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У пригодном обраћању медијима,
министар одбране БиХ Марина Пендеш
је изразила захвалност свим министрима
иностраних послова земаља чланица
НАТО-а, који су донијели одлуку о
спремности да прихвате наш први
ANP, чиме би у потпуности отпочело
активирање MAP-а.
Министар Пендеш је подсјетила да је
22. априла 2010. године, на састанку
министара иностраних послова држава
чланица НАТО-а у Талину, Босни и
Херцеговини условно одобрен MAP за
Босну и Херцеговину.

Чека се усвајање ANP-а
Такође, Пендеш је захвалила „свима у
систему БиХ који су допринијели да
до овог дана дође и да наши партнери
у НАТО-у препознају наше напоре“,
при чему је посебно истакла чланове
Предсједништва БиХ, Савјета министара
БиХ и посланике Парламента БиХ у
протеклом сазиву, „јер одређени број
закључака је био усвајан како на Савјету
министара БиХ тако и у Парламентарној
скупштини БиХ.“
„По
усвајању
првог
Годишњег
националног програма за БиХ“, истакла
је министар Пендеш, „на институцијама
БиХ је велика одговорност у даљем
процесу вођења реформи које се тичу и
политичких и уставних питања, питања
заштите људских права, безбједносних
питања, а то је све оно гдје се и друге
институције морају ангажовати у
наредном периоду.“
Министар Пендеш је подсјетила да су
Министарство одбране БиХ и Оружане
снаге БиХ у 2014. години имале само
двије декларисане јединице, а „данас
их имамо 11“, као и чињеницу да у 2014.
години „ни једна локација Оружаних
снага БиХ није била укњижена на БиХ и
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МО БиХ, а да је данас регистрована 31
од 57 перспективних војних локација у
складу са одлуком Предсједништва БиХ
о броју перспективних локација ОС БиХ,
односно 33 од 67 у односу на ранију
одлуку Предсједништва БиХ.“
„Значајно смо смањили количине
наоружања и МиМЕС, нестабилне
муниције која угрожава безбједност и
стабилност у БиХ, активно учествујемо
у мировним мисијама са могућношћу
повећања нашег учешћа“, закључила је
министар Пендеш.
Акциони план за чланство у НАТО-у
(Membership Action Plan – MAP)
представља Програм сарадње државе
партнера и НАТО-а који се реализује
кроз одобравање и имплементацију
Годишњих
националних
програма
(Annual National Program – ANP), као
попис циљева и активности које држава
партнер жели да спроведе у оквиру те
сарадње.
Дакле, ријеч је о једногодишњем
механизму сарадње са НАТО-ом, за
разлику од до сада расположивог IPAP-a
(Индивидуални партнерски акцијски
план - Individual Partnership Action
Plan – IPAP) који обухвата двогодишњи
период планирања, односно временска
динамика планирања активности у
MAP-у кроз Годишњи национални
програм (ANP) односи се на краћи
период чиме је осигурано детаљније
планирање појединих циљева сарадње.
Стога, ANP дефинише краткорочне
(годишње) циљеве који су усмјерени на
побољшање постојећег стања у држави
партнеру и достизање НАТО норми
и стандарда, као што је побољшање
интероперабилности оружаних снага,
као и цјелокупног одбрамбеног система.
Без обзира на то, период учешћа у
MAP-у није ограничен, односно траје до

момента када, и ако, држава аспирант
поднесе захтјев за чланство и када
НАТО процијени да је држава аспирант
спремна за чланство у НАТО-у. На
примјер, Република Хрватска је била
шест
циклуса у MAP-у, Република
Албанија – десет , Црна Гора – пет, а
Република Сјеверна Македонија је била
у MAP-у од 1999. године.

Пет поглавља
MAP обухвата, практично, све сегменте
реформских процеса државе, што
осликава и садржај ANP-а, који је
структурисан у пет поглавља:
Политичка и економска питања - То
укључује рјешавање свих међународних,
етничких или територијалних питања
мирним
средствима;
приврженост
владавини закона и поштивању људских
права; успостављање демократске
контроле над оружаним снагама; те
промовисање стабилности и благостања
кроз слободно тржиште, социјалну
правду и одговорност спрам околиша.

Одбрамбена и војна питања - усмјерена
су на способност државе да допринесе
колективној одбрани и новим мисијама
Савеза. Имплементација IPP-а и учешће
у PARP-у важни су инструменти за
постизање циљева у овој области.
Питање ресурса - усмјерено је ка
захтјеву да држава аспирант обезбиједи
потребне ресурсе за одбрану како би
се могло одговорити обавезама које
подразумијевају колективни напори
НАТО-а.
Безбједносна питања - концентрисана
су око захтјева да држава аспирант,
између осталих безбједносних питања и
безбједносних области, има инструменте
за заштиту повјерљивих података.
Правна питања - третирају захтјев да
држава аспирант има законодавни
оквир и тако уређена законска рјешења
да је сарадња сa НАТО-oм компатибилна
са националним правним системом.
Аналогно томе, обавезе које проистичу
из учешћа у MAP-у, а које ће бити
дефинисане у ANP-у, биће у надлежности
свих министарстава и институција БиХ,
а не само поједених, као што је то био
случај раније кроз до сада доступне
механизме партнерскe сарадње са
НАТО-ом. На примјер, у PARP процесу
(Процес планирања анализе и ревизије
– Planning Analyzing and Review Process
– PARP) примарну улогу имају МО и ОС
БиХ. Претпоставка је да ће у појединим
фазама имплементације MAP-а бити
неопходно и учешће свих нивоа власти у
БиХ, нпр. у области правних питања и сл.
Према томе, чланство и имплементација
обавеза из MAP-а подразумијева

мобилизовање цјелокупног државног
апарата, те појачану међуресорну
сарадњу.
У оквиру MAP-а значајно се повећава
обухват
примјене
механизама
партнерства, те ће, примјера ради,
Партнерски
циљеви
у
погледу
капацитета и способности Оружаних
снага сада третирати цјелокупну
структуру, а не само декларисане
јединице, као што је то случај у
PARP-у (EOD вод, Вод Војне полиције,
Пјешадијска чета). Нпр. ако је планирано
опремање јединица потребном АБХО
опремом, то се више не треба односити
само на декларисане јединице, него на
све јединице Оружаних снага у којима
је формацијски предвиђена та опрема.
Или, у области која третира правна
питања, она више нису усредоточена
на
поједине
сегменте
државног
законодавства у вези са НАТО правном
легислативом, нпр. као што је то био
случај код усвајања и имплементације
Споразума о статусу снага (NATO/
PfP SOFA), него на компатибилност
цјелокупне
законске
легислативе
државе (Устав, закони и др).
У погледу ресурса и финансирања
реализације активности партнерске
сарадње, а што је до сада највећим
дијелом било обезбијеђено од стране
земаља чланица НАТО-а, чланством у
MAP-у неће бити умањен удио подршке
НАТО-а, нити ће Савезници круто
инсистирати да сама држава аспирант
(БиХ) значајније преузме финансијски
терет ојачаног партнерства, али
треба тежити ка томе да наша држава
покаже спремност да одређени дио
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тих активности финансира сама, у
складу са постојећим расположивим
финансијским ресурсима.
Коначно, посматрано са становишта
бенефита чланства, MAP омогућава
даље
спровођење
реформских
процеса и постизање потребног нивоа
интероперабилности и усклађености
са НАТО стандардима. Земља учесница
у MAP-у има могућност да усмјери
своје напоре и реформе на циљеве и
приоритете који су од значаја за њу, уз
асистенцију и помоћ НАТО-а, практично
у свим сегментима друштва (политика,
безбједност, економија, одбрана и др).
Чланство у MAP-у представља задњу
степеницу ка пуноправном чланству
у НАТО-у, а што је један од стратешких
циљева утврђених у Закону о одбрани
БиХ, али је истовремено потребно
нагласити да чланство у MAP-у није
безусловна гаранција за будуће
чланство у НАТО-у.
На састанку министара иностраних
послова држава чланица НАТО-а
у Талину 2010. године, Босна и
Херцеговина била је службено позвана
за приступање активацији MAP-а, а
Савјет Сјеверноатлантског савеза је био
овлаштен да прихвати први ANP, након
што перспективне војне локације буду
укњижене као државна имовина која
је дата на кориштење Министарству
одбране БиХ.
МО БиХ је у сарадњи са другим
надлежним институцијама БиХ подузело
све активности из своје надлежности
на реализацији процеса регистрације
власништва
перспективних
војних

локација у складу са талинским условом,
премда је сам процес регистрације
оптерећен различитим политичким
утицајима, те врло комплексан и
обиман у управно-административном и
техничком смислу.

приједлог првог Годишњег националног
програма уз пуну слободу у избору,
утврђивању и испуњењу оних циљева
који највише одговарају тренутној
ситуацији и националним приоритетима
у оквиру пет поглавља ANP-а.

О напретку у реализацији одбрамбене
реформе, имплементацији обавеза и
стварању претпоставки за активирање
MAP-а, Министарство одбране је
редовно
информисало
надлежне
институције БиХ (Савјет министара,
Предсједништво
и
Парламентарну
скупштину БиХ), као и представнике
држава чланица и Сједиште НАТО-а.

Оквир за будућност

Такође, кроз расположиве билатералне
и
мултилатералне
формате
са
државама чланицама НАТО-а, МО БиХ је
континуирано радило на придобијању
подршке за активирање MAP-а и за једно
прагматично тумачење оствареног
напретка БиХ кроз инсистирање да
свеукупни достигнути прогрес заправо
представља
суштину
испуњења
талинског услова.
На састанку одржаном 5. децембра
2018. године у Бриселу, министри
иностраних послова држава чланица
Савеза потврдили су спремност за
наставак подршке Босни и Херцеговини
на њеном реформском путу, те исказали
спремност за прихватање првог
Годишњег националног програма БиХ,
чиме је, заправо, Акциони план за
чланство (MAP) из условног прешао у
активни статус.
У формалном смислу, Босна и
Херцеговина сада може надлежним
структурама НАТО-а представити свој
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Приједлог
првог
АNP-а
Босне
и
Херцеговине
биће
предмет
усаглашавања са НАТО-ом, те ће
по његовом одобравању од стране
надлежних институција БиХ и НАТО-а,
ANP постати оквир за координисано
дјеловање, подршку и помоћ НАТО-а,
али и инструмент за праћење и
верификацију процеса имплементације
планских активности.
Комисија Савјета министара Босне и
Херцеговине за НАТО интеграциони
процес већ је израдила нацрт првог
Годишњег националног програма БиХ,
о чему је предсједавајући Комисије
информисао Савјет министара БиХ.
Надлежне институције БиХ сада су у
позицији да одлуче у ком садржају
и када ће структурама НАТО-а бити
представљен први Годишњи национални
програм БиХ.
Иако одлука о спремности НАТО-а да
прихвати први Годишњи национални
програм БиХ нема директну везу
са динамиком процеса европских
интеграција Босне и Херцеговине,
неспорна је чињеница да активан
статус НАТО-овог Акционог плана за
чланство такође подржава и оснажује
перспективу за интеграцију наше
државе у Европску унију.

ПЛАНСКА ГОДИШЊА ПОПУНА ОРУЖАНИХ СНАГА БиХ

ДОПРИНЕСИ И ТИ

МИРУ И БЕЗБЈЕДНОСТИ

ПРИЈАВИ СЕ!

Грађани и грађанке БиХ имају могућност да постану припадници
ОС БиХ и баве се часним, изазовним и динамичним војним позивом.
МO БиХ и ове године плански спроводи
попуну персонала Оружаних снага
БиХ. Током 2019. године спроводи се
пријем 257 војника, 60 подофицира и
60 официра. Интерни оглас за пријем
подофицира је већ расписан и закључен,
а
процес
одабира
пријављених
кандидата, старих до 35 година, је у току.

и да немају безбједносну сметњу, у
складу са Законом о заштити тајних
података БиХ, и да се против њих не
води кривични поступак. Такође, за
одређено формацијско мјесто на које се
пријављују морају имати одговарајућу
врсту школе и степен стручне спреме,
како је и наведено у огласу.

Оглас за пријем војника објављује се на
службеној веб-страници Министарства
одбране БиХ половином априла и
отворен је 30 дана.

Поред попуне формацијских мјеста у
родовима пјешадија, инжињерија и
артиљерија, гдје се тражи завршена
средња школа било којег смјера, за
попуну осталих родова и служби
траже се кандидати са завршеном
средњом школом сљедећих смјерова:
електротехнички, телекомуникациони
или
информатички;
машински
или хемијски; прехрамбени или
угоститељски или кувар или куварски
технолог; медицински техничар - општи
смјер; квалификовани (КВ) котловничар,
или из области термоенергетике; КВ
електричар и возачи са положеним
испитом Б или Ц1 категорије.

Пријем војника
Како нам је прецизирао шеф Одсјека за
попуну, задржавање у служби и резерву
у Сектору за управљање персоналом МО
БиХ Енес Хадровић, на оглас за пријем
војника могу се пријавити грађани
и грађанке Босне и Херцеговине,
који испуњавају опште и посебне
услове прописане Законом о служби
у ОС БиХ и Правилником о пријему у
војну службу. То подразумијева да су
држављани БиХ, здравствено способни
за службу у ОС БиХ, да нису кажњавани

„Најбитније је да кандидати нису млађи
од 18 година, нити старији од 27 година,
на дан пријема у војну службу. Пријем
је планиран у септембру ове године“,
напомиње Хадровић. Након поднесених
пријава на формацијска мјеста војника,
сви кандидати који буду имали уредну
документацију и буду испуњавали опште
и посебне услове из огласа, биће позвани
на тестирање у један од четири центра
за регрутовање и транзицију у Рајловцу,
Дубравама код Тузле, Бањалуци и
Чапљини. Кандидати који прођу
тестирања позивају се на интервју, након
чега се одабрани упућују на љекарске
прегледе. Умјесто кандидата који буду
проглашени неспособнима, позива се
први сљедећи кандидат са листе. Уз
љекарске прегледе, упоредо се обавља
безбједносна провјера кандидата, коју
спроводи надлежна организациона
цјелина МО БиХ.

Одабрани кандидати се упућују на
Основну војничку обуку, у трајању
од три мјесеца, у Центру за основну
обуку у Пазарићу код Сарајева. Након
положене обуке, кандидати се примају
у професионалну службу у Оружаним
снагама БиХ.

У августу оглас за официре
„Оружане снаге БиХ су динамична
организација, која нуди низ изазова
за младе људе“, напомиње Хадровић.
„Поред сигурне и редовне плате, млади
припадници ОС БиХ имаће могућност да
се школују и напредују у својој професији,
да путују у друге државе и размјењују
искуства са припадницима оружаних
снага других земаља. Војницима се нуди
и могућност напредовања у служби,
према подофицирским и официрским
чиновима ОС БиХ. Тиме обезбјеђују
егзистенцију себи и својим породицама,
до старосне пензије у доби од 55 година.“
Конкурс за пријем кандидата за официре
у плану је да се отвори крајем августа ове
године, а пријем је планиран 1. јануара
2020. године. Одабрани кандидати прије
пријема у професионалну војну службу
(ПВС) похађају основну официрску обуку
у трајању од девет мјесеци. Након тога се
примају у ПВС као официри ОС БиХ.
Осим тога, сваке се године, у складу
са планом билатералне сарадње са
пријатељским и партнерским државама,
посебно спроводе пријеми за кадете
на војним академијама земаља попут
Аустрије, Грчке, Хрватске, Италије,
Њемачке, Сјеверне Македоније, Србије,
Сједињених Америчких Држава, Турске
и Велике Британије, што се такође
благовремено оглашава у јавности.
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ДАН ОРУЖАНИХ СНАГА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ОБИЉЕЖЕН 13. РОЂЕНДАН ОС БиХ
Централна војна свечаност поводом 1. децембра - Дана Оружаних снага БиХ и њиховог 13. рођендана
уприличена је у касарни „Рајловац“ ОС БиХ.
Церемонија
обиљежавања
Дана
Оружаних снага Босне и Херцеговине
почела је свечаним постројавањем
команди и јединица ОС БиХ уз присуство
бројних званица, међу којима су
били чланови Предсједништва БиХ
Жељко Комшић и Шефик Џаферовић,
министар одбране БиХ Марина Пендеш
са замјеницима Сеадом Јусићем и
Борисом Јеринићем, генералски кор
Оружаних снага БиХ те представници
међународних
војних
снага
и
међународних организација у нашој
земљи.

