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олигон „Боровац” претходне недеље био је савршен простор за
увежбавање јединица с циљем повећања интероперабилности
и међусобног разумевања припадника војски партнерских земаља у тактикама, техникама и процедурама приликом реализације задатака у операцијама подршке миру у мултинационалном окружењу. На вежби „Платинасти вук 2018” партнери су практично показали
како се заједнички можемо супротставити тероризму.
Ватрени пламсаји из оруђа, дим и прашина – речи су које, пак, описују завршну вежбу с артиљеријским бојевим гађањем, коју су почетком
јуна извели припадници Првог топовско-хаубичког артиљеријског дивизиона Мешовите артиљеријске бригаде на Интервидовском полигону
„Пасуљанске ливаде”, у оквиру покретног логоровања „Ватрени скок
2018”. Сваке године изводи се нови „скок”, односно троскок јер се мењају три локације, а у новом броју нашег магазина прочитајте по чему је
овај посебан.
„Одбрана” доноси и резултате истраживања о поновном увођењу
обавезног војног рока у Србији, које је обавио Истраживачки центар за
одбрану и безбедност на прес-конференцији којој је присуствовао и државни секретар у Министарству одбране Александар Живковић. Oн je,
коментаришући чињеницу да је већина грађана за враћање редовног војног рока, потврдио да је Министарство одбране упутило иницијативу за
увођење садржаја обуке у школски систем Републике Србије, како би
ученици основних и средњих школа стицали основна знања о систему
одбране, што је, уз обуку резервног састава и остале активности, мера
коју Министарство одбране и Војска Србије предузимају ради јачања
укупне способности грађана за одбрану земље.
Из разговора с пуковником Мичом Бранковићем, начелником
Центра за обуку путем симулација, сазнали смо визију развоја те установе, која је вишеструко оправдала своје постојање, и већ за наредну годину „укључује” планирање и извођење прве вежбе евaлуaције обучености
команди јединицa.
– У блиској будућности следи и реализација пројекта с чијим се развојем већ кренуло – увезивaње свих симулација (конструктивних, виртуелних и живих) под једним „кишобрaном” – истиче пуковник Бранковић и
додаје да је код вежби подржаних рачунарским симулацијама фокус на
достизању циљева обучавања, а не победа у „виртуелном дуелу”, иако је
по природи посла многим комaндaнтимa увек циљ дa победе.
Вашој пажњи препоручујемо и текст о новој хируршкој методи у
лечењу онколошких болесника на ВМА – слободним ALT режњем – која
се у свету сматра златним стандардом за реконструкцију језика и пода
усне дупље, јер обезбеђује минимално оштећење донорске регије, добар естетски и функционални резултат и брз опоравак пацијента.
На страницама „Одбране” можете прочитати и зашто је чешки
музеј Кбели драгуљ ваздухопловне историје, а Спомен-соба Копнене војске у Нишу стециште патриотизма. Специјални прилог у актуелном броју нашег магазина посвећен је 140. годишњици независне Србије. ƒ
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