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У петак, 18. маја, на спортском аеродрому „Лисичји јарак“ код Београда  свечано је
отворена падобранска манифестација „Балкански скок пријатељства 2018“.

  

  

Отварању су присуствовали државни секретар у Министарству омладине и спорта
Предраг Перуничић, начелник Управе за обавештајно-извиђачке послове Генералштаба
Војске Србије бригадни генерал Илија Тодоров, начелник Управе за људске ресурсе
Генералштаба Војске Србије пуковник Саво Иришкић, Његово преосвештенство владика
пакрачко-славонски господин Јован, предсједник Ваздухопловног савеза Србије Лабуд
Булатовић, сарадник за културу у Представништву Републике Српске у Србији Борислав
Максимовић и бројни гости.

  

Манифестација је окупила више од стотину падобранаца из Србије, Македоније,
Словеније, Хрватске, Црне Горе, Бугарске, Мађарске, Грчке, Француске, Белгије,
Њемачке, Шведске, Русије, Израела, Аустралије и Републике Српске.

  

Отварајући манифестацију, државни секретар Перуничић пожелио је учесницима
безбједно и лијепо такмичење и изразио задовољство због традиционално великог броја
учесника.

  

Пуковник Иришкић рекао је да је срећан што од оснивања манифестације Војска Србије
учествује у њеној организацији.
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„Министарство одбране у последње време поново оживљава свесрдну сарадњу са
удружењима која имају место и улогу у систему одбране и дају значајан допринос
одбрани земље“, истакао је пуковник Иришкић.

  

Присутне су поздравили и предсједник Ваздухопловног савеза Србије Лабуд Булатовић
и свештеник Мијајло Бацковић из Црне Горе.

  

  

Ове године на „Балканском скоку пријатељства“ скакали су падобранци из Републике
Српске Стефан Пауновић, Далибор Диздар и Немања Бањац, чланови Аеро клуба
„Приједор“.

  

У суботу, 19. маја,  на аеродрому „Батајница“  у склопу манифестације скочио је
падобраном и Алекандар Вулин, министар одбране у Влади Србије, са
тандем-партнером, из авиона антонов АН-2 са 3.000 метара, а у току дана састао се и са
представницима ветеранских удружења.

  

Министар Вулин је истакао да ће Министарство одбране и Војска Србије увијек водити
рачуна о свим нашим ветеранима и борцима, и због тога је добра сарадња са
ветеранским удружењима један од приоритета.

  

„Сви ови људи су се борили за своју земљу, бранили су је, и наравно да треба да очекују
и добију захвалност своје земље и своје војске за све што су урадили,“  поручио је
министар Вулин.
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Организатор манифестације пуковник у пензији Ненад Кузмановић рекао је да подршка
Министарства одбране и Војске Србије изузетно значи у организацији једне овакве
манифестације.

  

„Добили смо два лета авионом 'антонов'  АН-26, јуче смо скакали с висине од 5.500
метара, данас с 5.800, што је посебно задовољство и на радост свих нас. Лично бих
захвалио министру Вулину, који је данас извео трећи скок“, изјавио је Кузмановић.

  

Завршног дана манифестације, у недјељу, 20. маја, на аеродрому „Лисичји јарак“ скокове
је извело 40 падобранаца из десет земаља региона и Европе. Сви скокови добро
припремљени, а резултат су беспријекорни скокови без иједног повријеђеног.

  

Миодраг Кастратовић, генерални секретар Падобранског клуба ветарани 63.
падобранске бригаде „Архистратиг“, изјавио је да је ова манифестација оличење љубави
према падобранству, као и 63. падобранској бригади њених бивших припадника из
некада заједничке државе, који су дошли из држава региона да наставе дружење са
старим пријатељима и у пензионерским данима изводе скокове и уживају у
падобранским чаролијама.

  

Нагласио је да су посебно добродошли падобранци из Републике Српске, тим прије што
се до прије неку годину дио ове манифестације одржавао и у Бањалуци.

  

„Балкански скок пријатељства 2018“ окончан заједничком вечером, на којој су уручена
признања и дипломе учесницима.

  

Манифестацију  су организовали  Падобрански клуб ветерана 63. падобранске бригаде
„Архистратиг“ и Ваздухопловни савез Србије, уз подршку Министарства одбране и
Војске Србије, Министарства омладине и спорта, Министарства унутрашњих послова,
Представништва Републике Српске у Београду и падобранских клубова „Феникс“ и
„Делта“.
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