврда да су
авиони већ прошли кроз први генерални
ремонт („Крила армије”)

Шест пилота 204. пука, који су летели на Л-12, последњих
дана јануара 1967. године стигли су у СССР, у базу Краснодар,
на обуку на Л-14 са тежиштем на ноћном летењу и примени
система за навођење „лазур”. На том курсу били су пилоти Ко-
ста Данковић, Ангел Ончевски, Антун Главаш, Чедомир Велич-
ковић, Томислав Ивановић и Живадин Васиљевић. Према про-
граму обуке имали су земаљску припрему, затим један-два ле-
та на двоседу и прелазак на МиГ-21ПФМ. Пилоти су се са кур-
са вратили у јуну, пред пријем нових авиона. 

Осим пилота, на преобуци у СССР било је 15 старешина
ваздухопловно-техничке службе. Језгро кадра, које је било на
курсевима у СССР-у, водило је преобуку у земљи прво за
припаднике 126. ескадриле и штабног авијацијског одељења,
затим у првој половини 1968. године за 127. ескадрилу и
бихаћку 352. ескадрилу. Током лета, иако је пук био ангажован
на ванредним задацима по задатку „Авала”, изведен је курс
ноћног летења. Преобука 128. ескадриле завршена је до марта
1969. године. 

ПРЕОБУКА ЗА Л-14
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ПРЕСРЕТАЊЕ У СУМРАК

У једном случају током варљивог лета 1968. године на командном месту
11. дивизије ПВО у Старим Бановцима проценили су да су велики одрази на ра-
дарским екранима почетак масовног ваздушног десанта. Одлучено је да је трену-
так за активирање сигнала „гусар” и полетања на пресретање са свим авионима
који се затекну на аеродрому. С обзиром на то да је узбуна дата у сумрак, када је
тензија попустила, пилоти су били на путу на вечару у мензу, али су брзо дошли до
кабина. 

Пилот Ангел Ончевски присећа се да је одмах отишао на контролни торањ, а
авиони су полетали један за другим. У ваздуху изнад Војводине нашло се 18 лова-
ца, који су тражили противничке авионе. Ончевском се преко радио-везе јавио
Богдан Кујавић, један од младих пилота из 18. класе, који је полетео са Л-14, али
није завршио курс ноћног летења. На питање шта ради у ваздуху, Кујавић је одго-
ворио да је видео како су сви полетели, па је и он кренуо за њима. 

Авиони су убрзо враћени на матични аеродром јер се показало да радарски
одрази нису представљали почетак агресије. Процењено је да су лажну радарску
слику створиле јединице за електронско ометање Варшавског уговора, стациони-
ране у Мађарској, али они резервисанији према могућностима технологије, сма-
трали су да се радило само о јату птица. 

СССР-а који су одржавали Л-14 унутар
једногодишњег гарантног рока. 

Пре краја 1968. године превлада-
на је криза у политичким односима Бе-
ограда и Москве и симболично то се
потврдило доласком нових МиГ-21 – у
октобру 1968. године из СССР прелете-
ла су прва два извиђача МиГ-21Р (Л-
14и), а у децембру 1968. последњих

осам Л-14. Већ 1969. године југословен-
ски пилоти боравили су у СССР-у на по-
лигону Астрахан, на гађању ракетама
ваздух–ваздух из МиГ-21ПФМ на мете
Ла-17. Пилоти Божидар Стевановић и
Анто Шутало гађали су са K-51, а Антун
Главаш са K-13. 

Исте године, проведено је гађање на
домаћем терену на полигону Бар са 14

Авиони Л-14 из састава 204. пука („Крила армије”)

авиона Л-14 и Л-12 са ракетама К-13 и пр-
ви пут са К-51. Из СССР-а 1969. године
примљено је још 120 ракета РС-2-УС. 

Врхунац борбене обуке
Све три ескадриле 204. пука до про-

лећа 1969. године овладале су са Л-14 и
током те и 1970. делимично се проводи-
ла борбена обука пилота за наменске за-
датке. Наређењем за обуку за ЈРВ и ПВО
за 1970. годину посебно је наглашено да
204. пук мора да се увежба за ноћна пре-
сретачка дејства. Под притиском иску-
става из Чехословачке кризе, јединица је
увежбавана за борбу против ваздушног
десанта током превожења и против ло-
вачко-бомбардерске авијације у припре-
ми и обезбеђењу десанта. Увежбавана су
офанзивна дејства за превласт у вазду-
шном простору дејствима по положајима
ракетних јединица ПВО, радарским ста-
ницама и аеродромима. Практична про-
вера нових замисли била је тактичка ве-
жба „Небо-70”, одржана 1970. године на
којој су пилоти Л-14 проверени у борби
против десанта и ловачко-бомбардерске
авијације и слободном лову. 

Авиони Л-14 били су основно „сред-
ство за рад” у 204. пуку само три године,
јер су већ од 1970. године у наоружање
уведени нови ловци МиГ-21М (Л-15).
Следеће место службе за Л-14 био је ае-
родром у Бихаћу, односно 117. ловачки
авијацијски пук. У тој јединици коришће-
ни су Л-12 потиснути из 204. пука са при-
јемом Л-14. Првих осам Л-14 прелетело
је у Бихаћ јула 1969. године (по наредби
од 8. јула), а 10. јула пребачени су за по-
требе преобуке пилота 352. ловачко-из-
виђачке авијацијске ескадриле. Током
1970. године у Бихаћ је презадужено још
осам авиона, а фебруара 1971. године се-
дам. Преостали Л-14 из 204. пука кон-
центрисани су у 128. ескадрили, у којој
се проводила обука потпоручника иза-
браних за службу у ловачкој авијацији
све до почетка осамдесетих година. ƒ

(Наставак у следећем броју)

Александар РАДИЋ
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авион П-47 „тандерБолт”

Грмљавина
изнад Балкана

Прва асоцијација коју познаваоци 
авијације имају када се помене 
„тандерболт” јесте робусност тог 
авиона, која је проверена и доказана 
на борбеним задацима током другог 
светског рата. због борбене моћи 
„тандерболти” су били први на листи 
средстава које је југословенска 
авијација добила из америчке војне 
помоћи почетком педесетих година
прошлог века.

н
ајвећи и најтежи једноседи ловац Дру-
гог светског рата П-47 „тандерболт”
(Thun der bolt) на први поглед деловао је
робусно и у пракси се показало да из-
глед тог авиона не вара. Одликовала га
је велика ватрена моћ и страшна брзи-

на обрушавања – неки од пилота су се наводно
приближили и брзини звука. На борбеним зада-
цима „тандерболт” је био ефикасна пратња бом-
бардера у дубоким продорима. Kао ловац бом-
бардер био је изузетно користан у уништавању
живе силе и железничких комуникација.  

Тај авион води порекло од низа ловачких
авиона пројектованих између два светска рата у
фирми „Северски” (Se versky Air craft Co.), коју је

Q8
Typewriter
101



крета преживљавао је бавећи се разним
пословима – радио је у циркусу и пара-
лелно се школовао и постао пројектант
авиона у француској индустрији. Свој
нови посао наставио је у САД радећи
као шеф пројеката у фирми „Северски”,
у радионици на Лонг Ајленду из које је
изашао низ једнокрилних ловаца. 

У серијску производњу и наоружа-
ње оружаних снага САД ушао је авион
П-35, нискокрилац са звездастим мото-
ром, који је личио на велико буре са кри-
лима. У том маниру су у „Северском” на-
ставили да раде на новим пројектима.
Фирма је 1939. године преименована у
„Рипаблик” (Re pu blic Air craft Cor po ra -
tion), а њена посебност била је прису-
ство знатног броја руских емиграната. У
то време Kартвели је радио на пројекту

новог једноседног лаког ловца по захте-
вима америчке авијације са мотором од
1.150 KС у два модела, са привременом
ознаком XП-47 и XП-47А. У ходу су,
1940. године, на основу првих извешта-
ја о искуствима из рата, промењени так-
тичко-технички захтевима и затражено
је, као приоритет, снажно наоружање и
борбена жилавост. 

настанак и серијска
производња
Тим који је водио Kартвели пону-

дио је авион XП-47Б са мотором Р-2800
од 2.000 KС са двоструком звездом са
18 цилиндара, који је кротила велика
четворокрака елиса. Снага мотора на
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1931. године основао руски ас из Првог
светског рата Александар Прокофијев-
Северски. На једном борбеном задатку
остао је без ноге од дејства властите
авио-бомбе, али је наставио да се бори
са протезом. Од марта 1918. године био
је на дужности у руској амбасади у Ва-
шингтону. Северски се није вратио у
отаџбину, у којој као племић не би имао
перспективе. Добио је посао консултан-
та у ресору одбране и примио је америч-
ко држављанство. 

Њему се у пројектантском раду
тридесетих година придружио још један
руски емигрант Александар Саша
Kартвели (односно Kартвелишвили), ар-
тиљеријски официр који је у време ре-
волуције био на школовању у Паризу.
Kао и хиљаде присталица тзв. белог по-

„Тандерболти” до лета 1943. године имали су поклопац кабине састављен 
од равних плоча плексигласа уграђених између дебелих рамова (РВ САД)
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Са одбацивим резервоаром на подтрупном носачу „тандерболт” је имао 
витално важну улогу заштитника стратегијских бомбардера (РВ САД)

Последња производна варијанта „тандерболта” био је П-47Н са повећаним 
крилом са више места за гориво потребног за дуге летове изнад Тихог океана (РВ САД)

великим висинама одржавана је турбо-
компресором са агрегатом који су по-
кретали издувни гасови мотора. Авион
је наоружан са осам митраљеза калибра
12,7 mm, смештених у крилима. Први
прототип „тандерболта” полетео је 
6. маја 1941. године. Резултат рада про-
јектаната био је највећи једноседи ло-
вац свог времена.

Остала је забележена Kартвелијева
изјава о свом авиону: „то је диносаурус,
али диносаурус са складним пропорци-
јама”. 

На први поглед види се на шта је ми-
слио, јер је велики попречни пресек мо-
тора наметнуо гломазан чеони део авио-
на, али су пројектанти елегантно облико-
вали аеродинамички ефикасан труп.
Kрила су била елипсастог облика и сме-
штена су релативно високо у средишњи
део трупа. Високи технолошки ниво аме-
ричке индустрије обезбедио је квалитет-
ну израду авиона од квалитетних матери-
јала пре свега дуралминијума. 

После уобичајене процедуре откла-
њања недостатака уочених на прототи-
пу, авион је уведен у наоружање под
ознаком П-47Б. Пролећа 1942. године
завршени су први примерци и током ле-
та почело је преоружавање јединица 
8. ваздушне армије стационираних у Ве-
ликој Британији, којима је био потребан
ловац погодан за пратњу стратегијских
бомбардера у летовима на великим ви-

синама. Први задатак изнад фронта из-
веден је 10. марта 1943. и уследиле су
хиљаде свакодневних летова. Пројектан-
ти су стално усавршавали авион и разне
модификације примењене су у ходу то-
ком производње. После модела „Б”,
уследио је П-47Ц. Једна од важних нови-
на која је уведена на једној од подвари-

Ако се изоставе прототипови,
прецизна америчка статистика ратне
производње наводи да је израђен 171
примерак П-47Б, 603 П-47Ц 12.558 
П-47Д, 354 П-47Г 130 П-47М и 1.816
П-47Н. Око две трећине тих авиона
дошле су до ратишта. Оборена су или
уништена у удесима 5.222 авиона.

Током рата америчка авијација
користила је „тандерболте” у једини-
цама 8. армије стационираним у Вели-
кој Британији, 12. армији у Италији, у
5. и 7. армији на тихоокеанском рати-
шту у 10. и 14. армији у Kини и Бурми.
На „тандерболтима” су летели бри-
тански, француски и совјетски пило-
ти, Бразилци из база у Италији и Мек-
сиканци изнад Тихог океана. 

После рата се преко програма
MDAP повећао број корисника.
Авиони Ф-47Д су децембра 1950.
ушли у наоружање РВ Италије, а 31.
децембра 1951. први авиони стигли
су у луку Пула за потребе ЈРВ. На ли-
сти корисника била су РВ Бразила, Чи-
леа, Доминикане, Еквадора, Kине (од-
носно Чанг-Kај Шекове снаге на Фор-
мози), Kубе, Никарагве, Перуа, Пор-
тугалије, Турске и Венецуеле.

корисници
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јанти модела „Ц” био је подтрупни но-
сач за додатни резервоар горива или
бомбу од 500 фунти (227 kg). 

Први примерци „тандерболта”
имали су резервоаре за 1.155 литара го-
рива, што је било довољно да великом
ловцу обезбеде летове даље од осталих
ловаца, али недовољно за задатке дубо-
ко у немачком ваздушном простору, где
су одлазиле посаде бомбардера. Од ле-
та 1943. године папирни или метални
одбациви резервоари горива обезбеди-
ли су ловцима 8. армије дубоке продо-
ре и они су почели да се појављују из-
над сваког кутка Немачке. 

У ходу стално се радило на усавр-
шавању „тандерболта”, који је доведен
до треће стандардизоване варијанте 
П-47Д. Производња је, осим у матичној
фабрици у месту Фармингдале на Лонг
Ајленду у Њујорку, покренута у Еван-
свилу у Индијани. У производњи орга-
низованој по лотовима, који су имали
унифицирана техничка решења, изнад
ознаке лота, суфикс РЕ односи се на
производњу у старој фабрици, а РА у
новој. Истовремено, „тандерболти” су

израђивани по лиценци у фирми
„Kуртис-Рајт” (Cur tiss-Wright) у Бафалу,
која је користила ознаку П-47Г за авио-
не који су идентични моделу „Д”.

