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4 Ре пу бли ка Ср би ја и Град Бе о град ове го ди не обе ле жа ва ју два ве ли ка ју би ле ја – 70 го -
ди на од осло бо ђе ња Бе о гра да у Дру гом свет ском ра ту и 100 го ди на од по чет ка Пр вог

свет ског ра та.
Ср би ја је и у Пр вом и у Дру гом свет ском ра ту би ла на стра ни на пред них и сло бо дар ских

иде ја и вред но сти, на стра ни прав де и сло бо де, иза шав ши из оба ра та као зе мља по бед ни ца,
уз ве ли ке људ ске и ма те ри јал не гу бит ке.

Ми се да нас с по но сом се ћа мо на ше хра бре и хе рој ске про шло сти и чу ва мо спо мен на бе -
смрт на де ла на ших пре да ка ко ји су се бо ри ли у оба свет ска ра та.

Осим ни за кул тур но-умет нич ких, ко ме мо ра тив них, на уч них и дру гих при год них до га ђа ја
ко јим на ша др жа ва обе ле жа ва ове зна чај не го ди шњи це, Ми ни стар ство од бра не и Вој ска
Ср би је ор га ни зу ју вој ну па ра ду „Бе о град 2014”, под сло га ном „Ко рак по бед ни ка”.
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Београдска операција

Бе о град ска опе ра ци ја пред ста вља јед ну од нај ве ћих и нај зна чај ни јих би та ка
на Бал ка ну у Дру гом свет ском ра ту. Во ђе на је од 11. до 22. ок то бра 1944.

го ди не и у њој је по ги ну ло 20.000 љу ди. 
Не мач ке оку па ци о не сна ге има ле су 15.000 по ги ну лих при пад ни ка, а бли зу 9.000

је за ро бље но. Пр ва ар миј ска гру па НОВЈ има ла је око 3.000 по ги ну лих и 4.000 ра -
ње них, а Че твр ти кор пус Цр ве не ар ми је из гу био је 960 вој ни ка и офи ци ра.

У вре ме ка да је Цр ве на ар ми ја по ра зи ла Ру му ни ју и Бу гар ску и из би ла на ју го -
сло вен ску гра ни цу, 6. сеп тем бра 1944, осам пар ти зан ских ди ви зи ја на пре до ва ло
је из Сан џа ка, пре ко за пад не и цен трал не Ср би је, ка се ве ру и Бе о гра ду. При пад -
ни ци НОВЈ и Цр ве не ар ми је из са ста ва Тре ћег укра јин ског фрон та сре ли су се 11.
ок то бра ују тру на ле вој оба ли Мо ра ве и за јед но кре ну ли у бит ку за Бе о град, ко ја
је во ђе на у три ета пе.

У бор ба ма су уче ство ва ли Пр ва ар миј ска гру па НОВЈ, ко јом је ко ман до вао ге не -
рал Пе ко Дап че вић и 12. удар ни кор пус са ге не ра лом Да ни лом Ле ки ћем на че лу, док
су сна ге Цр ве не ар ми је би ле под ко ма дом ге не ра ла Вла ди мир Ива но ви ча Жда но ва.
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Око 80.000 при пад ни ка на -
ше и со вјет ске ар ми је 11 да на
во ди ло је те шке бор бе са око
55.000 при пад ни ка не мач ке ар -
миј ске гру пе „Шу ма ди ја”, ко -
јом је ко ман до вао ге не рал Ханс
Фел бер.

У бор ба ма во ђе ним до 14.
ок то бра је ди ни це НОВЈ са вла -
да ле су от пор Не ма ца на при -
ла зи ма Бе о гра ду и из би ле на
пе ри фе ри ју гра да. Осво ји ле су
до бро утвр ђе ни Обре но вац и
про ду жи ле ка Бе о гра ду, до
Жар ко ва и Чу ка ри це. С дру ге
стра не, ју го сло вен ске сна ге и
Ру си за јед нич ки су осло бо ди ли
То по лу и Мла де но вац, да би у
но ћи из ме ђу 13. и 14. ок то бра
за у зе ли Ава лу, по след ње не -
мач ко спољ но упо ри ште.