Оперативне способности
И овогодишња свечаност била је
прилика за подсјећање на резултате
које су остварили припадници ОС БиХ
у земљи и иностранству и њиховом
доприносу свјетском миру. О тим
резултатима на свечаности су, а потом
и у сусрету са новинарима, говорили
министар одбране БиХ Марина Пендеш,
начелник Заједничког штаба ОС БиХ
генерал-пуковник Сенад Машовић и
чланови Предсједништва БиХ Жељко
Комшић и Шефик Џаферовић.
За госте централне војне свечаности

у Рајловцу приређена је и изложба
наоружања и опреме те су приказане
оперативне
способности
наших
јединица.
Прије централне свечаности, а поводом
овог јубилеја, 28. новембра 2018. године
организована је прес-конференција
у Дому ОС БиХ на којој су министар
одбране БиХ Марина Пендеш и
начелник Заједничког штаба ОС БиХ
генерал-пуковник Сенад Машовић
представили респектабилне резултате
рада и запажена достигнућа институција
одбране у 2018. години.
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У знак обиљежавања овог изузетно
важног датума за МО и ОС БиХ, у Дому
ОС БиХ у Сарајеву је 29. новембра
2018. године организована и свечана
академија, којој је домаћин била
министар одбране БиХ Марина Пендеш,
а којој су присуствовали бројни гости
и званице из политичког, културног
и вјерског живота, као и значајан
број званица из дипломатског и
војнодипломатског кора акредитованог
у Босни и Херцеговини. Присутни су
били и представници међународних
организација у БиХ са којима МО и ОС
БиХ остварују тијесну сарадњу, као што

су Штаб НАТО у Сарајеву и Команда
снага ЕУФОР-а у БиХ.
У
културно-умјетничком
програму
свечаности учествовали су Војни
оркестар ОС БиХ са симфонијским
оркестрима
студената
музичких
академија из Сарајева и Источног
Сарајева којима су дириговали пуковник
Томислав Сушац и професор Огњен
Бомоштар. У програму је учествовао и
Војни оркестар Ваздушних снага САД у
Европи „Wings of Dixie“.

Дани отворених врата
Ни спортски дух није занемарен
током периода обиљежавања 1.
децембра – Дана Оружаних снага БиХ.
Тако су на неколико локација ОС БиХ
организована спортска такмичења у
разним спортовима. Награде, дипломе и
пехаре за најбоље екипе и за постигнуте
резултате, представницима спортских
екипа и најистакнутијим појединцима,
уручили су министар Пендеш и начелник
ЗШ ОС БиХ генерал Машовић пред
свечаним стројем на централној војној
свечаности у Рајловцу.
Посјетом локацијама Оружаних снага
БиХ, грађани Босне и Херцеговине, као и
они најмалађи, полазници предшколских
установа, ученици основних и средњих
школа у БиХ имали су прилику да се
упознају о активностима ОС БиХ те да
виде средства и технику на употреби
у ОС БиХ. На тај начин могли су да
осјете свеукупну атмосферу рада, реда,
дисциплине, тимског рада и добрих
међуљудских односа у Оружаним
снагама БиХ.
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СВЕЧАНО ОБИЉЕЖЕНО
15 ГОДИНА ПРОГРАМА
Свечаном академијом и бројним другим садржајима МО и OС БиХ обиљежили су 15 година успјешне
сарадње Босне и Херцеговине и америчке савезне државе Мериленд.
Обиљежавању 15 година успјешне
сарадње Босне и Херцеговине и
Мерилендa присуствовала је висока
војна делегација Националне гарде
Мериленда, предвођена командантом
Националне
гарде
ове
државе,
генералом Линдом Синг (Singh).

Партнерство између БиХ и Мериленда
датира од 2003. године и успостављено
је како би се повећало разумијевање
и интероперабилност између Војске
САД-а и ОС БиХ, те пружила помоћ и
подршка демократским институцијама и
државним органима БиХ.

Партнерство од 2003. године

Програм се спроводи кроз заједничко
учешће припадника Оружаних снага
Босне и Националне гарде Мериленд,
заједничке вјежбе, обуку, такмичење
„Најбољи ратник“ (Best Warrior) и друге
видове сарадње кроз програм „Војскавојсци“ (Mil-to-Mil). Кроз широку лепезу
сарадње до сада је реализовано више од
250 догађаја у којима је учествовало око
5.200 војника и цивилних лица из ОС БиХ
и Националне гарде Мериленд. Примјер
успјешне сарадње је и чињеница да је
БиХ прва од 65 партнерских земаља која
је 2011. године изабрала официра за везу
са Мерилендом, што је имало велики
значај за даљи развој и унапређење

Јубилеји су одувијек били прилика за
оцјену и сумирање резултата пређеног
пута, а истовремено и могућност
планирања
будућих
активности
заснованих на стеченом искуству.
Тако је и обиљежавање 15. годишњице
богате, разноврсне и обострано корисне
државне сарадње Босне и Херцеговине
и Мериленда било добар повод за
сагледавање резултата и бенефита које
је донијела ова, у почетку партнерска,
а временом кроз рад, упознавање и
разумијевање, и пријатељска сарадња.
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Програма државног партнерства. Круна
успјешне војне сарадње је упућивање 26
припадника Војне полиције Оружаних
снага БиХ заједно са припадницима
Националне гарде Мериленд у мировну
мисију ISAF у Авганистану.
Захваљујући успостављеној сарадњи
Оружаних снага БиХ и Националне
гарде Мериленд, која се проширила и
на сарадњу са локалним заједницама
у Босни и Херцеговини, дошло је и до
реализације обнове школских објеката
и вртића.
Помоћ Амбасаде Сједињених Америчких
Држава у нашој земљи уз ангажман
Одјељења за одбрамбену сарадњу
Амбасаде САД-а у БиХ резултовала је
великом радошћу малишана из Сарајева
и Пала и основаца из Вареша.
Државни
партнерски
програм
Националне
гарде
Сједињених
Америчких Држава (State Partnership

Program - SPP) успостављен је 1993.
године и тренутно обухвата више од 40
партнерстава широм свијета.

Широк спектар сарадње
Државни партнерски програм (SPP) је
успостављен као нови облик сарадње
између САД и новоуспостављених
демократија у Централној и Источној
Европи, као и бившем Совјетском Савезу.
Преко SPP програма остварује се
повезаност савезних држава САД са
партнерским државама кроз широк
спектар сарадње на пољу војних и
цивилно-војних активности. Програм
партнерства наглашава цивилно-војну
сарадњу као и цивилни надзор/контролу
над оружаним снагама.
У Програму државног партнерства
учествују грађани - војници националних
гарди различитих држава САД-а у
успостављању трајних, међуљудских
односа са војним особљем - грађанима
држава партнера. Овај програм, кроз
своје фазе сарадње, почиње од сарадње
„Војска-војсци“ (Mil-to-Mil), затим „ОС цивилне структуре“ и на крају „Цивилне
структуре - цивилне структуре“.
Досадашња искуства земаља, које су
приступиле овом програму, показују
да је имплементација почињала као
једноставни однос војске према војсци,
а да су се развијали у облику асоцијација
које су обухватале скоро сваки аспект
друштва.
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ПОСЈЕТА КОМАНДАМА И ЈЕДИНИЦАМА НГ МЕРИЛЕНДА
Машовић је изразио наду да ће ОС БиХ
у наредном периоду имати прилику да
повећају степен модернизације, који
би укључивао и набавку хеликоптера,
а у циљу јачања ваздушне мобилности
како би ОС БиХ у сваком моменту биле
спремне пружити подршку својим
јединицама, али и становништву БиХ у
случају природних и других несрећа.

ИСКУСТВА САД-а
ПРИМИЈЕНИТИ У БиХ
Делегација ОС БиХ, коју је предводио начелник ЗШ
генерал-пуковник Сенад Машовић, службено је посјетила САД.
Током посјете 14. октобра 2018. године
одржан је сусрет са замјеником
гувернера државе Мериленд Бојдом
Радефордом (Boyd Rutherford), те
уприличене посјете Команди 29.
борбене авијацијске бригаде, локацији
и јединицама из састава 175. пука
ваздухопловних
снага
Мериленда,
као и Команди Националне гарде (НГ)
Мериленд у Балтимору, у чијем склопу се
налази и Оперативни центар за државу
Мериленд (МЕМА).
Током
разговора
је
изражено
задовољство резултатима успјешне
партнерске сарадње ОС БиХ и НГ
Мериленд, износећи очекивања да се
сарадња настави кроз постојеће, али
и кроз нове пројекте који ће помоћи

ОС БиХ у достизању вишег степена
опремљености и обучености, имајући у
виду капацитете са којима НГ располаже.

Одржан је и информативни брифинг
о
организационој
структури,
активностима и плановима Команде,
који је организовала командант НГ
Мериленд
генерал-мајор
Линда
Синг. Генерал Машовић је посебно
истакао значај регионалне сарадње
и заједничких активности, а у вези
с тим најавио почетак организације
такмичења „Најбољи ратник“ у БиХ, које
би се одржало на нивоу ОС БиХ, а касније
проширило на земље регије.
Делегација ОС БиХ наставила је
посјету у Вашингтону гдје је на позив
начелника Генералштаба Оружаних
снага САД генерала Џозефа Денфорда
(Joseph Danford) од 15. до 17. октобра
учествовала на Конференцији начелника
одбранe на тему ”Борба против насилних
екстремистичких организација”.

Обилазећи 29. борбену авијацијску
бригаду и 175. ваздухопловни пук
НГ Мериленд, делегацији ОС БиХ
су презентоване тактичко-техничке
могућности, организација и реализација
мултидимензионалних задатака ових
јединица сa посебним освртом на
употребу и одржавање хеликоптера и
борбених авиона. Генерал Машовић је
нагласио значај достигнутог степена
ваздушне мобилности, као и важност
истог
за
успјешно
извршавање
борбених, али и мисија помоћи
цивилном становништву у случају
природних и других несрећа. Генерал

ПОНОВО „НАЈБОЉИ РАТНИК“
Припадници ОС БиХ и ове су године учестововали на војничком такмичењу
Најбољи ратник 2019 (Best Warrior 2019) у америчкој савезној држави
Мериленд (Maryland).
Укупно 15 војника, подофицира и војника из Оружаних снага БиХ, Националне гарде
Мериленда и Оружаних снага Естоније такмичило се на овом захтјевном војном
такмичењу. Тим из ОС БиХ остварио је запажене резултате, а у његовом саставу су били:
потпоручник Фарис Ситнић, старији водник I класе Звонко Баотић, водник Стефан
Бећаревић и каплар Јасмин Суљић. На церемонији 17. марта 2019. године, проглашени
су најбољи појединци у свим категоријама, а први помоћник команданта Националне
гарде Мериленд за копнену војску бригадни генерал Џанин Биркхед (Janeen L. Birckhead)
честитала је свим учесницима на изванредним резултатима.
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МИНИСТАР ОДБРАНЕ БиХ У ПОСЈЕТИ САД-у

На позив помоћника генералног секретара НАТО-а
за политику и безбједносне послове, министар
одбране БиХ Марина Пендеш учествовала је на
конференцији НАТО-ове иницијативе о изградњи
интегритета у сектору одбране.

БРОЈНЕ ПОХВАЛЕ НА
ИЗГРАДЊИ ИНТЕГРИТЕТА
На конференцији, која се одржавала
у Вашингтону од 5. до 8. марта 2019.,
анализиран је ангажман земаља НАТО-а
и партнерских земаља у протекле двије
године. Пленарне сесије бавиле су се
утицајем корупције као безбједносног
ризика и изазовима изградње способних
и одрживих институција за унапређење
мира и безбједности.
У складу са позивом и програмом
организатора
„Конверзација
са
министром одбране БиХ Марином
Пендеш“, коју је водио замјеник
помоћника генералног секретара НАТО
за операције Џонатан Периш (Jonathan
Parish), Пендеш је износила искуства о
Изградњи интегритета у МО БиХ. Пендеш
је била у прилици да прими и бројне
похвале од учесника из различитих

држава за рад Мобилног тима Центра
за обуку за операције подршке миру
(PSOTC), током ангажмана у њиховим
државама. Овом приликом Периш је
додијелио посебно признање министру
Пендеш за рад PSOTC-а на пољу
изградње интегритета.
На Самиту НАТО-а у Чикагу 2012. године,
одлучено је да ‘Изградња интегритета’
буде уврштена у НАТО-ову дисциплину
едукације и обуке. МO и ОС БиХ су
од самог почетка приступили овој
иницијативи и међу првим земљама
прошли тзв. самопроцјену на основу
које су од НАТО-а добили препоруке за
јачање интерних процедура, с циљем
изградње
интeгритета.
‘Изградња
интегритета’ је уврштена и у наставни
план PSOTC-а. На конференцији, поред

министра одбране БиХ Марине Пендеш,
учествовали су и генерални инспектор
ОС БиХ бригадни генерал Мирсад
Ахмић, шефица Кабинета министра
одбране Татјана Лучић, војни аташе БиХ
у Вашингтону бригадир Зоран Батарило
и помоћник војног аташеа БиХ у
Вашингтону пуковник Слободан Симић.
Истог дана, министар Пендеш је, на позив
начелника Бироа Националне гарде
САД генерала Ленгјела, учествовала на
радном ручку у Пентагону на којем је
генерал Џосеф Ленгјел (Joseph Lengyel)
упознат с активностима у БиХ. Генерал
Ленгјел је потврдио да ће САД наставити
подржавати БиХ у пољу одбране,
као и тежње БиХ ка евроатлантским
институцијама.

КОНФЕРЕНЦИЈА УН-а О ЖЕНАМА ЛИДЕРИМА
У сједишту УН-а у Њујорку, министар одбране је 12. марта 2019. била
уводничар на конференцији „Жене на руководећим позицијама“.
Министар одбране БиХ Марина Пендеш
конференцији је присуствовала на позив
предсједавајуће Генералне скупштине
УН-а Марије Фернанде Еспиноса
Гарцес. У свом обраћању на тему
„Будућност лидерства жена“ је истакла
да је заступљеност жена на руководећим
позицијама у БиХ и даље далеко од
задовољавајућег.

Security“ унапријеђени су услови
едукације жена у сектору одбране. Исто
тако, увођењем редовног курса „Gender
Perspectives“ у PSOTC-у повећан је број
жена - учесница у НАТО и УН-вођеним
операцијама подршке миру.

На отварању конференције обратио се и
генерални секретар УН Антонио Гутерес
(Guterres), а на панелима су учествовалe:
висока представница за спољну и
безбједносну
политику
Федерика
Могерини
(Federica
Mogherini),
предсједнице
Литваније,
Хрватске,
Источног Тимора, Непала, Естоније,
премијерка Исланда, те министарке и
амбасадорке УН.

Нагласила је да је у оквиру свог мандата
радила на повећању заступљености
жена у институцијама одбране, а
ангажманом у НАТО-овој иницијативи
„Female Leaders in Defence and Security“
и УН иницијативи „Women, Peace and
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ПРОМОВИСАНА ПЕТА КЛАСА ОФИЦИРА

ОНИ СУ БУДУЋНОСТ
Основну официрску обуку ОС БиХ успјешно су завршила 64 кандидата пете класе младих официра.
Свечана заклетва организована је 4. децембра 2018. године у Дому Оружаних снага БиХ у Сарајеву.
Свечану заклетву положило је 16
дјевојака и 48 младића, који ће у
професионалну војну службу ступити
у почетном чину потпоручника, а у
будућности ће обављати дужности на
лидерским позицијама у јединицама
ОС БиХ. Они ће се наставити обучавати
како на индивидуалном нивоу тако и у
разним другим видовима колективног
обучавања
и
усавршавања
које
Оружане снаге практикују, а у циљу
одржавања спремности и подизања
професионалних стандарда.