На фронту, авиони П-47Д почели су
да лете изнад Пацифика, а пилоти 8. ар-
мије су у повратку са пратње бомбарде-
ра све чешће користили неутрошену
митраљеску муницију за дејство из бри-
шућег лета по немачким снагама на тлу.
Од подваријанте са ознаком П-47Д-10
уграђиван је мотор са инсталацијом за
убризгавање воде, која је дозвољавала,
у случају крајње потребе на борбеним
задацима (war emer gency po wer), крат-

котрајно повећање снаге мотора за око
15 одсто.

Пилоти „тандерболта” жалили су се
на лошу видљивост према назад, јер се
поклопац кабине, састављен од низа ра-
мова, продужавао у задњи део трупа, ко-
ји је стварао неких 20° мртвог поља. Ре-
шење је пронађено у прилагођавању ме-
хурастог поклопца кабине, каквог је
имао британски ловац „хокер тајфун”
(Haw ker Typhoon) и „резања” конструк-
ције авиона до нивоа завршетка поклоп-
ца. Пилоти су од подваријанте П-47Д-
25-РЕ/26-РА имали несметан поглед пре-
ма назад. Од подваријанте П-47Д-27-РЕ

Идилична атмосфера стада оваца и „тандерболта” у позадини (из састава 86. ловачког сквадрона) у Италији у време 
када су амерички пилоти свакодневно летели на задатке подршке против Немаца (NA RA Col le ge Park)

Од децембра 1943. до завршетка
рата „тандерболти” су коришћени у је-
диницама 12. ваздушне армије, чија је
зона одговорности обухватала средо-
земни базен, југ Француске, Италију и
Балкан и пратњу бомбардера на зада-
цима изнад Аустрије и Немачке. Аме-
рички пилоти полетали су са аеродро-
ма на јужном делу Италије на задатке

подршке Народноослободилачке вој-
ске Југославије. Изнад источне обале Ја-
драна П-47 појавили су се 16. децембра
1943, када су дејствовали по једном не-
мачком ратном броду код Задра и по
немачким положајима на Пељешцу.
Уследиле су стотине задатака тежишно
на заустављању немачког поморског,
железничког и путног саобраћаја.

тандерБолти изнад јуГославије
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уведена је додатна површина пред
верти    калним стабилизатором. Авиони 
П-47Д-35-РА и каснији модели имали
су поткрилне лансере за до 10 ракет-
них зрна ХВАР од пет инча.

За борбу против немачких ракета
Fau-1 у наоружање је уведен врло брзи
ловац П-47М, са мотором од 2.800 KС.
Последњи серијски модел био је П-47Н
прилагођен захтевима ратишта изнад
Пацифика, који је имао мотор од 2.800
KС и повећано крило са више горива.
Изнад тог великог пространства „тан-
дерболт” је могао да остане у ваздуху
2.350 миља у пратњи бомбардера B-29. 

У борбеној каријери „тандербол-
та” убележено је 545.575 борбених ле-
това. Процењује се да су уништили
12.000 противничких авиона, бацили су
132.482 тона бомби и 59.567 ракета.

После рата отказане су нове на-
руџбине „тандерболта”, а активни део
флоте задржао се краће време (до
1949. године), до преласка на млазне
авионе у пет ловачких група у САД и
Немачкој. У међувремену, од 11. јуна
1948, по новом систему доделе ознака,
авиони П-47 преименовани су у Ф-47, а
наслеђени су суфикси који су се одно-
сили на поједине варијанте авиона. 

Погоршани односи са комунистич-
ким државама пред крај четрдесетих го-
дина довели су до прекида послератног
таласа смањења оружаних снага САД и
неке јединице су обновљене. Реактиви-
ран је авијацијски елемент националне
гарде (Air Na ti o nal Gu ard) и сквадрони на
истоку и југу САД добили су „тандербол-
те” – почетком 1950. године у саставу 28
сквадрона налазило се око 500 авиона.

У кратком периоду током зиме
1952/53. године, у време када се страхо-
вало од продора бомбардера са црвеним
петокракама на крилима, део „тандер-
болта” ушао је у службу РВ САД у саста-
ву Kоманде Противваздушне одбране.

Ипак су на крају млазни авиони ко-
начно превладали и јула 1954. године
„тандерболти” су повучени из наоружа-
ња. Стотине авиона из вишкова преко
Програма помоћи за заједничку одбра-
ну (Mu tual De fen ce Aid Pro gram me 
– MDAP) поклоњени су савезницима,
као прелазни корак до доласка млазних
авиона Ф-84Г „тандерџет”. Нови кори-
сници „тандерболта” постали су Иран,
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Оружари постављају троструке лансере за ракете М8 калибра 4,5 инча (110 mm) 
на „тандерболт” из 65. ловачког сквадрона, који је 1944. године летео 
са аеродрома у Италији (NA RA Col le ge Park)

Италија, Португал, Турска и Југославија.
Неки промерци отишли су и у руке аме-
ричких савезника у Латинској Америци.
Најдуже су летели перуански „тандер-
болта” – све до 1966. године. 

војна помоћ
Фнрј
Под притиском источног блока, ју-

гословенско водство одлучило се да
1951. године потражи подршку од САД,
које су у то време пружале велику помоћ
за јачање одбране савезника на основу
програма MDAP. У листу држава које су
обухваћене тим програмом ФНРЈ ушла
је након што је са САД потписала Уговор
о војној помоћи (Mi li tary As si stan ce Pact).
Тај документ су 14. новембра 1951. пот-
писали врховни командант маршал Тито,
за југословенску страну и амбасадор у
Београду Џорџ Ален (Ge or ge Al len), за
америчку. Пре потписивања тог правног
акта већ су вођени преговори о техници
која би била најпотребнија за попуну и
модернизацију ЈРВ. Американци су одлу-
чили да је „тандерболт” најпогоднији
авион за државе које су обухваћене про-
грамом MDAP и на то није имао утицај
став корисника.

У Kоманди ЈРВ процењивали су да
је „Ф-47 тежак и слабо покретан ловац

који би више одговарао као јуришник,
али да понуду треба прихватити”. По
мишљењу југословенске авијације, по-
годан авион био би Ф-51 „мустанг”, ло-
вац из Другог светског рата, који је, у
време када је отворено питање америч-
ке помоћи, коришћен за ватрену подр-
шку у Kореји. Из Земуна је можда „му-
станг” изгледао као добар избор, али су
Американци те авионе сматрали преви-
ше осетљивим на ватру противавион-
ске артиљерије и пешадијског аутомат-
ског оружја и зато су имали релативно
високе губитке у борбама против се-
вернокорејских и кинеских снага. У вре-
ме рата пилоти из америчких борбених
јединица предлагали су да се на фронт
пошаљу робусни „тандерболти”, али
„мустанзи” су били знатно бројнији у је-
диницама авијације. Зато су преко
MDAP Американци савезницима пону-
дили „тандерболте”. У пакету помоћи за
ЈРВ као први део подршке САД предви-
ђено је да се пошаље 126 авиона Ф-47Д
са роком примопредаје од три месеца
за првих 60 комада, а остатак за шест
месеци.

Југословенска делегација на прего-
ворима у Вашингтону, коју је предводио
Коча Поповић, одлучила је да коначну
одлуку препусти Kоманди ЈРВ. У Земун
је 11. јуна 1951. послат телеграм на име
команданта ЈРВ генерала Зденка Улепи-
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ћа са кратком информацијом о понуди,
који је завршен реченицом „одмах од-
говорите шта мислите”. Преговори по
стручној основи у тимовима за видове
вођени су августа 1951. године у Ва-
шингтону. Одлучено је да прва пошиљ-
ка за ЈРВ буду „тандерболти” и да пра-
тећи део буде наоружање 13.000 пла-
мених авио-бомби (НАПАЛМ) и 18.000
ракетних зрна ХВАР-5.  

Са Американцима су усаглашени
детаљи око преобуке људства. За прео-
буку из разних јединица ЈРВ изабрано
је 19 старешина и они су 11. децембра
1951. стигли у Сједињене Америчке
Државе. Десет пилота на преобуци
предводио је потпуковник Никола Ле-
кић, командант 198. пука и један од
перспективних официра авијације свог
доба. Одмах после завршетка учили-
шта 1947. године у првој класи, у којој
је био најбољи питомац, постао је ко-
мандир ескадриле, а затим командант
пука. На преобуци су били мајор Алек-

сандар Секулић, капетани Владислав
Жановић, Стево Лека, Вељко Лукић и
Маркоје Ракочевић и поручници Дани-
ло Перовић, Стеван Бугарски, Боривој
Петков и Kонрад Зајц.

Преобука 
За преобуку 10 пилота ЈРВ одређе-

на је 108. ловачко-бомбардерска група
(108th Fig hter-Bom ber Gro up, FBG) из Ба-
зе „Годман”, која је део велике базе ору-
жаних снага САД Форт Kнокс (Fort Knox)
у Kентакију. Домаћин југословенским пи-
лотима била је 141. ловачка ескадрила
(Fig hter-Bom ber Squ a dron, FBS), а обуку су
помагале 149. и 153. ескадрила.

Тај задатак Американци су озбиљно
схватили и провели. Почетком децембра
почеле су припреме за пријем пилота.
Документ под називом „Југословенски
програм обуке” (Yugo sla vian Tra i ning Pro -
gram) израдили су мајор Џозеф Цинк (Jo -

seph D. Zink), који је одређен за вођу при-
временог одреда за обуку југословенских
пилота (Yugo sla vian Tra i ning De tac hment),
и капетан Џон Симонс (John M. Sim mons)
из 141. FBS, официр за обуку у привреме-
ном тиму. План теоретске обуке на зе-
мљи и практичне обуке у лету са налетом
од 40 часова по пилоту припремили су
поменути Симонс, мајор Роберт Петер-
сон из 141. FBS и капетан Џозеф Бурке
(Jo seph Bur ke) из 149. FBS. 

Амерички официри добро су ура-
дили посао и зато су југословенски пи-
лоти после доласка у Годман брзо кре-
нули са обуком – у базу су дошли 13. де-
цембра и дан касније почели су часови
у једној малој учионици. Почетне про-
блеме са језичком баријером отклонио
је долазак преводиоца из 132nd FBG – у
америчким документима он се помиње
само по чину и презимену капетан Сла-
виц. Он је пружио неизмерну помоћ у
програму преобуке. Накнадно је анга-
жован још један преводилац.

Југословенски Ф-47Д из касних серија били су са два поткрилна носача за 
авио-бомбе и 10 лансера за невођена ракетна зрна ХВАР од 5 инча (127 mm) 
– на фотографији се види смештај лансера по три од носача бомби према
завршетку крила и два унутрашња („Kрила армије”)
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У време када су југословенски пилоти дошли на преобуку,

108. FBG била је у саставу 40. ваздушне дивизије (40th Air Di vi -
sion) Стратегијске ваздушне команде (Stra te gic Air Com mand).
Главни задатак пилота Ф-47Д из 108. FBG био је заштита стра-
тегијских бомбардера носача нуклеарних бомби. Из резервног
статуса у Ваздушној националној гарди Њу Џерсија, 108. FBG
ушла је децембра 1951. године у састав SAC, а активирана је
ефективно од 14. јануара 1952. године. Тог дана командант 
108. FBG потпуковник Доналд Ј. Стреит преузео је дужност и
изабрао водеће људе свог штаба. Марта 1952. године 108. FBG
примила је у свој састав три летачке ескадриле које су преузе-
те од Националне гарде – били су то 141. ловачка ескадрила
(Fig hter Squ a dron, FS) из Њу Џерсија, 149. сквадрон из Вирџини-
је и 153. сквадрон из Мисисипија.

Током боравка југословенских пилота, у 108. FBG имали су
79 „тандерболта”. У 141. и 149. FS летели су на Ф-47Д, а у 
153. FBS на Ф-47Н. 

домаЋин ПреоБуKе – 108. ГруПа

Вођа југословенских пилота на преобуци за 
„тандерболта” у САД био је Никола Лекић, који је 
касније постао генерал-потпуковник авијације 
(збирка породице Жановић виа М. Мицевски)

Петокраке које су југословенски пилоти носили на титовкама
биле су изузетно необичан симбол за САД 1952. године, у време

кулминације „лова на вештице”, прогона свега што подсећа
на комунисте (збирка породице Жановић виа М. Мицевски)



На курсу је у највећој мери била
заступљена практична настава, уз
примену макета и тзв. линк-тренера 
З-1, једног од раних симулатора лета.
Kада су југословенски пилоти сели у
кабину „тандерболта” прво су возили
авион по земљи, док нису овладали
применом кочница и јасно схватили
све визуелне инструкције техничара.
За прилагођавање, сваки пилот летео
је на двоседу Т-6 „тексан” најмање два
часа. Американци су по једног од пет
инструктора задужили да ради са по
два југословенска пилота. Један додат-
ни инструктор је, по потреби, учество-
вао у настави и касније летењу. 

Те 1952. године зима се није ла-
ко предала и због продуженог перио-

да хладног времена са снегом и ни-
ском доњом базом облака, изгубље-
но је пола месеца за летење. Реше-
ње је пронађено у измештању обуке
у базу Шоу (Shaw Air Ba se) у Јужној
Kа    ро    ли      ни, где су били повољније ме-
теоролошке прилике. Тамо су оти-
шли инструк     тори и пилоти ЈРВ и пре-
базирано је 14 „тандерболта”. Сваки
инструк      тор био је одговоран за два
југословенска пилота и летео је јед-
ном днев     но са сваким студентом. То-
ком ле     тачке обуке Симонсу је у по-
моћ дошао Цинк и они су водили пе-
тонедељни програм са привикавањем
на „тандерболта” и обуком која је
имала тежиш   те на навигацији и акро-
батском летењу.

Програм од 400 часова налета за-
вршен је 7. фебруара 1952. године. У
историји 108. FBG пише: „Показан је
врло задовољавајући напредак и курс
је постигао изванредан успех. Иако је
постојала језичка баријера између на-
ших и југословенских пилота, програм
је завршен без инцидената”. 

