
П Р О Г Р А М манифестације  

„Балкански скок пријатељства 2019“ 

 
 

14. мај 2019. године (уторак): 

07.30–18.00 Освјежавање-рефреш на аеродрому „Лисичји Јарак“ свих 

падобранских ветерана-учесника манифестације који немају спортске дозволе. 

Присуство је ОБАВЕЗНО за све пријављене учеснике који нису били на 

бесплатним освјежавањима у априлу о.г. Лица која се не појаве на 

освјежавању НЕЋЕ МОЋИ изводити падобранске скокове! 

ПАДОБРАНСКИ ВЕТЕРАНИ СА СПОРТСКИМ ДОЗВОЛАМА: 

Долазак, смјештај и преглед документације, до 20.00 сати, дана 15. маја о.г. 

20.00–20.45 вечера 

20.45–22.00 слободно вријеме 

22.00–06.30 ноћни одмор 

16. мај 2019. године (четвртак) 

06.30-07.15 доручак, 07.15–08.00 превожење до касарне Специјалне бригаде 

Војске Србије у Панчеву 

08.00–12.00 Спецбр-(стрељаштво, пењање, обилазак касарне) 

12.00–12.30 превожење до спортског аеродрома „Лисичји Јарак“ 

12.30–19.30 припрема за падобранске скокове и скокови 

19.30–20.15 вечера 

20.15–22.00 слободне активности 

22.00–06.30 ноћни одмор 

17. мај 2019. године (петак) 

06.30–07.15 доручак 

07.30–13.00 падобрански скокови 

13.00–13.30 отварање „Балканског скока пријатељства-2019“ 

13.30–14.15 ручак 



14.15–19.30 падобрански скокови 

15.00–15.45 пријем делегације ветерана код Министра одбране (није потврђено) 

19.30–22.00 слободно вријеме 

22.00–06.30 ноћни одмор 

18. мај 2019. године (субота) 

06.30–07.15 доручак 

07.30–13.00 падобрански скокови 

13.00–13.45 ручак 

13.45–17.00 падобрански скокови 

17.00–17.30 превожење до ресторана „Аеро Клуб“ (Узун Миркова 4/1) 

17.30–23.00 свечана вечера и додјела диплома, ресторан Аеро Клуб (Узун 

Миркова 4/1) 

23.00–23.30 повратак на спортски аеродром „Лисичји Јарак“ 

23.30–07.00 ноћни одмор 

19. мај 2019. године (недјеља) – РЕЗЕРВНИ ДАН * 

07.00–07.45 доручак 

07.45 повратак кући 

Уколико је претходних дана била лоша метео-ситуација и није завршен програм 

падобрански скокова, овај дан ће се изводити падобрански скокови. 

РЕЗЕРВНИ ДАН * 

У случају неповољне метео-ситуације 19. мај је планиран као резервни дан за 

извођење падобранских скокова. Организатор може прилагодити и мијењати 

Програм манифестације у зависности од метео-услова. 

 

Авиони за извршење падобранских скокова су: Цесна 182 и АН-2. 

Скокови се изводе падобранима типа крило „на слободно“ и принудно отварање 

(ГУРТНА). 

Падобранци са дозволом могу извршити падобрански скок са десантним 

„округлим“ падобранима ПД-08-3У и Д-6. 



Падобранци који немају свој падобран и опрему плаћају најам падобрана и 

опреме у износу од 1.200 динара по скоку и паковање (350 динара по 

паковању). 

Котизација за званичну вечеру у ресторану „Аеро Клуб“ је 2.000,оо (двехиљаде 

динара) за све учеснике. 

Позивамо сва лица добре воље, падобранце, њихове породице и пријатеље да 

дођу на манифестацију и својим присуством увеличају Балкански скок 

пријатељства. Дружићете се са падобранцима ветеранима 63. падобранске 

бригаде, људима великог срца и несебичног другарства. 

НАПОМЕНА 

  Обезбијеђен је бесплатан смештај у војничким шаторима са војничким 

креветима на спортском аеродрому „Лисичји Јарак“, за све пријављене 

учеснике. 

 Ко жели да има обезбијеђен ручак на аеродрому цијена по ручку 

је 350,00 динара. 

 Сви учесници који су платили чланарину Клубу имају право на 

један бесплатни скок, а ако неко жели да направи још који скок 

онда ће скок гуртном са 1.200 метара коштати 35 евра, а ако нам 

буде на располагању војни АН-2 онда ће то коштати 15 евра. 

  У периоду од 16. до 18. маја 2019. године изабрани падобранци са 

спортском дозволом могу извести два скока из авиона АН-26, са висине 

5.500 м. QNH, уколико ваздухоплов буде исправан и метео услови 

повољни. 

 Обавезна је пријава свих учесника.  Пријаву можете попунити 

кликом на линк испод: 

http://www.arhistratig.rs/bsp_2019_prijava/ 

  

Плаво небо! 

Р у к о в о д и л а ц 

Центра за обуку падобранаца “ А Р Х И С Т Р А Т И Г “ 

Ненад Кузмановић, пуковник у пензији 

Инструктор падобранства I класе 

http://www.arhistratig.rs/bsp_2019_prijava/