Помоћ партнера
Уз велику помоћ партнера Амбасаде
Уједињеног
Краљевства
Велике
Британије
и
Сјеверне
Ирске,
Канцеларије
Војног
представника
Уједињеног Краљевства и Штаба
НАТО-а у Сарајеву, МО и ОС БиХ од 2013.
године континуирано, путем јавних

конкурса, који су засновани на највишим
европским стандардима и прописима
ЕУ, обнављају официрски војни кадар.
Обнављање кадра се врши одабиром
кандидата са завршеним факултетом
из цивилства за официрску обуку. У
складу с тим, свим заинтересованим
припадницима унутар система, који
испуњавају услове неведене у огласима,
омогућено је равноправно аплицирање
на тражене позиције.
Промоцији су присуствовали замјеник
министра одбране за политику и планове
Сеад Јусић, начелник Заједничког
штаба ОС БиХ генерал-пуковник Сенад
Машовић, замјеници начелника ЗШ
генерал-мајор Гојко Кнежевић и генералмајор Ивица Јеркић, командант Команде
за обуку и доктрину бригадир Славен
Блавицки. Присутни су били и замјеник
команданта Штаба НАТО у Сарајеву
бригадир Мортен Хенриксен, командант
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ЕУФОР-а генерал-мајор Мартин Дорфер,
представници Амбасаде Уједињеног
Краљевства Велике Британије и
Сјеверне Ирске у БиХ, парламентарни
војни представник Бошко Шиљеговић,
представници ЕУФОР-а у БиХ, високи
званичници МО и ОС БиХ, представници
војнодипломатског кора акредитовани
у БиХ те чланови породица младих
официра ОС БиХ.
На церемонији се присутнима обратио
начелник Заједничког штаба ОС БиХ
генерал-пуковник Сенад Машовић који
је нагласио да су ови официри, будућност
и перспектива Оружаних снага БиХ.
„Поштовани
млади
потпоручници,
данас почиње ново поглавље у вашем
животу. Завршетком обуке, која није
била нимало једноставна и лака, стекли
сте знања и вјештине које су вам
потребне да као млади лидери успјешно
извршавате постављене задатке у ОС

ОРУЖАНИХ СНАГА
БиХ. Оно што краси Оружане снаге
јесте прилика за континуираном
едукацијом у различитим пољима обуке
и образовања. До сада сте схватили да су
ОС БиХ развиле капацитете за каријерну
едукацију официра, од почетног чина
закључно са чином пуковника, чиме
вам је омогућено оспособљавање за
напредовање у служби и постављења
на дужности са вишим нивоом
одговорности. Имајући у виду наведено,
желим да напоменем да сте завршили
тек једно, иако вриједно, поглавље
ваше едукације, док ће друго поглавље
трајати до краја ваше службе“, рекао је
генерал Машовић.
„Поштоване породице, родбино и
пријатељи наших младих официра,
можете бити више него поносни да су
ваше кћерке и синови изабрани да буду
дио ОС БиХ, које ће увијек бити спремне
да извршавају све Законом о одбрани
дефинисане задатке. Од вас очекујем да
ћете им као и до сада пружити несебичну
подршку да би успјешно савладали све
изазове у њиховој даљој служби.“

На крају је искористио прилику и исказао
захвалност партнерима и пријатељима
који несебично помажу да ОС и МО
БиХ реализују овај важан пројекат,
захвалио се Амбасади Уједињеног
Краљевства у БиХ, те истакао залагање
и професионални однос припадника
Команде за обуку и доктрину који су
још једном успјели извести још једну
генерацију младих вођа.
Замјеник министра одбране БиХ за
политику и планове Сеад Јусић је овом
приликом истакао личну захвалност
партнерима овог пројекта, а током
обраћања је нагласио улогу и значај
будућих официра у Оружаним снагама
БиХ и цијелом бх. друштву. „Процес
занављања официрског кадра Оружаних
снага БиХ изазован је и одговоран
посао којег Министарство одбране
Босне и Херцеговине сматра јединим
од приоритета, с циљем добијања лица
у систему Оружаних снага БиХ који ће
бити спремни да воде нашу земљу ка
интеграцијама у Европску унију и НАТО,
што је наше стратешко опредјељење

и пут који нема алтернативу за Босну и
Херцеговину“, рекао је Јусић.

Етично и праведно
Господин Јусић је честитао младим
официрима Оружаних снага БиХ
и њиховим породицама полагање
свечане заклетве и зажелио им успјешну
каријеру, као и брзо прилагођавање
новим околностима и условима живота.
Као најуспјешнија полазница пете класе
официра ОС БиХ, присутнима се обратила
и потпоручница Сања Цветковић која је
истакла да је велика част бити официр
ОС БиХ те да се улога ових младих људи
овим чином мијења и постаје већа и
одговорнија, наглашавајући како ће се
трудити да оправдају указано повјерење
и максимално ангажују на даљем личном
усавршавању. Истакла је чињеницу да су
од овог тренутка у служби државе БиХ и
њених грађана и да је њихов примарни
задатак да успјешно одговоре свим
изазовима и задацима у склопу мисије
Оружаних снага БиХ.
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ВЕЛИКИ УСПЈЕХ НАШИХ ВОЈНИКА
У ВЕЛИКОЈ БРИТАНИЈИ И ЕСТОНИЈИ
Припадници ОС БиХ у 2018. години окушали су се на два тешка међународна војничка догађаја:
ADMIRAL PITKA RECON CHALLENGE и CAMBRIAN PATROL. Поносни су на одличан резултат.
Упорност, умијеће и издржљивост нашег
војника су се протекле године показали и
на два изузетно тешка војничка догађаја.
Такмичења „Извиђачки изазов адмирала
Питке“ (Admiral Pitka Recon Challenge) у
Естонији и вјежба „Камбријска патрола“
(Cambrian Patrol) у Велсу, Велика
Британија, знатно су тежа од оних
уобичајених такмичења на којима се
траже основне војничке вјештине, попут
марша под пуном спремом, навигације и
оријентационог трчања у природи.

подршке с поносом су нам показали
сребрну медаљу заслужену у Велсу.
„Доказали смо да ОС БиХ посједују
квалитет, посебно у људском фактору.
Добровољно смо се пријавили, а
наши резултати били су бољи чак и од
конкуренције из неких земаља које
много више улажу у војску“, рекао нам је
поручник Нешковић.

Извиђачки изазов

Дубинско извиђање од војника тражи да
зађе дубоко у непријатељску позадину,
прикупи важне податке о непријатељу, и
непримијећен се врати у своју јединицу.
Ова
два
међународна
војничка
окупљања захтијевала су управо то.
Стога, није ни чудо што је више земаља
на ове догађаје упутило припаднике
посебно увјежбаних специјалних и
извиђачких јединица.

У августу у Естонији, на такмичењу које
траје четири дана учествовало је 30
екипа из 12 земаља, a Тим ОС БиХ заузео
је треће мјесто. Не рачунајући домаће
тимове из Естоније, испред Тима ОС
БиХ су били само Пољаци и Финци. У
октобру у Велсу, у вјежби која траје 48
часова, у категорији 137 екипа из 37
земаља, Тим ОС БиХ је досегао „сребрни
стандард“, што се оцјењује као изврстан
резултат.

Командир Вода за дубинско осматрање
Војнообавјештајног батаљона (ВОб) из
Рајловца поручник Немања Нешковић те
извиђач 5. пјешадијске бригаде из Тузле
војник I класе Јасмин Мусић учествовали
су на оба догађаја. Заједно сa војником
Исмаром Фејзовићем из Бригаде тактике

О каквим се захтјевним такмичењима
ради, може се закључити описом
искуства из Естоније. „Извиђачки
изазов адмирала Питке“ захтијева да
се за четири дана и три ноћи пређе
између 150 и 170 километара, кроз
густу шуму, мочваре и блато у Естонији,
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с ограниченим спавањем, при чему су
учесници нападани од супротстављене
јединице (OPFOR).
У тиму су четворица припадника.
Непријатељском логору се мора што
ближе прићи, а логор је одлично
брањен, па и надгледан дроновима
из ваздуха. Мора се забиљежити и
запамтити што више детаља те касније
поднијети извјештај.
Забрањено
је
кретање
путним
комуникацијама
и
отвореним
просторима, јер противничке снаге
прате све и са дроновима у ваздуху.
Неопажено се мора доћи од једне до
друге радне тачке, под одређеним
азимутом у одређено вријеме. На
сваких 12 до 15 км је радна тачка.
Након доласка до радне тачке, има се
10 минута за припрему и 10 минута да
се изврши неки оперативни тактички
задатак који може обухватати и ношење
рањеника. На радној тачки је читав тим
људи из организације такмичења, а
екипи, која је дошла на лице мјеста, се
уручује папир са новим задатком који
требају да изврше.
Од средстава за навигацију тимови
имају топографске карте, бусоле и

GPS уређаје. Носи се и пјешадијско
наоружање,
јуришне
пушке
G-3
калибра 7,62 мм, добијене од домаћина
у Естонији, маневарска муниција и
хране колико се жели понијети. За
све се скупљају бодови и сви бодови
представе навечер у Сали за брифинге
у Оперативном центру такмичења, гдје
је био координатор и вођа Тима ОС БиХ
мајор Акиф Смајић.
Један дан такмичења буде отворен за
медије, гдје се направе импровизоване
препреке. Сваки тим мора један по један
проћи препреке у одређеном времену
и за то добија бодове или казнене
бодове. За сваки излазак на отворено
или наилазак на непријатеља добијају
се казнени бодови и тим се према томе
рангира на табели. На поједине тачке
могу доћи и координатори тимова и
донијети им воду. Храна им се не смије
носити. Сваки тим добио је уређај
помоћу којег се GPS-ом прати из штаба
такмичења.
Војник Мусић је бјежећи од OPFOR-а
морао заронити у ријеку. Послије му се
сва одјећа циједила у чизме, па је добио
велике жуљеве. Но, остао је до краја
и није напустио тим. А сваком је тиму
дозвољено да изгуби највише једног
члана, при чему се губи 100 бодова.
Један од припадника ОС БиХ био је и
у Мултилатералном тиму Мeриленда,
Естоније и БиХ (Славиша Лазаревић
из ВОб-а). Тај тим је такође успјешно
окончао такмичење.
„За десетак дана боравка у Естонији
били смо сви за једнога, један за све, у
великој кохезији и другарству“, рекао
нам је са своје стране мајор Акиф Смајић
из Управе за обавјештајне послове
и безбједност Заједничког штаба ОС
БиХ. Он је већ двије године лице за
контакт са Канцеларијом за одбрамбену
сарадњу (ОDC) Амбасаде САД у
Сарајеву. Напомиње како је уз помоћ
и финансијску подршку ODC-а, Тим ОС
БиХ у љето 2018. године већ други пут
упућен на „Извиђачки изазов адмирала
Питке“ у Естонији, која у оквиру
Државног партнерског програма (SPP)
такође сарађује са Националном гардом
Мериленда, као и БиХ.

Камбријска патрола
Учешће на вјежби „Камбријска патрола“
у Велсу омогућено је у сарадњи са
Амбасадом Уједињеног Краљевства
Велике Британије и Сјеверне Ирске у
БиХ. Претходне 2017. године, један члан
Тима ОС БиХ је чак остао у бесвјесном
стању од напора који изискује ова
вјежба.„Камбријска патрола, према
званичним подацима, представља једну
од најзахтјевнијих патролних вјежби у

свијету,“ каже поручник Нешковић.
Овај догађај службено је класификован,
не као такмичење, него као годишња
вјежба у којој на напорном терену у
планинама средњег Велса учествује
хиљаду војника из Велике Британије
те још 37 земаља. Укупно 137 патрола
са по осам чланова. Вјежба је психички
и физички захтјевна и тестира све
основне војне вјештине савременог
војника, развија способност вођења и
ниво издржљивости и одлучности.
Овај пут, вјежба се одржавала од
петка 12. октобра, до недјеље 21.
октобра 2018. Kомандирима патрола
додијељен је низ наредби на основу
специфичног сценарија који укључује
и непријатељске снаге. Тимови морају
направити борбену припрему те уз
помоћ карте одредити пут којег морају
да пређу, дању и ноћу, од једне радне
тачке до друге. У природном амбијенту
тимови чак направе и макету рељефа
кроз који се мора проћи како би се што
боље припремили за кретање на овом
захтјевном терену.
На радним тачкама добију задатке попут
евакуације повријеђених, уклањање
маневарских експлозивних направа,
прикупљање обавјештајних података,
тражење заштитних мјера против
хемијских, биолошких, радиолошких
и нуклеарних пријетњи, форсирање
ријеке, извиђања у непосредној
близини циља и слично.
Дводневни патролни задатак на стази
дугој 60 км захтијева од војника и
умни и физички напор, под опремом
тежине до 40 кг, с пушком SA 80. По
завршетку вјежбе свака се патрола
суочава са свеобухватном анализом. У
зависности од тога како су се носили
с постављеним задацима, тимови су
награђени бодовима, на основу којих
се додјељивала златна, сребрна или
бронзана медаља или су само добијали
потврду о извршеној патроли. Патрола
се може завршити и само са пет војника,
узимајући у обзир све озљеде или друге
напоре који исцрпљују тим. Али, у том
случају само се добијала потврда о
извршеној патроли.

ADMIRAL PITKA
RECON CHALLENGE,
август 2018, Јигева,
Естонија:
Тим ОС БиХ – поручници Немања
Нешковић и Џенис Халиловић,
потпоручник Стефан Јовановић и
војник I класе Јасмин Мусић. Члан
Мултилатералног тима – старији
водник Славиша Лазаревић.
Логистичка подршка – мајор Акиф
Смајић и старији водник I клaсе
Исмет Хурић.

CAMBRIAN PATROL,
октобар 2018, Велс:
Тим ОС БиХ – поручник Немања
Нешковић, потпоручници Анес
Халиловић и Стефан Јовановић,
војници I класе Јасмин Мусић,
Невен Цицовић и Алдин
Џамбеговић, војници Исмар
Фејзовић и Амир Авдић. Менаџер
тима – потпоручник Фарис Ситнић.
Резерва – каплар Александар
Стаменић.

У просјеку, само пет одсто патрола
добија главну награду, док трећина и не
заврши, што показује колико је тешка
вјежба Камбријске патроле.
„Доласком у Велс себи смо поставили
јасан циљ - да сви дамо свој максимум
и завршимо вјежбу. А чињеница да смо
на крају награђени сребрном медаљом
сада нас с правом чини поносним“,
закључује поручник Нешковић.
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САСТАНАК АМЕРИЧКО-ЈАДРАНСКЕ
ПОВЕЉЕ (А-5) У БУДВИ
Министар одбране БиХ Марина Пендеш, са члановима делегације Министарства одбране и Оружаних
снага БиХ, учествовала је на састанку министара одбране чланица Америчко-јадранске повеље (А-5)
који је, под предсједавањем Црне Горе, одржан 13. и 14. новембра 2018. године у Будви, Црна Гора.
У обраћању присутнима, на тему
безбједносних изазова у Југоисточној
Европи и регионалне сарадње под
окриљем А-5, министар Пендеш
је нагласила да „већ свједочимо
законодавним,
структуралним
и
организационим усклађивањима и
промјенама које безбједносни системи
у државама регије, и шире, спроводе,
како би одговорили новим изазовима,
а управо састанци и разговори овог
типа требају бити платформа за
координисање и синхронизовање тих
процеса, размјену искустава и стечених
знања.“
У контексту НАТО-ове Политике
отворених врата и евроатлантске
перспективе Југоисточне Европе кроз
механизме А-5, министар Пендеш је

нагласила да ми процес европских
и
евроатлантских
интеграција,
придруживање НАТО-у и Европској
унији, видимо као “један или два
међусобно повезана и комплементарна
процеса.“
На маргинама министарског састанка
чланица Америчко-јадранске повеље
А-5 министар одбране БиХ Марина
Пендеш сусрела се у Будви са
замјеницом помоћника секретара за
одбрану САД Лауром Купер. Разговарале
су о актуелним регионалним и
безбједносним изазовима, као и о
процесу европских и евроатлантских
интеграција у БиХ.
Замјеница помоћника секретара за
одбрану САД-а Лаура Купер изразила

САСТАНAК
ИНИЦИЈАТИВЕ „SEDM“
Замјеник министра одбране БиХ
Сеад Јусић учествовао је на састанку
министара одбране Југоисточне Европе,
који се у оквиру Иницијативе процеса
сарадње министара одбране земаља
Југоисточне
Европе
(Southeastern
Europe Defense Ministerial Process

је захвалност министру Пендеш за
све напоре које чини у испуњавању
услова за активацију МАП-а, при чему је
документ „Преглед одбране” оцијенила
као “импресиван“, додавши да ће САД
наставити пружати пуну подршку
интеграционом процесу БиХ „без обзира
на вријеме када ће бити стечени услови
за МАП.“

– SEDM) одржао у Београду 11. октобра
2018. године.
Замјеник Јусић је током састанка имао
запажено излагање у којем је нагласио
значај заједничке регионалне и укупне
одбрамбене сарадње.

