ГОВОР ДИРЕКТОРА ПОВОДОМ ПОЧЕТКА НОВЕ
ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ НА АКАДЕМИЈИ ЗА
НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ - 9.10.2017.

Поштовани министре,
поштовани представници Владе Републике Србије,
поштовани представнице академске заједнице Републике
Србије,
поштовани студенти,
драге колеге,
Задовољство ми је што данас могу да честитам почетак
нове школске године студентима пете генерације, којa je
уписалa Академију за националну Безбедност. Желим им
успех у будућем школовању и раду и надам се да ће најбољи
студенти наћи своје место у сектору безбедности Републике
Србије, као и у нашој кући.
Желим да честитам и професорима почетак школске
године са жељом да студентима пренесу што више знања и
вештина, јер знање је моћ и наше најјаче оружје. Желим као
најважније да нагласим, да професори код студента треба да
развијају љубав према отаџбини јер je патриотизам
најплеменитије осећање. Осећање које мора постојати код
свих наших грађана а посебно код оних који ће штитити
безбедност наше Србије.
Задовољство ми је и што данас могу да честитам
завршетак студија студентима прве генерације Академије за
националну безбедност, који су успешно положили све

испите. Сигуран сам да су током свог школовања стекли
много знања и вештине које ће имати прилике да примене у
пракси и у даљем животу. Поносан сам на чињеницу да
највећи број професора Академије за националну безбедност
чине управо запослени на пословима заштити безбедности
Републике
Србије.
Сви
припадници
Безбедносноинформативне агенције који предају на Академији су и поред
веома сложених послова које обављају у Агенцији, дали свој
велики
допринос
унапређењу
ове
високошколске
институције.
Безбедносно- информативне агенције ће у наредном
периоду дати још већи подстицај и подршку Академији која
би требало да постане најзначајнији фактор у едукацији
кадрова у области националне безбедности.
Још једном желим срећан и успешан почетак школске
године студентима , професорима и руководству академије.
Желим да заједничким трудом и залагањем изнедримо
најбоље будуће кадрове за Безбедносно-информативну
агенцију као и за безбедносни сектор у целини.
ЖИВЕЛА СРБИЈА !!!