ВОЈНA ПАРАДA•КОРАК ПОБЕДНИКА•
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Офан зи ва за осло ба ђа ње са мог гра да, ко ји је из ну тра био ми ни ран, за по че ла је
14. ок то бра и до кра ја су во ђе не те шке улич не бор бе.

Не мач ке сна ге на сто ја ле су гр че ви то да се одр же, по што је не мач ка ко ман да
од лу чи ла да Ср би ју и Бе о град бра ни по сва ку це ну ра ди из вла че ња око 300.000
вој ни ка Ар ми је „Е” из Грч ке.

Пр вог да на и то ком но ћи у же сто ким бор ба ма за у зе ти су Ба њич ки вис, Де ди ње
и Топ чи дер, а осло бо ди о ци су сти гли до са мог цен тра. Исто вре ме но, 15. ок то бра
спре чен је по ку шај про до ра не мач ких по ја ча ња из По жа рев ца у Бе о град.

Сле де ће ве че ри сти гли су до згра де На род ног по зо ри шта и угла ули ца Кра ља
Ми ла на и Кне за Ми ло ша, 17. ок то бра за у зе та је Игу ма но ва па ла та, а су тра дан и
На род но по зо ри ште.

По след ња ета па осло ба ђа ња гра да по че ла је 18. ок то бра, ка да је уни ште но не -
ко ли ко хи ља да не мач ких вој ни ка на под руч ју Ава ле и код Вр чи на. У са мом гра ду
по себ но кр ва ве бор бе во ђе не су 19. ок то бра код Же ле знич ког му зе ја и хо те ла
„Мо сква”. Тог да на осло бо ђе не су и згра де Упра ве гра да, Ми ни стар ство са о бра -
ћа ја и Же ле знич ка ста ни ца, а пре о ста ле не мач ке је ди ни це са би је не су на Ка ле мег -
дан и уско под руч је око Сав ског мо ста.

У но ћи 19/20. ок то бра за у зе та је згра да „Ал ба ни ја”, у то вре ме нај ви ша у Бе о -
гра ду. Бо рац Мла ден Пе тро вић је, ри зи ку ју ћи жи вот, на згра ди ис та као тро бој ку
с цр ве ном пе то кра ком.

ВОЈНA ПАРАДA•КОРАК ПОБЕДНИКА•
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Бе о град ском опе ра ци јом окон ча на је 1.287 да на ду га не мач ка оку па ци ја, ство -
ре на ве ли ка осло бо ђе на те ри то ри ја и оне мо гу ће но по вла че ње гру пе „Е” не мач ке
ар ми је из Грч ке нај кра ћим прав цем, што је би ло од ве ли ког зна ча ја за да ље бор -
бе у Ју го сла ви ји, али и за ју жно кри ло Цр ве не ар ми је у да љим опе ра ци ја ма за слом
Вер мах та.

На Гро бљу осло бо ди ла ца Бе о гра да по чи ва 961 бо рац Цр ве не ар ми је и 2.994
при пад ни ка НОВЈ, а ве ћи на је (2.092) у за јед нич кој гроб ни ци.

Ру ски ге не ра ли Жда нов и Бир ју зов, ко ји су уче ство ва ли у осло ба ђа њу Бе о гра да,
ни су по ги ну ли у бор би, али су, на жа лост, у Бе о гра ду оста ви ли жи вот. По ги ну ли су
20. ок то бра 1964. го ди не, ка да је по ки шном и ма гло ви том вре ме ну њи хов ави он уда -
рио у Ава лу при ли ком до ла ска на про сла ву го ди шњи це осло бо ђе ња пре сто ни це.

ВОЈНA ПАРАДA•КОРАК ПОБЕДНИКА•
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Генерал-пуковник Пеко Дапчевић

Рођен је 25. јуна 1913. године у селу Љуботиње
код Цетиња, а умро 1999. године у Београду.

