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ФОТОРЕПОРТАЖА

Обележавање
73-годишњице
ослобођења нашег
главног града

ДАМАРИ
СЛОБОДАРСКОГ
БЕОГРАДА

,,Орлови“ су измамили аплауз гледалаца

Решавање
талачке
ситуације у
отетом авиону

Демонстративни скок
падобранаца

На свечаној трибини су били највиши државни и војни
функционери са председником Александром Вучићем на челу

Овако ће у
догледно време
бити
опремљени сви
наши војници

Мигови 29 нашег РВ и ПВО

На гробљу ослободилаца Београда венце су положили министри
одбране Сергеј Шојгу и Александар Вулин
Умеће храбрих

Н

Перформанс како је ослобођен Београд пре 73 године
Борисав Бора
Филиповић је у
нашем РВ и
ПВО дуго
обављао
дужност
штурмана и
летача-стрелца
а као младић
учествовао је у
завршним
операцијама за
ослобађање
Београда
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изом манифестација у Београду је прослављен Дан
ослобођења у Другом
светском рату. У нашој престоници организован је Меморијални марш под називом „Кораком слободе“. На почетку
манифестације, која је окупила велики број Београђана и
њихових гостију, учесницима
се обратио министар одбране
Александар Вулин који је истакао да данас живимо у слободном граду и слободној земљи зато што смо се за то изборили.
- Слобода не долази сама
од себе, не добија се. За слободу се бори, за слободу се
живи. Ми живимо у слободном
граду и слободној земљи не
зато што је неко одлучио да
нам слободу да, не зато што је
неко одлучио да имамо право
и да можемо да будемо слободни, да будемо део слободног света, него зато што смо се
за слободу изборили. Они који
су корачали овим градом много пре нас изборили су наше
право да будемо на бољој
страни света... Било је времена када се овим улицама није

пролазило под овим заставама, када смо свесно окретали
главу од своје историје и правили се да слободарска традиција није наша, плашећи се
да ћемо слободом и љубављу
према њој некога увредити.
Нема увреде у љубави према
слободи и поштовању оних који су се за слободу борили и
изборили. Има увреде у забораву и стиду, у томе да се победник стиди своје победе.
Ако су најбољи међу нама изборили победу откуд нама
право да не будемо достојни
ње, рекао је министар Вулин
честитајући
Београђанима
слободу извојевану пре 73 године.
У програму организованом
поводом обележавања 73 године од ослобођења Београда
учествовао је и Уметнички ансамбл Министарства одбране
„Станислав Бинички“ , а на неколико пунктова дуж Теразија
до Калемегдана одвијао се и
сценски приказ борби за ослобођење српске престонице.
На гробљу ослободилаца
нашег главног града и на споменик страдалим руским вели-

Наступ акро-групе ,,Чижи“
канима на Авали државне делегације Србије и Русије, борци НОР-а и
многобројних удружења положиле су
венце.
У Присуству највиших државних
званичника Србије и гостију из иностранства, међу којима је био и министар одбране Руске Федерације Сергеј Шојгу, На аеродрому Батајница,
одржан је приказ дела оперативних
способности Војске Србије. Свечаност је отпочела Почасном артиљеријском паљбом из шест артиљеријских оруђа.
На данашњи дан, истакао је председник Вучић, ми се подсећамо да
смо се 20. октобра 1944. те филозофије заувек ослободили и да више
никад на њу нећемо пристати „јер је
нама наш живот, живот људи у Србији, Србији коју волимо више од свега
непроцењиво драгоцен, изузетно
вредан и да ћемо бити довољно снажни, способни и опремљени да никоме више не дозволимо да га потцени,
а још мање да га узме.“
У динамичном делу приказа више
од 20.000 грађана могло је да види:
приземљење отетог ваздухоплова,

борбено трагање и спасавање, ослобађење талаца из отетог ваздухоплова, извиђање и блокаду територије,
дејство против терориста употребом
возила, дејство против терориста
упадом у објекте и медицинска евакуација.
У летачком делу програма у ваздуху су били наши ,,мигови“, ,,орлови“,
авиони ,,галеб“ Г-4, ,,ласте“ (B-54)
..газеле“ (XO-42/45) и ,,гаме“ ( XH42/45)хеликоптери Ми-17 (XT-49) и
Ми-8.
На свечаности је представљена
најновија опрема којом је опремљено 1500 војника наше војске.
Посебна атракција биле су летачке
бравуре руске акро-групе ,,Стрижи“
Космичко-ваздухопловних снага. Био
је то празник умећа за очи и душу.
Грађани који су дошли на аеродром Батајница имали су прилике да
на техничком збору виде готово сва
савремена средства наоружања и
опреме Војске Србије.
Борце, учеснике Београдске операције примио је председник Градске
Скупштине Синиша Мали.
З. ПЕШИЋ

Технички збор је привукао пажњу многих посетилаца

Пријем бораца у Скупштини града
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ГЛАСИЛО ВОЈНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ
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