Осим рада у бази Шоу, пилоти су
имали прилику да научне понешто о
практичној тактици РВ САД, јер су пра-
тили припреме вежбе „Лонг Хорн”, због
које су делови 108. FBG 5. марта 1952.
привремено пребазирани у Сан Ангелис
у Тексасу. ƒ

(Наставак у следећем броју)

Александар РАДИЋ

15. мај 2017.32

Заједнички снимак америчких инструктора и југословенских 
пилота на курсу преобуке на „тандерболта” 1952. године 
(збирка породице Жановић виа М. Мицевски)



15. јул 2017.26

одбрана неба
над балканом

тандерболти у Јрв (2)

од 1952. до 1961. југословенске ознаке носило је 125 
„тандерболта” из америчке војне помоћи и 25 авиона 
преузетих из француских вишкова. за разлику од авиона из
„пакета” америчке помоћи, који су били унифицирани, авиони
из Француске били су у три подваријанте – F-47D-28RE, 30RA
и RE. најстарији је произведен 14. јула 1944, а најмлађи 
13. августа 1945. године. летели су више од америчких авиона 
– најмање коришћени авион имао је 249 часова утрошеног
ресурса, а највише коришћен 648 часова и 40 минута налета.
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у
првом таласу пријема помоћи из
САД било је планирано да се 125
„тандерболта” уврсти у једини-
це ЈРВ у првој години програма
као хитно ојачање. Авиони иза-
брани за ЈРВ прво су прошли де-

таљан технички преглед, односно у тер-
минима америчких техничара тог време-
на „преглед и поправку по потреби” (In -
spec tion and re pa ir as ne ce ses sary – IRAN).
Сви „тандерболти” из америчке војне по-
моћи били су из касних серија F-47D-40-
RA са моторима R-2800-59 снаге 2.000 КС.
Произведени су од јануара до јула 1945.
године. Већина авиона носили су датуме
производње из петог и шестог месеца по-
следње године Другог светског рата.

Реч је о солидно одржаваној техни-
ци и укључујући налет после прегледа,
авиони су имали, зависно од примерка до
примерка, од 50 до 389 часова утрошеног
ресурса. Имали су радио-станице старог
четвороканалног модела SCR-522 или у то
време савремене осмоканалне радио-ста-
нице AN/ARC-3, које су педесетих година
уведене у ЈРВ као стандардни уређаји на
већини летелица. Обе радио-станице ко-
ристиле су фреквентно подручје 100–156
MHz. За навигацију су имали радио-нави-

гацијски уређај „детрола 438” фреквент-
ног подручја 190–400 KHz за пријем сиг-
нала радио-фарова. За рад са гониоме-
тром користила се радио-станица. На
авионе су уграђени нишани К-14 и 
„нарк-23” са две мрежице – левом фик-
сном, за бомбардовање из бришућег ле-
та и понирања, и десном покретном, за
гађање циљева у ваздуху за које је ни-
шан аутоматски заузимао потребно
угловно претицање. 

У крилима „тандерболти” су имали
осам митраљеза „колт-браунинг” (Colt-
Brow ning) М2 12,7 mm са 267 метака по
цеви. На два поткрилна носача качиле су
се бомбе масе до 910 килограма, а на под-
трупном носачу бомба масе до 227 кило-
грама. На сва три носача алтернативни
терет били су додатни резервоари за го-
риво. Десет поткрилних ракетних носача
предвиђени су се ракетна зрна HVAR-5,
код нас познате „хваровке”.

моћне машине
За југословенске прилике почетком

педесетих година „тандерболти” су би-
ли моћне машине, посебно у
погледу односа ва-
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трене моћи и тактичког радијуса – авион
са пуним борбеним теретом могао је да
изврши задатак на удаљености до 396 km
и да се врати у базу крстарећи на висини
3.050 m брзином од 345 km/h. Као услов-
ни недостатак авиона у ЈРВ, које је имало
сиромашну инфраструктуру, може се
узети зависност од полетно-слетних ста-
за са чврстом подлогом или квалитетно
уређених аеродрома са травнатом под-
логом. То је сузило избор аеродрома по-
годних за базирање тих авиона. Тај про-
блем утицао је на избор јединица за пре-
оружање. Првих шест пукова преоружа-
них на „тандерболта” 1952. биле су једи-
нице са аеродрома који су за тадашње
прилике били солидно уређени и на који-
ма се у време доласка авиона градила или
се планирала градња бетонске полетно-
слетне стазе. Били су то 83. пук са аеро-
дрома у Пули и 172. пук са Земуника, обе
јединице из састава 21. дивизије задуже-
не за подршку Ратној морнарици. Затим,
преоружани су 94. и 198. пук, јединице 39.
дивизије, која је у време пријема нове тех-
нике добила нову „адресу” – аеродром Пе-
тровац. На „тандерболте” су прешли и
111. пук 37. дивизије на аеродрому Цер-
кље и 150. пук 29. дивизије на аеродрому
Ниш. 

Први „тандерболти” за ЈРВ стигли су
31. децембра 1951. у Пулу, укрцани на

амерички носач авиона „Кореџидор” (Cor -
re gi dor), ветерана борби на Тихом океану
који је „пензионисан” 30. јула 1946, али је
19. маја 1951. реактивиран наменски за за-
датке превоза авиона у оквиру МДАП. 

„У његовој мрачној утроби лежали су
авиони које смо по уговору добили као по-
моћ из САД. Ускоро су се они нашли на јед-
ном нашем аеродрому. Стајали су у дугач-
ким редовима. Били су нови, сребрнасто-
бели, са нашим ознакама још свежим од
боје”, писало је у илустрованом војном ли-
сту „Фронт”, уз низ похвала пилотима за
брзу преобуку у којој су за 45 дана овлада-
ли новим авионима. 

Као најважнија одлика авиона истак-
нуто је снажно наоружање: „Тешко оној
колони тенкова коју ескадрила ’тандер-
болта’ ухвати на маршу”. И за закључак
чланка наведено је да су „Ловци бомбар-
дери драгоцен савезник пешака. Једна

15. јул 2017.28

Авиони одређени за војну помоћ „коконизирани” су (херметички заштићени
покривком од пластичне масе) и укрцавани на бродове у Њујорку. Зависно од при-
лике, били су то носач авиона „Cor re gi dor” или трговачки бродови, на пример „Ex -
cel lency”, који је 28. децембра 1951. кренуо преко океана са седам авиона. Затим
је у јануару 1952. године по шест авиона укрцано на бродове „Mo li ne Vic tory” и
„Keysto ne Sta te” итд. Од почетка 1952. године „тандерболте” су превозили и југо-
словенски трговачки бродови. После преласка океана и Средоземног мора бродо-
ви су искрцавани у Пули. Авиони су пребацивани у хидробазу или до аеродрома у
Пули на прање слатком водом и техничке радове и затим су предавани у једини-
це. У међувремену, авиони су добили ознаке ЈРВ и евиденцијске бројеве у секвен-
ци од 13101 до 13125. 

Током превоза авиона показало се да су точкови слабо заштићени од морске
воде. У једном извештају од 23. фебруара 1952. наведено је да је на 20 авиона
утврђена корозија. Касније су се појавили проблеми са заштитом носача дефлек-
тора елисе. Последњи авион број 13125 примљен је 4. марта 1953, када је искр-
цан са брода „Ex press”. Приликом пријема недостајао је авионски часовник, који
је вероватно био интересантан неком од морнара који је током превоза имао при-
лике да баци поглед на кабину. 

Прецизност на делу



ескадрила ’тандерболта’ вреди више од
неколико батерија топова”. 

И гледиште ЈРВ било је у складу са
цитираним чланком – „тандерболт” је сма-
тран за високовредно средство и као ло-
вац и као авион за подршку. Зато је уло-
жен велики труд у брзо освајање технике.
То није био лак задатак, јер су са „тандер-
болтом” морале да се прихвате нове ан-
глосаксонске мерне јединице, стриктне
норме у одржавању сложене технике и ви-
соке перформансе авиона које је требало
научити и користити. 

За освајање „тандерболта” на аеро-
дрому Пула формиран је привремени цен-
тар за преобуку са ослонцем на 83. ловач-
ки авио-пук, који је био прва јединица иза-
брана за прелазак на нову технику. У то
време у пуку су летели ловци немачке про-
изводње „месершмит 109Г”, који су све
више показивали знаке истрошености, па
су „тандерболти” дошли у право вре-

ме, а 15 пилота одређено је за прео-
буку.

Командант 83. пука мајор Никола Ву-
чевић водио је центар у који су из САД до-
шли пилоти са курса преобуке завршеног
7. фебруара 1952. године. Најпре је про-
ведена теоретска обука, а у међувремену
авиони су искрцавани са бродова у пулској
луци и пребацивани на аеродром на при-
прему за летење. Први „тандерболти” по-
летели су у марту 1952. са аеродрома Пу-
ла. Двадесет авиона задужено је 83. пуку
за потребе центра. 

Једини двоседи који су били погодни
за преобуку пилота на „тандерболта”  би-
ли су „харвард”, који су 1945. године при-
мљени од Британаца као део ратне помо-
ћи. Почетком 1952. године четири „хар-
варда” коришћена су у панчевачком 103.
извиђачком пуку за тренажу и помоћне за-
датке. Презадужени су 83. пуку, којем су
били потребни за лакши прелазак на „тан-
дерболте”. У почетку, пилоти су одмах по-
сле теоретске обуке и курса на „харварду”
седали у „тандерболтову” кабину и на пр-
ве летове одлазили су заједно слушалац
курса и наставник.

Током преобуке догодила се прва ка-
тастрофа на југословенским „тандербол-
тима” – 23. априла 1952. на авиону број
12023 погинуо је Мркоје Ракочевић, офи-
цир 39. дивизије, који је био привремено
ангажован у центру после курса у САД. Ра-
кочевић је полетео на увежбавање техни-
ке пилотирања у зони. Током слетања,
због квара на акумулатору авион је про-
пао, ударио мотором у земљу, преврнуо се
и кабина је усмртила пилота. 

од вардара 
до триглава
За одбрану источног и јужног дела

земље преоружана су два од три пука 
39. дивизије са аеродрома Петровац. На
преобуку су отишли изабрани пилоти
„јак-9П” из 94. пука и „јак-3” из 198. пу-
ка. У историји 198. пука забележено је
како су „тандерболти” дочекани јуна
1952. године: 

„Људство је овај моменат жељно оче-
кивало, тако да се дан доласка претворио
у опште весеље целога аеродрома. У ва-
здуху се најзад чује ’Море’, ’Море’, ја ’Га-
леб’, сви углас викнуше ето их и тачно на-

кон пар минута угледаше два бела авиона.
За очи присутних нови и непознати удари-
ли су један па други бирсанац и најзад на
слетање. Пилоти су зарулали на стајанку,
из кабине појавише се потпуковник Лекић
(командант пука) и капетан Лека (коман-
дир 3. ескадриле)”.

Под вођством Лекића, раније вође
тима југословенских пилота на преобуци у
САД, формиран је центар за преобуку
главнине пилота и техничара 39. дивизије.
Већ током јуна 1952. дивизија је преузела
31 „тандерболт” и два „харварда”. 

По плану преоружања трећа дивизи-
ја на „тандерболтима” била је 37. дивизи-
ја, која је имала три пука „иљушина 2”, по-
знатих „штурмовика”. За почетак 111. пук
одређен је за преобуку, која је проведена
од марта до августа 1952. године. Већ у ју-
ну све „штурмовике” презадужили су у
преостала два пука дивизије, а у августу су
примили 19 „тандерболта” из контингента
пристиглог из САД. Од 2. до 7. новембра
1952. пук је био задужен за посебан зада-
так – заштиту Загреба у време одржавања
6. конгреса Комунистичке партије Југосла-
вије, на којој је владајућа политичка орга-
низација преименована у Савез комуниста
Југославије. 

У међувремену, на преобуку су дошли
припадници 172. пука 21. дивизије са Зе-
муника, јединице која је користила немач-
ке ловце „месершмит 109Г”. Искусни пи-
лоти пука изабрани су за један посебан за-
датак – прелет истрошених ловаца на рас-
ходовање у Рајловац преко босанских пла-
нина. Када су се решили „месершмита”,
пилоти и техничари дошли су 1. септембра
1952. у Пулу на обуку за „тандерболте”.
Преобуку је завршио 21 пилот. 

На двадесет „тандерболта”, који су
додељени 172. пуку, пилоти су прелетели
21. новембра из Пуле на Земуник. Осим
припадника пет пукова који су преобуку
прошли у пулском центру, у првом таласу
преоружања на „тандерболт” један пук ни-
шке 29. дивизије овладао је новим авио-
ном уз помоћ припадника 39. дивизије. Реч
је о 150. пуку који је наменски формиран
за пријем нове технике фебруара 1952. и
за почетак попуњен људством из два већ
постојећа пука „штурмовицима” до прела-
ска на „тандерболта”. Одлука да се фор-
мира наменски јединица за пријем нове
технике подудара се временски са завр-
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шним радовима на градњи ПСС са тврдом
подлогом у Нишу и постављењем нових
средстава за навигацију и везу. Савреме-
на база била је потребна за потпуно иско-
ришћење потенцијала „тандерболта”. 

Осим 125 авиона из америчких ви-
шкова, примљено је 25 авиона из Францу-
ске, па је августа 1953. у инвентару ЈРВ
био максимални број од 140 „тандербол-
та”. У то време 110 авиона било је поде-
љено између шест пукова и једне трена-
жне ескадриле, два авиона била су заду-
жена у ВОЦ, три су била на поправкама у
заводима, а авиони из Француске припре-
мани су за примопредају јединицама. 

