у фокусу

ПРИМОПРЕДАЈА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА
ГЕНЕРАЛШТАБА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

ВОЈНИК СЕ РАЂА,
ВОЈНИК СЕ НЕ ПОСТАЈЕ
Генерал Мојсиловић, као и сви ми,
следиће политику врховног команданта,
политику војне неутралности, очувања
интереса Србије и српског народа,
политику заштите српског народа без
обзира где он живи, политику снажне
и моћне Србије која зна где су јој
интереси и која је за њих спремна
да се бори

П
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оводом уручења указа председника Републике
Србије и примопредаје дужности начелника Генералштаба Војске Србије, у Великој ратној сали старог Генералштаба у Београду 18. септембра одржана је свечаност у присуству министра одбране Александра Вулина.
После свечаног дочека министра одбране и интонирања химне Републике Србије, прочитани су и уручени укази
председника Србије о престанку професионалне војне службе генералу Љубиши Диковићу и постављењу на дужност
начелника Генералштаба Војске Србије генерал-потпуковника Милана Мојсиловића, као и укази о постављењима и
унапређењима официра Војске Србије.
Министар Вулин честитао је, у име председника Републике, свим унапређеним и новопостављеним официрима и
старешинама који на лични захтев напуштају професионалну војну службу.
1. октобар 2018.

– Војска Србије са захвалношћу доживљава напоре и подршку врховног команданта Војске Србије Александра Вучића да буде опремљенија, сигурнија, да имамо веће плате,
дневнице, да добијамо станове, да нас опреме бољим и модернијим средствима и, изнад свега, његов искрени, одлучни
рад на томе да Војска Србије буде вољена и поштована као
што заслужује. Генерал Мојсиловић, као и сви ми, следиће
политику врховног команданта, политику војне неутралности, очувања интереса Србије и српског народа, политику заштите српског народа без обзира где он живи, политику снажне и моћне Србије која зна где су јој интереси и која је за
њих спремна да се бори – поручио је министар Вулин.
Он је подсетио да је генерал Диковић, ратник и командант који је свих ових година успешно водио Војску Србије,
те је оставља у значајно бољем стању него што је затекао.
– Генерал Диковић је провео живот служећи својој војсци и својој држави. На нама је да наставимо баш тим путем
– Војска Србије јача, опредељенија, сигурнија, поноси се својом прошлошћу и с поуздањем гледа у будућност – рекао је
министар одбране и додао да „сваки војник заслужује поштовање, а посебно онај који је војску свих ових година водио”.
Министар Вулин је подсетио да војни позив није посао
као сваки други, већ мисија којој се човек трајно обавезује да
докле год постоји, и у каквом год статусу био, служи својој и
држави.
– Војник се рађа, војник се не постаје. Генерал Мојсиловић био је уз своју земљу, учествовао у сваком њеном тешком
дану – од командира тенка до генерала. Од њега очекујемо
да једног дана, када он буде предавао своју значку, остави
Војску бољом него што је затекао – уређенију, бројнију, наоружанију – поручио је министар Вулин и додао да су пред

Војском Србије времена са више изазова и претњи, у којима
ће наша снага и одлучност често бити стављани на испит.
Он је нагласио да је Војска Србије најпоштованија и највољенија институција у нашем народу која то није постала
указом ни наређењем, већ захваљујући труду и раду генерација војника, подсетивши да она с правом и заслугом ужива
поверење државног руководства, своје земље и свог народа.
После потписивања записника о примопредаји дужности, генерал Диковић предао је прелазну значку начелника
Генералштаба генералу Мојсиловићу, а потом је министар
Вулин њему уручио златну плакету Министарства одбране и
значку начелника Генералштаба Војске Србије у трајно власништво.
Генерал Мојсиловић захвалио је председнику Вучићу и
министру Вулину на указаном поверењу за постављење на
дужност начелника Генералштаба Војске Србије.
– Потпуно сам свестан данашњице, укупне комплексне
ситуације. Свестан сам изазова у региону и ризика у Србији,
одговорности које са собом носи функција и дужност начелника Генералштаба и у потпуности свестан потребе да правовремено наставимо све започете процесе у систему одбране, посебно у погледу опремања, модернизације Војске Србије, које су до сада с већим успехом водили врховни командант, министар одбране и досадашњи начелник Генералштаба. Посебно сам охрабрен чињеницом да напори које улаже
највише државно руководство почињу да дају резултате и