ПОСЈЕТА
ДИРЕКТОРА
RACVIAC-а
Министар одбране БиХ Марина
Пендеш примила је 29. јануара 2019.
године
директора
Регионалног
центра за безбједносну сарадњу
(RACVIAC), са сједиштем у Републици
Хрватској, пензионисаног генерала
- мајора Џеронима Базоа и војног
представника БиХ у RACVIAC-у
пуковника Ивицу Будимира.
Министар Пендеш је истакла важност
постојања различитих регионалних
центара у земљама регије, која служе
свима и кроз коју се успоставља
добра сарадња и реализују важни
партнерски циљеви. Рекла је и да
ће БиХ наставити подржавати рад
RACVIAC-а, што је до сада и било
присутно кроз сталну ангажованост
представника Министарства одбране
и Оружаних снага БиХ.
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СЛОВАЧКА ПОДРШКА ЗА АКТИВАЦИЈУ МАП-а
Министар одбране БиХ Марина Пендеш
разговарала је 6. децембра 2018. године
са министром одбране Словачке
Републике Петером Гајдошем. Састанак
је уприличен у оквиру службене посјете
делегације
Министарства
одбране
Словачке Републике Министарству
одбране БиХ.
Министар Пендеш захвалила се
министру Гајдошу на доприносу који
је Влада Словачке пружила у процесу
активације МАП-а за БиХ, а поводом

одлуке министара иностраних послова
земаља чланица НАТО-а да БиХ добије
позив за МАП и достави свој први
Национални годишњи програм.
Пендеш се захвалила министру Гајдошу
на доприносу припадника Оружаних
снага Словачке кроз операцију „ALTHEA“,
као и у процесу обучавања, тренинга
и едукације, као и Амбасади Словачке
Републике у БиХ, као контакт амбасади
између БиХ и НАТО, на одличној сарадњи
у протеклом периоду.

НАЈАВЉЕНО ЈАЧАЊЕ САРАДЊЕ СА МАЂАРСКОМ
У оквиру службене посјете делегације
Министарства
одбране
и
Војске
Мађарске Министарству одбране БиХ,
министар одбране БиХ Марина Пендеш
са сарадницима састала се 7. децембра
2018. године са министром одбране
Мађарске Тибором Бенкóм.
Разговарало се о процесу европских
и евроатлантских интеграција Босне и
Херцеговине, билатералној сарадњи
у области одбране, безбједносној

ситуацији у региону, учешћу у
међународним операцијама и мисијама
подршке миру, деминирању, едукацији
и обуци, те искуствима оружаних снага
двију држава у овим активностима.
Такође, разговарало се и о актуелним
изазовима као што су искуства у вези
са мигрантском кризом, кибернетички
криминал, тероризам, те о наученим
лекцијама које могу бити примјењиване
и на Босну и Херцеговину.

ПОСЈЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ АМЕРИЧКЕ КОМАНДЕ
ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ ОПЕРАЦИЈЕ У ЕВРОПИ
Делегација Команде за специјалне
операције из Команде америчких
снага за Европу, предвођена генералмајором Кирком Смитом (Kirk Smith),
посјетила је 20. фебруара 2019. године
Министарство одбране БиХ, гдје се
састала са министром одбране БиХ
Марином Пендеш.

коју припадници Оружаних снага БиХ
показују учешћем у међународним
операцијама подршке миру. Истакао је
да Сједињене Америчке Државе остају
опредијељене у подршци БиХ ка НАТО
путу, те се захвалио министру Пендеш
на пријему и веома конструктивним
разговорима.

Министар Пендеш се овом приликом
захвалила делегацији Команде за
специјалне операције и САД-у на свему
што чине у погледу изградње капацитета
и оперативних способности Оружаних
снага БиХ, а тиме и одбрамбеног
и безбједносног система Босне и
Херцеговине у цјелини.

На састанку се разговарало о Годишњем
националном
програму
(ANP)
и
интерним процедурама за усвајање
првог Годишњег националног програма
БиХ, за што је делегација САД-а дала
пуну подршку. Учесници састанка су
нагласили да је билатерална одбрамбена
сарадња између САД-а и БиХ на
завидном нивоу, да је најсвеобухватнија,
као и да се сваке године повећава, те
самим тим Оружане снаге БиХ постају
интероперабилније
са
америчким
војним снагама, као и са снагама НАТО-а.
Генерал Смит високо је оцијенио ниво
професионалности и оспособљености
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СУСРЕТИ СА ПАРТНЕРИМА

ДЕЛЕГАЦИЈА БИРОА НАЦИОНАЛНЕ ГАРДЕ
САД-а НАЈАВИЛА НАСТАВАК САРАДЊЕ
са министром одбране БиХ Марином
Пендеш, замјеником министра одбране
за политику и планове Сеадом Јусићем и
њиховим сарадницима.
На састанку је истакнута успјешна
сарадња са Националном гардом
америчке савезне државе Мериленд,
која већ дуже од 15 година помаже БиХ у
оквиру Програма државног партнерства
(SPP) те исказана спремност за даље
проширење сарадње.

Делегација Бироа Националне гарде
Сједињених
Америчких
Држава,
предвођена
начелником
Бироа
генералом Џозефом Ленгјелом (Joseph
Lengyel), боравила је 23. јануара 2019.
године у посјети МО БиХ те разговарала

Министар Пендеш се захвалила на
томе што САД, као стратешки партнер,
континуирано помажу БиХ у процесима
приближавања
Сјеверноатлантском
савезу (НАТО), што је и разултовало
понудом НАТО-а Босни и Херцеговини
да активира Акциони план за чланство
(MAP). „Увјерена сам да би наставком

дјеловања у том смјеру учинили Босну
и Херцеговину мјестом за бољи живот, а
посебно омогућили младима да остану
живјети овдје“, нагласила је министар
Пендеш. Она се посебно захвалила
и на континуираној помоћи САД-а у
програмима обуке и модернизације ОС
БиХ.
Генерал Ленгјел је честитао менаџменту
МО БиХ на свему што су учинили на
путу до активације МАП-а. Изразио је и
спремност да помогне БиХ у наведеним
процесима, али и програмима одбране
од природних непогода и кибернетичких
пријетњи.
С начелником Бироа Националне гарде
Сједињених Америчких Држава истога
дана састао се и начелник ЗШ ОС БиХ
генерал-пуковник Сенад Машовић.

СА АУСТРИЈОМ О ВОЈНО-БЕЗБЈЕДНОСНОЈ
АКАДЕМИЈИ
Министар одбране БиХ Марина Пендеш
и начелник Заједничког штаба ОС БиХ
генерал-пуковник Сенад Машовић
са замјеницима, генералима Гојком
Кнежевићем и Ивицом Јеркићем,
састали су се 20. новембра 2018. године
са члановима делегације Министарства
одбране Републике Аустрије, коју је
предводио бригадни генерал Густав Е.
Густенау, из Дирекције за безбједносну
политику
Министарства
одбране
Републике Аустрије.
На састанку се разговарало о
иницијативи за успостављање Војнобезбједносне академије у регији, у
циљу потенцијалног јачања капацитета

за обуку војних и безбједносних
институција
у
БиХ,
који
би
подразумијевао регионални приступ
овом питању, кроз подршку и пуну
укљученост институција Европске уније
овом пројекту у оквиру заједничке
европске одбрамбене и безбједносне
политике.
Иницијативу, о којој је расправљано
у Служби за спољне послове ЕУ, је
покренула Република Аустрија, а
она долази као резултат потписане
Декларације са Састанка министара
одбране земаља Југоисточне Европе
који је одржан у септембру 2018. године
у Грацу, Република Аустрија.

ГЕНЕРАЛ ЏЕЈМС ЕВЕРАРД У ОПРОШТАЈНОЈ ПОСЈЕТИ
Министар одбране БиХ Марина Пендеш и замјеник министра
за политику и планове Сеад Јусић са сарадницима, те замјеници
начелника Заједничког штаба ОС БиХ генерали Ивица Јеркић
и Гојко Кнежевић, разговарали су током опроштајне посјете
5. фебруара 2019. године, са оперативним командантом снага
Европске уније за операцију „ALTHEA“ – ЕУФОР и замјеником
врховног команданта Савезничких снага за Европу генералом
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Џејмсом Еверардом. Током састанка идентификована су три
поља сарадње ЕУФОР-а и ОС БиХ, од којих су: заједничка
обука на нивоу батаљона, повећање степена безбједности
у процесу складиштења вишкова наоружања и муниције и
подршка савјетодавних тимова ЕУФОР-а на оперативном и
тактичком нивоу.

ПОСЈЕТА ПОЛИТИЧКОГ
И БЕЗБЈЕДНОСНОГ КОМИТЕТА
САВЈЕТА ЕУ

Министар
одбране
БиХ
Марина
Пендеш примила је 29. новембра
2018. године делегацију Политичког и
безбједносног комитета Савјета Европске
уније, предвођену предсједавајућом
Софи Фром-Емесбергер (Sofie From
- Emmesberger).
Делегацију је сачињавало 28 амбасадора,
а на састанку, који је одржан у Дому ОС
БиХ у Сарајеву, у делегацији се налазио
и шеф Делегације Европске уније у БиХ и
специјални представник Европске уније
у БиХ амбасадор Ларс-Гунар Вигемарк
(Lars-Gunnar Wigemark).

Министaр Пендеш је делегацији ЕУ
представила
приоритете
сарадње
Министарства одбране и Оружаних
снага БиХ са Европском унијом у области
заједничке безбједносне и одбрамбене
политике, при чему је нагласила значај
Мисије „ALTHEA“ и сарадње са снагама
ЕУФОР-а, која снажно доприноси
одржавању стабилности у БиХ, као и
заједничку сарадњу са ОС БиХ у области
обуке и изградње капацитета. Нагласила
је и да Оружане снаге БиХ учествују у
Мисији обуке ЕУ у Централноафричкој
Републици, гдје планирамо повећати
наш допринос, а врло значајним је
истакла и посебно признање које смо
добили, када је наш PSOTC прихваћен у
Мрежу Европског колеџа са безбједност
и одбрану (ESDC). Министар Пендеш
је нагласила и да је подржала идеју за
успоставу Војно-безбједносне академије
Западног Балкана, која је још у форми
иницијативе.

ПРОТОКОЛАРНИ
РАЗГОВОРИ:

14. фебруар 2019. године:
Министар Марина Пендеш и
амбасадор НР Кине Њ.Е. Ји Пинг

ПОМОЋ АСОЦИЈАЦИЈE
КОРА ВОЈНИХ АТАШЕА
Представнике
Извршног
одбора
Асоцијације кора војних аташеа
акредитованих у БиХ - бригадира Жарка
Хенигмана, пуковницу Ејми Маури
(Aimee Mowry) и бригадира Ладислава
Регенду, 19. децембра 2018. године у
посјету је примила министар одбране
БиХ Марина Пендеш.
Министар Пендеш се захвалила на
сарадњи и подршци коју ова асоцијација
пружа Министарству одбране БиХ кроз
различите видове, у погледу достизања
интеграционих циљева који за нашу

земљу значе безбједност, стабилност
и просперитет. Такође, изразила
је очекивања да ће се сарадња у
будућности унаприједити.

20. фебруар 2019. године:
Министар Марина Пендеш и
амбасадор Републике Индонезије
Њ.Е. Амелија Ахмад Јани.

Бригадир Хенигман се захвалио на
досадашњој сарадњи и честитао
Министарству
одбране
БиХ
на
постигнутим резултатима, а посебно на
понуди активације Акционог плана за
чланство БиХ у НАТО-у (MAP). Изразио
је спремност за даљу подршку БиХ на
остварењу њених стратешких циљева.

27. фебруар 2019. године:
Замјеник министра одбране за
политику и планове Сеад Јусић
и војни аташе Руске Федерације
бригадир Иља Скребнев.
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МИНИСТAР ПЕНДЕШ И ГЕНЕРАЛ МАШОВИЋ ПРИМИЛИ НОВОГ АМБАСАДОРА САД-а

НЕЛСОН: ГРАЂАНИ МОГУ БИТИ ПОНОСНИ
НА ОРУЖАНЕ СНАГЕ БиХ
По повратку из САД-а, министар одбране Босне и Херцеговине
Марина Пендеш је 21. марта 2019. године у наступну посјету
примила амбасадора Сједињених Америчких Држава у БиХ Њ.Е.
Ерика Џ. Нелсона. Прије тога, начелник Заједничког штаба ОС
БиХ генерал-пуковник Сенад Машовић је 12. марта 2019. године
примио Њ.Е. Нелсона.
У разговору уприличеном поводом
његовог доласка, министар Пендеш
упознала је америчког амбасадора с
актуелним статусом првог Годишњег
националног програма (ANP) Босне и
Херцеговине, чијим усвајањем би се
активирао Акциони план за чланство
(MAP) у Сјеверноатлантском савезу
(НАТО). Она је нагласила да MAP не значи
аутоматско чланство с НАТО-ом, већ
прије свега јачање партнерства с овим

савезом, што би позитивно утицало на
даљи развој одбрамбеног сектора у БиХ,
али и привреде у нашој земљи.
Амбасадор Нелсон је изразио снажну
подршку Владе и Амбасаде САД-а
Министарству одбране и Оружаним
снагама БиХ у даљим корацима на
пољу
евроатлантских
интеграција.
Истакао је да грађани могу бити
поносни на Оружане снаге БиХ, као

једне од најинтегративнијих цјелина у
бх. друштву, али и једне од најважнијих
институција у БиХ. Нагласио је да ће
САД настојати помоћи да тако буде и у
будућности.
Током информативног брифинга у ЗШ ОС
БиХ 12. марта 2019. године, амбасадор је
упознат са актуелним стањем, тежишним
активностима и операцијама ОС БиХ у
земљи и иностранству, као и кључним
активностима у овој години и плановима
за наредни период.
Између осталог, презентовани су
резултати ОС БиХ у области деминирања,
рјешавања вишкова наоружања и
муниције, обуке, те учешћа припадника
ОС БиХ операцијама подршке миру
у свијету. Истакнута је важност
развојног буџета који ће омогућити
модернизацију, као и унапређење
капацитета и способности ОС БиХ.
Амбасадор Нелсон изразио је снажну
подршку Владе и Амбасаде САД-а
Оружаним снагама БиХ и даљим
активностима на путу ка чланству у
Европској унији и НАТО-у.

ОКРУГЛИ СТО СА ВОЈНИМ АТАШЕИМА
У организацији Заједничког штаба Оружаних снага БиХ у Дому ОС БиХ, 31. јануара 2019. године
одржан је округли сто са Асоцијацијом војно-дипломатских представника.
Циљ округлог стола је био информисање војно-дипломатских
представника акредитованих у БиХ о најзначајнијим
активностима ОС БиХ током 2018. године и планираним
активностима у наредном периоду. Домаћин скупа је био
начелник ЗШ ОС БиХ генерал-пуковник Сенад Машовић, којем
су поред резидентних и нерезидентних војно-дипломатских
представника у БиХ, присуствовали и замјеници начелника
ЗШ ОС БиХ генерал-мајор Ивица Јеркић и генерал-мајор Гојко
Кнежевић, те начелници управа ЗШ ОС БиХ.
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У обраћању учесницима округлог стола, генерал Машовић је
истакао кључне резултате ОС БиХ постигнуте у 2018. години,
који су створили добре претпоставке за њихово унапређење
у 2019. години. Између осталог, досадашњу сарадњу је
оцијенио изузетно добром, те је изразио захвалност војнодипломатским представницима и државама које представљају
значајан допринос развоју ОС БиХ и Босне и Херцеговине на
путу ка евроатлантским интеграцијама.