Члан КПЈ постао је 1933, а од 1936. до 1937. го-
дине био је члан Среског и Окружног комитета КПЈ
за Цетиње. На Правном факултету у Београду био
је истакнути револуционар.

У Шпанском грађанском рату (1937–1939) оба-
вљао је дужности од борца до команданта батаљо-
на у интернационалним и републиканским једини-
цама и напредовао до чина капетана.

У НОР-у је од 1941. године. Био је командант
Ловћенског народноослободилачког партизанског
одреда, Главног штаба народноослободилачких пар-
тизанских одреда Црне Горе и Боке, Четврте про-
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летерске црногорске бригаде, Друге пролетерске дивизије, Другог ударног корпуса, Прве
армијске групе и Прве југословенске армије. Био је члан Врховног штаба НОВ и ПОЈ и већ-
ник АВНОЈ-а.

После рата командовао је Четвртом армијом, а затим је у СССР-у похађао Вишу војну ака-
демију „К. Ј. Ворошилов“ (1946–1948). До 8. маја 1949. био је главни инспектор Југословен-
ске армије.

Од 1953. до 1955. године био је начелник Генералштаба ЈНА.
У чин генерал-мајора унапређен је 1. марта 1943, генерал-лајтнанта 1. новембра 1943, а

генерал-пуковника 1947. године. У резерву је преведен 29. априла 1955, од када је обављао
високе дужности: био је члан Савезног извршног већа, савезни секретар за саобраћај и ве-
зе, амбасадор СФРЈ у Грчкој, потпредседник Савезне скупштине, члан Савета Федерације
и др.

Одликован је Орденом народног хероја, Орденом ратне заставе, Орденом партизанске
звезде са златним венцем, Орденом Кутузова првог реда, Орденом Суворова првог реда и
многим другим.

Поводом обележавања 70. годишњице ослобођења Београда, одлуком Градске скупшти-
не Београда део Кумодрашке улице у општини Вождовац од 18. септембра 2014. носи име
Булевар Пека Дапчевића.

ВОЈНA ПАРАДA•КОРАК ПОБЕДНИКА•
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Генерал-пуковник Владимир Жданов

Рођен је 29. априла 1902. године у Кијеву, у
Украјини. У Црвену армију ступио је као до-

бровољац, учествовао у завршним биткама грађан-
ског рата. Завршивши пешадијску школу, стекао је
велико искуство у командовању. У Комунистичку
партију Совјетског Савеза примљен је 1941. године.

У време Великог отаџбинског рата Совјетског Са-
веза против нацистичке Немачке и њених савезни-
ка, био је начелник штаба, а затим командант 4.
гардијског механизованог корпуса. Организаторске
способности показао је у Стаљинградској бици, у
борбама на југу Украјине, у Јашко-кишњевској опе-
рацији, која је совјетским трупама отворила пут на
Балкан. Генерал Жданов учествовао је у ослобође-
њу Бугарске и Мађарске од Немаца.

У време Београдске операције, октобра 1944. го-
дине, тенкисти 4. гардијског механизованог корпу-

ВОЈНA ПАРАДA•КОРАК ПОБЕДНИКА•
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са, којим је командовао Жданов, борили су се заједно са борцима Народноослободилачке
војске Југославије.

Одликован је с два ордена Лењина, три ордена Црвене заставе, Орденом Суворова пр-
вог реда, два ордена Суворова другог реда, Орденом Црвене звезде и многим медаљама Со-
вјетског Савеза. За Хероја Совјетског Савеза проглашен је 13. септембра 1944. године.

За заслуге у борби против заједничког непријатеља и допринос ослобођењу Београда и
других подручја Југославије, гардијски генерал-лајтант тенковских јединица Црвене армије

Владимир Иванович Жданов одликован је 20. октобра 1944. Орденом на-
родног хероја Југославије.

