У ФОКУСУ
У Министарству одбране и Министарству унутрашњих послова

Примопредаја дужности
У

складу с Протоколом о примопредаји дужности у органима
државне управе, новоизабрани потпредседник Владе и министар одбране др Небојша Стефановић примио
је 29. октобра у Великој ратној сали
старог Генералштаба дужност министра одбране од досадашњег министра Александра Вулина, који је изабран за министра унутрашњих послова. Након интонирања државне химне министри Стефановић и Вулин
потписали су Записник о примопредаји дужности.
Потпредседник Владе и министар
одбране др Небојша Стефановић уручио је официрску сабљу досадашњем
министру одбране Александру Вулину и пожелео му успех на новој дужности.|

Министар Стефановић
посетио Генералштаб

Војска Србије
гарант безбедности,
стабилности и
сигурности
П

отпредседник Владе Републике Србије и министар
одбране др Небојша Стефановић посетио је Генералштаб Војске Србије. Стефановића је испред почасног строја Гарде дочекао начелник Генералштаба генерал Милан
Мојсиловић са члановима Колегијума.
У оквиру прве посете новоименованог министра одбране Генералштабу одржан је састанак током којег је начелник Генералштаба представио организацију и основне
задатке Војске Србије, као и официре на кључним руководећим и командним дужностима у нашој војсци. Генерал Мојсиловић обавестио је министра Стефановића да су
оперативне способности Војске Србије на високом нивоу,
да је стање стабилно и да обезбеђује извршење додељених
мисија и задатака Војске Србије. У своје и у име припад-

ника Војске Србије генерал Мојсиловић пожелео је министру Стефановићу много успеха у обављању нове функције.
Министар Стефановић захвалио се генералу Мојсиловићу и члановима Колегијума начелника Генералштаба на
искреној и срдачној добродошлици.
– Изузетна ми је част што могу да руководим једним
системом какав је Министарство одбране и што могу
да помогнем да Војска Србије буде још опремљенија, у
још бољем стању и наравно да оправдам поверење председника Вучића, који је врховни командант наше војске
– истакао је министар Стефановић, додајући да ће настојати да Војска Србије још ефикасније настави да буде гарант безбедности и стабилности нашег региона и сигурности наше земље.|
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