ПОДИЗАЊЕ НИВОА ОСПОСОБЉЕНОСТИ

ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА О ОБУЦИ
У складу са Главним планом обуке Оружаних снага БиХ за 2017 - 2019. годину, у Дому ОС БиХ у
Сарајеву је 5. марта 2019. године одржана Годишња конференција о обуци ОС БиХ за 2018. годину.
Током конференције разматране су теме
реализоване обукe борбених јединица
и јединица борбене подршке, стечена
искуства и приједлози за побољшање,
концепт оперативне способности и
процес оцјењивања декларисаних
јединица, институционална обука у
ОС БиХ, ресурси за подршку обуке,
међународна такмичења припадника
ОС БиХ у војничким дисциплинама,
међународне вјежбе и други догађаји
у иностранству, план обуке ОС БиХ за
2020-2022. и друге.

напором допринијети да Оружане
снаге подигну ниво оспособљености
и обучености, који ће обезбиједити
синхронизован и јединствен одговор
на било који изазов који се пред њих, у
складу са законским задацима, постави“,
рекао је начелник ЗШ ОС БиХ генералпуковник Машовић.
Генерал Машовић је рекао да је 2018.
година била изузетно успјешна за ОС
БиХ по питању обуке, што је видљиво у
великом броју успјешно реализованих

догађаја по питању обуке припадника
ОС БиХ у земљи и иностранству. При
томе је издвојио да је 11 декларисаних
јединица ОС БиХ успјешно прошло NATO
OCC концепт оцјењивања NEL2.
У обраћању новинарима замјеник
министрa одбране БиХ за политику
и планове Сеад Јусић нагласио је да
ОС БиХ, успркос оскудним ресурсима,
постижу изврсне резултате.

„Изражавам наду да ћемо током ове
календарске
године
заједничким

УПОЗНАВАЊЕ СА КИБЕРНЕТИЧКИМ ПРИЈЕТЊАМА
У организацији и сарадњи Оружаних снага БиХ и Мобилног тренинг тима Команде заједничких снага
из Напуља, од 10. до 12. децембра 2018. године у Дому Оружаних снага БиХ, одржан је семинар на
тему - Кибернетичка одбрана 2018.
На семинару су учествовали припадници МО и ОС БиХ, чија
дјелатност је везана за домен комуникација и информатичких
система, логистике, операција и обуке, обавјештајних послова
и безбједности, те политике и планова. Циљ семинара у
потпуности је био усмјерен на иницирање развоја свијести
о кибернетичкој опасности и изградњи инфраструктуре, у
циљу превенције од напада и предузимања активних мјера на
одбрани система.

стално повећава. Будући да кибернетичке технологије све
више и више употребљавамо, отвара се рањивост не само
компјутерских информација, већ и ефикасније борбе против
пријетњи у различитим подручјима. Нешто важно на чему
радимо јесте заштита и улагање у заштиту тих система који ће
нам помоћи да се у будућности боримо ефикасно“, рекао је,
између осталог, пуковник Мет Мекалистер (Matt Mcalister) из
Одјељења за безбједност информација у Команди ваздушних
снага НАТО-а у Напуљу.

“Кибернетика је веома важна у данашњем свијету, због
чињенице да се обим кориштења компјутера и технологије
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АКТИВНОСТИ ЗАЈЕДНИЧКОГ ШТАБА ОС БиХ

САСТАНАК ГЕНЕРАЛСКОГ КОРА
Састанак генералског кора ОС БиХ одржан је у Дому ОС
БиХ у Сарајеву 5. децембра 2018. године. Састанком је
руководио начелник Заједничког штаба Оружаних снага
БиХ генерал-пуковник Сенад Машовић који је у свом
обраћању истакао важност и значај оваквих састанка.
Поред генерала и бригадира на генералским позицијама
у ОС БиХ, састанку су присуствовали командант ЕУФОР-а
и начелник Штаба НАТО-а у Сарајеву. Између осталог,
разматрана су питања из функционалних надлежности,
са нагласком на израду плана потреба за 2019. годину,
побољшање животног стандарда припадника ОС БиХ, те
процес модернизације ОС БиХ.

11. СТРАТЕШКО
ВОЈНО-ПОЛИТИЧКИ
СЕМИНАР
Једанаести стратешки војно-политички семинар одржан је у
Дому ОС БиХ у Сарајеву 22. новембра 2018. године. Заједнички
штаб ОС БиХ организује овај вид семинара једном годишње,
на којем се разматра проблематика војно-политичке природе
стратешког значаја. Тема семинара била је „Учешће БиХ у
операцијама подршке миру под вођством Европске уније
у оквиру заједничке одбрамбено безбједносне политике
ЕУ“. Циљ семинара је да се доносиоци одлука и званичници

у БиХ упознају са основним захтјевима институција БиХ на
државном нивоу и опсежној међуинституционалној сарадњи
на међународном нивоу при рјешавању стратешких војнополитичких питања. Семинар такође представља одличну
прилику за учеснике да се упознају са различитим погледима
и искуствима европских земаља у окружењу, као и искуствима
других организација.

ЗАШТИТА ТАЈНИХ ПОДАТАКА:
УСПОСТАВЉАЊЕ КОНТРОЛНЕ ТАЧКЕ
Заједнички штаб ОС БиХ ради на
успостављању простора у којем би се
омогућила захтјевана заштита тајности
докумената.
На основу анализе о достигнутом степену
имплементације Закона о заштити тајних
података, анализе инцидената и ризика
у чувању и заштити класификованих
докумената у ОС БиХ, као и уочених
тешкоћа у приступу и обради
класификованих НАТО и ЕУ докумената,
почетком априла 2018. године је
од чланова седам организационих
цјелина ЗШ ОС БиХ формиран Тим за
успостављање и стављање у функцију
Контролне тачке на нивоу ЗШ ОС БиХ.
Контролна тачка је посебно одабран,
грађевински
уређен
и
технички

опремљен објекат или дио објекта у којем
су, у складу са процјенама угрожености и
ризика, успостављене административне
и безбједносне мјере и процедуре за
физичку, персоналну, информатичку
и
документациону
безбједност
докумената класификованих ознакама
тајности.
Полазећи од анализе свих фаза
животног циклуса класификованог
документа у којима постоји ризик од
нарушавања интегритета, доступности
и тајности (губљења, неовлаштеног
приступа, промјене садржаја, уништења,
јавног објављивања и шпијунаже),
Контролна тачка омогућује безбједан
пријем - настанак, приступ, обраду,
криптографску обраду и електронску
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размјену, чување - архивирање,
промјену ознака тајности, укључујући
и декласификацију те дјелимично или
потпуно уништење класификационих
докумената.
Након извршених припремних радова,
одабира
простора,
неопходних
мјерења и анализа, приступило се
уређењу Контролне тачке у ЗШ ОС
БиХ. У претходном периоду наведене
активности су дошле у завршну фазу
и одређена је привремена лична и
материјална формација. За очекивати
је да се, након финализовања
процедура, Контролна тачка стави у
функцију. У наредној фази се очекује
иста активност на нивоу ГПК и команди
и јединица ранга бригаде.

ВАШИНГТОН:
БОРБА ПРОТИВ
НАСИЛНОГ
ЕКСТРЕМИЗМА
Начелник ЗШ ОС БиХ генерал-пуковник Сенад
Машовић присуствовао је Конференцији
начелника генералштабова оружаних снага на
тему „Борба против насилног екстремизма и
тероризма“ која је организована у Вашингтону.
Конференцији су присуствовали начелници генералштабова
оружаних снага из 84 земље, а домаћин је био генерал Џозеф
Данфорд (Joseph Dunford), начелник Заједничког штаба ОС
САД-а.
Конференција је омогућила високим војним званицама из
различитих земаља да изнесу своја искуства, проблеме и
начине за даље ефикасно супротстављање наведеној појави,
која сваке године однесе велик број живота и материјалних
добара те дјелује деструктивно на развој друштва у цјелини.
Заједничка оцјена свих учесника је да се само заједнички
можемо ефикасно супротставити овом проблему, уз
ефикаснију размјену информација и међусобну подршку не
само војним већ и цивилним институцијама унутар држава.
Начелник ЗШ ОС БиХ генерал-пуковник Сенад Машовић је
нагласио како су изградња и јачање одбрамбених капацитета
сваке државе и рјешавање безбједносних проблема веома
битни, јер само јаки одбрамбени и капацитети безбједносних
агенција могу гарантовати успјешну борбу не само против
тероризма, већ и свих других безбједносних проблема
који могу негативно утицати на мир и просперитет грађана
једне државе. „У супротном“, нагласио је генерал Машовић,
„државе које немају изграђене одбрамбене и безбједносне
капацитете могу постати плодно тло за појаве које негативно
утичу на безбједност и укупан развој друштва.“

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА ЗШ ОС БиХ

КОНФЕРЕНЦИЈА
НАЧЕЛНИКА
ШТАБОВА А-5
Начелник ЗШ ОС БиХ генерал-пуковник
Сенад Машовић предводио је делегацију
Оружаних снага БиХ која је учествовала
на 22. конференцији начелника штабова
Америчко-јадранске повеље (А-5), одржаној
4. октобра 2018. године у Будви, Црна Гора.
Овом приликом, начелник ЗШ ОС БиХ генерал-пуковник
Сенад Машовић је изјавио да Америчко-јадранска
иницијатива даје могућност да се значајно унаприједе
пријатељски односи између држава у регији.
”Овај форум ствара претпоставке да Босна и Херцеговина
и земље у регији, могу боље користити међународне
алате, и да заједнички заиста можемо представљати
један изузетно квалитетан безбједносни простор који
ће бити прихватљив за наставак инвестиционих улагања
у нашу регију. Самим тим се ствара могућност да наши
грађани и наше државе имају један бољи амбијент
за живот и рад, као и унапређење наших заједничких
дјеловања”, истакао је генерал Машовић.
Учесници конференције су били начелници штабова
оружаних снага земаља чланица међу којима су: Босна и
Херцеговина, Албанија, Хрватска, Сјеверна Македонија
и Црна Гора, те команданти националних гарди земаља
партнера из Сједињених Америчких Држава. Главна тема
конференције је била ”Јачање националних капацитета у
циљу јачања спремности НАТО-а.”
Поред конференције у формату начелника штабова,
која је одржана 22. пут по реду, одржана је и Осма
конференција у формату главних наредника оружаних
снага земаља потписница.
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САСТАНЦИ У
БРИСЕЛУ:

НАЧЕЛНИК ЗШ ОС БиХ
БОРАВИО У ХРВАТСКОЈ
Начелник ЗШ ОС БиХ генерал-пуковник Сенад Машовић предводио је делегацију
Оружаних снага БиХ која је од 1. до 2. октобра 2018. године боравила у службеној
посјети Министарству одбране и Оружаним снагама Републике Хрватске.
Уз највише војне почасти, начелника Заједничког штаба Оружаних снага БиХ
генерал-пуковника Сенада Машовића дочекао је начелник Главног штаба
Оружаних снага Републике Хрватске генерал збора Мирко Шундов. Током
билатералног војног сусрета посебна пажња посвећена је темама које се
односе на безбједносно стање у регији, као и на развој регионалне сарадње
у мултинационалним иницијативама. Такође, размијењена су искуства о
пројектима развоја и модернизације оружаних снага двије земље. Генерал
Машовић је о билатералној војно-одбрамбеној сарадњи и безбједносној
ситуацији у регији разговарао са потпредсједником Владе и министром одбране
Републике Хрватске Дамиром Крстичевићем.

25. октобар 2019. године:
Начелник ЗШ ОС БиХ генералпуковник Сенад Машовић на састанку
Војног комитета Европске уније на
нивоу начелника штабова у Бриселу.

15. јануар 2019. године:
Делегација Оружаних снага БиХ на
Састанку начелника генералштабова
НАТО земаља-чланица и партнерских
земаља у формату мисије „Одлучна
подршка“.

Делегација БиХ је обишла Хрватско војно училиште и припаднике ОС БиХ који
су полазници Ратне школе и Командно-штабног усавршавања, те кадете из БиХ
полазнике војних академија Републике Хрватске.

СУСРЕТ ЗАМЈЕНИКА НАЧЕЛНИКА
ШТАБОВА ОС БиХ И ХРВАТСКЕ
Замјеник НЗШ ОС БиХ за операције генерал-мајор Ивица Јеркић
је у Дому ОС БиХ у Сарајеву 14. новембра 2018. године примио
у службену посјету делегацију ОС Републике Хрватске на челу
са замјеником начелника ГШ ОС РХ генералпуковником Драгом Матановићем.
На састанку са високом војном делегацијом Оружаних снага
Републике Хрватске разговарано је о сарадњи оружаних снага
Босне и Херцеговине и Републике Хрватске у различитим
областима. Разматране су и могућности унапређења и развоја
у наредном периоду.
Током билатералног војног сусрета посебна пажња посвећена
је темама које се односе на безбједносно стање у региону,
као и на развој регионалне сарадње у вишенационалним
иницијативама. Посебно је истакнута потреба сарадње
у припреми оружаних снага у превенцији и санирању
посљедица од елементарних катастрофа. Генерал Јеркић је
важним оцијенио разговоре о наставку школовања и обуке
припадника ОС БиХ у војним установама у Хрватској, као и
могућностима обуке нових пилота.
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ГЕНЕРАЛ МАШОВИЋ
У ПОСЈЕТИ ТУРСКОЈ
Начелник ЗШ ОС БиХ генералпуковник Сенад Машовић
предводио је делегацију
Оружаних снага БиХ, која од
4. до 7. фебруара 2019. године
боравила у службеној посјети
Оружаним снагама Републике
Турске.

Начелника Заједничког штаба Оружаних
снага БиХ генерал-пуковника Сенада
Машовића је уз највише војне почасти
дочекао начелник Генералштаба Војске
Републике Турске генерал Јашар Гулер.
Разговарано је о сарадњи оружаних
снага Босне и Херцеговине и Турске,
посебно у области школовања и обуке.
С тим у вези, договорено је бесплатно
школовање за више пилота хеликоптера,
а разматране су и додатне опције којим
би турска страна омогућила бесплатно
школовање за додатни број пилота из

ОС БиХ. Током билатералног војног
сусрета разговарало се о темама које
се односе на учешће у операцијама
подршке миру, гдје ОС БиХ имају
значајну партиципацију кроз коју
потврђују свој допринос стварању
колективне безбједности у свијету.
Такође, размијењена су и друга
искуства у области безбједности, а
нарочито су била корисна искуства
Оружаних снага Турске у операцијама
у области борбе против тероризма.
Заједнички је закључено да је
потребно развијати и унаприједити
сарадњу у наредном периоду.
Изражена је и жеља за даљом снажном
подршком Оружаним снагама БиХ,
посебно кроз војно финансијску
помоћ које Министарство одбране
и Оружане снаге Републике Турске
пружају и даље ће пружати ОС БиХ.

ОФИЦИРУ ОС БИХ УСПЈЕШНО
ОПЕРИСАН БУБРЕГ У ТУРСКОЈ
МО и ОС БиХ су предузеле напоре и у сарадњи са МО и ОС
Републике Турске успјешно договориле бесплатно лијечење
обољелог официра ОС БиХ капетана Јасмина Дуповца.
Након успостављања дијагнозе тешко обољелом Јасмину Дуповцу, којем су
престала радити оба бубрега, и која је захтијевала хитну операцију бубрега,
ОС и МО БиХ су предузеле све неопходне кораке, те у сарадњи са МО и ОС БиХ
Републике Турске договориле бесплатну операцију и трансплантацију бубрега
обољелог. Операција је успјешно реализована 7. фебруара 2019. године током које
је давалац - брат обољелог, донирао један свој бубрег. Обављено је пресађивање,
и према налазима болнице оба пацијента се налазе у стабилном стању.
Генерал-пуковник Сенад Машовић, заједно са делегацијом ОС БиХ која је
боравила у вишедневној посјети одбрамбеним институцијама Републике Турске,
искористио је прилику и посјетио капетана Јасмина Дуповца и његовог брата.
МО и ОС БиХ изразиле су посебну захвалност спец. д. Ахмету Фејсалу Гулеру
(Ahmet Faysal Guler) који је извршио операцију, као и осталом особљу болнице
“Др Сади Конук” у Истанбулу, те Министарству здравља, Министарству одбране,
Оружаним снагама, Амбасади Републике Турске у БиХ и Републици Турској, на
исказаној хуманости и пружању помоћи у спашавању једног младог живота.

