ДОДЕЉЕНЕ СПОМЕНИЦЕ БИВШИМ И
САДАШЊИМ ПРИПАДНИЦИМА 63.
ПАДОБРАНСКЕ БРИГАДЕ
Славна 63. падобранска херојска бригада постала је симбол
отпора НАТО агресији и не само њој. Где год и кад год је било
тешко ту су били падобранци из 63. падобранске бригаде. Мало
земаља може да се похвали таквим јунацима и таквом јединицом.
Непрекинута традиција 63. је нешто што се у војсци познаје,
веома цени и нешто на шта је читав српски народ веома поносан
– изјавио је министар одбране Александар Вулин на уручењу
војних споменица припадницима некадашње 63. падобранске
бригаде поводом 20 година одбране од НАТО агресије на СР
Југославију.
На свечаности, одржаној у нишком Дому Војске, војне споменице
породицама погинулих припадника 63. падобранске бригаде уручио
је министар одбране Александар Вулин, а премештеним
припадницима те бригаде начелник Генералштаба Војске Србије
генерал-потпуковник
Милан
Мојсиловић.
Пензионисаним
припадницима бригаде војно признање уручио је заменик
команданта Здружене оперативне команде генерал-мајор Илија
Тодоров, а припадницима 63. падобранског батаљона признање је
уручио командант Специјалне бригаде бригадни генерал Мирослав
Талијан.
Истичући да је Србија поносна на сваког свог официра и
војника, министар Вулин је рекао да „сви који су учествовали у
одбрани од НАТО агресије заслужују нашу пажњу и поштовање. Они
који су убијени у НАТО агресији заслужују да их се сећамо и да
њихове породице знају да је држава ту и да брине о сваком од
њих“.
”Србија се поноси сваким војником, сваким официром, сваким
полицајцем, свима онима који су одбранили и очували земљу.
Уосталом, ко може да каже где престаје народ, а где почиње

војска. Били смо једно и остаћемо једно. Зато смо слободни” –
поручио је министар Вулин.
Kомандант Специјалне бригаде Копнене војске бригадни генерал
Мирослав Талијан посебно је истакао отпор нашег народа и успех
борбених операција наше Војске, а нарочито њених елитних
састава – 72. специјалне и 63. падобранске бригаде.
Заменик команданта Здружене оперативне команде и ратни
командант 63. падобранске бригаде генерал-мајор Илија Тодоров
рекао је да је војна споменица коју су добили припадници 63.
падобранске бригаде још један доказ да се о њима мисли.
Посебно је битно, нагласио је генерал Тодоров, да се погинули
припадници јединице не забораве, као ни њихове породице и они
који су били рањени.
Свечаности у нишком Дому Војске присуствовали су и државни
секретар Александар Живковић,, Градоначелник Ниша Дарко
Булатовић и Епископ нишке епархије Владика Арсеније.

