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редседник Србије Борис Тадић је указом на место начелника Генералштаба поставио 

генерал-потпуковника Љубишу Диковића, досадашњег команданта Копнене војске ВС.

Први човек војске рођен је 22. маја 1960. године у Ужицу, у униформи је од 

средњошколских дана – завршио је Средњу војну школу и Војну академију – смер пешадија. Прошао 

је све официрске дужности од командира вода до команданта бригаде, а касније је обављао и низ 

виших дужности. Између 1992. и 1996. године био је командант 16. граничног батаљона на подручју 

Ужица, према БиХ. Током сукоба на Косову и Метохији 1999. године био је командант 37. 

моторизоване бригаде.

– Војска Србије добила је нове људе који ће је, сва је прилика, водити наредних година. Осим генерал-

потпуковника Диковића, то су и заменик начелника Генералштаба генерал-мајор Милан Бјелица, 

који је такође скоро именован на ту функцију, као и генерал-потпуковник Александар Живковић, сада 

директор Инспектората Министарства одбране. Пада у очи да међу новопостављенима и 

унапређенима нема никога из ваздухопловства које је сада, када су водећи кадрови војске у питању, 

потпуно скрајнуто – казао је војни аналитичар Александар Радић.
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Генерал Диковић недавно је у интервјуу за магазин „Одбрана” констатовао да су у процесу реформе 
остала да се реше нека кључна питања, као што је набавка модерне борбене технике. Новоименовани 

начелник Генералштаба тада је отворено говорио о томе шта је војсци најпотребније.

„Даље правце опремања видимо у набавци савремених теренских и транспортних возила, 

модернизацији тенкова, опремању оклопним борбеним возилима точкашима и самоходним 

артиљеријским оруђима, оптоелектронским средствима, тренажерима и симулаторима сложених 

борбених система, средствима за деконтаминацију и самоходним инжињеријским машинама. У овом 

тренутку најпотребнија су нам добра средства за противваздушну одбрану. Мислим да смо ту у 

највећем заостатку”, рекао је генерал Диковић.

Председник Србије Борис Тадић за директора (главног инспектора) Инспектората одбране 

Министарства одбране поставио је генерал-потпуковника Александра Живковића, за команданта 

Копнене војске генерал-мајора Милана Мојсиловића, а за начелника Управе за људске ресурсе 

Генералштаба Војске Србије пуковника речних јединица Петра Бошковића. У чин генерал-мајора 

унапређен је бригадни генерал Данко Јовановић, у чин бригадног генерала пуковници Васо Грујић, 

Дејан Јанковић и Маријан Новаковић. Ванредно у чин бригадног генерала унапређени су пуковници 

Миломир Тодоровић и Миодраг Чолић.
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