Треба истаћи да југословенски пуко-
ви почетком педесетих година прошлог
века нису били еквиваленти пуковима Ис-
точног блока, који су по пуној материјал-
ној формацији имали 40 авиона – већ је
због лимитираних количина технике фор-
мација предвиђала само 26 борбених и
три одговарајућа тренажна авиона, и још
девет ненаоружаних школских авиона.
Пријемом америчке технике диверсифи-
коване између више јединица, пукови су
били еквиваленти сквадрона РВ САД, који
су имали, по таблицама, 24 авиона. Према
подацима за 1. октобар 1953. пукови ЈРВ
имали су од 14 до 21 „тандерболта”, што

је знатно нижа стварна попуна од  форма-
цијске. 

златно време 
тандерболта
Ефикасност „тандерболта” у две на-

мене – на ловачким задацима и ватреној
подршци – требало је да буде главни адут
за јачање ЈРВ према америчким планови-
ма. У складу са наменом, пукови који су
изабрани за преобуку, а који су до тада би-
ли ловачки или јуришни, преименовани су
у ловачко-бомбардерске јединице. Од тог
времена у нашој авијацији користи се тер-
мин ловац бомбардер.  У време када су
„тандерболти” били најмоћније средство
у ЈРВ борбена обука се извршавала дина-
мично по обе намене. 

Примери који одсликавају атмосферу
тог доба су теме осам ескадрилских так-
тичких вежби које је извео 94. пук 1953.
године – 24. јануара пилоти „тандерболта”
полетали су на пресретање из дежурства
и увежбавали су одбрану важних војних
објеката у садејству са противавионском
артиљеријом, а од марта до јуна одржане
су четири вежбе удара по тенковима и ар-
тиљерији, затим пребазирање и удар по

жељезничкој станици и складиштима и
две вежбе ешалонираног удара бомбама и
митраљезима по станици у Кривом Долу.
Дејствовало је 12 авиона из 94. пука и 12
авиона из 198. пука, који су са 24 бомбе
погодили 24 циља. Налете југословенских
пилота пратили су амерички официри, ко-
ји су наводно поднели врло повољне изве-
штаје претпостављенима о томе како се у
ЈРВ овладало „тандерболтима”. 

На пуковској вежби 21. јула пилоти
„тандерболта” полетали су на пресретач-
ке задатке, а на другој пуковској вежби 
18. августа увежбавана је пратња и зашти-
та других врста авијације од противничких
ловаца и обезбеђење матичног аеродро-
ма пресретањем. 

Велики долет „тандерболта” дао је је-
диницама знатну слободу маневра у одно-
су на период када се летело на „јаковима”
који су били „кратког даха”. Зато су на јед-
ној од пуковских вежби пилоти 94. пука
прво прелетели од Петровца, слетели у
Бања Луку и наставили до Плеса, где су се
попунили горивом. Затим су наоружаним
авионима прелетели до полигона Бољевац,
дејствовали по метама и вратили се на ма-
тични аеродром.  

Уз све наведене вежбе, 94. пук био је
једна од јединица које су учествовале на
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Француске антинацистичке снаге
у Северној Африци добиле су од Аме-
риканца марта 1944. године прве од
446 „тандерболта” из ратног пакета по-
моћи. После искрцавања у јужној
Француској, августа 1944, „тандербол-
ти” су постепено пребачени из Афри-
ке. Пратили су савезнике у продору до
Немачке и тамо су остали све до краја
1949. године, када су враћени у Фран-
цуску после пренаоружања на нове
млазне авионе. Резервне јединице за-
држале су „тандерболте” за потребе
обуке пилота резервиста. Од тих авио-
на, 25 комада је изузето и 1953. преда-
то ЈРВ. За разлику од авиона из „паке-
та” америчке помоћи који су били уни-
фицирани, авиони из Француске били
су у три подваријанте – F-47D-28RE,
30RA и RE. Најстарији је произведен 14.

јула 1944, а најмлађи 13. августа 1945.
године. Летели су више од америчких
авиона – најмање коришћени имао је
249 часова утрошеног ресурса, већина
више од 550 часова, а највише искори-
шћен авион 648 часова и 40 минута на-
лета. 

Пилоти су дошли по авионе у
Француску базу Шартр (Char tres) и по-
летали су у предвођени америчким
бомбардером B-26 Ma ra u der преко
Фирстенфелдбрика (Fürsten fel dbruck) у
Баварској до Церкља. Пребацивани су
у три турнуса – по осам авиона 6. и 8.
августа и девет авиона 18. августа
1953. године. 

Авиони су прелетели у Пулу, где су
после прегледа примљени и установље-
но је да су у „јако запуштеном, прљавом
и доста оксидираном” стању, како је за-
кључила комисија команде вида. Нису

имали митраљезе, нишан, фото-кино
митраљез, пријемнике, часовнике, ла-
рингофоне и слушалице, сигналне пи-
штоље, торбице за ракете и пратећу
земаљску технику. Део авиона имао је
француске радио-станице, које су ски-
нуте. Авиони из трећег турнуса нису
имали ни радио-станицу, ни антену и
клизаче школских ракета. 

Авиони су дошли без наоружања
и поткрилних носача и те „французе”,
како су их звали у јединицима, користи-
ли су за тренажне летове и извиђање
времена. Касније су доведени на пуни
борбени стандард као и остали „тан-
дерболти”. У Француској су „тандер-
болта” враћени у активне јединице
1956, због разбуктавања побуне у Ал-
жиру, где су наредне четири године ко-
ришћени су у рату против гериле. 

Французи



највећем маневру ЈНА одржаном у загре-
бачкој војној области од 14. до 23. септем-
бра 1953. године. У припреми маневра пук
је пребазиран на аеродром Церкље и то-
ком динамике подржавао је падобрански
десант и дејствовао на полигону Св. Иван
Зелина. 

Током 1953. године авиони 94. пука
били су на свим задацима у ваздуху 2.986
часова. Имали су три удеса, од којих је је-
дан био фаталан по пилота. Суседни 198.
пук из 39. дивизије те године имао је 2.762
часа налета и извршавао је сличне задат-
ке са примерном ефикасношћу. Једна од
вежби за памћење био је лет од Петровца
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Пукови су по начелу постепености у обуци прво савладали задатке у пару и
одељењу. У борбеној обуци на „тандерболтима” уобичајени задаци били су у са-
ставу одељења, али летело се и у већим групама – у два одељења са осам авиона и
ескадрилском поретку са 12 авиона. Затим су прелазили на гађање – ракетирање
и бомбардовање земаљских циљева и гађање ваздушне вучне мете. Педесетих го-
дина прошлог века било је уобичајено бомбардовање из бришућег лета са 100
фита висине у саставу одељења и из понирања са 3.000–3.500 фита.

Средином педесетих година прошлог века од пилота се очекивало да погоде
мету сваком бомбом, а као пример ефикасности у гађању ваздушних мета пилоти
198. пука имали су 1953. године – 30–40 погодака у мету на једном излазу. 

После преобуке првих пукова 1952. године, престао је са радом центар у Пу-
ли и задатке обуке преузеле су борбене јединице. Као самосталне јединице у ди-
визијама 1953. године формиране су тренажне ескадриле, које су задужене за
обуку нових пилота „тандерболта”. За потребе почетног дела преобуке у трена-
жним ескадрилама проверавана је техника пилотирања на двоседом „харварду”. 

обука 



са бомбардовањем колоне у покрету код
Обреновца, када је од 40 избачених бом-
би, 36 погодило циљ. 

Једнако вредно радили су припадни-
ци пукова на Земунику са тежиштем обу-
ке на задацима подршке Ратној морнари-
ци. У то време најбројнији део флоте чи-
нили су торпедни чамци (ТЧ), који су има-
ли задатак да масовним ударом, уз подр-
шку авијације, зауставе противничке бро-
дове већих димензија и борбене моћи. У
атмосфери тензија око статуса Трста није
се скривало да је противник један једини
– Италија. 

На вежбама 172. пука у лето 1953.
проигравана је подршка „тандерболта”
препаду ТЧ на разараче у саставу пука. На
вежби 21. дивизије 20. августа 1953. „тан-
дерболти” су дејствовали по ратним бро-
довима који су штитили десант „плаве”
стране код Рогознице. Једна од новина у
обуци 172. пука било је летење у ИФР
условима. Командант пука Томаш Самар-
џић одлучио је да део искусних пилота ле-
ти у ИФР условима (ограничене видљиво-
сти), и у сумрак и ноћу. Када су за то са-
знали у команди 21. дивизије забранили
су да се настави с тим потпуно новим ви-
дом обуке, који је касније, педесетих го-
дина, постао референца 172. пука, али на
млазним авионима Ф-84Г „тандерџет”. 

Важан задатак протоколарне приро-
де који је 29. и 30. марта 1953. извео 172.
пук било је обезбеђење врховног коман-
данта маршала Тита у повратку из Велике
Британије на пловидби школским бродом
„Галеб” од Средоземног мора до Сплита,
где је приређен масовни свечани дочек.
Пилоти су имали задатак да оду што дубље
према отвореном мору, према Отранту, и
зато је јединица пребазирана на аеродром
у Титограду, који је био најјужнија тачка
погодна за полетање. На заштити Титовог
брода, осим „тандерболта”, летеле су по-
саде двомоторних авиона „москито” из 97.
пука, „братске” јединице 21. дивизије, за-
дужене за подршку Ратној морнарици.
Авиони два пука на смену су летели изнад
брода „Галеб”. 

У летачкој сезони 1954. године пуко-
ви „тандерболта” били су у пуној „конди-
цији” и неретко су извођене вежбе у саста-
ву пукова. У првом делу године на „тандер-
болтима” је летело седам пукова, јер је пре-
оружана још једна јединица – 81. пук ни-
шке 29. дивизије.

На вежбе су позивани представници
савезника и у знаку блиске сарадње, у
оквиру Балканског пакта, делегацији из
Турске маја 1954. године приказано је деј-
ство 29. дивизије са два пука „тандербол-
та” и једним пуком Ил-2. А „резултати ове
вежбе задивили су, како наше тако и стра-
не посматраче”, пише у званичном исто-
ријату 29. дивизије.

Карактеристичан пример тог време-
на била је вежба „Истра”, одржана јуна
1954, на којој је 83. пук полетео са Зему-
ника на удар по аеродрому Дивача, у Сло-

венији (симулираном италијанском аеро-
дрому), са 20 авиона у дејству по циљеви-
ма на земљи и четири авиона, која су била
у ловачкој заштити ударног састава у зони
патролирања на висини од 3.000 фита. 

У складу са притиском Источног бло-
ка процењивало се да ће „тандерболти”
имати кључну улогу у изолацији бојишта и
зато су теме вежби биле удари по желе-
зничким чворовима и станицама. ƒ

Александар РАДИЋ
(Наставак у идућем броју)
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У лето 1953. године проблем ста-
туса Слободне територије Трста пре-
тио је да прерасте у озбиљну кризу. Ви-
ше покушаја да се преговорима дође до
решења није дало резултате, а итали-
јанска влада одобрила је план „Делта”
за војно заузимање Зоне „А”, односно
града Трста и околине, где су се нала-
зиле америчке и британске снаге. У Зо-
ни „Б” – Истри и словеначком приморју
– биле су ограничене јединице ЈНА. У
југословенским градовима одржаване
су демонстрације подршке, чију атмос-
феру најбоље и данас представља паро-
ла „Живот дамо, Трст не дамо”. Када је
југословенског врха сазнао за план
„Делта” наређено је да се делови ЈНА
преведу у повишену готовост и да се,
између осталих одлука, енергично де-
лује против италијанске авијације ако
повреди ваздушни простор над Зоном
„Б” и по дубини југословенског тери-
торија. 

У складу са наредбом, у борбеном
дежурству од ноћи 8/9. октобра 1953. у
готовости су била три пука „тандербол-
та” у Церкљу, Пули и Земунику. Одлу-
чено је да се концентришу снаге за по-
дршку у Церкљу и 83. пук је 13. окто-
бра прелетео на великој висини изнад
облачности која је потпуно прекривала
маршруту Пула – Сењ – Двор на Уни –
Самобор – Церкље. Прва ескадрила
172. пука пребазирана је на аеродром у
Пули под командом Момчила Никића
као замена за предислоцирани 83. пук.
Он је водио прво одељење које је ди-
ректно потчињено Командни Ескадре,

у чијем су саставу били готово сви југо-
словенски ратни бродови. 

Штаб пука са две ескадриле био је
на матичном аеродрому Земуник, одлу-
чан и припремљен да сваког момента
крене у одбрану земље. У данима кризе
пилоти „тандерболта” летели су на па-
тролне задатке дуж границе и извиђа-
ња у „потпуно ратним условима”, како
је наведено у историји 172. пука. Један
од задатака за све јединице био је да
пилоти што боље проуче терене у бли-
зини границе где се очекивало да ће би-
ти поприште сукоба. Пилоти два пука
из Церкља у цивилној одећи довезени
су камионима до Нове Горице да осмо-
тре терен.

За Ратну морнарицу од велике ва-
жности било је да увежба садејство по-
морских снага са авијацијским једини-
цама. Зато су пилоти 172. пука извели
вежбу са ратним бродовима, који су би-
ли на маршу уз обале Истре и гађање
на полигону Камено. 

У атмосфери напетости пар „тан-
дерболта” улетео је дубоко у ваздушни
простор Италије – из дежурства у при-
правности број 2, са аеродрома у Пули
полетели су Никић и његов пратилац
Никола Јовановић на пресератње авио-
на, који су радари осмотрили да се при-
ближава југословенској граници. Пар
„тандерболта” прелетео је у сумрак
Трст и летео према Венецији, где се на-
лазила концентрација италијанских по-
морских снага. Пилоти су се на наред-
бу са земље вратили на аеродром и сле-
тели по ноћи. 

