
ПРОГРАМ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

„БАЛКАНСКИ СКОК ПРИЈАТЕЉСТВА-2018“ 
 

 

16. мај 2018. године (среда): 

 

Долазак гостију, смештај и преглед документације, до 08,00 сати, на спортском аеродрому 

„Лисичји Јарак“ 

08,00-19,30                  освежавање (рефреш), обука и припрема за извршење скокова (ко 

                                     није био на „рефреш“ и припреми) 

08,00-19,30                  тандем падобрански скокови и падобрански скокови ветерана 

13,00-14,00                  пауза за ручак 

19,30-20,00                  превожење до хотела Тара (за лица смештена у хотелу Тара) 

20,00-22,00                  слободно време 

22,00-06,30                  ноћни одмор 

 

17. мај 2018. године (четвртак): 

 

06,30-07,15                  доручак 

07,15-07,20                  прозивка ветерана за посету Специјалној бригади (испред хотела 

                                     Тара-зрењанински пут) 

07,20-07,35                  превожење до пумпе МОЛ на панчевачком путу (постројавање и 

                                     прозивка) 

07,35-07,40                  формирање колоне за марш до касарне Специјалне бригаде у 

                                     Панчеву 

07,40-08,00                  превожење до касарне Специјалне бригаде у Панчеву 

08,00-12,00                  посета Специјалној бригади у касарни „Растко Немањић“ Панчеву 

                                     (обилазак базе) 

12,00-12,30                  превожење до спортског аеродрома „Лисичји Јарак“ 

12,30-13,15                  ручак 

12,15-19,30                  припрема за падобранске скокове, падобрански скокови 

*(15,00-15,30)             пријем делегације падобранских ветерана код министра одбране 

19,30-22,00                  слободно време 

22,00-06,30                  одмор 

 

18. мај 2018. године (петак) 

 

06,30-07,15                 доручак 

07,15-08,00                 припрема за падобранске скокове 

08,00-13,00                 падобрански скокови 

13,00-13,45                 отварање „Балканског скока пријатељства“, министар одбране 

13,45-14,15                 ручак 

14,15-19,00                 падобрански скокови 

19,00-22,00                 слободне активности 

22,00-06,30                 ноћни одмор 

 



19. мај 2018. године (субота) 
 

06,30-07,15                 доручак 

07,15-08,00                 припрема за падобранске скокове 

08,00-14,00                 падобрански скокови 

14,00-14,45                 ручак 

14,45-17,30                 падобрански скокови 

17,30-18,00                 превожење до ресторана „Аеро-клуб“ у Ваздухопловном савезу 

                                    Србије (Узун Миркова 4) 

18,00-23,00                 званична вечера 

23,00-23,30                 превожење до хотела и аеродрома 

23,30-07,00                 ноћни одмор 

 

20. мај 2018. године (недеља) 
 

07,00-07,45                 доручак 

07,45 –                        одлазак кући 

  

У времену од 16 - 20. маја у зависности од метео-услова извршиће се и два падобранска 

скока из АН-26 са 5.500 м. 
  

РЕЗЕРВНИ ДАН: 
 

У случају неповољне метео-ситуације овај дан (20. мај) је планиран као резервни дан и 

изводиће се падобрански скокови. Организатор може прилагодити и мењати Програм 

манифестације у зависности од метео-услова и динамике извођења падобранских скокова. 

  

Контакти: 
 

Е-мејл: ky3man@gmail.com, kaledance@gmail.com.         Web: www.arhistratig.rs,  

www.63padobranska.com, 

Мобилни: +381 64 (0) 2041250 (Миодраг Кастратовић) 

  

НАПОМЕНА: 
 

*(15,00-15,30)             пријем делегације падобранских ветерана код министра одбране 

                                     термин још увек није одобрен (чека се одобрење) 
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