У послератним годинама Жданов је завршио, с одличним успехом,
Војну академију Генералштаба и заузимао одговорне командне по-

ложаје у Црвеној армији.
Пошавши, као члан совјетске војне делегације, на прославу

двадесетогодишњице ослобођења Београда, 19. октобра 1964.
године, генерал-пуковник Владимир Иванович Жданов изгубио
је живот у авионској несрећи на Авали.

На месту погибије војној делегацији је подигнут споменик.

ВОЈНA ПАРАДA•КОРАК ПОБЕДНИКА•
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Ау стро у гар ском об ја вом ра та Ср би ји, 28.

ју ла 1914. го ди не, за по чео је Пр ви свет-
ски рат, до та да нај ве ћи ору жа ни су коб у исто -
ри ји, у ко ме је уче ство ва ло ви ше од 30 др жа ва,
са око 1,5 ми ли јар ди ста нов ни ка, што је та да чи -
ни ло 3/4 ста нов ни штва све та. Ср би ја је са сво -
јих око 4.500.000 ста нов ни ка, те ри то ри јал но и
по еко ном ској мо ћи, би ла је дан од нај ма њих уче -
сни ка у ра ту. И по ред то га, на по чет ку ра та мо -
би ли са ла је око 400.000 љу ди, да би до ње го вог
за вр шет ка кроз не ки об лик вој не оба ве зе био
об у хва ћен огро ман број срп ских гра ђа на.

Ср би ја је у рат ушла ре ше на да бра ни пра во
на соп стве но по сто ја ње и де мо крат ске те ко ви -
не свог дру штве ног уре ђе ња. У ра ту је ста ја ла
иза на пред них иде ја то га вре ме на, ко је су по сле
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ра та Дру штву на ро да по слу жи ле као пр ва сте пе ни ца ка из град њи пра вед ни јих од но са ме ђу
на ро ди ма и др жа ва ма све та.

Са от по чи ња њем рат них деј ста ва срп ско ра ти ште је, ако има мо у ви ду фран цу ско-не мач -
ки ко ло сал ни су дар на Вер де ну и број вој ни ка ан га жо ван на Ис точ ном фрон ту, би ло од спо -
ред ног зна ча ја. Ме ђу тим, срп ска по бе да на Це ру 1914. го ди не би ла je и пр ва са ве знич ка по -

ВОЈНA ПАРАДA•КОРАК ПОБЕДНИКА•
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бе да у ра ту. Кре ди би ли тет Ср би је у ме ђу на род ним од но си ма на ро чи то су по ве ћа -
ли ро вов ски рат на Дри ни и по бе да у Ко лу бар ској би ци, а сла вом овен ча не срп ске
вој ско во ђе у бит ка ма на Це ру и Ко лу ба ри до би ли су вој вод ска зва ња. 

На кон офан зи ве удру же них ар ми ја Не мач ке и Ау стро у гар ске на Ср би ју кра јем
1915. и на па да Бу гар ске без об ја ве ра та, срп ска др жав на те ри то ри ја је оку пи ра -
на, а вој ска и вла да, уз ма сов на стра да ња, по вла чи ле су се пре ко Ал ба ни је на Крф.

На те ри то ри ји Грч ке срп ска вој ска се опо ра ви ла и ре ор га ни зо ва ла, а по том је
упу ће на на Со лун ски фронт. По сле те шких бор би, ко је су по че ле 1916. го -
ди не Гор ни чев ском бит ком и Бит ком на Кај мак ча ла ну, срп ска вој -
ска од и гра ла је од лу чу ју ћу уло гу у про бо ју Со лун ског фрон та, у
сеп тем бру 1918. го ди не.

Пр ви свет ски рат у уни фор му је обу као ви ше од 70 ми ли -
о на љу ди ши ром на ше пла не те, од нео ми ли о не људ ских
жи во та, ис пи сао не ке од нај слав ни јих и нај кр ва ви јих стра -
ни ца исто ри је чо ве чан ства и озна чио крај јед не епо хе. У
ра ту су не ста ла моћ на цар ства: Ау стро у гар ска, Осман ско
цар ство и цар ска Ру си ја, а Не мач ка је би ла по ра же на. Као
ве ли ке си ле по бед ни це из ра та су иза шле Фран цу ска и
Ве ли ка Бри та ни ја, ко је су ми ров ним уго во ри ма у Вер са ју
по ста ле га рант но вог ме ђу на род ног по рет ка. Ста тус ве ли ке

ВОЈНA ПАРАДA•КОРАК ПОБЕДНИКА•
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си ле по бед ни це при па да и Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма, ко је су ка сни је ушле у рат
(1917) и са чу ва ле сво је ре сур се јер се рат ни је во дио на њи хо вој те ри то ри ји.