у одбрани истре



п
реоружање на „тандербол-
та” по америчким планови-
ма војне помоћи било је са-
мо привремено хитно ре-
шење за попуну југосло-
венске авијације до прије-

ма млазне технике. Следећи корак
био је потпуно природан избор – ло-
вац-бомбардер F-84G „тандерџет”,
чији је пројекат водио Kартвели,
„отац” „тандерболта”. На идентичан
начин преоружаване су авијацијске
јединице и осталих држава обухва-
ћених програмом помоћи. На при-
мер италијанска авијације је такође
прво добила „тандерболте”, затим
„тандерџете”, али са једном годином
предности у динамици – Американ-
ци су од децембра 1950. до марта

1951. доставили у базе на северу Ита-
лије 105 „тандерболта”, од чега је
осамдесетак авиона коришћено у два
италијанска пука. Први „тандерџети”
дошли су у Италију пролећа 1952, а у
југословенску авијацију годину дана
касније. 

замена технике
Прва два пука „тандерџета” у ЈРВ

била су у Батајници, а затим су 1954.
преоружана четири пука која су до тада
имала „тандерболте” – била су то два
пука са Земуника из 21. дивизије и два
пука са Петровца из 39. дивизије. 

После само двадесетак месеци на
„тандерболту”, 172. пук је августа 1954.
године почео са преобуком на „тандер-
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авиОн п-47Д „танДербОлт” (3)

у америчким плановима наоружавања
јрв „тандерболти” су били прелазно 
решење до преласка на млазну авијацију,
који је уследио већ средином педесетих
година прошлог века. иако су 
југословенски пукови добили технику 
виших перформанси, најпре F-84G 
„тандерџет”, затим F-86е „сејбр”, 
знатан део борбене авијације чинили су
застарели клипни авиони, јер су се 
у јрв трудили да одрже што већи број
авиона. „тандерболти” су постепено са 
задатака које су имали у систему 
противваздушне одбране пред крај 
каријере постали авиони за подршку.

свестрани
лОвац-бОМбарДер

Q8
Typewriter
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џета”. Тачно две године од прелета „тан-
дерболта” из Пуле на Земуник, 21. но-
вембра 1954. на тај аеродром слетели су
пилоти 172. пука са 16 „тандерџета”.
Млазну технику примио је „братски”
83. пук, који је делио аеродром са 172.
пуком. 

Техника „ослобођена” преоружа-
њем два пука са Земуника презадужена
је 96. и 138. пуку церкљанске 37. диви-
зије, који су до тада користили преста-
реле јуришнике Ил-2. 

На млазну технику прешла су два
пука из Петроваца – у пролеће 1954. го-
дине „тандерболти” из 94. и 198. пука
препуштени су нишкој 29. дивизији. У
прелазном периоду у 94. пуку нису за-
немарили борбену обуку, чак су извели
вежбу садејства са једним пешадијским
пуком у рејону села Мирковце на севе-
ру Македоније. 

На завршетку процеса замене тех-
нике 1954. године „тандерболти” су
остали у пет пукова – у сва три пука 37.
дивизије и два од три пука 29. дивизије.

Последња јединица преоружана
на „тандерболт” 1956. године био је 
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У време тензија око Трста, 13. септембра 1953, пилот 111. пука поручник Нико-
ла Јакшић прелетео је „тандерболтом” број 13017 југословенско-италијанску грани-
цу и слетео на аеродром Авијано. Иако су на снази биле мере повишене борбене го-
товости, италијанска авијација била је изненађена и југословенски пребег слетео је
неометано. Потражио је „домаћине” да се пријави и затражи политички азил. У то
време у бази су били „тандерџети” 51. авијацијске бригаде (51 Ae ro bri ga ta). После
стишавања Тршћанске кризе, 15. новембра, „тандерболт” је враћен, али његов лет
су са аеродрома Удине до границе пратила, за сваки случај, четири „тандерџета”. 

Још један пилот пребегао је авионом из 111. пука, али овај пут са жељом да по-
могне Источни бок против југословенских власти. Наиме, 10. јануара 1956. потпо-
ручник Никола Ценчић полетео је са аеродрома Церкље на гађање и бомбардова-
ње на полигону Бреги у саставу пара, као пратилац ради увежбавања смакнутог по-
строја пара у зони. Пред повратак на аеродром Ценчић је одлучио да искористи
прилику за бег у иностранство, који је од раније планирао, и кренуо је „тандербол-
том” број 13028 према Мађарској. У почетку је лутао у југословенском ваздушном
простору дуже од једног сата и затим, кад је прешао државу и прелетео у Мађар-
ску, покушао да слети на аеродром у Братислави, у Чехословачкој. Принудно је сле-
тео око 11.20 часова на чехословачко-аустријску граничну линију. Десним крилом
је закачио граничне стубове и у принудном слетању авион је поломљен. Ценчић је
затражио политички азил, али је изручен југословенским властима.

Пилот поручник Мирослав Вуковић из нишког 81. пука, 11. фебруара 1958, пре-
бегао је „тандерболтом” у Грчку и уредно слетео на аеродром Седес код Солуна. По
авион су отишли пилоти и техничари са двомоторним „довом”, а за пилота је дивизиј-
ска историја зaбележила следеће: „Истрагом по овом случају установљено је да је Ву-
ковић психопата што га је и навело на овај корак”. 



107. пук 29. дивизије, који је у то време
користио домаће ловце С-49А. После
преобуке проведене у новембру и де-
цембру 1956. године техничари су од-
мах кренули са практичним делом обу-
ке, јер су авиони већ били задужени у је-
диници. Јединица је 12. децембра 1956.
примила 15 авиона из 29. дивизије – из
њене тренажне ескадриле и 81. и 150.
пука. Пилоти су летачку обуку савлада-
ли 1957. године. 

захтевна обука
Средином педесетих година у ЈРВ

летели су авиони различитих генераци-
ја, јер се авијације није одрицала старе
технике. Зато се обука на „тандерџети-
ма” и „тандерболтима”, иако су пер-
формансе биле битно различите, изво-
дила по високим захтевима за то доба.
У време када се процењивало да посто-

ји ризик од Источног блока, био је по-
требан сваки авион. Савезницима из та-
дашњег актуелног Балканског пакта –
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бОМбарДОваЊе леДа
Услед нагомилавања леда на

Морави код Сталаћа и Мрамора јаке
зиме 1955. године страховало се да
ће доћи до поплава. Проблем су ре-
шили пилоти „тандерболта” из 29.
дивизије, који су од 16. до 21. фебру-
ара бомбардовали лед са 40 ФАБ-50
и осам ФАБ-100. За тај задатак била
су потребна 33 лета са 35 часова на-
лета. Посебно се ефикасном покала
бомба од 100 килограма, која је ло-
мила лед од обале до обале. Затим су
на терен излазиле најближе артиље-
ријске и инжињеријске јединице, ко-
је су уклањале остатке леда. 

„Тандерболт” из 150. пука рула поред
хангара на аеродрому у Нишу

(МЦ „Одбрана”)

Грцима и Турцима – августа 1954. годи-
не, на две вежбе одржане пред гости-
ма, приказани су квалитети пукова нао-
ружаних „тандерџетима” и „тандербол-
тима”. Авиони обе делегације имали су
пратњу од четири нишка „тандербол-
та” од уласка у земљу до Батајнице и на
повратном лету. 

Средином педесетих година пуко-
ви наоружани „тандерболтима” на ве-
жбама углавном су имали задатке подр-
шке KоВ, проналажења и дејства по тен-
ковским колонама, артиљерији, аеро-
дромима, железничким станицама, пон-
тонским мостовима... Најчешће се уве-
жбавало ракетирање школским зрнима
SCAR од 2,5 инча и бојевим HVAR од 5
инча, бомбардовање школским бетон-
ским авио-бомбама CAB-50 и CAB-500,
те авио-бомбама FAB-50 и FAB-100 и
RAB-25, совјетског порекла које је ЈРВ
поседовало у великим количинама. 



Обука пилота „тандерболта” у ин-
струменталном летењу 1954. године за-
вршила се само на покушају, јер је про-
цењено да авион није погодан за ту на-
мену. Остало се при одлуци да се сваке
године са пилотима „тандерболта” из-
веде од три до пет информативних ле-
това по инструментима, при повољним
метеоролошким условима на висинама
већим од 6.000 фита изнад терена, због
безбедности тих задатака. 

Kао пример о томе шта су радили
пилоти тог времена наводимо пуковску
летачко-тактичку вежбу 81. пука изве-
дену 9. августа 1956, на којој су авиони
полетели из Ниша, дејствовали по поли-
гону Чента у Банату, који је симулирао
противнички аеродром, и наставили све
до Церкља, где су слетели. После попу-
не авиона горивом и краћег одмора, пук
је полетео и дејствовао на тактичком
полигону у рејону Сиска и наставио лет
до Ниша. Током тог једног јединог ле-
тачког дана пилоти пука били су у вазду-
ху 145 часова и имали су 63 лета. Пило-
ти 81. пука извели су 25. и 26. октобра
1956. вежбу у рејону Kосмаја, на којој су
у једном сасређеном удару читавог пука
уништили 25 од 26 мета тенкова. 

Због Мађарске кризе пред крај ок-
тобра 1956. године, јединице ЈРВ, укљу-
чујући пукове „тандерболта”, преведе-
не су у дежурство, које је у документи-
ма због прикривања активности назва-
но „вежба Тара”. Јединице су остале у
дежурству све до стабилизације прили-
ка у Мађарској и вратиле су са на редо-
ван режим рада 24. децембра 1956, а
неке тек у јануару 1957. године.  

У ловачкој намени „тандерболти”
су од средине педесетих година кори-
шћени у систему противваздушне од-
бране са радарским навођењем на ци-
љеве. Прва вежба на којој су ловци,
укључујући „тандерболте” из 37. диви-
зије, навођени осматрачким радаром
америчког порекла AN/TPS-1D, одржа-
на је од 13. до 25. септембра 1955. го-
дине. У то време по „ловачкој обуци”
увежбаване су ваздушне борбе са чети-
ри авиона, пресретање са четири авио-
на за заштиту авијације и KоВ са малих
и средњих висина под повољним метео-
ролошким условима и редовно су се из-
водила гађања на вучну мету – рукавац
који су вукли „тандерболти”.  

сумрак тандерболта
Број пукова наоружаних „тандер-

болтима” 1958. године пао је са шест на
четири, јер су расформирани по један
пук у обе ловачко-бомбардерске диви-
зије – у церкљанској 37. и нишкој 29. ди-
визији. Угашени су 138. пук из Церкља и
150. пук из Ниша и њихови авиони ис-
коришћени су за бољу попуну техником
преостала четири пука.

Почетком 1958. године у инвентару
вида налазило се 115 авиона, додуше
због ремонта је у 37. дивизији било само
35 авиона, а у 29. дивизији 39 авиона. Те-
кући циклус ремонта побољшао је попу-
ну и децембра 1958. године у обе диви-
зије налазила су се по 43 „тандерболта”.
Просечан годишњи налет био је солидан
– 174 часа по авиону. Према анализи
борбене готовости ЈРВ за 1958. годину
„тандерболти” су до тада од изласка из
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извиЂаЧи
У пракси ЈРВ једно одељење у свим борбеним пуковима имало је авионе

са аеро-фото камерама америчког порекла K-24, производ фирме „Истман
Kодак” (East man Ko dak). Радило се о модификованим примерцима најбројни-
јих борбених авиона из инвентара ЈРВ. У складу са том праксом, на део „тан-
дерболта” 1955. године уграђене су камере предвиђене за вертикално аеро-
фото снимање. Маса камере била је 15 килограма. Димензија снимка била је
13×13 центиметара. У касету се стављао филм дужине довољне за 125 сни-
мака. Фокус камере за рад са малих и средњих висина био је Ф-18, а за веће
висине Ф-35,5. Задаци извиђачког одељења „тандерболта” били су визуелно
и фото извиђање по дану у припреми задатка, током дејства и контролно из-
виђање резултата дејства и навођење на циљеве, затим снимање фото-цели-
не са појединачним авионом, паром и одељењем, те извиђање за рачун KоВ.
Одељење је коришћено и за извиђање времена.

У духу Титове ере – 25. маја 1956. године пилот 29. дивизије донео је из Ниша 
у Батајницу штафетну палицу након лета кроз олујне облаке и град (МЦ „Одбрана”)



фабрике налетели просечно 1.200–1.500
часова и имали су два генерална ремон-
та (ИРАН прегледа) – један у САД пре
примопредаје ЈРВ и један у југословен-
ским заводима. Процењивало се да „тан-
дерболти” у модерном рату нису погод-
ни за ловачка дејства, јер је њихова мак-
симална брзина била премалена за бој и
против застарелих млазних ловаца. Због
снажне ватрене моћи били су од кори-
сти у борби против ловаца-бомбардера
исте генерације. Зато је пред крај педе-
сетих година тежиште обуке пукова
„тандерболта” усмерено на задатке ва-
трене подршке, али су пилоти пролази-
ли и кроз обуку за ваздушну борбу у са-
ставу пара и пресретање паром на зада-

цима одбране аеродрома, укључујући на-
вођење са станица ВОЈИН.

Од летачке сезоне 1959. године
одустало се од обуке у летењу у вели-
ким групама до пука, која је до тада би-
ла уобичајена, а пилоти „тандерболта”
летели су у саставу пара, одељења до
ескадриле од осам авиона, као највећег
састава. У складу са тада савременим
трендовима, од 1959. године више се
радило на обуци у борби противвазду-
шних десанта.

У реорганизацији ЈНА по плану „Др-
вар” укинуте су дивизије и формиране
су ваздухопловне команде са територи-
јалном зоном одговорности, али су пу-
кови „тандерболта” остали у приближно

истој снази, претпочињени новим ко-
мандама. Током смањења броја једини-
ца, које је пратило реорганизацију но-
вембра 1959. године, угашен је 96. пук,
који је свој инвентар „тандерболта”
препустио суседном 111. пуку. Према
подацима за 1. децембар 1959, после за-
вршене реорганизације у Церкљу су се
налазила 43 авиона у 111. пуку, а у Ни-
шу 25 авиона у 81. пуку и 24 у 107. пуку.

