Војно-полицијска
„Одбрана слободе“

парада

Поводом Дана победе над фашизмом, на Булевару Николе Тесле,
данас је одржана војно-полицијска парада „Одбрана слободе“.
Државном, војном и полицијском врху, као и великом броју
окупљених грађана приказани су пешадијски, моторизовани и
ваздухопловни ешелони, у којима је ангажовано преко 4.000
припадника војске и МУП-а, око 40 ваздухоплова и око 300
средстава борбених и неборбених возила и система.

Парада је завршена егзерциром Гарде и обраћањем председника
Републике Србије Александра Вучића учесницима.

„Србија је слободна земља и никоме
слобода буде угрожена. На вас смо
Србије, и ваш рад, труд, марљивост,
оцењујем са: врло добро!“, оценио је
војске и полиције.

неће дозволити да њена
поносни, ви сте понос
опремљеност и обученост
Вучић приказ спремности

Одговоран за припрему, организовање и извођење приказа
способности војске и полиције био је командант Копнене војске
генерал-потпуковник Милосав Симовић, а командант приказа био
је бригадни генерал Владета Балтић.

Парада, која је трајала око сат и по времена, почела је

падобранским десантом, који су извели припадници Специјалне
бригаде Војске Србије.

Након њих на дефилеу је наступио пешадијски ешелон, који је
био састављен од 27 подешелона, међу којима су били ветерани
Војске и МУП-а, кадети Војне академије са заставама,
припадници Специјалне антитерористичке јединице, Жандармерије
и батаљона за противтерористичка дејства.
У моторизованом ешелону Булеваром су продефиловали тенкови
М-84, Т-72, борбена возила ЛАЗАР 3, артиљеријска оруђа НОРА
Б-52, АЛАС, ШУМАДИЈА, ОГАЊ и друга борбена и неборбена возила
и системи.
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ДАН ЕВРОПЕ У НИШУ
“Дан Европе, 9. мај, ЕУ инфо кутак и Град Ниш обележили су
заједничком активношћу, пројекционим мапирањем застава
Европске унијеи Републике Србије, 9. маја од 21 сат до поноћи,
на згради Народног позоришта. Фасада позоришта у Нишупостала
је платно за симболично дочаравање синергије и заједничких
напора Републике Србије и Европске уније у приближавању наше
земље заједници европских народа.”