Ср би ја је од и гра ла кључ ну уло гу у осло ба ђа њу ју жно сло вен ских на ро да ко ји су до Пр вог
свет ског ра та би ли под Ау стро у гар ском. Сво ју др жав ност не се бич но је по да ри ла но вој др -
жа ви – Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца (ка сни је Кра ље ви ни Ју го сла ви ји). Це на уче шћа
у ра ту би ла је за Ср би ју из у зет но ви со ка. Срп ска вој ска је из гу би ла око 371.000 офи ци ра,
под о фи ци ра и вој ни ка, укљу чу ју ћи и око 114.000 те шких ра ње ни ка и трај но оне спо со бље -
них ли ца. Зе мља је 1915. го ди не би ла из ло же на и епи де ми ји ти фу са, ко ја је од не ла око
196.000 жр та ва. Део ци вил ног ста нов ни штва по стра дао је од ре пре са ли ја оку па то ра, та ко
да је у Ср би ји до кра ја ра та 58.000 де це оста ло без оба ро ди те ља.

То ме тре ба до да ти и ци вил не жр тве ме ђу ау стро у гар ским ста нов ни штвом срп ске на ци о -
нал но сти, ко је је стра да ло у по гро ми ма и ин тер на ци ја ма, као и оне Ср бе ко ји су као ау стро -
у гар ски вој ни ци па ли на фрон то ви ма и убро ја ни у жр тве Хаб збур шке мо нар хи је. Про це не о
укуп ном бро ју срп ских жр та ва у Ве ли ком ра ту кре ћу се од око 800.000 до 1.250.000 по ги ну -
лих и умр лих, што је у од но су на број ност по пу ла ци је нај ве ћи про це нат стра да лих.

ВОЈНA ПАРАДA•КОРАК ПОБЕДНИКА•
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• Долазак председника Републике Србије и председника Руске Федерације
• Почасна паљба
• Химна Републике Србије
• Говор председника Републике Србије
• Говор председника Руске Федерације
• Предаја рапорта команданта војне параде
• Падобрански скок – десант
• Дефиле пешадијског ешелона
• Егзерцир Гарде
• Дефиле бродова Речне флотиле
• Дефиле моторизованог ешелона
• Дефиле ваздухопловног ешелона
• Летачки програм Акро-групе „Стрижи”
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Командант војне параде

Команда војне параде

Команданти састава оперативног 
и тактичког нивоа

Заставни вод

Пешадијски ешелон
– Подешелон ратних застава
– Подешелон бригада Копнене војске 
– Подешелон Команде за обуку
– Подешелон Ваздухопловства и ПВО
– Подешелон Речне флотиле 
– Подешелон јединица војне полиције
– Подешелон Специјалне бригаде
– Подешелон декларисаних јединица
– Подешелон Војне академије и
– Подешелон Гарде

Моторизовани ешелон
– Подешелон специјалних снага 
– Подешелон Бригаде везе 
– Подешелон јединица 

артиљеријско-ракетних јединица за ПВД
– Подешелон ракетних јединица за ПВД
– Подешелон СВЛР 128 mm „огањ“
– Подешелон топ-хаубица 152 mm „нора“
– Подешелон моторних возила високе про-

ходности „Хамви”
– Подешелон возила полицијских борбених
– Подешелон противоклопног 

артиљеријског оруђа ПОЛО М-83 
– Подешелон инжињеријских јединица
– Подешелон средстава Војнотехничког ин-

