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75 година од ослобођења Београда 1944. године

ЗАСТАВЕ СЛОБОДЕ
ГРАДА ХЕРОЈА

ФОТОРЕПОРТАЖА

На челу ешелона биле су заставе јединица НОВЈ и Војске Србије
које су пронели кадети Војне академије

Формација домаћих авиона ,,Орао“

Приказ способности Војске Србије „Слобода 2019“

БРАНИОЦИ МИРА

Оклопљено борбено возило ,,Лазар 3“ уведено је у наоружање ВС

Хеликоптери ,,Ми-35“ познатији као ,,летећи тенкови“

Пред очима
јавности
демонстрирана
је борба против
терориста
Модернизована варијанта вишецевних бацача ракета

Приказу способности ВС са дефилеом присуствовали су председник
Србије Александар Вучић, председник премијер Русије Дмитриј
Медведев, члан председништва БиХ Милорад Додик и многи други
високи гости

Н
Војници КоВ приказали су савремена оптоелектронска и
друга средства по пројекту ,,1500 +“

Оруђа наоружана ракетним системима земља-земља

а аеродрому „Пуковник-пилот
Миленко Павловић” у Батајници, поводом обележавања
75 година од ослобођења Београда у Другом светском рату 19. октобра
одржан
је
приказ
способности Војске Србије „Слобода 2019”. Приказу су присуствовали председник Републике
Србије Александар Вучић, председник Владе Руске Федерације
Дмитриј Медведев, српски члан
Председништва Босне и Херцеговине Милорад Додик, државни и
војни врх Републике Србије, представници, МУП-а, БИА, дипломатског и војно-дипломатског кора,
верских заједница, многобројни
гости и грађани.
Како је изјавио министар одбране Александар Вулин приказ оперативних способности Војске
Србије је показао да смо после 75
година од ослобађања Београда
кадри да бранимо и одбранимо
земљу и њену слободу.
Пред високим званичницима и
пред најширом јавношћу предста-

вљене су способности дела јединица ВС које су опремљене према „Пројекту 1500+” и донираним
средствима ратне технике из Руске Федерације, уз свечани дефиле јединица и средстава која су
развили стручњаци из одбрамбене индустрије Србије. Учествовало је више од 2.400 припадника
Војске Србије, 100 борбених и неборбених возила и система и 25
ваздухоплова.
У првом делу програма изведено је неколико интегрисаних вежби у малом. Приказана је
оспособљеност дела јединица наше војске за извођење противтерористичке операције, борбеног
трагања и спасавања, ваздухопловне ватрене подршке јединицама Копнене војске и заштите
снага.
У односу на приказ изведен 8.
маја у Нишу, поводом Дана победе, Војска Србије је опремљена
са још три хеликоптера MI-17B5 и
два хеликоптера H- 145 M, десет
оклопно-извиђачких
возила

БРДМ-2МС и читавом гамом
средстава ратне технике из производних погона наше одбрамбене индустрије.
На релативно малом простору
могло је да се види дејство специјалних тимова, оклопних борбених возила „Лазар-3“, „Хамви”
возила,
оклопно-извиђачких
аутомобила „БРДМ-2МС“, полицијских борбених ВПБ М-86, беспосадне самоходне платформе
„Мали Милош“ и хеликоптера
„Газела“, као и десант противтерористичког тима техником брзог
спуштања из хеликоптера Ми-8.
Високо оспособљене и добро
опремљене снаге Специјалне
бригаде и РВ и ПВО, у тактичким
поступцима борбеног трагања и
спасавања, демонстрирале су
ватрено дејство снага ловачкобомбардерске авијације и борбених хеликоптера. Летели су
авиони „Супергалеб Г-4“ и
„Орао“, хеликоптери „Ми-17“,„Х145М“ и „Гама“. На аеродрому су
били и авиони Ми-35 руске производње, познатијим по кодификацији ,,летећи тенкови“, чија ће
четири апарата бити испоручена
Војсци Србије почетком идуће године. Ваздушну борбу дочарали
су на авионима „МиГ-29“ најмлађи пилоти који су преобуку завршили 2018. а напредну обуку
током 2019. године у Руској Федерацији.
У свечаном дефилеу учество-

