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ВОЈНИ

Је једини лист посвећен вама

У гласилу Удружења војних пензионера
Србије можете да прочитате све важније
информације о војнопензионерској
популацији.
Са ,,Војним ветераном” се зна више.
Годишња претплата (660 динара)
на лист може да се обави у свакој
општинској организацији УВПС.
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ГЛАСИЛО ВОЈНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ
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Ваш примерак новог броја можете
обезбедити и у просторијама
Удружења: Браће Југовића 19
(Дом Војске Србије)
Ел. пошта: uvps. veteran@gmail.com
Сајт Удружења http://www.uvps.rs/

Војно-полицијска парада у Нишу

ПОНОСНО, ОДЛУЧНО,
СКЛАДНО...
Генерал-пуковник Небојша Павковић
ЧЕЛНИ ЧОВЕК ЈЕДНЕ АРМИЈЕ
Како је брањена СРЈ
у агресији НАТО-а 1999. године
ДРЖАВА НИЈЕ КАПИТУЛИРАЛА,
ВОЈСКА ЈУГОСЛАВИЈЕ
НИЈЕ ПОБЕЂЕНА

Војно-полицијска парада у Нишу

ПОНОСНО, ОДЛУЧНО,
СКЛАДНО...
Ракетни систем НЕВА којим су оборени
амерички авиони Ф-117 А и Ф-35

Авиони ОРАО и хеликоптери МИ-17 и ГАЗЕЛА у парадном поретку

Беспилотна летелица ПЕГАЗ
Хаубица 135 мм

Домаћи тенкови м-84 измамили су аплаузе

Највиши државни и војни званичници на свечаној трибини

Оклопно возило за специјалне задатке МИЛОШ 3

Увежбани као под конац: поредак припадника ВС

Н

Добро наоружани, ваљано опремљени и одлучни

Ратне заставе прослављених јединица
из Првог и Другог светског рата

Припадници Министарства унутрашњих послова Србије

иш је 10. маја, поводом Дана победе, био
домаћин одабраним припадницима Војске
Србије и Министарства унутрашњих послова који су приказом способности учинили да
грађани уживају у моћној паради што је казивала о снази нашег одбрамбено-заштитног система. Том догађају присуствовао је државни и
војни врх Републике Србије, међу којима и председник РС Александар Вучић, министар унутрашњих послова Небојша Стефановић и
министар одбране Александар Вулин, али и гости из иностранства. Међу високим званицама
био је и председник УВПС Љубомир Драгањац.
Назив заједничке активности Војске Србије и
Паради отиснуо
полиције наше земље „Одбрана слободе“ на
дубок печат:
свој начин говори о циљевима и дометима овогенерал-потпуковник
годишње параде у Нишу.
Милосав Симовић,
У приказу је учествовало више од 4.000 војкомандант КоВ-а
ника и полицајаца, око 300 борбених и неборбених возила и система и око 40 ваздухоплова, а претходиле су му вишедневне
припреме и увежбавања.
-Официри, подофицири, војници, припадници Министарства унутрашњих послова, велико вам хвала за овај величанствени дан. На импресиван начин обележили смо Дан победе, дан победе над фашизмом и још једанпут показали
како враћамо дуг онима који су створили слободу. Србија је слободна земља и
никоме неће дозволити да њена слобода буде угрожена. На вас смо поносни,
ви сте понос Србије и ваш рад, труд, марљивост, опремљеност и обученост оцењујем са врло добро – рекао је председник Вучић и своје обраћање завршио узвиком - Живела Србија.
Целокупна активност планирања, организовања и извођења параде била је
поверена команданту Копнене војске генерал-потпуковнику Милосаву Симовићу, који је свему утиснуо лични печат. Командант приказа био је заменик команданта Копнене војске бригадни генерал Владета Балтић, а у име МУП-а
одговоран је био командант Жандармерије пуковник полиције Дејан Луковић.

