Ђаци ових школа у Србији већ две године уче “одбрану”: Надлежни најављују да тај предмет треба

“Основе система одбране Републике Србије” похађаће сви ученици трећег и четвртог
разреда средњих школа, обелоданила су ресорна министарства
Вест да ће ученици трећег и четвртог разреда средњих школа, након 29 година поново
добити факултативни предмет “Основе система одбране Републике Србије” одјекнула је
као бомба. И била би да у Србији нема школа у којима се, према речима њихових
директора, већ две године тај предмет учи.
Са друге стране, стручњаци сматрају да је тај “повратак одбране” могућа припрема за
увођење обавезног војног рока, који надлежни све учесталије најављују, а о чему смо већ
писали.
Вест да ће ученици трећег и четвртог разреда средњих школа, након 29 година поново
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– Одржаваће се на четири часа одељенских старешина и састоји се од 11 тема, где би
10 тема било обрађено теоријски, а једна тема је практична – истакла је она, а
потпуковник Милан Крсмановић из Управе за обавезе одбране Министарства одбране,
објаснио је да директори средњих школа могу да упуте један кратак захтев
територијалном органу и обрате се за помоћ.
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– У том случају, неко у униформи из нашег територијалног органа одлази у школу и тамо
помаже разредним старешинама да изведу наставу. Циљ је научити ђаке о основним
стварима о нашој војсци, о томе како она функционише, како је организована, али не
само то, већ и важним стварима које се тичу традиције и историје наше војске – рекао је
потпуковник Крсмановић и додао да се настава за изводи уз коришћење писаних
материјала, “Power point” презентација, а “Министарство је израдило приручник који могу
да користе и наставници и ученици”.
Припрема за обавезни војни рок
Ову одлуку поздравио је и проф. др Слободан Анђелковић са Факултета за
Међународну политику и безбедност Универзитета Унион “Никола Тесла”, који је за
24седам истакао да је то добра ствар, али само под једним условом.
– Србија се најпре мора определити да ли је или није војно неутрална земља. Уколико
јесте, у том случају је адекватно развијати војни систем, како не бисмо зависили од туђе
помоћи. То би најбоље било регулисати законом или чак референдумом, где би се
друштво изјаснило којој страни припада. Одбрану и заштиту, као предмет и веома
популаран садржај, Србија је имала у време Југославије, све до 1992. године. Иако смо
тада били под комунизмом, нисмо припадали ни Варшавском пакту ни НАТО систему, и
на неки начин одржавали смо неутралност. Слушање предмета у том тренутку било је
адекватно, али сада морамо поставити јасне циљеве – навео је он.
Како каже, пројекат се може схватити и као припрема за евентуално увођење војног
рока, о којем се тренутно такође разматра.
– Уколико је ово припрема за служење војног рока, а најаве надлежних су све
учесталије, подржавам, и сматрам да ширење безбедносне свести на младе људе не
може да шкоди. Сматрам да поред идеје, кључно је дефинисати сам начин спровођења
практичног часа, као и осмишљавање добре корелације са служењем војске – закључио
је он.
Генерације памте ОНО и ДСЗ
Подсећамо, предмет “Општенародна одбрана и друштвена самозаштита”, или како га
генерације памте ОНО и ДСЗ први пут у Србији уведен је 1969. године, а слушали су га
ученици прве и друге године средње школе. Сем теоретског знања, ученици су били у
прилици да се упознају са наоружањем, начином стављања гас маске, а поједини су
имали прилике и да пуцају из пушке на стрелишту. Предмет је укинут 1992. године, а
данас – након 29 година- ученици ће се поново сусрести са истим градивом.
Нисмо добили обавештење
Директор Форума средњих стручних школа Милорад Антић каже за наш портал да
директори образовних установа још нису добили обавештење од Министарства просвете
и да нису упознати када ће ова настава почети да се спроводи у дело.
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