Обраћање председника
РС Александра Вучића

САЧУВАЋЕМО СВОЈУ
ЗЕМЉУ, НЕБО
И ЉУДЕ

Председник Републике Србије Александар Вучић приказ
способности, вежбу, труд и рад
оценио је оценом „врло добро“.
- Желим да вам захвалим за
све што чините за своју земљу,
да вам честитам Дан ослобођења Београда од фашиста, да
увек штитимо наше слободарске вредности и традиције и посебно, драги ветерани и ви који
сте и данас у строју, а који сте
пре 20 година бранили Србију,
желим да вам кажем велико
хвала за све што сте учинили за
нашу отаџбину. Хвала вам драги војници, хвала вам драги
пријатељи за ово оружје и оруђе којег сваког дана имамо све
више и све модерније. Србија
ће наставити да штити своју
слободарску традицију, умећемо сами да сачувамо своје небо, своју земљу и своје људе.
Живела слободна и независна
Србија - поручио је председник
Вучић.
вали су пешадијски, моторизовани и ваздухопловни ешелон.
Стајанком батајничког аеродрома продефиловали су подеше-

Самоходне хаубице типа ,,Нора“
лони кадета Војне академије, који су носили пуковске и заставе
из Народноослободилачке борбе
- јединица НОВЈ и Црвене армије које су учествовале у ослобађању
Београда,
затим
подешелони војних ветерана,
припадници бригада Копнене
војске, Специјалне бригаде, Војне полиције, а и војници на добровољном служењу војног рока
генерације „септембар 2019”.
Подешелон војних ветерана
предводио је бригадни генерал
Стојан Коњиковац, учесник Битке на Паштрику. У строју су били
и ратници у сукобима од 1991. до
1999. године. Они су штедро награђени аплаузом док су пролазили крај свечане трибине. На
крају манифестације међу ветеране је дошао и председник
Александар Вучић који се руковао са њима честитао им на наступу, захвалио што су се
одазвали на позив државе, рекавши још да је Србија поносна
на њих и да држава мора да поштује и чини свима онима који су,
када је требало, стали на браник
отаџбине. У подешелон ветерана дошли су и честитали им на
складном и увежбаном дефилеу
министар одбране Александар
Вулин, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања Зоран Ђорђевић, генерал-потпуковник Милосав Симовић, генерал у пензији Љубиша

Диковић и многи други.
У моторизованом ешелону, у
коме су била возила и средства
ратне технике на употреби у јединицама Војске Србије и она у
развоју, стајанком аеродрома
продефиловала су специјална
вишенаменска возила „Хамер“,
вишенаменских оклопних борбених возила „Лазар-3”, вишенаменска оклопна возила „Милош”,
нова теренска возила „Застава”,
а и возила „ВПБ М-86“. Представљене су и даљински управљане
беспосадне
земаљске
платформе „Мали Милош”, беспилотна летелица „Врабац”, борбени, извиђачки и ометачки
дронови, затим самоходни топови хаубице 155 мм „НОРА“ Б52
М15, самоходна хаубица „Александар“, а ту су биле и универзална покретна артиљеријска
рачунарска станица (Упарс) и
модификовани преносни ракетни
систем ПВО „Игла”.
Гости и гледаоци су могли да
виде модернизовани вишецевни
бацач ракета „Огањ дигитални“,
самоходно вишецевно лансирно
оруђе „Шумадија”, самоходни вишецевни ракетни систем „Тамнава“ намењен за ватрену подршку
јединица Копнене војске, систем
„Пасарс“ и радарски систем „Жирафа“. Простор нам не дозвољава да поменемо палету личног
наоружања и опреме војника по
пројекту ,,1500+“.