ВЕРИФИКАЦИОНИ
ЦЕНТАР ЗШ ОС БИХ
БиХ успјешно извршава обавезе
проистекле из Споразума о
контроли наоружања.
Верификациони центар је од 1. маја
2018. до фебруара 2019. године укупно
извршио 21 мисију.
По Споразуму о субрегионалној
контроли наоружања, током 2018. године
у Босни и Херцеговини су спроведене
и имплементоване, три инспекције
од стране Србије на локацијама ОС
БиХ у Тузли, Ливну и Бијељини, једна
од стране Хрватске на локацији ОС
БиХ Добој. По истом Споразуму, БиХ
је извршила три инспекције у Србији
- на локацијама Зрењанин, Лађевци и
Сомбор; једну инспекцију у Хрватској
на локацији Бенковац. У складу са
Протоколом о размјени информација,
обавеза страна у Споразуму је да свака
изради Информацију о наоружању.
Верификациони центар је носилац
активности у ЗШ ОС БиХ, а у складу са
наведеним протоколом, израдио је
Информацију која је 10. децембра 2018.
године размијењена са другим странама.
БиХ је потписница Бечког документа
2011, који представља скуп мјера за
изградњу повјерења и безбједности
и разоружању у Европи, као што је
наведено у закључним документима
мадридског, бечког и хелсиншког
састанка.
У
циљу
испуњавања
обавеза
проистеклих из одредби овог документа,
у току 2018. године у БиХ су спроведене
три
инспекције
Спецификованог
подручја (од стране Пољске, Словачке
и Луксембурга у фебруару 2018.
године; Хрватске и Канаде у марту
и Мађарске, Чешке и Бугарске у мају
2018. године), затим једна евалуациона
посјета од стране Словеније, Црне
Горе и Луксембурга у априлу и једна
евалуациона посјета од стране Њемачке
по Билатералном споразуму у јуну 2018.
године.
По истом Споразуму, БиХ је извршила
једну
инспекцију
Спецификованог
подручја у Хрватској у октобру 2018.
године, једну посјету ваздушној бази у
Њемачкој у септембру 2018. године, и
једну посјету активностима на вјежби
„Век победника“ у Србији у новембру
2018. године.
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ПОКРЕНУТ 13.
ЦИКЛУС САРАДЊЕ
СА НАТО-ом
У 2018. години реализовано је 106 догађаја из Листе активности
сарадње са Сјеверноатлантским савезом (НАТО).
У 2018. години завршен је 12. циклус
Листе активности сарадње са НАТОом те покренут процес 13. циклуса.
Листа активности за 2019. годину је
усаглашена и потписана од стране
министра одбране БиХ и процедуре се
одвијају према одобреном плану.
У 2018. години планирано је 211
догађаја, а реализовано 106 догађаја са
Листе активности сарадње са НАТО-ом,
који су се односили на МО и ОС БиХ,
што износи 51 % реализације. Такође,
већ је покренута процедура за израду
Листе активности сарадње са НАТО-ом у
2020. години и очекује се врло успјешна
сарадња и реализација програма као и
претходних година.

Процес планирања и ревизије
(Planning and Review Process
- PARP)
Документ „Процјена PARP БиХ 2018“ је
усвојен у јуну 2018. године од стране
НАТО-а. Садржи 34 партнерска циља
(ПЦ) - 16 општих, 15 за копнене снаге
и три за ваздушне снаге, од чега је 19
ПЦ-а у надлежности ОС БиХ. Седми
циклус PARP-а почео је попуњавањем и
достављањем PARP упитника у октобру
2018. године.
PARP има за циљ да помогне
земљи партнеру да развије своје
војне капацитете ради доприноса
активностима Партнерства за мир
(PfP). Од земље партнера се захтијева
да
испуни
Упитник
свеукупне
интероперабилности PfP којим се
даје одговор на питања статуса
националних снага у смислу њихове
интероперабилности са снагама НАТО-а.
МО и ОС БиХ су у августу 2018. године
добили нови PARP упитник за 2018.
годину. Све организационе цјелине ЗШ
ОС БиХ и главне подчињене команде
(ГПК) приступиле су изради одговора
на Упитник из Процеса планирања и
ревизије за 2018. годину. У складу са
Планом попуне Упитника, садржаји из
сваке организационе цјелине ЗШ ОС БиХ,

у складу са надлежностима и роковима,
обједињени су и након тога документ
је упућен у МО БиХ. Рок за доставу
комплетног документа у сједиште
НАТО-а у Бриселу био је 15. октобар
2018. године. Овим активностима је
испуњена једна од кључних обавеза МО
и ОС БиХ у сарадњи са НАТО-ом.

Имплементација Партнерских
циљева (ПЦ)
Партнерски циљеви (ПЦ) служе
за
побољшање
елемената
интероперабилности
(организација,
структура, едукација, опрема и обука)
Оружаних снага БиХ, као земље партнера
те представљају везу између НАТО снага,
PfP и других не-НАТО земаља, која ће им
омогућити заједничко разумијевање, а
потом и заједничко дјеловање на истим
задацима.
У погледу имплементације Партнерских
циљева сарадње БиХ са НАТО-ом у
априлу и мају 2018. године одржани
су радни састанци представника
НАТО-а и БиХ током којих је с обје
стране генерално оцијењено да
је имплементација ПЦ-а задржала
позитиван тренд из претходних година,
а што је потврђено и током састанка
процјене имплементације обавеза из
Процеса планирања и ревизије у мају
2018. године. Новим пакетом “ПЦ 2018”
из јула 2018. године, БиХ има укупно 34
ПЦ-а, од чега је 19 ПЦ-а у надлежности
ОС БиХ. Пошто се желе одржати
постигнуте способности и повећати
ниво декларисања јединица ОС БиХ
на Лаку пјешадијску батаљонску групу
(Light Infatry Batalion Group - LIBG), БиХ
је добила шест нових ПЦ-а везаних за
подршку декларисаној јединици - LIBG.
У Процесу планирања и ревизије
односно
Концепту
оцјењивања
оперативних способности (OCC E&F)
тренутно су ОС БиХ декларисале
једанаест јединица. Намјера је да од
2023. године допринос борбеном
јединицом буде, умјесто пјешадијске
чете, еквивалентан јединици величине
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Лаке пјешадијске батаљонске групе, вод
ЕОД и вод ВП. Представници НАТО-овог
савјетодавног тима по OCC концепту су
боравили у посјети ОС БиХ у новембру
2018. године. НАТО тим позитивно је
оцијенио имплементацију тренутног
сета ПЦ-а, путем којих вршимо
оспособљавање и изградњу капацитета
ОС БиХ у складу са НАТО стандардима.
Ради
сагледавања
статуса
имплементације
свих
ПЦ-а,
те
превазилажења одређених изазова код
имплементације истих и дефинисања
динамике имплементације ПЦ-а за
наредни период, одржана је Годишња
анализа имплементације партнерских
циљева на нивоу ОС БиХ 6. децембра
2018. године у Дому ОС БиХ у Сарајеву.
Годишња анализа одржана је у циљу
побољшања укупне имплементације
партнерских циљева из надлежности ОС
Босне и Херцеговине.
Основни закључци анализе су да
сви команданти ГПК и начелници
организационих цјелина ЗШ ОС БиХ,
заједно са подређеним носиоцима
партнерских
циљева,
наставе
са припремом и израдом листе
активности неопходних за потпуну
имплементацију ПЦ све до постизања
пуне интероперабилности ОС БиХ,
у складу са Смјерницама министра
одбране БиХ за Одбрамбено планирање
у 2018. години (8% спремних снага и
40% интероперабилних), односно до
потпуног испуњења циљева задатих
Оквирним планом имплементације
за сваки ПЦ појединачно, у складу са
крајњим основним стањем (END STATE
2023). Закључено је и да тежиште у
даљој имплементацији партнерских
циљева треба усмјерити на испуњење
задатака из Закона о одбрани БиХ и то:
Учешће ОС БиХ у операцијама подршке
миру (ПЦ Л1100, Л1101 и Л1201) и Помоћ
цивилним органима у реаговању на
природне и друге несреће (ПЦ Г0024 и
А1201).

Мобилни тренинг тимови (МТТ)
Мобилне тренинг тимове чини група
експерата задужених за обуку и
едукацију у одређеној области. Ови
тимови су веома значајни у едукацији
припадника МО БиХ и ОС БиХ, јер
обезбеђују едукацију већег броја лица у
одређеној области. МТТ су финансирани
од стране НАТО-а и саставни су дио Листе
активности сарадње. У 2018. години
достављен је приједлог за четири тима,
а реализован је један МТТ догађај.

Програм DEEP
Програм побољшања едукације у
одбрамбеном сектору (DEEP) пружа

прилику да партнерске земље уз помоћ
НАТО-а изврше ревизију система
каријерне и других врста обука, сагледају
стање и унаприједе способности
инструкторског кадра, те унаприједе
планове и програме каријерних курсева
подофицирског и официрског кадра,
који су компатибилни са системом
војног школства у земљама чланицама
НАТО-а.
На основу закључка Предсједништва
Босне и Херцеговине од 1. августа 2018.
године, Министарство одбране је у
октобру 2018. године упутило Писмо
намјере надлежним структурама НАТО
за приступање Босне и Херцеговине
НАТО програму DEEP. Након пријема
Писма потврде о прихватању апликације
БиХ за НАТО програм DEEP од НАТО
Штаба Брисел, у марту и априлу 2019.
године су планиране активности у
складу са НАТО процедурама за програм
DEEP, као што су иницијалне посјете ОС
БиХ и сагледавање стања од стране тима
НАТО-а.

Обуке и вјежбе у иностранству
У складу са Годишњим планом обуке
и вјежби припадника и јединица ОС у
иностранству, плановима билатералне
сарадње, регионалним иницијативама,
припадници ОС БиХ су учествовали
на
радионицама,
конференцијама,
вјежбама и данима уважених званица
на 10 међународних војних вјежби са
укупно 232 учесника. Ради се о вјежбама:
Regex 18, Saber Junction 18, Trident
Juncture 18, Platinium Wolf 18, Steadfast
Flow 18, Viking 18, Efes 18, Balkan Shield
18, Balkan Response 18 te Србија 2018.
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ПОСЈЕТА ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ
ВОЈНОГ КОМИТЕТА НАТО-а
Министар одбране БиХ Марина Пендеш и замјеник министра
одбране Сеад Јусић са сарадницима разговарали су 5. октобра
2018. године са предсједавајућим Војног комитета НАТО-а
ваздухопловним маршалом Стјуартом Вилијамсом Пичом
(Sir Stuart Williams Paech) и његовим сарадницима.
Ово је била прилика да се гостима
из Брисела презентују активности
које Министарство одбране и
Оружане снага БиХ реализују у
оквиру својих редовних задатака,
али и да се информишу о процесу
регистрације перспективних војних
локација,
процесу
рјешавања
вишкова наоружања, муниције и
минско-експлозивних
средстава,
активностима и учешћу наших
припадника у операцијама подршке
миру, учешћу и сарадњи у оквиру
регионалних иницијатива, процесу
деминирања, као и резултатима који
су учињени у посљедње вријеме,
а односе се на имплементацију
документа Преглед одбране и План
модернизације Оружаних снага БиХ.
На састанку су истакнути и видни
помаци у процесу јавних набавки,
изградњи интегритета и детекцији
радних мјеста осјетљивих на
корупцију у институцијама одбране,
покренуте иницијативе и активности
везане за побољшање радноправног статуса припадника ОС БиХ

у наредном периоду. Презентовани су
и будући приоритети и изазови који
стоје пред Министарством одбране и
Оружаним снагама БиХ. Маршал Стјуарт
Пич је у свом обраћању похвалио
остварени напредак у процесу реформи
које је реализовало Министарство
одбране БиХ, упркос свима изазовима и
потешкоћама које га прате.
Истога дана, предсједавајућег Војног
комитета НАТО-а примио је и начелник
ЗШ ОС БиХ генерал-пуковник Сенад
Машовић са сарадницима.

ДИРЕКТОР МЕЂУНАРОДНОГ
ВОЈНОГ ОСОБЉА НАТО-a
БОРАВИО У БиХ
Министар одбране БиХ Марина Пендеш примила
је 25. фебруара 2019. године у посјету директора
Међународног војног особља Сјеверноатлантског савеза
(NATO-IMS) генерал-пуковника Џена Брукса (Jan Broeks).
На састанку је разговарано о корацима Босне и Херцеговине у евроатлантским интеграцијама. Министар Пендеш је госте упознала
о активностима Министарства одбране и Оружаних снага БиХ, с посебним освртом на тренутни статус Годишњег националног
програма БиХ (ANP).
Током састанка изражено је очекивање да ће у најкраћем року доћи до финализације процеса када је у питању ANP, чијим би
подношењем Акциони план за чланство (MAP) у НАТО-у из условног прешао у активни статус. IMS је извршно тијело Војног
комитета (MC), НАТО-овог највишег војног тијела. Он пружа стратешке и војне савјете и подршку Војном комитету, који савјетује
Сјеверноатлантски савјет (NAC) НАТО-а о војним аспектима политике, операција и трансформација унутар Савеза. Дводневну
посјету Босни и Херцеговини генерал Брукс наставио је у сједишту Заједничког штаба ОС БиХ, а домаћин посјете је био генералпуковник Сенад Машовић, начелник ЗШ ОС БиХ.
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ИНТЕРВЈУ

ПРАВНА
ПОМОЋ НА
КОЈУ СЕ МОЖЕ
РАЧУНАТИ
У 2018. години, у Канцеларији
парламентарног војног повјереника 60
је поступака вођено поводом притужби
припадника Оружаних снага БиХ,
а 35 поступака поводом захтјева за
пружање правне помоћи. Канцеларија
парламентарног војног повјереника
независно је тијело Парламентарне
скупштине БиХ (ПС БиХ), успостављено
у циљу унапређења владавине права те
заштите људских права и слобода војних
лица и кадета у Оружаним снагама и
Министарству одбране БиХ.

Други мандат

Унутар својих надлежности, војни
повјереник
поступа
поводом
појединачних или групних притужби,
обавјештава
професионална
војна
лица о њиховим правима, упознаје их
о могућности судске и друге заштите,
предлаже покретање поступака и друго.
Министарство одбране и Оружане
снаге БиХ обавезни су сарађивати
с војним повјереником, тиме што
пружају одговарајућу помоћ у истрази
и надзирању стања људских права,
достављају или омогућавају приступ
информацијама
и
документима,
обављају личне разговоре и разматрају
потребне списе у циљу провјера навода
из притужби.
Бошко шиљеговић је 2012. године, по
оснивању Канцеларије парламентарног
војног повјерeника, изабран на ту
функцију на период од пет година.
Сада се ближи средини свога другог
и посљедњег мандата. Интервју смо
реализовали
поводом
подношења
годишњег извјештаја о раду.

а 35 поступака поводом захтјева за
пружање правне помоћи. Осам притужби
је пренесено из 2017. године. Притом
су 54 притужбе ријешене и предмети
затворени, док је шест предмета још
било отворено у вријеме закључења овог
годишњег извјештаја.
Највећи број притужби због којих су
вођени поступци могу се подијелити по
сљедећим подручјима:
1.

