Удружење грађана „ПОДМОРНИЧАР“
Београд,
23. март 2012.

Скупштини града Београда
Комисији за споменике и називе
тргова и улица
Молимо вас да узмете у разматрање предлог Удружења грађана „ПОДМОРНИЧАР” из
Београда – невладине, непрофитне и нестраначке организације да се једној од улица у
Београду додели име:
Улица подморничара Ђорђа Митровића
Образложење:
Ђорђе Митровић је рођен у Београду 11. октобра 1905. где је завршио основну школу и
реалку, а потом је у Дубровнику похађао и завршио Војнопоморску академију 1924–27. и
постао официр. Службовао је на више бродова Краљевске морнарице, али је до правог
изражаја његово знање, умешност и храброст дошло током службе на подморницама у
периоду 1931–41. Био је командант на подморницама "Небојша" 1937–1938 и "Смели"
1938–1940.
У априлском рату 1941. кад је скоро сва флота Морнарице Краљевине Југославије
потонула у расулу земље, посада подморнице "Небојша", обузета идејом о бекству
Савезницима још од краја марта, испловила је из Боке у сусрет Савезницима 16. априла дан уочи пада Боке Которске у руке Италијана.
Био је то врхунски антифашистички и патриотски чин - да се не би служило Силама
осовине. Те вечери Ђорђе Митровић је, иако се налазио на другом радном месту протекле
године, стао на чело храбре посаде подморнице "Небојша и мукотрпним 12-дневним
путовањем кроз минска поља и попришта ратних сукоба довео подморницу у
Александрију и ставио је у службу Савезника.
Овим херојским чином Митровић је завршио подморничку каријеру показавши висок
домет своје професије и патриотизма. После је у Александрији завршио британски
падобрански курс и неко време био укрцан на једном њиховом бојном броду. Крај Другог
светског рата је дочекао као војни изасланик Краљевске владе у Риму.
Одласком у Канаду 1946. кратко је пловио као капетан брода на језеру Онтарио, а потом
радио у једној фирми за производњу оптичких инструмената све до пензионисања 1970.
Исте године се враћа у Југославију да би само шест недеља по повратку, у септембру
умро у Београду, где је и сахрањен.
Београд, 23. Март 2012.