У инвентару вида 1. марта 1960.
било је још 100 „тандерболта”, што је
две трећине од почетног броја авиона.
Последње године службе „тандербол-
та” обележили су све чешћи откази мо-
тора и након једног принудног слетања
15. септембра 1960. одлучено је да се
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Заједничка обука авијације и тенкиста
1960. године – послуга противавионског
митраљеза на тенку „шерман” прати 
налете „тандерболта” из 29. дивизије
(МЦ „Одбрана”)
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уДеси 

На „тандерболту” су углавном гинули млади пилоти због самовоље и недовољ-
не обуке. Један потпоручник изгубио је живот у 24. години на првом самосталном
лету на „тандерболту”, 20. августа 1955, ушао је у облак, није се снашао и ударио је
у земљу. Током другог лета пилот је страдао 12. маја 1954. године.

У 19 катастрофа са „тандерболтима” само у једној није била реч о „људском
фактору” – искусни командир ескадриле Милета Петрић (31) погинуо је 19. октобра
1957. због самоактивирања авио-бомбе у моменту одбацивања на полигону. У оста-
лим несрећама узроци су биле пилотске грешке или лоша организација и вођење
задатка. Страдали су углавном јако млади пилоти – у 12 несрећа радило се о млади-
ћима старости од 21 до 25 година. Само у једној катастрофи 18. јуна 1952. страдао
је искусни тридесетосмогодишњи опитни пилот Александар Јанковић, који се онесве-
стио у лету на великој висини, вероватно због неадекватне кисеоничке маске. 

У разним удесима уништено је или оштећено преко рентабилности поправке
још 29 „тандерболта”. Два пилота су искочила из авиона и приземљили се падобра-
ном, а остали су преживели удесе у кабини робусног авиона. У једној трагичној си-

туацији, радећи на „тандерболту” на који је у слетању налетео Ил-2, страдао је тех-
нички официр.

Често се дешавало да пилоти забораве да пребаце славину са главног на по-
моћни резервоар горива и обратно. Зато су се догађали удеси. У покушају да се су-
збије немар у петровачкој 39. дивизији на свим авионима у кабини пилота црвеним
словима писало је „пази на бензин”, а на бензиномер је стављена црвена црта која
показује до које количине пилот сме да троши гориво. Одређено је да поред радио-
везе пилоти морају вођи сигнализирати махањем крилима да су пребацили славину
са помоћног на главни резервоар. 

Када је 1958. године пилот церкљанског 111. пука услед нестанка горива при-
нудно слетео без веће штета, одлучено је да мора платити високу новчану казну ка-
ко би се пилоти натерали на већу пажњу. 

као превентива ресурс мотора скрати
са 600 на 400 часова рада. За девет ме-
сеци 1960. године догодила су се чети-
ри удеса проузрокована отказом мате-
ријала, 17 мотора скинуто је пре вре-
мена, у 41 ситуацији отказао је регула-
тор броја обртаја, 11 пута дошло је до
пропуштања смеше на вези стублине
и усисне цеви и у више случајева прсла
су ребра за хлађење и глава цилиндра.

Пилоти 107. пука последње летове
на „тандерболту” имали су 3. и 4. окто      -
бра 1960. године. Јединица је промени-
ла намену и од ловачко-бомбардерског
пука настао је први хеликоптерски пук
са Ми-4 и С-55. Стари авиони предати
су 107. пуку, који је тада имао 46 „тан-

Авион 13011 из 81. пука после принудног слетања 
код села Шарлинци 15. септембра 1960. године



дерболта”. У 111. пуку у то време има-
ли су 32 авиона. 

У 1961. годину са „тандерболтима”
су ушли само по један пук са аеродрома
Церкље и Ниш, а у инвентару вида на-
лазило се 98 комада и то чак 92 у лет-
ном стању. Током јануара почело је раз-
дужење јединица и наредбом команде
вида од 10. јануара 1961. „тандерболти”
су додељени школском центру у Рајлов-
цу као учила. Из 111. пука последња два
авиона презадужена су 19. јануара, а се-
дам авиона из 81. пука већ 7. марта. 

Авиони су шездесетих година слу-
жили као наставна средства за ученике
и питомце. Преостале летелице послате
су у старо гвожђе. Одлука о повлачењу
из наоружања „тандерболта” била је део
ширег контекста модернизације и реор-
ганизације вида, јер су истовремено рас-
ходовани и авиони С-49Ц, Јак-9 и 213.

нови живот
старих летелица

Један „тандерболт” број 13056 мо-
же се видети у музејској збирци на Ае-
родрому „Никола Тесла” у Београду. Још
један примерак у камуфлажној шеми чу-
ва се у Техничком музеју у Загребу. 

1. септембар 2017.30

таKтиЧKО-теХниЧKе ОДлиKе Ф-47Д-25 
и KаснијиХ пОДваријанти
МОТОР .................................................. Pratt & Whit ney Р-2800-59, снаге 2.000 KС 
ДИМЕНЗИЈЕ:

– размах крила .................................................................................12.436 mm
– дужина авион ................................................................................11.015 mm
– висина на линији лета ..................................................................... 4.170 mm

МАСЕ:
– празан авион ..................................................................................... 4.910 kg
– полетна маса у ловачкој конфигурацији са 2.136 метака .................. 6.400 kg
– полетна маса у ловачко-бомбардерској конфигурацији за дејство 
у тактичкој дубини са 1.425 kg бомби и ракета ................................ 7.553 kg

ПЕРФОРМАНСЕ:
– ограничење инструменталне брзине у обрушавању са висине 
од 3.050 m .......................................................................................... 804 km/h
– максимална трајна брзина лета на висини од 3.050 m ......................490 km/h
– брзина крстарења на 3.050 m .......................................................... 430 km/h
– долет на висини од 3.050 m при брзини од 430 km/h ....................... 1.060 km 
– брзина пењања до 3.000 m .......................................................... 6,52 минуте
– дужина полетања са бетонске стазе 1.060 m, са травнате стазе .......1.180 kg
– дужина слетања на бетонску стазу 500 m, на травнату стазу................552 m

НАОРУЖАЊЕ:
– осам митраљеза Colt-Brow ning АН/М2 калибра 12,7 mm са б/к од 267 метака
по митраљезу
– два поткрилна носач носивости 2.000 фунти (907 kg) и један подтрупни
носач носивости 500 фунти (227 kg) 
– десет клизача за ракетна зрна HVAR-5 или школска ракетна зрна SCAR
– нишан – K-14А/Б/Ц од подваријанте F-47D-35 и касније и Марк-23 на 
подваријантама до F-47D-30

Ловци две генерације 1955. на аеродрому 
Батајница: „тандерболт” из састава 
ВОЦ-а рула, а иза њега су у линији млазни 
„тандерџети” (МЦ „Одбрана”)
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Ремонт „тандерболта” поверен је радиони-
цама ЗОА-170 (од 1957. године Ремонтни завод
„Јастреб”) на аеродрому у Земуну и ЗОА-154 (од
1957. године Ремонтни завод „Змај”) на аеро-
дрому у Великој Горици, а повремено је угова-
ран ремонт у фабрици авиона „Икарус”. Радило
се врло динамично, и вишемесечним ремонтом
1957. године ремонтовано је 27 „тандерболта”
(15 у заводу „Јастреб”, 10 у заводу „Змај” и два
у „Икарусу”); затим 1958. године чак 48 авиона
(26 у „Змају”, 21 у „Јастребу” и један у „Икару-
су”). Током последње две године ремонт и по-
правке после удеса радили су се само у Великој
Горици – 24 авиона 1959. и шест авиона 1960.
године. Циклус ремонта завршен је у првом
кварталу те године. Последњи авион на ремон-
ту 13025 није имао среће – прелетео је у Ниш у
јединицу 15. априла и већ је 22. априла уништен
у катастрофи, после 12 летова од ремонта.

Још један авион био је на радовима у заво-
ду. То је број 13082, који је у нишком 107. пуку
претрпео штете током принудног слетања
17. марта 1960. године. Оштећени су кракови
елисе, змај и десно крило. Авион је послат у за-
вод и после поправке враћен је у јединицу 
16. септембра.

Оружари слажу муницију 12,7 милиметара у крила „тандерболта” 
на аеродрому у Нишу 1959. године. Ознаке на крилу биле су од користи 
пилоту ради одређивању угла у понирању на полигону. (МЦ „Одбрана”)



Првобитно, био је то један од авиона одређен за
београдски музеј, али је 1981. „тандерболт” број
13109 предат Загребу ради замене за једини сачу-
вани примерак домаћег ловца С-49Ц. 

Током грађанског рата, октобра 1991. године,
хрватска авијације није имала авиона и одлучено је
да се реактивира „тандерболт”. Kада су техничари
прегледали авион, установили су да је солидно очу-
ван и да се мотор може средити, али је недостајао
део команди, што је требало да се реши. Прекид
борби 3. јануара 1992. године обесмислио је потре-
бу за поправком авиона из Другог светског ра-
та. Хрвати су са Истока набавили млазне ловце 
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МиГ-21, а „тандерболт” је остављен у музеј    ској
збирци.

Један југословенски „тандерболт” доживео је
нео    бичну судбину. Авион број 13064 био је „пред-
водник” ешалона од 34 „тандерболта” који су преле-
тели Београд на првомајској паради 1954. године. На
поклопцу мотора писало је „хајдук”. Био је то авион
потпуковника Анте Сарделића, у то време командан-
та нишког 150. пука. После расходовања, марта
1961, авион 13064 постао је учило на Техничком фа-
култету у Београду. У музејској акцији преузимања
технике са факултета, 13064 променио је власника,
али је 1985. продат приватном колекционару из САД.
Почетком деведесетих година прошлог века стари
„тандерболт” почео је поново да лети после ремон-
та. На аеро-митинзима приказиван је у ознакама аме-
ричке авијације из Другог светског рата. Нажалост,
због отказа мотора 27. маја 2016. авион је пао у реку
Хадсон између Њујорка и Њу Џерсија. Пилот је по-
гинуо. Још један југословенски „тандерболт”, број
13024, продат у САД 1985, лети на аеро-митинзима.ƒ

(Крај)
Александар РАДИЋ

МаГЉениK „б”
Од 1949. године радило се на пројекту магљеника за двонаменску

примену – за постављење димне завесе са хлорсулфонском киселином и
за посипање терена са бојним отровима (БоТ). У то време процењивало се
да разне конструкције у страним армијама имају једну заједничку црту
– „званично служе за стварање димне завесе, а у евентуалном рату

користе се за посипање БоТ-а и запаљивих течности”.
Два прототипа магљеника израђена су по предлогу инвентивног

потпуковника Мирослава Бораса. Током више година рада на пројекту
прошло се кроз низ модификација и практичне провере са „тан    дер    бол   -
том” из ВОЦ-а изнад земље, реке и мора. У документима припремљеним
за савет одржан у команди вида 21. јула 1955. наводи се да су решени
проблеми и да је уређај конструктивно решен за примену са Ф-47Д.
Један уређај магљеника пунио се са 72 dm³ хлорсулфонске киселине,
односно у два резервоара било је укупно око 270 килограма. Пилоти су
оценили да се авион понаша нормално са магљеницима као када полеће
на задатак са стандардним бомбама од 12 килограма.

При пуштању димне завесе на земљу, при брзини авиона од 360 km/h
и брзини ветра од 5 m/s, по сунчаном дану, висина димне завесе износила
је око 50 m, а дужина око 3.000 са ефективном дужином завесе од 2.200
m, која се задржавала око 3,5 минута. У летовима изнад Дунава резултати
су биљи повољнији због веће релативне важности ваздуха и ефикасна
густина завесе задржавала се 8 минута и 12 секунди. Током провери са
школским бојним отровима дужина поливања била је око 2.000 m,
ефикасна ширина 42 m и густина око 2,5 g/m². Изнад Задарског канала
проверено је како се формира димна завеса изнад мора и на првом лету
показало се да се одржала око 25 минута на ефикасној дужини од 2.200
m, ширини 200–300 m и висини 50–100 метара. Одржала се и поред ветра
брзине 8 m/s, јер је била постављена готово у правцу ветра. На још два
лета потврђена је ефикасност и један торпедни чамац извео је четири
пролаза кроз завесу и био је невидљив и са брода и из авиона.  

Оцена пројекта била је позитивна – радило се о уређају који је у пот   -
 пу     ности одговарао траженој тактичкој намени. Имао је велике предности
у поређењу са димним бомбама и средствима за замагљивање са земље,
јер се за краће време постизала завеса жељене густине, дужине, висине,
ши    рине и могла се поставити према потреби са појединачним или из више
авиона изнад сваког терена, независно од удаљености. 

Одлуком од 21. маја 1956. наручена је нулта серија магљеника. Рад
на пројекту одужио се до 1959. године, када су у ВОЦ-у завршени тестови
са „тандерболтом” и „тандерџетом” за потребе писања техничког упута
за експлоатацију магљеника.

Магљеник на поткрилном носачу
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поринут је у воду код Нојпешта
1903. године као монитор
„бодрог”. био је брод који је
започео први светски рат, 
када је у ноћи 28. јула 1914. 
отворио ватру по београду. 
потом је модернизован служио
у Речној ратној флотили
Краљевине СХС, а касније и
Краљевине Југославије као
монитор „Сава”. Током Другог
светског рата запленили су га
усташе, а после рата је
пренаоружан ушао у састав
Речне ратне флотиле СФРЈ и био
у наоружању све до 1962. године.
Два пута је потапан и вађен,
а данас је заштићен као
културно добро Србије и
преуређењем ће постати
брод музеј.

M
онитори се као бродови поја-
вљују у исто време када и прве
оклопњаче (бродови са тру-
пом од гвожђа и челика). Били
су релативно мањи у односу
на стандардне, чак и спорији,

али са парним погоном, што је указивало
на њихову издржљивост, и са изузетно ја-
ким наоружањем, какво дрвени бродови
нису могли да понесу. Још један адут био
је оклоп њиховог трупа. Речју, били су
идеални за разрачунавање са противнич-
ким бродовљем, али и снагама на обали.