ститута и ЈП „Југоимпорт – СДПР” 
– Подешелон борбених возила пешадије

БВП-М80А
– Подешелон тенкова М-84
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Ваздухопловни ешелон
– Први налет: група хеликоптера 

за падобрански десант
– Други налет: група авиона „миг-29“
– Трећи налет: група авиона „миг-21“
– Четврти налет: група авиона „орао“
– Пети налет: група авиона „Г-4“
– Шести налет: група авиона „Ан-26“
– Седми налет: група авиона „ласта“
– Осми налет: групе хеликоптера 

(транспортни, борбени и опште намене)
– Девети налет: група авиона борбене

авијације
– Налет Акро-групе „Стрижи“
Ешелон пловних објеката Речне флотиле
– Речни патролни чамац (РПЧ-111)
– Брод посебне намене „Козара” (БПН-30)

– Речна станица за размагнетисање бродова
„Шабац” (РСРБ-36)

– Група речних миноловаца 
(РМЛ-341, РМЛ-332, РМЛ-336 и РМЛ-335)

– Група десантних јуришних чамаца 
(ДЈЧ-411, ДЈЧ-412 и ДЈЧ-413),

– Група речних патролних чамаца 
(РПЧ-22, РПЧ-213, РПЧ-214 и РПЧ-216)

Падобрански десант (30 падобранаца)
Почасна чета Гарде за дочек председника
Републике Србије
Репрезентативни оркестар Гарде 
и војни оркестар КоВ
Почасна артиљеријска јединица Гарде 
за почасну артиљеријску паљбу (6 оруђа)

ВОЈНA ПАРАДA•КОРАК ПОБЕДНИКА•
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Командант параде генерал Љубиша Диковић,
начелник Генералштаба Војске Србије

Заменик команданта параде генерал-мајор
Војин Ч. Јондић, начелник Управе 
за оперативне послове (Ј-3) Генералштаба
Војске Србије

Помоћник команданта за пешадијски ешелон
генерал-мајор Милосав Симовић, заменик
команданта Копнене војске

Помоћник команданта за припрему 
и уређење простора реализације параде 
генерал-мајор Млађен Нишевић, заменик
команданта Команде за обуку

Помоћник команданта параде 
за моторизовани ешелон Копнене војске
бригадни генерал Желимир Глишовић, 
командант Треће бригаде Копнене војске

Помоћник команданта 
за ваздухопловни ешелон
бригадни генерал Предраг Бандић, 
командант 204. ваздухопловне бригаде

Помоћник команданта за моторизовани 
ешелон Ваздухопловства и ПВО
бригадни генерал Душко Жарковић, 
командант 250. ракетне бригаде за ПВД

Помоћник команданта 
за ешелон пловних објеката Речне флотиле
пуковник Андрија Андрић, 
командант Речне флотиле

Помоћник команданта 
за логистичку подршку
бригадни генерал Жељко Нинковић, 
начелник Управе за логистику (Ј-4) 
Генералштаба Војске Србије
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Помоћник команданта за телекомуника-
ционо-информатичко обезбеђење бригадни
генерал Предраг Симовић, начелник Управе
за телекомуникације и информатику (Ј-6) 
Генералштаба Војске Србије

Помоћник команданта
бригадни генерал Славољуб Дабић, 
заступник директора 
Војнообавештајне агенције

Помоћник команданта
бригадни генерал Петар Цветковић, 
заступник директора 
Војнобезбедносне агенције

Помоћник команданта за односе са јавношћу
пуковник Петар Бошковић, 
начелник Управе за односе са јавношћу 
Министарства одбране

Помоћник команданта за протокол
пуковник Горан Петровић, шеф Протокола
Министарства одбране

Помоћник команданта за оперативне 
и опште послове пуковник Сретен Егерић,
начелник Одељења за оперативне 

и функционалне способности Војске 
и контроле, Управа за оперативне послове 
(Ј-3) Генералштаба Војске Србије

