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 Нови начелник Генералштаба Војске Србије биће генерал-мајор Милан Мојсиловић,
рекао је председник Србије Александар Вучић, после састанка са министром одбране
Александром Вулином и представницима војног врха.

  

  

На састанку се разговарало о кадровским и другим променама у Војсци Србије.

  

Како је рекао Александар Вучић, у складу с Уставом Србије и после бројних
консултација с министром одбране и челним људима војске, донео је више указа о
постављењу, именовању и разрешењу.

  

Најзначајнија одлука је постављење Милана Мојсиловића на место начелника
Генералштаба.

  

"Прихватио сам захтев Љубише Диковића за пензионисањем, желим да му захвалим на
часном односу према Србији, часно, јуначки и храбро се супротстављао НАТО агресији.
Захвалан сам му на послу који је обављао, радио је озбиљно и одговорно. Донео сам
указ о одликовању Диковића, највишим орденом који је припадник војске добио, то је
орден Карађорђеве звезде првог степена", рекао је Вучић.
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Милан Мојсиловић постављен је на место помоћника министра одбране за политику
одбране решењем Владе у јуну ове године. Пре тога од 2013. до 2017. године обављао је
дужност шефа Војног представништва у Мисији Републике Србије при НАТО у Бриселу.
Завршио је Војну Академију, Командно-штабну школу и Школу националне одбране у
Београду.

  

  

Од значајнијих интернационалних курсева завршио је извршни програм у трајању од
четири месеца у Европском колеџу за безбедносне студије. Од значајнијих оперативних
дужности обављао је дужност начелника оперативног оделења у Команди оперативних
снага Војске Србије, заменика команданта Здружене оперативне команде у
Генералштабу и команданта Копнене војске. У периоду од годину дана од октобра 2013.
године, поред дужности шефа војног представника у Мисији Републике Србије при
НАТО, обављао је дужност председавајућег међународне саветодавне групе у центру за
безбедносну сарадњу РАЦВИАЦ.

  

Рођен је 3. августа 1967. године у Косовској Митровици. Ожењен је и има сина.

  

(Н1)
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