Модернизовани руски тенк Т-72
са активно-реактивним оклопом
Поздрављајући присутне генерал Симовић је истакао да су учесници
приказа „Одбрана слободе“ потомци славних предака, ратника који су
увек бранили своје, поштовали туђе и били несаломиви стуб српске државности и слободе.
- Данас српски војници и полицајци корачају напред истим духом борбености и јунаштва, победе и славе, као њихови преци, потпуно посвећени војном и полицијском позиву – нагласио је генерал Симовић.
Приказ је започео демонстрационим скоком припадника 63. падобранског батаљона Специјалне бригаде из хеликоптера ХТ-40 са висине од
2.000 метара, а заставу Републике Србије носио је заставник Владимир
Кржалић, инструктор падобранства прве класе.
Потом су наступили пешадијски, моторизовани и ваздухопловни ешелон. Окупљени грађани аплаузом су поздравили ветеране војске и полиције, људе који су деведесетих година учествовали у борбеним дејствима.
Међу њима је био и потпуковник у пензији заменик команданта 53. граничног батаљона Драгутин Димчевски, који је од првог дана напада на Кошаре (9. април), па све до 14. јуна 1999. године, бранио нашу границу.
У саставу пешадијског ешелона биле су јединице Војске Србије опремљене по Пројекту 1500 и 1500+, као и специјална и посебне јединице
МУП-а опремљене најсавременијим наоружањем и опремом.
На паради се могао видети и подешелон ратних застава јединица Војске, које су носили кадети прве и друге године Војне академије, међу којима је 100 застава ратних јединица, од чега 50 пуковских застава из Првог
светског рата, 25 застава из Другог светског рата, као и заставе јединица
које су учествовале у борбеним дејствима у току агресије НАТО-а.
У дефилеу су наступили припадници 1, 2, 3. и 4. бригаде Копнене војске, наоружани савременим наоружањем и опремом за дејства дању и
ноћу. Наоружани су пушкама М-21 5,56 мм домаће производње, савременим телекомуникационим средствима којима се у реалном времену врши

Вишецевни бацачи ракета
пренос информација између елемената борбеног распореда и заштитним
прслуцима МД-12.
Наступили су и подешелон 72. извиђачко-диверзантског батаљона Специјалне бригаде, чији су припадници наоружани аутоматским пушкама
СКАР, а у оквиру Пројекта 1500 опремљени су новим комплетима заштитне балистичке опреме произвођача „Јумко“ Врање. Наступио је и Батаљон
за противтерористичка дејства наоружан аутоматским пушкама СКАР и
пиштољима ГЛОК, затим подешелон 63. падобранског батаљона Специјалне бригаде чији су припадници опремљени савременим оптоелектронским средствима МОСКИТО и ДСВ-12, затим и припадници другог
подешелона 63. падобранске бригаде, наоружани аутоматским пушкама
Хеклер и Кох и подешелон Командног батаљона Специјалне бригаде.
Уследио је налет групе хеликоптера Гама и хеликоптера Ми-35 са посадама из Руске Федерације. Потом се одвијао налет групе хеликоптера
МУП-а предвођен хеликоптером С-76 Сикорски у пратњи хеликоптера Бел
212 и Газела. Небом изнад Ниша надлетали су и хеликоптери Војске Србије Ми-8, Ми-17, Гама и Газела.
У саставу подешелона артиљеријских јединица продефиловале су топхаубице НОРА 152 мм и топови 130 мм, којима је опремљена Мешовита
артиљеријска бригада. Затим је прошао подешелон Самоходних вишецевних лансера ракета ОГАЊ, артиљеријског ракетног оруђа намењеног за
неутралисање просторних циљева.
У Нишу се могао видети и подешелон 250. ракетне бригаде из састава
РВ и ПВО, са возилима за дотур и постављање ракета на лансирну рампу
ракетног система НЕВА, са ракетама којима су током НАТО агресије 1999.
године оборени авиони Ф-117 и Ф-16, као и возила за превоз и претовар ракета КУБ.
Наступио је подешелон нове генерације артиљеријских оруђа, кога су
чинили оруђа НОРА 155 мм Б-52, која се налази у наоружању јединица Војске Србије и оруђа ШУМАДИЈА и АЛАС, која својим карактеристикама задовољавају захтеве савремених артиљеријских оруђа. На зачељу
подешелона била су логистичка возила за снабдевање оруђа НОРА Б.
Гардисти су наступили са својим чувеним егзирциром који је такође измамио аплаузе грађана.
Уследила су средства из развоја међу којима су командно-извиђачка
оклопна возила, беспилотна летилица ПЕГАЗ и друга.
Авиони ЛАСТА надлетели су ешелоне на нишком булевару, а затим и
авиони Супергалеб Г-4. Небом су, потом, прелетели авиони ОРАО, да би
се у финалном делу параде појавили МИГ-ови 29.
На зачељу моторизованог ешелона моћно је маршовао подешелон са
51 тенком М-84 испред којих је ишао модернизовани тенк Т-72 руске производње са посадом из Оружаних снага Руске Федерације, којим ће у наредном периоду бити опремљене и јединице Војске Србије.
З. П.