Иако се данас реч „монитор” везује
само за речне бродове, треба напомену-
ти да су монитори и речни, али и приобал-
ни бродови. У овом другом случају поме-
нимо само британске обалске мониторе
класе „Маршал Неј”, који су били исто
малих димензија, али су носили по једну
топовску кулу са два топа гигантског ка-
либра – 380 милиметара. 

Монитори су на рекама били непри-
косновени владари, од Првог и Другог
светског рата, преко Вијетнама до дана-
шњих дана. И сада их, на пример, имају
Румуни, и то као савремена пловила.

Tехнолошко чудо
Али како је почело? Kада је избио

амерички грађански рат, обе стране тру-
диле су се да технолошки надјачају једна
другу – Југ се, иако са врло мало ресурса,
показао инвентивнији. Узели су незаврше-
ни труп дрвеног брода и почели од њега
да праве оклопњачу. Север се одлучио да
прихвати револуционарни концепт Џона
Ериксона: релативно мало пловило са по-
гоном на пару, потпуно металног трупа,
који је једва вирио из воде и са тим карак-
теристикама знатно отежавао непријате-
љу гађање и апсорбовао поготке. Али је
имао још једну новину – највећу куполу са
топом у њој, која се окретала пун круг, 360
степени. Те карактеристике задржаће сви
наредни монитори, а део ће се пренети и
на будуће дредноте и бојне бродове.

Међутим, на те револуционарне но-
вине (на броду који су назвали УСС „Мо-
нитор” – „Контролор”) гледало се у почет-
ку са подсмехом и исмејавањем. Чак и на-
редне деценије неке поморске силе неће

прихватити идеју централне бродске ба-
терије са топом у куполи. Француска је,
на пример, у Први светски рат ушла са
бојним бродовима и масом топова у боч-
ним барбетама (врсти купола са пољем
дејства само на страни брода на којој се
налазе). Али, темељ је ударен – УСС „Мо-
нитор” био је технолошко чудо које је за-
интересовало свет. По том броду назва-
на је цела линија тих бродова.

Аустроугарски „бодрог”
На нашем поднебљу идеја о бродови-

ма класе монитор долази врло брзо, још
за време поменутог америчког грађанског
рата. Две велике силе на Дунаву – Аустри-
ја и Турска – почињу да граде мониторе.
Обе се ослањају на иностране нацрте.

Аустријски адмирал Вилхелм Теге-
тоф наређује да се на Дунаву, једној од
стратешки важних саобраћајница Европе,
изграде бродови по узору на УСС „Мони-
тор”. Међутим, иако Аустријанци и Мађа-
ри данас воле да се хвале како су први са-
градили мониторе, ипак су Турци били ти
који су их први направили. Њихова класа
„Фет ул ислам” била је прва, наручена и
саграђена у Француској, а бродови су но-

бРОД РАТА
И МИРА

МОНИТОР
„САВА”/„бОДРОГ”
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сили имена „Фет ул ислам”, „Скадар”, „Бо-
гуртлен”, али и „Подгорица” и „Смедере-
во”. Те 1865. године и Србија и Црна Гора
биле су бар званично део Турске, те је то
био део турске пропаганде.

С друге стране, Аустроугарска је с
подозрењем гледала на руске намере на
Балкану и желела је да градњом монито-
ра постигне престиж. И успела је у томе.
Њихова прва класа монитора била је „Леј-
та”, са бродовима „Лејта” и „Марош”. Би-
ли су то класични бродови (по угледу на
УСС „Монитор”), тада најмодернији на
Дунаву, са оклопом који ниједан пољски
топ копнених снага није могао да иоле
озбиљније оштети.

Аустроугарска је мудро водила по-
литику демилитаризације Дунава у своју
корист и тада њеним мониторима није
имао ко да се супротстави. Када су кнезу
Михаилу „предати градови”, односно ја-
ке турске тврђаве на Дунаву, Аустроуга-
ри су изричито тражили да се оне не сме-
ју наоружавати, па је Kалемегдан постао
само касарна и, лишен топова, није био
значајно војно упориште.

Напретком бродоградње Аустроу-
гари граде увек по два монитора у кла-
си, а оне су: „Лејта” (1871), „Kереш”
(1892), „Темеш” (1904), „Енс” (1914) и
„Сава” (1915). Kласу „Сава” не треба ме-
шати са јунаком овог чланка, ни са њена
два брода „Сава” и „Босна”. Румунима је
после Првог светског рата предат брод
„Сава” и он је преименован у „Букови-
на”, а „Босну” је добила Краљевина СХС
(Југославија) и он преименован је у „Вар-
дар”. Монитор „Сава” из наше приче
припадао је класи „Темеш”, у којој су
би    ли бродови „Темеш” и „Бодрог”, који
је касније преименован „Саву”. И о ње-
му је наша прича.

Неосвојиви у директној
борби

Монитор „Бодрог” конструисао је по-
морски инжењер Јозеф Тил, а поринут је у
воду код Нојпешта 1903. године. Био је дуг
56,2 m, а широк 9,5 метара. Имао је запре-
мину од 440 t и изванредно мали газ – само
1,2 m, што значи да је могао да плови река-
ма којима чак ни путнички бродови нису.

Конструкцију је одликовао несваки-
дашњи распоред наоружања за монито-
ре. Наиме, уместо централне бродске ба-
терије, која је тада у свету била већ у упо-
треби, „Бодрог” је имао две одвојене то-
повске куле – на левој и десној предњој
страни на прамчаном делу брода. Такав
распоред умањивао је ударну моћ два то-
па 120 mm, која би нормално била у једној

куполи и гађала истовремено, али су кон-
структори имали другу замисао – да класа
којој је он припадао служи за дубоки про-
дор у унутрашње пловне путеве неприја-
теља и да при том две топовске куле могу
независно једна од друге да гађају циље-

ОКЛОп
„Бодрог” је имао оклоп од 40 mm

челика на боковима и кулама, на палу-
би 25 mm, а командни мост од чак 75
милиметара. Напоменимо да је британ-
ски тенк из периода Првог светског ра-
та имао максимални оклоп од 16 mm и
то на челу тенка, док су бокови имали
свега 8 mm оклопне заштите. Стан-
дардним пољским оруђима није се мо-
гао пробити оклоп монитора. Једно-
ставно, од њих није било никакве од-
бране у директној борби. 

ДИМЕНзИЈЕ
Био је дуг 56,2 m, а широк 9,5 ме-

тара. Имао је запремину од 440 t и из-
ванредно мали газ – само 1,2 m, што
значи да је могао да плови рекама који-
ма чак ни путнички бродови нису. По-
гонска група састојала се од две парне
машине са троструком експанзијом,
снаге 1.000 киловата, које су погониле
брод до максималне брзине од 13 чво-
рова, то јест 24 km/h, што је за оно
време било веома респектабилно.

Поринуће монитора „Бодрог”

„Бодрог” у Бечу испред моста Крунског принца Рудолфа, 
1905. године



ве и на левој и на десној обали реке.
Kрупови топови 120 mm, дужине 35 кали-
бара, имали су за оно време изузетно ре-
спективни домет од 10 километара. За ру-
шење непријатељских препрека и утврђе-
ња брод је на прамцу имао једну хаубицу
од 120 mm, дужине 10 калибара и домета
од 6,2 километара. Допунско наоружање
чинила су два топа 37 милиметара.

Погонска група састојала се од две
парне машине са троструком експанзијом,
снаге 1.000 киловата, које су погониле
брод до максималне брзине од 13 чворо-
ва, то јест 24 km/h, што је опет за оно вре-
ме било веома респектабилно (С тим да од

те брзине треба додавати и одузимати бр-
зину тока реке на којој је. Тако, на пример,
Дунав има просечну брзину од 5 km/h, па
би брзина брода на њему била 29 km/h
низводно и 21 km/h узводно од тока реке).

„Бодрог” је имао оклоп од 40 mm че-
лика на боковима и кулама, на палуби 25
mm, а командни мост од чак 75 mm чели-
ка. То је било изузетно. Напоменимо да
је британски тенк из периода Првог свет-
ског рата имао максимални оклоп од 16
mm и то на челу тенка, док су бокови има-
ли свега 8 mm оклопне заштите.

Стандардним пољским оруђима није
могао да се пробије оклоп монитора. Јед-
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ноставно, од њих није било ника-
кве одбране у директној борби.
Могли су прићи обали сасвим бли      -
 зу и уништити сваку артиљериј-
ску батерију која би им се супрот-
ставила.

брод који је започео
први светски рат

Речни монитор „Сава” имао
је веома интересантну историју.
Био је то брод који је буквално за-
почео Први светски рат, када је
28. јула 1914. у 23 часа монитор
под тадашњим именом „Бодрог”
отворио ватру по Београду, а убр-
зо за њиме и други монитори.
Циљ Аустроугара били су мосто-

Монитор „Бодрог”
у одеској луци, 
1918. године

У наоружању Аустроугарске, пре Првог светског рата

ви и Топчидерско брдо. Међутим, град Бе-
оград, разоружан и практично демилита-
ризован по ранијим аустријским захтеви-
ма, страшно је страдао, чак је гађан и
Kалемегдан. Српска одбрана није могла да
се носи са мониторима, али убрзо стижу
артиљеријске батерије снажних калибара
из Француске, мине и препреке из Русије
и торпедни чамци из Британије.

Аустроугари су били принуђени да
„Бодрог” повуку на безбедније место
услед српских победа на Церу и Дрини.
Како су реке биле запречене минским по-
љима и препрекама, а и утврђеним бате-
ријама, дејства монитора била су изузет-
но ограничена. Они су могли да прођу не-
како поред Београда, али би их на доњем
току Дунава чекале батерије, па је дотур
муниције њиховим јединицама био оте-
жан. Покушавали су да доставе муницију
Турској преко Дунава током операције
савезника код Дарданела, али је то ишло
тешко. „Бодрог” и монитор „Kе  реш” по-
кушали су да заштите транспорт муници-
је у ноћи 1. марта 1915, али су услед јаке
артиљеријске ватре морали да се врате.
Осим тога, један брод конвоја налетео је
на мину, запалио се и експлодирао.

Када је Бугарска ушла у рат на стар-
ни Централних сила и отпочела Макензе-
нова офанзива на Србију, „Бодрог” је же-
стоко тукао српске положаје на потезу
Аде Циганлије и подржавао прелазак ау-
стро-немачких јединица. Након слома од-
бране и повлачења наше војске ка Алба-
нији, немачки генерали су ликовали, сма-
трајући да су уништили српску војску. 

Убеђене у своју победу аустро-не-
мачке снаге настављају да дају подршку
Бугарима и Турцима. Бугарска је била из-
узетно важан елемент у транспорту
оружја и муниције Турској. Иако није ни-
када имала јаке речне снаге на Дунаву, ау-
строугарски монитори, а међу њима и
„Бодрог”, помагали су Бугарима у обезбе-
ђењу тока реке на граници са Румунијом,
која је тада била још неутрална.

Аустро-немачке снаге успевају 30. ок-
тобра 1915. да очисте Дунав од препрека
и минских поља и да наставе транспорт
оружја и муниције ка Турској. После искус-
тaва у борбом против српских и савезнич-
ких снага на Дунаву, Аустроугари мењају
наоружање на „Бодрогу”. Током боравка
тог монитора у Бугарској, у Белену, укла-
њају се топови 37 mm, који се нису најбо-
ље показали, и уместо њих поставља се је-
дан топ 66 mm дужине 18 калибара, иако



се званично водио као топ „шкода” 7 cm.
Додата су и три митраљеза. Истовремено,
поправља се и погон.

Kада је Румунија ушла у рат на стра-
ни Антанте, 27. августа 1916, монитори
су одмах отпочели да нападају њихове по-
ложаје. „Бодрог” је био успешан и пото-
пио је неколико румунских патролних ча-
маца. Већ 29 септембра, монитори „Бо-
дрог” и „Kереш” одиграли су изузетно
значајну улогу у рату против Румуније.

Иако су Румуни напали главнином
снага Трансилванију, са две дивизије су
29. септембра 1916. извршили десант
преко Дунава на Бугарску. О тој епизоди,
која је могла да има пресудан утицај на
рат на Балкану, зна се врло мало. Румун-
ске снаге искрцале су две дивизије и на-
правиле понтонски мост, и тако започеле
офанзиву код Фламанде, на Дунаву, јужно
од Букурешта. Понтонски мост напали су
аустроугарски патролни чамци, али су
убрзо одбијени. У помоћ су им дошли и
монитори. Понтонски мост је издржао
паљбу два монитора, а ускоро је румунска
обалска батерије отворила изузетно јаку
и прецизну ватру. „Бодрог” добија пет ди-
ректних погодака и бива приморан да се
повуче из битке, а убрзо је и „Kереш”, са
чак 12 погодака, потпуно онеспособљен.
Насукао се након што су му покидани па-
роводи од котла ка турбинама. Оштећен
је и трећи монитор, „Самош”, којем је уни-
штен топ од 66 милиметара.

Када се ситуација у Трансилванији
погоршала, Румуни су наредили повлаче-
ње војске на румунску страну Дунава и
тек тада, када је војска прешла понтон-
ски мост, Аустроугари су послали баржу
натоварену експлозивом да га разнесе.
Аустроугарски монитори су покушали да

продру у Добруџу, у делту Дунава, али су
их у томе, макар у почетку, успешно спре-
чавали румунски монитори класе „Брати-
ану”. Ратна збивања се мењају, и у децем-
бру 1917. године Румуни излазе из рата,
а Дунав остаје комплетно под командом
Централних сила. 

