одбрана

из крУшеВачке каСарне „цар Лазар”
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инистар одбране Александар Вулин разговарао
је у Регионалном центру
АБХО, 9. фебруара, са
учесницима вежбе међународног тима за помоћ и
подршку у случају употребе хемијског оружја и представницима Организације за забрану хемијског оружја
УН (OPCW). Састао се и са градоначелницом Крушевца Јасмином Палуровић и начелником Расинског управног округа Браниславом Весићем, са
којима је обишао Команду за развој
Расинске бригаде и њену спомен-собу, те Центар за обуку логистике.

Упућивање војника на
одслужење војног рока
на три месеца у јединице
Војске Србије растеретило је
професионалне војнике
појединих задатака,
а добровољцима пружило
прилику да осете како
изгледа живот и рад
у јединици

– Изражено је интересовање
многобројних страних армија за обуку њихових припадника у Центру за
обуку АБХО у Крушевцу. Осим што је
најсавременије опремљен, обезбеђује
изузетан стручни и предавачки кадар,
па ће, стога, уз досадашњу улогу, у будућности бити и унапређен новим садржајима и капацитетима – рекао је
министар Вулин.

Да Крушевац и Расински округ
квалитетно сарађују с јединицама Војске Србије на њиховој територији потврдила је градоначелница Палуровић
и истакла да ће се такав тренд наставити и у овој години, јер је народ усмерен на Војску, а њени су припадници
увек на располагању грађанима. Реч је
о квалитетном односу који илуструје
висок одзив на позиве за резерву и
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број оних који добровољно служе војни рок, с једне стране, и редовна помоћ Војске становништву приликом
ванредних ситуација, с друге стране.
О току обуке и плановима, мисији
и намени јединица у Крушевцу министра одбране информисали су команданти Команде за развој Расинске бригаде пуковник Сретен Зафировић,
Центра за обуку логистике пуковник
Драган Љубић, Центра АБХО пуковник
Иван Лазаревић и 246. батаљона АБХО потпуковник Зоран Вукадиновић.
Командант Команде за развој Расинске бригаде истакао је да је гарнизон Крушевац веома специфичан.
– У њему се налазе Команда за
развој Расинске бригаде, 246. батаљон АБХО, оперативна јединица из састава Копнене војске и два центра за
специјалистичку обуку. Команда, пре
свега, врши припрему за мобилизацију Расинске бригаде. Сваке године
имамо све већи број припадника, односно лица које обучавамо. Током
прошле године оспособили смо више
од 350 људи, а за 2018. планирамо да
ко 500 резервиста обнови војничка
знања и вештине. Центар за обуку АБХО, најпознатији када је реч о нашој
међународној војној сарадњи, и ове
године биће носилац Мултинационалне вежбе „Балкански одговор”, на коме се очекује присуство представника
осам земаља и исто толико у улози посматрача. Центар за обуку логистике
је најупосленији у Војсци Србије јер
годишње обучи више од 3.000 припадника. У 246. батаљону се успешно
планира, организује и изводи противнуклеарно, хемијско и биолошко обезбеђење свих јединица Војске – навео
је пуковник Зафировић. ƒ
Владимир ВЈЕШТИЋ

Снимио Јово МАМУЛА

Унапређење обУке
и капацитета
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