примјена
позитивних
прописа
приликом признавања академског
звања стечених у бившој СФРЈ са
болоњским квалификацијама,
2. притужбе које се односе на накнаде
које немају карактер плате (накнаде
трошкова превоза, одвојеног живота
и положајни додатак),
3. притужбе које се односе на повреде
прописа у поступку постављања
професионалних војних лица,
4. притужбе које се односе на проблем
здравственог осигурања,
5. питања слободних дана након
страже и привремених упућивања
на дужности,
6. појединачни специфични случајеви,
7. пружање правне помоћи,
8. притужбе цивилних лица запослених
у ОС БиХ.
Иако је, у односу на 2017. годину, у 2018.
години забиљежено смањење броја
притужби, примјетан је тренд повећања
пружања правне помоћи. Без обзира на

- Колико сте предмета имали у
протеклој 2018. години?
„У 2018. години, у Канцеларији
парламентарног војног повјереника
евидентирано је 95 предмета, од којих је
60 поступака вођено поводом притужби,
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мањи број притужби, на жалост, већина
тих притужби је била основана.“
- У чему су били највећи изазови по
питању заштите људских права у
ОС БиХ?
„Оно што треба да изазове забринутост
код свих, то је персонална попуњеност и
одлив кадрова. Крајем јуна 2018. године
сам упутио свој став у којем сам изразио
забринутост по питањима попуњености
персонала, али и стања моторних возила.
Недостајало je 1.300 људи. Осим тога,
више од 400 их је било упућено на друге
послове и задатке. Око 600 их је требало
отићи из ОС БиХ по разним основама.
У другој половини године је дошло до
побољшања у рјешавању ових питања,
јер у међувремену су примљене 20.
и 21. класа војника, затим смо имали
другу класу подофицира те пету класу
официра, па је кадровска попуњеност
нешто побољшана.
Код нас је посебно забрињавајуће
питање статуса професионалних војни
лица у категорији војника и подофицира.
Статусом су неизједначени са државним
службеницима по питању средњег
образовања. Морају се прецизније
уредити и накнаде које немају карактер
плате. Морамо им отворити боље
перспективе за напредовање у ОС БиХ.
Парламент и војни повјереник су већ
помјерили старосну границу на 40 година
и то је један значајан помак.

„Мислим да смо изградили поприлично добар ауторитет институције
Парламентарног војног повјереника, кроз заједнички напор, како
парламентарне комисије за одбрану, тако и људи самог Министарства одбране
БиХ“, каже Бошко Шиљеговић.
„Афирмација ове институције призната је и ван наших граница, и по томе
предњачимо у нашем региону. Потврда тога је да је женевски Центар за
демократску контролу оружаних снага (DCAF) донио одлуку да БиХ буде
домаћин 11. свјетске конференције омбудсмана за оружане снаге у октобру
2019. године, са више од 50 земаља учесника. То је велико признање како за ПС
БиХ и МО БиХ, тако и Генералном инспекторату и ОС БиХ у цјелини.“

На полугодишту смо имали проблем са
неким прехрамбеним намирницама, а
у другом полугодишту са недостатком
нафте и нафтних деривата. Познат је
проблем да је у појединим конзервама
пронађено свињско месо тамо гдје га
није смјело бити, што је угрозило вјерска
и људска права појединих припадника
ОС БиХ. Важна лекција произашла из тога
јест да не вјерујемо слијепо агенцијама
задуженим за контролу хране за ОС БиХ,
већ морамо појачати систем контроле
намирница. Такође, сложено је стање
моторних возила. У просјеку су возила
стара 25-35 година. У употреби је много
различитих типова и све то компликује
њихово одржавање у исправном стању.“
- Како при томе сарађујете са осталим
институцијама из сектора одбране?
„Осим са Заједничком комисијом за
одбрану и безбједност ПС БиХ, јако
добра сарадња је и са Генералним
инспекторатом МО БиХ. Један број
предмета је заједнички обрађен, а
сарадња са Министарством одбране
и Заједничким штабом ОС БиХ је врло
професионална. Менаџмент МО БиХ
је спремно одговарао на сваку моју
информацију или посјету. Посљедњих
година истим очима видимо појаве
кршења људских права и показује се
једнака воља у њиховом превладавању.“
- Колико пута сте прошле године
обишли команде и јединице ОС БиХ на
терену?
„У протеклој години је реализовано 18
теренских посјета јединицама широм
земље. Посјете могу бити најављене
или ненајављене и обично у јединици
боравим цијели дан. До нивоа батаљона
идем скоро све ненајављено. У команде
бригада обично идем с најавом. Знам
обићи и локације на којима је само
стража. Обично се прво обави састанак
с командантом. Затим, посебан разговор
обавим с подофицирима, без присуства
командног особља. И посебно разговарам
са војницима. Ако на локацији има
већи број жена, онда одржим посебан
састанак са припадницама јединице. Тако
формирам слику стања људских права у
јединици.“

Институција од повјерења
- Какав је поступак кад припадници
ОС БиХ или кадети подносе притужбу?
„Први контакт за притужбу може бити
телефонски, електронски и физички.
Договори се термин кад да се дође, а
ако се ради о већој групи припадника
дођем лично код њих. Прво је саслушање
подносиоца притужбе коју анализирам
са сарадницима. Направи се службена
забиљешка
приликом
саслушања.
Притужба мора бити поднесена именом

и презименом, нема анонимних. Али у
закону се каже да се и на основу сазнања
могу подузети истражни поступци.
Даље, у поступку позивамо свједоке и оне
на које се односи притужба за кршење
људских права. Слиједи саслушање,
тражење потребне документације... Кад
се дође до свих докумената, састане се
мој стручни тим правника и упоређује
налазе са законом, правилником,
Стандардним оперативним процедурама
(СОП)... Канцеларија војног повјереника
има три правника, који су прошли
безбједносну провјеру. А имам на
располагању и Заједничку службу ПС
БиХ. Процјењујем ниво кршења и одакле
долази евентуално жариште. Тамо гдје се
утврди кршење прописа, то констатујемо.
Наравно да се по закону штити
интегритет команданта, јер буде и
неоснованих притужби. У зависности од
налаза, могу инспектора у бригади или
пак генералног инспектора да задужим
или заједно с њим да одем у јединицу,
да видим да ли је командант јединице
погријешио и крше ли се људска права.
У случају да не можемо доћи до рјешења
или установити релевантне правне
чињенице, онда се иде на већи степен, и
те различите нивое командовања строго
поштујем. Мора постојати документ о
истрази. Подносиоцу притужбе се мора
одговорити у року од 15 до 30 дана. Дам
службени став да се нека неправилност
треба отклонити. Службеном поштом
налазе пошаљем Парламенту и то је
обавезујуће.“
- Колико сте радили по захтјевима за
правну помоћ?
„Осим спровођења истражних радњи
поводом
појединачних
притужби,
предузимали смо и значајне активности

у смјеру истраге одређених питања
о којима сам добијао сазнања или
молбе професионалних војних лица
да превентивно интервенишем прије
доношења неког обавезујућег акта, а који
би могао бити узрок кршења људских
права припадника ОС БиХ или кадета.
У 2018. години забиљежили смо 35
случајева у којима је војни повјереник
пружао такву правну помоћ. Укупно 26
случајева правне помоћи ријешено је
у корист професионалних војних лица.
Можемо рећи да је и то показатељ да
припадници ОС БиХ имају повјерење
у институцију Парламентарног војног
повјереника. Нисам надлежан за
борбену готовост, али јесам, рецимо, за
безбједност летења, безбједност вожње,
поштивања правилника о исхрани. А
сигуран сам да гладан војник и онај који
није добро опремљен, није ни борбено
способан.“
- Коме све подносите генерални
извјештај?
„Извјештај се саставља на годишњој
бази. Кад га усвоји ПС БиХ, она то учини
на три нивоа: у оквиру Заједничке
комисије за одбрану и безбједност, у
оквиру Представничког дома и Дома
народа. Оног момента кад је усвојен
у Парламенту, шаље се Министарству
одбране, Заједничком штабу, Генералном
инспекторату, Оперативној команди
и Команди за подршку на знање и
поступање, како би отклонили уочене
слабости у протеклој години. Извјештај
се доставља и Предсједништву БиХ на
знање, Мисији ОЕБС-а у БиХ, женевском
Центру за демократску контролу
оружаних снага, као и ЕУФОР-у и Штабу
НАТО-а у Сарајеву.“

ПРАВО НА ПРИТУЖБУ
У складу са чланом 8. Закона о парламентарном војном повјеренику, свако
војно лице или кадет у ОС БиХ има право непосредно контактирати војног
повјереника, без посредовања званичних служби те поднијети притужбу.
Подносилац притужбе неће бити предмет дисциплинског поступка нити
дискриминаторног односа због поднесене притужбе. Анонимне притужбе се не
узимају у разматрање. МО и ОС БиХ дужни су обезбиједити свим војним лицима
и кадетима приступ информацијама о надлежностима војног повјереника.
Притужба треба садржавати:
1. име и презиме подносиоца притужбе,
2. податке за контактирање подносиоца притужбе,
3. име особе или назив тијела на које се притужба односи,
4. основ за подношење притужбе, укључујући и опис релевантних чињеница
и догађаја,
5. информације о евентуалним жалбама упућеним другим тијелима и
институцијама.
Притужбу треба доставити Канцеларији парламентарног војног повјереника,
ПС БиХ, Трг БиХ 1, 71000 Сарајево, имејл-адреса: vojni.povjerenik@parlament.ba.
Након спровођења поступка, војни повјереник доставиће писмено обавјештење
подносиоцу притужбе.
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ОРУЖАНЕ СНАГЕ
АМБАСАДОР БиХ
У ОПЕРАЦИЈАМА
ПОДРШКЕ МИРУ
Припадници ОС БиХ тренутно учествују у извршавању различитих
задатака у четири мисије подршке миру широм свијета.

Кроз ангажовање припадника ОС БиХ,
а такође и полицијских и државних
службеника у мисијама подршке миру,
Босна и Херцеговина, у складу са својим
могућностима, активно учествује у
систему колективне безбједности.
Официри, подофицири и војници из
Босне и Херцеговине већ 18 година
успјешно пружају помоћ у разним
кризним подручјима у свијету (Етиопија
и Еритреја, Ирак, Авганистан, Конго,
Мали, Централноафричка Република
(ЦАР)). До сада је укупно у операцијама
подршке миру било ангажовано 1.508
припадника ОС БиХ.

официра и подофицира, јединице за
заштиту снага и војнополицијским
пословима је ангажован 71 припадник
ОС БиХ.

Тренутно,
припадници
Оружаних
снага БиХ учествују у извршавању
различитих задатака у укупно четири
мисије подршке миру широм свијета:
Мировној мисији УН-а у ДР Конго,
Мултидимензионалној
интегрисаној
стабилизацијској
мисији
УН-а
у
Републици Мали, НАТО вођеној
операцији подршке миру „Одлучна
подршка“ у Авганистану те Мисији обуке
ЕУ у Централноафричкој Републици. На
пословима војних посматрача, штабних

•

НАТО-ом предвођена мисија
Босна и Херцеговина од 2014. године
учествује у НАТО мисији „Одлучна
подршка“ у Авганистану. ОС БиХ
тренутно у Авганистану имају укупно 63
припадника, у трајању ротације од шест
мјесеци, са сљедећим капацитетима:
•

•

•
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Пјешадијска јединица ОС БиХ
ангажована на обезбјеђењу базе
Баграм.
Војни полицајци ОС БиХ су
ангажовани
за
реализацију
војнополицијских
послова
у
Кабулу.
Штабни официри ангажовани су на
дужностима у саставу Команде за
савјетовање, помоћ и обуку Сјевер
(TAAC North).
Штабни подофицири су ангажовани
на дужностима у саставу Команде
за савјетовање, помоћ и обуку
Сјевер (TAAC North).

С обзиром на значај које су мировне
операције имале и још увијек имају
у процесу одбрамбене реформе,
повећања видљивости БиХ у врло
важном
сегменту
регионалних
и међународних односа, БиХ је
опредијељена да задржи досадашњи
ниво ангажовања, уз могуће одређено
повећање њеног доприноса. То
ће зависити од потреба на терену,
исказаних
захтјева
партнерских
(коалиционих) нација и развијених
способности и капацитета ОС БиХ.

Мировне мисије УН-а
Трајање једне ротације у мировним
мисијама УН је годину дана. Босна и
Херцеговина од 2002. године учествује
у Организационо стабилизацијској
мисији УН-а у Демократској Републици
Конго (MONUSCO). До 2017. године је
било петнаест ротација, по пет официра
ОС БиХ који су били ангажовани
као штабни официри или као војни
посматрачи, чија је мисија надгледање
и
верификовање
повлачења
и
демобилизације снага. Од 2018.
године, због смањења буџета УН-а,
БиХ учествује са три војна посматрача.
Укупно, 81 припадник Оружаних
снага БиХ је до сада био ангажован у
овој мисији. Тренутно је у мисији XVII
ротација са три војна посматрача.
У Мултидимензионалној интегрисаној
стабилизацијској
мисији
УН-а
у
Републици Мали (MINUSMA), наша
земља учествује од 2014. године са два
официра. Мисија официра ОС БиХ је
обављање штабних дужности у саставу
надлежних команди и штабова УН-а.
Укупно, 10 припадника Оружаних снага
БиХ је до сада било ангажовано у овој
мисији. Тренутно је у мисији V ротација
са два штабна официра ОС БиХ, од
којих је једна жена - штабни официр, а
упућени су у јануару 2019. године.

Мисија ЕУ
БиХ од 2017. учествује у Мисији обуке
ЕУ у Централноафричкој Републици
(MINUSCA) са два припадника ОС БиХ.
У јануару 2019. године извршено је
повећање за једног припадника, тако да
се тренутно у мисији налази IV ротација,
састављена од три припадника ОС
БиХ. Трајање једне ротације је шест
мјесеци. Наведена лица се ангажују
на обављању штабних дужности у
саставу Мултинационалне команде
Мисије обуке ЕУ у Централноафричкој
Републици у граду Бангуи. Укупно,
девет припадника ОС БиХ је до сада
ангажовано у овој мисији.
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МИСИЈА “ОДЛУЧНА ПОДРШКА”:
КОНФЕРЕНЦИЈА ДИРЕКТОРА ОПЕРАЦИЈА
Делегација ОС БиХ, предвођена
замјеником начелника Заједничког
штаба ОС БиХ генерал-мајором
Ивицом Јеркићем, учествовала је на
Конференцији директора операција
под покровитељством Команде за
заједничке операције ОС СР Њемачке.
Циљеви предметне конференције
биле су теме везане уз мисију „Одлучна
подршка“ по питањима безбједносне
ситуације, стратешких параметара и
оперативних потреба.

EOD ТИМ
Заједнички штаб ОС БиХ је у сарадњи са
партнерском страном, ОС СР Њемачке
иницирао активности координације
за учешће EOD тима ОС БиХ у мисији
„Одлучна подршка“ у ИР Авганистан
и започео активност усаглашавања
и потписивања Техничког споразума
за учешће EOD тима ОС БиХ у овој
мисији. С тим у вези, партнерска
страна, ОС СР Њемачке је доставила
нацрт предметног споразума који
је усаглашен на нивоу ОС БиХ и у
складу са дефинисаним процедурама
достављен на потписивање према МО
Босне и Херцеговине.

PSOTС-у УРУЧЕН CЕРТИФИКАТ МРЕЖЕ
ЕВРОПСКОГ КОЛЕЏА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ
У Дому Оружаних снага БиХ у Сарајеву је 5. октобра 2018. године одржана свечана
церемонија уручења сертификата Центру за обуку за операције подршке миру
ОС БиХ (PSOTC), којим је овај центар постао приступајући члан Мреже Европског
колеџа за безбједност и одбрану (ESDC).
Документ о приступном чланству у ову престижну породицу европских колеџа
за безбједност и одбрану, министру одбране БиХ Марини Пендеш уручио је
директор Европског колеџа за безбједност и одбрану господин Дирк Дубоа.
Након што је квалитет обуке и едукације коју изводи PSOTC потврђен низом
акредитација и сертификата издатих од стране УН-а, НАТО-а, Владе Сједињених
Америчких Држава, као и академске заједнице у Босни и Херцеговини, PSOTC
је постао и приступајући партнер Мрежи Европског колеџа за безбједност и
одбрану.
Циљ Европског колеџа за безбједност и одбрану, као и осталих партнера
ове мреже, јесте да се институцијама ЕУ и земљама чланицама обезбиједи
оспособљен и обучен персонал који ће бити у могућности да ефикасно ради на
питањима безбједносне и одбрамбене политике Европске уније.

