Датум 28.03.1980.
Време: 19.30-19.55
Синоптичка ситуација: Циклон, пре наиласка хладног фронта. И на висини и у приземљу
циклон.
Сумаглица до висине 1500 – 2000м, видљивост у њој 2 – 4 км, изнад ње видљивост
преко 10 км. Уопште вертикална видљивост (у сумаглици) је била неупоредиво боља
од хоризонталне (у сумаглици) и косе (у сумаглици).
Месец , близу пуног месеца. Месечина је све одлично обасјавала.
Марш-рута: Полетање, аеродром Пула, и одлазак у курсу 070º, према острву Крк –
место Пунат, пењао до висине 4500 м, а у зони Пунат снизио на 3000м, па и до 2000м.
У зони радио углавном заокрете пењуће и спуштајуће. Повратак у курсу 245º, на Црну
пунту и слетање.
Опаска: синоптичка ситуација је све време лета била без промене.
Епилог: После заузимања курса према зони наставник летења поручник Искра Борис,
ми је скренуо пажњу да аблендујем (палим и гасим, светло- рефлектора у носу авиона),
главним рефлектором за слетање, ја сам то учинио, не разумевајући – зашто? У први
мах сам помислио на установљавање количине сумаглице, принципом рефлексије.
Тренутак касније са десне стране у нашој равни (слободна процена), приметио сам
„СВЕТЛО“ , боје пламена свеће у даљини, које се по слободној процени налазило негде
изнад места Јабланац, на обали испод Велебита. Исто је, по нашој процени, било
непокретно, тј. није мењало свој положај, нити у односу на звезде, нити у односу на
нас, нити у односу на земаљске орјентире. Неколико пута сам аблендовао, затим сам
престао да аблендујем. На тај начин смо обавештавали „цивилни авион“ да смо
присутни. Потом смо искључили могућност да је то био „цивилни авион“ због наведене
статичности, поменуте „СВЕТЛОСТИ“. Величина те „СВЕТЛОСТИ“, је била нешто
већа од величине свезде „Данице“, али јаркост, боја и интензитет емитоване светлости
је указивала да је , истa, далеко ближa од звезда, са којима се могао поредити.
Висина „СВЕТЛОСТИ“ је била, изнад слоја сумаглице, због које је можда имао час јаче
емитовање светлости, час слабије емитовање светлости, поменуте боје.
Затим је нестајао па се појављивао на истом простору, да би при крају нашег
примећивања, та светлост је кренула у правцу севера и тамо остао до свог коначног
нестанка. Пре нестанка поменуте „СВЕТЛОСТИ“ , до тада хомоген један извор, на
тренутак је прешао у други, мањи непосредно, до поменутог, а потом се вратио у
почетни облик, као да се у даљини, неизменично мењало „трупно и крилно светло –
исте боје“, али то се приметило само два пута у времену осматрања. Потом је исти
извор ишчезао, тј. није уочена путања његовог нестанка.
Очевидци, непосредно после слетања:
Мајор Штирјан и питомац Бубан, они су се за истим „Светлосним објектом“ кретали до
траверзе Велебита, и слободном проценом оценили да се исти налази изнад Госпића.
Затим су се вратили, због безбедности летења. Били су по истом задатку у зони Раб.

Поручник Почуча и питомац Рамљак, по истом задатку су радили у зони Мали Лошињ.
У јужним курсевима су приметили, горе наведено.
Запажање:
Тешко је било оценити висину и даљину, до истог, а поготову прецизну позицију.
Смерањем позиција очевидаца, горе изнета позиција је одприлике тачна.
Радио саобраћајем нико није ништа саопштио, нити је ико тражио помоћ радара. Нити
је радар ишта тражио од нас.
У време: 22.35 – 22.45
После полетања, и заузимање курса 345º, према месту Жмињ, са леве стране, изнад сада
већ далеко гушћег слоја сумаглице а вероватно и облака до всине око 3000 м,
примећена је иста „СВЕТЛОСТ“, орјентационо између Ровиња и Пореча, више према
Поречу. Опет тик изнад сумагличног слоја, чија се граница видела, на истом удаљењу и
исте величине, исте боје светлости и карактеристичног начина светљења, као што је већ
поменуто.
Иста светлост се губила у сумаглици, али не потпуно, па се јављала, до потпуног
нестанка. Осећај је као да се удаљила према италијанској обали.
Осим наше посаде за ово нема других очевидаца.
Већина пилота наше ескадриле, је све ово видела, а поред поменутих то су потврдиливидели пилоти: Кнез, Видаковић, Вратовић, Илић, Милош, Нешовић, Станојевић,
Максимовић.
Поручник Искра Борис, је видео и два раздвојена светла, али ништа осим тога.

