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едавно је Институт за трансфузиологију и хемобиологију ВМА
званично постао један од пет овлашћених трансфузиолошких
установа, колико ће их бити по новом закону о здравству у Србији. Већ су укључени у IPA програм Европске уније за Србију, а
ускоро и у двогодишњи пројекат, па ће им бити доступни тзв. IPA фондови за опремање најсавременијом опремом. Институту предстоји реорганизација, увођење јединственог информационог система и адаптација лабораторијског простора. О каквим је новинама реч за магазин „Одбрана”
говори проф. др сц. мед. Душан Вучетић, специјалиста трансфузиолог,
научни сарадник који од средине августа 2017. руководи Институтом.
Да српски војник има велико срце у миру, једнако као и у рату, посведочили су старији водник Дарко Трифуновић и десетар Мирослав Потић. Захваљујући њиховој храбрости и присебности сачувана су два живота. Нови број нашег магазина доноси кратке приче о подвизима двојице
припадника Војске Србије, којим су заслужили награде и честитке министра одбране и начелника Генералштаба.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја недавно је објавило листу пројеката који су у оштрој конкуренцији државних факултета аплицирали с 313 предлога. Међу њима је била и Војна академија, која
је својим првим учешћем успела да заузме високо место јер је пројекат
„Иновирање и развој студијског програма Менаџмент у одбрани (МуОИН)” био други међу радовима у области друштвено-хуманистичких наука и 23. на скупној листи. Реч је о раду који ће углавном финансирати Министарство просвете за развој високог образовања, док ће део средстава
обезбедити Војна академија. О људима који су осмислили и реализовали
овај успешан пројекат говори текст наслова – Клик у будућност.
Већ годину дана девојке и младићи служе добровољни војни рок по
новом моделу, проводећи додатна три месеца на обуци у јединицама Војске Србије. У жељи да сазна како су се на нови начин обучавања прилагодили војници и старешине, екипа магазина „Одбрана” завирила је преко
ограде пожаревачке касарне „Генерал Павле Јуришић Штурм”. Том приликом уверили смо се да је радни дан у Центру за обуку Копнене војске
све само не обичан.
За телевизијски прилог „Разумем, није ми тешко”, емитован у емисији „Око” на Јавном сервису, новинарка РТС-а Ана Манојловић освојила је
награду „Иван Марковић”, коју поводом дана куће додељује Медија центар „Одбрана”. Новинарка Радио-телевизије Србије врло добро зна како
изгледа живот војних лица, колики је подвиг иза њих, те колико, због одговорног и захтевног посла који обављају, запостављају своје породице, с
обзиром на то да је расла уз оца пилота хеликоптера. Многи, сматра, нису свесни те жртве. Не само у случају сукоба или рата, каже, већ и у миру,
припадници Војске често држе „главу у торби” и о томе се мора извештавати. Причу о добитници награде „Иван Марковић” и њеном новинарском раду доносимо у рубрици Друштво.
Пажњи читалаца препоручујемо и интервју са редитељем Николом
Лоренцином, чији је старалачки опус крунисан остварењима насталим у
продукцији Војнофилмског центра „Застава филм”. Саговорник нашег магазина говори о, сада већ чувеном, документарцу „Седморица с Дрине” и
младим Италијанима који су вођени Гарибалдијевим идејама дошли у Србију и прикључили се нашој војсци 1914. године. ƒ
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