Дунавом до Црног мора
У зиму 1917. године „Бодрог” је био

окован ледом на Дунаву, па га је требало
извлачити и оправити. Због снажне саве-
зничке блокаде, Аустроугарска своје мони-
торе шаље Дунавом на Црно море. Речни
монитори, међу њима и „Бодрог”, плове
чак до Одесе! Да би пловили морем, на мо-
ниторима су изведене неке модификације
– додати су компаси! Звучи невероватно да
до тада нису имали компасе, али у то вре-
ме они нису били потребни речним бродо-
вима, јер су за навигацију користили иску-
ства речких бродара и пилота, а одувек су
били ограничени пловидбом по
реци.

Монитори су у Одесу
стигли 12. априла 1918. го-
дине. „Бодрог” је послат у

Херсон (на ушћу Дњепра у Црно море),
где је упловио 5. августа исте године.
Међутим, ово „летовање” монитора није
трајало дуго због Октобарске револуци-
је у Русији. 

Иако слање свих монитора у Одесу
изгледа прилично нелогично, они су били
савршени за оно што су аустро-немачке
снаге желеле – да окупацијом Украјине
натерају Русију на примирје. Речни мони-
тори попут „Бодрога” су са црноморског
приобаља лако могли да уђу у реке Укра-
јине и Русије и да их контролишу, јер их у
томе нису могле омести сада ослабљене
и деморалисане снаге царске Русије. То
би им омогућавао плитак газ, јако наору-
жање и искусне посаде. 

Монитори су мењали луке – Одеса,
Николајев и Херсон. Њихов основни пла-
нирани задатак (међу њима и „Бодрога”)
била је заштита баржи на Дњепру и дру-
гим рекама које су имале задатак да из-
влаче руско жито као ратни плен. Аустро-
угарска је тада била позната као „импе-
рија која умире од глади”, јер ни станов-
ништво ни војска нису имали довољно
хране. Стога је украјинско жито било од
виталног интереса за Аустроугарску.

Међутим, пробојем Солунског фрон-
та српска војска уништава аустроугарске,
немачке и бугарске снаге и уз подршку
Антанте руши организовани отпор Цен-
тралних сила у Првом светском рату. У је-
диницама аустроугарске и немачке војске
у Бугарској и Украјини наступила је пани-
ка да ће бити потпуно одсечене. Тада се
монитори убрзано повлаче са Црног мора
са задатком да штите повлачење аустро-
немачких снага из Бугарске и Румуније ка-
ко им српска и француска војска не би од-
секле одступницу (слична ситуација дого-
диће се још једном немачком команданту,
Александру Леру, 1944. године).

Аустро-немачким јединицама посеб-
но тешко је пало што је Бугарска капиту-
лирала, јер им Француска јасно ставља до
знања да су они закључили мир само са

15. октобар 2018.
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Разгледница између два светска рата
– монитори „Вардар” и „Сава”

код Петроварадина

Монитор „Сава”
код Новог Сада, 
1932. године



Бугарском, те да ће нападати аустроугар-
ске и немачке јединице и у Бугарској, јер
са њима није потписан мир.

Монитор „Бодрог” се са осталим
бродовима повлачи до Браиле у Румуни-
ји. Одатле га шаљу да са другим пловили-
ма 1. октобра 1918. штити повлачење ау-
стро-немачких снага. Међутим, како је
ситуација на фронту била безизлазна, мо-
ниторима је наређено да се одмах повуку
ка унутрашњости Аустроугарске, па је
„Бодрог” 14. октобра стигао до места
Лом близу бугарске границе са Србијом.

Иако је фелдмаршал Макензен зах-
тевао да монитори остану на Дунаву и по-
државају повлачење немачких снага, Ау-
строугари нису више били вољни да у то-
ме учествују. Аустроугарска се распада-
ла. Мониторима је наређено да отплове
за Будимпешту. „Бодрог” је био послед-

XMS Glov vorm је био један од оне класе
монитора који су требали да стигну и
бране Србију и Румунију. Њиме је сад
пловио последњи аустријски цара низ
Дунав. Рат је почео и завршио се на мо-
ниторима на Дунаву.

Монитор „Сава” служио је у речној
флотили Краљевине СХС, а касније и Кра-
љевине Југославије. Био је модернизо-
ван. Kраљевска морнарица рачунала је на
противничке ваздушне нападе у будућ-
ности, па је „Сава” добила противавион-
ски топ 40 mm, а стари митраљези 8 mm
замењени су савременијим 7,9 милиме-
тра. Међутим, ситуација није била бли-
става за мониторе. Према речима тада-
шњег британског војног аташеа, бродо-
ви су били у релативно лошем стању и
само два од четири монитора су била у
активној служби, због финансијских про-

блема. Kако је навео, бродови су слабо
пловили и ишли на маневре, а артиљериј-
ске вежбе су ретко одржане. У морнари-
ци тадашње Југославије речна флотила и
служба на мониторима сматрана је за
другоразредну. 

Монитор „Сава” био је на борбеном
дежурству када је избио Априлски рат.
Немачке ваздухопловне снаге покушале
су да га потопе. Био је у саставу 1. диви-
зиона монитора стационираног код Ду-
бовца, према Румунији, под оперативном
командом 3. дунавске пешадијске дивизи-
је, која је била задужена за контролу југо-
словенско-румунске границе на Дунаву.
Kомандант брода био је поручник Срећко
Ројс. Иако су бродове нападали немачки
бомбардери Ју-87 „штуке”, нису претрпе-
ли оштећења. Наредних неколико дана
полагали су мине у правцу Румуније.

Брзи слом фронта довео је до повла-
чења монитора ка Београду. Бродови су
током пловидбе одбијали нападе немач-
ких „штука”. На прилазу Београду саста-

ли су се са монитором „Морава”. У безиз-
лазној ситуацији, јер је водостај био пре-
висок и нису могли бродовима да прођу
испод мостова, команданти су одлучили
да их потопе. Посаде су се поделиле. Не-
ки су прешли на тегљач и наставили ре-
ком, а други су се поделили у групе, нао-
ружане личним оружјем и са нешто ми-
траљеза које су скинули са монитора. Нај-
гору судбину имала је група на тегљачу,
од око 100 морнара – само неколико је
преживело када се активирао експлозив
на мосту и конструкција пала на брод.

Монитор „Сава” је 11. априла пото-
пила посада брода. Морнари су кренули
ка јужној јадранској обали, где су очеки-
вали да би наишли на савезнике. Једна
група заробљена је у Сарајеву, а друга је
дошла до Kотора, где су заробљени пре
капитулације Краљевине Југославије. 

Монитор су годину дана касније по-
дигли из реке припадници Павелићеве
НДХ уз помоћ немачких рониоца. Задр-
жавали су његово име и након поправки
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МОНИТОР КЛАСЕ „ИНСЕКТ”
Британски адмиралитет, суочен са

дејствима аустроугарских монитора на
Дунаву, наредио је изградњу чак 12 мо-
нитора класе „Инсект”. Њих је током
1915/16. требало пребацити на Дунав да
се боре против аустроугарских монито-
ра! Њихове димензије – 75 mm дужине,
снаге 2.000 KС и невероватно наоружа-
ње од два топа 152 mm, који су се кори-
стили на разарачима и лаким крстарица-
ма, као и два топа 76 mm – чинили би их
убитачним за све бродове на Дунаву да
су стигли на време. А нису. Да јесу, пита-
ње је да ли би Макензен покушао прела-
зак Дунава. Нажалост, пад Србије, а уско-
ро и Румуније, спречили су те планове.

њи који се повлачио и покушавајући да до-
ђе до Будимпеште, у густој магли око Вин-
че, 31. октобра насукао се на пешчани
спруд. Ту су га нешто касније заробили
српски војници.

„бодрог” постаје „Сава”
Када су према мировном уговору

расподељени бродови аустроугарске Ду-
навске флотиле, Краљевина СХС добила
је четири монитора и два патролна чам-
ца, док су остали 15. новембра 1920. пре-
дати међународној комисији. Бродовима
Дунавске флотиле које је Краљевина СХС
добила дата су имена југословенских ре-
ка. Речни монитори „Енс”, „Темеш”, „Ке-
реш” и „Бодрог” преименовани су „Дра-
ву”, „Дрину”, „Мораву” и „Саву”. 

Последњи аустријски цар и царица
су после абдикације британским монито-
ром XMS Glov vorm отпловили низ Дунав
до Kонстанце. Тамо су пребачени на кр-
старицу XMS Kar dif. Иронијом судбине

Посада монитора ЈРМ „Сава”
Обука посаде
на топу 37 mm

ПВО топ „бофорс” 40 mm 
нa монитору ЈРМ „Сава”



уврстили су га у патролну службу НДХ на
Сави, заједно са монитором „Морава”,
којег су такође извадили и преименовали
у „Босну”. Ти бродови су служили за па-
тролирање Савом и праћење конвоја
оружја и муниције за немачке снаге. 

Посада је „Саву” поново потопила 9.
септембра 1944. из непознатих разлога
код Славонског Брода, где је био укот-
вљен. Негде се наводи да је разлог био тај
да не падне у руке партизанима, а негде
да је посада сачекала да официри оду у
град да спавају, преузела „Саву”, одвезла
га пар километара до босанске обале, ис-
крцала се, а монитор потопила и отишла
да се прикључи партизанима.

Монитор „Сава” је по други пут из-
вађен из реке 1946. године. Био је рела-
тивно мало оштећен. Преуређен је и бр-
зо пренаоружан. Уклоњено је застарело
наоружање из доба Аустроугарске. Уме-
сто топова 120 mm, у куполу су уграђени
амерички топови 105 mm, а постављен је
и ПА топ 40 mm „бофорс”, као и једно-
цевни ФЛАK 40 милиметара, ПВО је до-
датно појачана са четири топа 20 mm и
два митраљеза 12,7 милиметара. У тој
верзији био је набоље наоружан у својој
историји.

Погонска група је такође ојачана са
две парне машине по 515 kW. Увећан је
депласман на 478 тона и повећана му је
брзина на 22,5 km/h. Ушао је у састав Реч-
не ратне флотиле 1952, где се задржао
све до 1962. године.

Значај монитора „Сава” у наоружа-
њу нове Југославије био је велики. Посеб-
но ако се има у виду криза у односима са
СССР-ом и земљама Варшавског уговора
после резолуције Информбироа, када се
земља нашла у тешкој ситуацији, са рела-
тивно великом војском, али са јако мало
борбених средстава. Монитор „Саве” био
је значајно средство НВО на Дунаву за
пројектовање моћи. Чак и кад је дошло
до помирења са СССР-ом, његова ва-
жност није умањена.

И тада је постојала заинтересова-
ност за добро наоружане и оклопљене
бродове на нашим рекама, тако да је пла-
нирана градња још једног монитора 1962.
године, али се од тога одустало. Званично
је објашњено да у новој ери млазне авија-
ције и савременог артиљеријског наору-
жања монитори немају перспективу. Била
је то веома чудна одлука. Румунија је за-
држала своје мониторе и изградила нове,
као и СССР. Речне мониторе, али измење-
не конструкције, ефикасно су употребља-
вале америчке снаге у Вијетнамском рату
у доњем делу и делти Меконга.

Изласком „Саве” из Флотиле на на-
шим рекама остају само релативно лако
наоружани бродови (само топовима 20
милиметара), што се показало као велики
недостатак током операција у ратовима
на простору бивше Југославије. 

Културно добро
Након што је расходован, монитор

„Сава” преузела је једна државна фирма,
па је служио као пловећи пристан на Ду-
наву и Сави. Напуштен и зарђао, без ика-
кве назнаке да је реч о некад моћном вој-
ном броду, таворио је деценијама. Реше-
њем Музеја науке и технике из Београда
2005. године уврштен је у културно добро
Републике Србије. Једно време био је и у

приватном власништву, али је Министар-
ство одбране, знајући о каквом се броду
ради, успело да га откупи 2015. године.

Извађен је из воде и сада се препра-
вља. Труп је очишћен, „подмлађен” и оче-
кују се даљи радови. Према плановима
Министарства одбране, монитор „Сава”
биће визуелно у потпуности реконструи-
сан у свом изворном облику, као СМС
„Бодрог”. У плану је детаљна реконструк-
ција, а монитор ће бити отворен и за по-
сетиоце.

зАХВАЛНОСТ
Посебну захвалност дугујемо го-

сподину Андреју Млакару, чији је деда
Албин Млакар служио на монитору
„Сава”, који нас је подстакао да напи-
шемо причу о невероватној историји
овог брода. Он нам је и послао слике
послератног монитора које су данас из-
узетно ретке.

Албин Млакар, нишанџија на ПА топу

15. октобар 2018.
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Једини монитор који је још рестау-
риран јесте први аустроугарски монитор
СМС „Леита”, који се налази у Будимпе-
шти. Када „Сава”/„Бодрог” буде рекон-
струисан, биће заувек усидрен код града
којег је бомбардовао, као својеврстан му-
зеј почетка Првог светског рата.

И тај монитор, као и други те класе
у саставу Флотиле, показали су се добро
у свом радном и ратном веку, чак и за
време краткотрајног Априлског рата. По-
себно је монитор „Драва” успешно деј-
ствовао по непријатељу до задњег тре-
нутка, потонувши у херојској борби. 

Остаје отворено питање места мо-
нитора у савременим флотилама. Њих има
и по Јужној Америци, где год има великих
пловних река. Свакако, у флотилама има
места за бродове са јачим наоружањем
који би пружали подршку копненим једи-
ницама, где би до изражаја дошла њихова
ватрена моћ и издржљива конструкција.
Јаче наоружани бродови, са савременим
артиљеријским, али и ракетним наоружа-
њем, дају сигурност пловидбе у ратним
условима и пружају подршку јединицама
копнене војске. Међутим, реке нису само
препреке, него и пловни путеви, које не-
пријатељу треба запречити, а осталима
омогућити пловидбу. ƒ

Александар KИШ

Ремонт и спремање за рестаурацију
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