Помоћник команданта параде 
за цивилно-војну сарадњу
пуковник Звонимир Пешић, 
начелник Одељења за цивилно-војну 
сарадњу (Ј-9) Генералштаба Војске Србије

Помоћник команданта 
за војнополицијске послове
пуковник Милко Цепера, начелник Одељења
за функционалне способности и безбедносну
заштиту, Управа војне полиције

Помоћник команданта параде за морал 
потпуковник Срећко Кузмановић, начелник
Одсека за морал, Управа за људске ресурсе
(Ј-1) Генералштаба Војске Србије

Помоћник команданта 
за финансијске послове
потпуковник Степан Вуковић, 
начелник одсека у Одељењу 
за финансије (Ј-8) Генералштаба Војске
Србије
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Усрп ској вој сци кра јем
19. и по чет ком 20. ве -

ка вој не па ра де одр жа ва ле
су се на Ба њич ком ви су по -
сле ма не ва ра, као и у Топ -
чи де ру по во дом ве ли ких
пра зни ка.

По ве ли чи ни и зна ча ју
по себ но се из два ја вој на
па ра да одр жа на 1904. го -
ди не у Бе о гра ду, по во дом
кру ни са ња кра ља Пе тра I
Ка ра ђор ђе ви ћа.

Вој не па ра де Ју го сло вен -
ске на род не ар ми је одр жа -
ва не су нај ви ше у пе ри о ду

27
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од 1945. до 1960. го ди не и то нај че -
шће 1. ма ја, за Дан ра да или 9. ма ја,
за Дан по бе де над фа ши змом.

Осим ових цен трал них па ра да, нај -
че шће у Бе о гра ду, па ра де су одр жа -
ва не и у глав ним гра до ви ма оста лих
ре пу бли ка, као и у дру гим ме сти ма,
за го ди шњи цу осло бо ђе ња ме ста или
по сле за вр шет ка ма не ва ра.

Из еко ном ских раз ло га, 1965. го -
ди не од ре ђе но је да се па ра де одр -
жа ва ју сва ке пе те го ди не по во дом 9.
ма ја – Да на по бе де.

Од 1965. до 1985. го ди не одр жа не
су све га че ти ри па ра де:

– 1970. го ди не у Бе о гра ду, по во -
дом 25. го ди шњи це по бе де над
фа ши змом;

– 1971. го ди не у Кар лов цу, по во -
дом за вр шет ка ма не вра „Сло бо -
да 71”;

ВОЈНA ПАРАДA•КОРАК ПОБЕДНИКА•
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– 1972. го ди не све ча ни де фи ле Ју го сло вен ске рат не мор на ри це, по во дом за -
вр шет ка здру же не так тич ке ве жбе „Под го ра 72”;

– 1975. го ди не у Бе о гра ду, по во дом 30. го ди шњи це по бе де над фа ши змом и
– 1985. го ди не у Бе о гра ду, по во дом 40. го ди шњи це по бе де над фа ши змом.

На вој ној па ра ди одр жа ној у Бе о гра ду 9. ма ја 1985. го ди не, по во дом Да на по -

ВОЈНA ПАРАДA•КОРАК ПОБЕДНИКА•
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бе де, про де фи ло ва ли су
тен ко ви М-84, са мо ход ни
про тив а ви он ски то по ви од
20 и 30 mm, „гво зди ке”,
но ва сред ства ин же ње ри -
је и ве зе, ар ти ље риј ска
ору ђа од 122 и 152 mm,
са мо ход ни ра кет ни ба цач
„огањ”, са мо ход ни ра кет -
ни си стем оба ла –мо ре, са -
мо ход ни ра кет ни си стем
ПВО „куб”, ра зна не бор -
бе на во зи ла... У ва зду ху су
би ли до ма ћи лов ци-бом -
бар де ри „орао”, школ ско-
бор бе ни ави о ни „су пер га -
леб”, лов ци „МиГ-21”, хе -
ли коп те ри „га зе ла”, тран -
спорт ни хе ли коп те ри „Ми-
8”...

ВОЈНA ПАРАДA•КОРАК ПОБЕДНИКА•