утичу на укупно јачање способности Војске Србије – рекао је
генерал Мојсиловић и захвалио генералу Диковићу на свему
што је урадио за Војску Србије и државу Србију.
Досадашњи начелник Генералштаба генерал Диковић захвалио је председнику Србије и врховном команданту Војске
Србије, као и министру одбране на досадашњој сарадњи, а
свим унапређеним и новопостављеним официрима честитао и
пожелео успех у даљем раду.
– Предајући дужност начелника Генералштаба, желим да
се у години када обележавамо век од велике победе у Првом
светском рату захвалим нашим прецима на великом јунаштву и
херојству којим су задивили свет. Међу њима је и мој прадеда
Веселин, коме се ни данас гроба не зна, а био је војник наше
војске. И мој деда Драган, чији је гроб далеко на северу Норвешке, који је после Бањичког логора деинтерниран и стрељан
1943. године. Да одам признање и захвалим се отаџбини Србији, у којој сам рођен и у којој сам стасао. Да се захвалим својим
родитељима, што су ме у тој Србији створили и одгајили мукотрпно, али часно и заједно са војском од мене направили човека. Да се захвалим свим својим саборцима, посебно онима који
су изгубили живот за своју отаџбину, често и поред мене – рекао је генерал Диковић.
Том приликом, посебно се захвалио председнику Републике Србије и врховном команданту Александру Вучићу на
указаној части, али и примеру како се поштује војник, његова
оданост и част.
– Захваљујем се свим министрима, а било их је шесторица
са којима сам радио, за рад на јачању наше војске. Да се захвалим и својој породици, супрузи, ћерки, сину, том гнезду из кога сам излетао и ком сам слетао, што су ми омогућили да се у
потпуности посветим позиву и да будем поносан отац – рекао
је бивши начелник Генералштаба Војске Србије.
– Највећу захвалност дугујем припадницима наше војске,
војницима, цивилним лицима, подофицирима и официрима за
све поднете напоре, извршења задатака и частан однос према
отаџбини и према својим претпостављенима. Србијо наша,
грађани Србије, будите срећни што имате овакву Војску, а Војско моја, још снажније чувајмо Србију и њене грађане. Држава
што има нама даје. Ви заслужујете и више и Србија заслужује
више, и то више, полако али сигурно, већ је закорачило на наше прагове. Издржали смо време умањења и плата и дневница и свега другог и сада је време повећања стандарда, способности, мало помало, али и више и више. Тај издржај тог тешког
времена умањења није био узалудан и нашу војску очекују бољи дани као и нашу Србију – рекао је генерал Диковић.
Он је нагласио да о себи никада није говорио речима, већ
радом и делима и то кроз четрдесет година дугу војничку каријеру.
– Желим да се захвалим министру одбране Вулину на разумевању, подршци, на напорима које улаже да се јачање наше
војске види на дневном нивоу и да самим тим оснажим и његова и наша настојања, јер сам сигуран да ће наша војска у кратком периоду бити знатно боља под његовим руководством,
под командом генерала Мојсиловића, коме честитам на пријему ове одговорне и часне дужности. Желим му успех у раду
као што сам то желео и самом себи. Одлазим срећан и богат у
души јер сам служио Србији. Ја сам увек ту за своју отаџбину,
за нашу војску, без штапа, а и са њим. Живела Србија! Живела
Војска Србије! – поручио је Диковић. ƒ
Екипа магазина „Одбрана”
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