EUTM RCA
Заједнички штаб ОС БиХ је иницирао
успоставу контакта са представницима
Министарства одбране и Оружаних
снага Краљевине Шпаније ради
успоставе партнерске сарадње у
Mисији обуке ЕУ у Централноафричкој
Републици (EUTM RCA), и предложио
потписивање техничког споразума
са партнерском страном о пружању
логистичке
и
друге
подршке
припадницима Оружаних снага БиХ у
мисији EUTM RCA.
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ИСКУСТВА ИЗ МИСИЈА

СТАРЈЕШИНЕ У АВГАНИСТАНУ
БРЗО НАПРЕДУЈУ
Према ријечима мајора Едина Логе мисија „Одлучна подршка“ званично почиње ступањем на тло
Авганистана, али припреме почињу мјесецима раније.
Одабир кандидата, предупутна обука и
опремање контингента за Авганистан
је једна страна, док је лична припрема
друга страна “медаље”. Потребно је
пронаћи прави баланс у свим обавезама
у циљу избјегавања непотребног
стреса.

у БиХ. Ипак, готово одмах на почетку
препознао сам једну чињеницу која ће
ми олакшати тај задатак. Тимски дух,
међусобно разумијевање и неупитна
подршка“, каже Лого.

“Без обзира што је самом пријавом за
учешћем у мисији подршке миру сваки
припадник на личном емоционалном
нивоу ријешио најкритичнији елемент
психичке спремности за мисију,
припрема ужег дијела породице за
полугодишње одсуство је такође један
од битних сегмената за несметану
реализацију мисије. Информација да
ћу током шестомјесечне мисије, поред
штабне дужности коју ћу обављати,
бити и национални представник ОС
БиХ у мисији „Одлучна подршка“, ниво
одговорности је подигла на далеко
виши ниво, јер више није у питању
само индивидуална спремност за
реализацију задатка, већ одговорност
за координацију свих активности
припадника ОС БиХ на потезу Баграм–
Кабул–Мазари Шариф, те свакодневна
веза са претпостављеном командом

Подсјећа и на активности прије самог
одласка у мисију, које су се редале једна
за другом. „Припремне активности у
PSOTC-у, предупутна обука у Пољској,
координациони састанци… Имали
смо осјећај да дани пребрзо пролазе,
то је ваљда она људска нормална
жеља да што више времена проведу с
породицом и драгим људима. Због тога
нам се свима чинило да је наш одлазак
у Келн можда дошао некако пребрзо.
Али, како већ рекох, једна чињеница
нам је олакшавала све оно што се
као задатак постављало испред нас.
Чинило се да смо успјели изградити
тим од групе старјешина одређених
за мисију и то је оно што ће мени, као
националном представнику, а и свима
нама, олакшати извршавање задатака.
Свакодневна међусобна подршка,
заједничко рјешавање проблема и

Тимски дух
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свеприсутна шала између нас, чиниле
су да све наше обавезе рјешавамо на
вријеме и у потпуности.“
И у подручју реализације мисије, тимски
дух, представљао је уточиште за сваког
припадника у тренуцима када је криза
пријетила да надвлада рационално
размишљање.
„Некоме је био потребан озбиљан
разговор, некоме шала, некоме само
опуштање уз кафу испред склоништа,
али увијек смо успјели пронаћи
рјешење без сувишних стресова. На
почетку бројиш дане, и споро, веома
споро пролазе... Касније схватиш да је
превише дана да би их бројао и полако
почнеш разумијевати простор око себе
као тренутно животно окружење које
ће бити дом дуго времена. Када смо
то сви схватили, све је ишло далеко
лакше“, истиче Лого. „Што се тиче
радних обавеза, њих се нисмо бојали.
А било их је заиста пуно, јер су нашим
доласком у подручје операција, били
покренути сасвим нови пројекти који
су изискивали додатне напоре и учење
уз рад. Оно што је једна велика истина

је да, послије периода адаптације
на
интернационално
окружење,
наше старјешине напредују великом
брзином у разумјевању, схватању и
извршењу свих задатака. О томе су на
крају свједочиле и службене оцјене
које смо добили. Десет старјешина ОС
БиХ у саставу TAAC-N, десет одличних
оцјена.“
Оно што посебно истиче Лого је
одличан однос са припадницима свих
осталих интернационалних компоненти

у саставу Команде „Сјевер“, која
представља
„најинтернационалнију“
команду у мисији „Одлучна подршка“.

Смијех и лијепа ријеч
„Ако бих морао навести нешто што ће
ми остати у сјећању, неће то бити ни
летови преко Кандахара, ни склањање
у бункере Баграма, ни боравак на
аеродромима Кабула, ни паклене
врућине Авганистана, већ смијех и
лијепа ријеч свих припадника ОС БиХ

у мисији „Одлучна подршка“, а посебно
оних девет старјешина са којима сам
дијелио и добро и зло Мармала. Поносан
на све оно што смо заједно урадили у
шестомјесечној мисији, и нека на крају
остане записана реченица једног нашег
подофицира који је на растанку рекао Хвала вам, драги људи, на свему. Ја бих
сада отишао кући на неколико дана да
видим породицу и опет с вама у мисију
на шест мјесеци... било гдје!”
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ВОЈНЕ ВЈЕЖБЕ

АКТИВНИ У ЗЕМЉИ
И ИНОСТРАНСТВУ

Више од 160 припадника ОС БиХ учествовало је на десет међународних
војних вјежби у Турској, Бугарској, Србији, Њемачкој и Италији.
Учешће на различитим међународним
војним вјежбама од маја 2018. године
до фебруара 2019. године омогућиле
су припадницима ОС БиХ да изврше
провјеру
достигнутог
степена
интероперабилности и способности.
Значајни резултати постигнути су и
у реализованим вјежбама у Босни и
Херцеговини на локалним подручјима
обуке и главном полигону за обуку
„Мањача“.
Наjзначајније вјежбе
периоду биле су:

у

наведеном

Вјежба ДИНАМИЧАН ОДГОВОР 18-4
је реализована у мају 2018. године са
4. пјешадијском бригадом (пбр), као
примарном групом за обучавање. Поред
ове јединице, као секундарне групе за

обучавање, на вјежби су учествовале
команде Оперативне команде ОС
БиХ, 5. и 6. пјешадијске бригаде
(пбр), Бригаде тактичке подршке
(брТП) и Бригаде ваздушних снага и
противваздушне одбране (брВСиПВО).
Вјежба је реализована као CAX/FTX/
LFX, а фокус вјежбе је био на извођењу
конвенционалних операција. На вјежби
је учествовало око 700 војника и
старјешина.

је учествовало око 300 војника и
старјешина.

Вјежба ДИНАМИЧАН ОДГОВОР 18-6
реализована је у јуну 2018. године. Фокус
вјежбе је био на RE.NEL-2 оцјењивању
декларисане чете из 6. пбр и Вода
EOD из брТП. Вјежба је реализована
као CAX/FTX/LFX са конвенционалним
операцијама у фокусу. На вјежби

Вјежба НЕБО 18 реализована је од 12. до
16. новембра 2018. године са Бригадом
ВСиПВО. Циљ вјежбе је био да се кроз
CPX/CAX провјери како команда бригаде
(PTA) и потчињене јединице (STA) у
реалном времену планирају и изводе
заједничке конвенционалне операције.

којима су: САД, Уједињено Краљевство,
Уједињени Арапски Емирати, Црна Гора
и домаћин Србија.

такмичење у гађању из полуаутоматског
пиштоља и аутоматске пушке и рад у
штабу HICON у току процеса доношења
војних одлука.

Вјежба ДИНАМИЧАН ОДГОВОР 18-5 је
реализована на полигону „Мањача“ у
септембру 2018. године. Фокус вјежбе
био је на NEL-2 оцјењивању декларисане
пјешадијске чете из 5. пбр и јединица
борбене и борбено сервисне подршке
из осталих јединица ОС БиХ. На вјежби
је учествовало 700 војника и старјешина.

ВОЈНИ
ПОЛИЦАЈЦИ
УСПЈЕШНИ
НА ВЈЕЖБИ
У СРБИЈИ
Међународна вјежба
„Платинасти вук 18“
реализована је крајем јуна 2018.
године у војној бази „Југ“
и полигону за обуку „Боровац“
у Републици Србији.
На вјежби „Платинасти вук 18“
учествовало је 30 припадника Вода
Војне полиције из састава Батаљона
војне полиције Бригаде тактичке
подршке (бВП брТП) ОС БиХ са више од
500 официра, подофицира и војника
оружаних снага других земаља међу

Увјежбавање
тактика,
техника
и процедура, које се користе у
мултинационалним
операцијама
очувања мира, били су основни
циљеви вјежбе. Припадници Вода
Војне полиције ОС БиХ су реализовали
задатке: контролни пункт, контрола маса
и нереда, патрола (на симулаторима),
операције у насељеном мјесту, употреба
и кориштење неубојитих средстава,
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Припадници ОС БиХ су успјешно
одговорили свим задацима вјежбе, чиме
су успјели доћи до постављеног циља.
Осим извршења задатака планираних
по сценарију вјежбе, припадници
Вода Војне полиције брТП су одржали
и презентације наоружања и опреме
Оружаних снага БиХ.

ВОЈНЕ ВЈЕЖБЕ

ОС БиХ НА ВЈЕЖБИ У САД-у
У оквиру М2М програма и сарадње Оружаних снага БиХ и Канцеларије за одбрамбену сарадњу
Амбасаде САД у БиХ (ODC), група од пет официра ОС БиХ је од 13. до 27. јула 2018. године боравила у
кампу Guernsey, Wyoming, у СAД.
Група је била прикључена Првом батаљону 1-175. пука
Националне гарде Мериленд, који су у наведеном периоду
имали своју годишњу вјежбу на полигону Guernsey.
Циљ активности је био да припадници Оружаних снага БиХ
сагледају начин организације и извођења обуке и вјежби
ОС САД, да прате процедуре у раду, те да се упознају са
савременим системима наоружања и опреме које користе
јединице Копнене војске САД-а.
Током двоседмичног боравка на полигону у изазовном
окружењу, припадници Оружаних снага Босне и Херцеговине

проводили су вријеме раме уз раме са командирима и
војницима Првог батаљона, пролазећи кроз различите
улоге на терену. Имали су прилику да сагледају, али да и
активно учествују у вјежбама бојевих гађања, минобацачким
гађањима те припреми и паљењу експлозива.
По завршетку активности, командант Првог батаљона
потпуковник Данијел Колинс (Daniel Collins) захвалио се
припадницима ОС БиХ на залагању и учешћу на догађају те
истакао значај оваквих активности које доприносе повећању
борбене готовости оружаних снага, не само земаља партнера,
него и Сједињених Америчких Држава.

БРЗИ ОДГОВОР 2018
Начелник ЗШ ОС БиХ генерал-пуковник Сенад Машовић и командант ЕУФОР-а генерал-мајор Мартин
Дорфер обишли су 4. септембра 2018. године припаднике јединица Оружаних снага БиХ на локацији
Пазарића, који су учествовали у извођењу вјежбе ЕУФОР-а - Брзи одговор 2018.
Генерал Машовић је упознат о реализацији
вјежбе, гдје су припадници Оружаних снага БиХ
били ангажовани на полигону за реализацију
обуке за урбане операције.
Током вјежбе припадници ОС БиХ, заједно
са представницима агенција за спровођење
закона у БиХ и припадницима ЕУФОР-а,
увјежбавали су одређене радње и процедуре
везане за оперативну координацију у
ванредним
ситуацијама,
командовање,
контролу и комуникације, те одређене радње и
процедуре везане за операције подршке миру,
као и оперативне процедуре са припадницима
оружаних снага из држава чланица ЕУ и држава
чланица НАТО-а.
Начелник ЗШ ОС БиХ је на локацији Пазарића
посјетио и Центар за основну обуку
Оружаних снага БиХ. Том приликом увјерио
се у спровођење квалитетне обуке будућих
припадника ОС БиХ, које ће резултовати
успјешним подмлађивањем војничког кадра у
Оружаним снагама БиХ.
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ОБУКА

ПОТПИСАН ПЛАН ОБУКЕ СА ЕУФОР-ом
Интегрисани план обуке Оружаних снага БиХ са ЕУФОР-ом потписан је
19. децембра 2018. године у Заједничком штабу ОС БиХ.
План су потписали замјеник начелника
ЗШ ОС БиХ за операције генералмајор Ивица Јеркић и начелник Штаба
ЕУФОР-а у БиХ бригадни генерал Габор
Хорватх (Horvath). Генерал Јеркић
се захвалио ЕУФОР-у на досадашњој
успјешној сарадњи, која је реализована
кроз индивидуалну и колективну
обуку припадника ОС БиХ и ЕУФОР-а
ангажовањем мобилних тимова за
обуку, мoниторинг тимова и експерата
за поједине области, као и заједничку
обуку са Мултинационалним батаљоном
ЕУФОР-а.
Кључне
области
обуке
обухватају: комуникације и географска
служба, инжињерија, помоћ у случају
непогода/катастрофа,
логистика,
управљање животним вијеком муниције,
војна контрола кретања, противминске
акције, АБХО, употреба ваздушних снага,
вјежбе и комбинована обука.

колективној обуци на тактичком нивоу
између Мултинационалног батаљона
ЕУФОР-а и јединица ОС БиХ и сарадњу
кроз ангажовање официра и тимова
официра за везу са ЕУФОР-ом на
оперативном и тактичком нивоу.

Генерал Хорват изразио је захвалност
Оружаним снагама БиХ на успјешној
сарадњи и достигнућима у претходном
периоду те зажелио да се ова сарадња
настави кроз заједничке активности.

Како је истакао генерал Јеркић, сарадња
са ЕУФОР-ом у 2019. години ће бити
остварена кроз подручја управљања и
складиштења муниције и наоружања,

КОНЦЕПТ ОЦЈЕЊИВАЊА
ОПЕРАТИВНИХ СПОСОБНОСТИ
Оружане снаге БиХ, уз координацију сa МО БиХ и НАТО-ом, континуирано настављају реализацију
планираних активности имплементације програма „Концепт оцјењивања оперативних способности и
повратних информација“ (Operational Capability Concept Evaluation & Feedback - OCC E&F).
У овај НАТО-oв програм оцјењивања интероперабилности и
способности је укључено 17 партнерских држава, са око 100
различитих војних јединица и са око 14.000 припадника.
ОС БиХ су овај програм почеле примјењивати 2011. године и до
сада је декларисано и завршено оцјењивање свих 11 јединица,
различитих органских структура.
Свака јединица је прошла четверогодишњи циклус оцјењивања
у два различита нивоа. Први ниво (SEL-1 и NEL-1) је оцјењивање
интероперабилности у складу са НАТО-овим стандардима
и процедурама, а други ниво (SEL-2 и NEL-2) је оцјењивање
борбене спремности за учешће у НАТО вођеним операцијама.
Процедуре које се користе за други ниво оцјењивања (Combat
Readiness Evaluation - CREVAL) се такође примјењују у свим
оружаним снагама чланица НАТО-а.
Изазов ОС БиХ у 2018. години је био да на војним вјежбама
(Динамичан одговор 18-5 и 18-6) изврши оцјењивање 11
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јединица на нивоу NEL-2. Важно је напоменути да су све
припремне активности, као и сама оцјењивања декларисаних
јединица, реализовали сертификовани оцјењивачи ОС БиХ
уз подршку оцјењивача из партнерских и НАТО земаља, а све
у складу са НАТО процедурама и уз надзор Монитор тимова
НАТО-а. Коначно, све декларисане јединице су завршиле
оцјењивање II нивоа (NEL-2) те стекле статус „Борбено спремне“
(Combat Ready), а Директорат за војну сарадњу НАТО-oве
Врховне команде за Европу (NATO-MPD SHAPE) је додијелио
11 припадајућих сертификата који су уручени декларисаним
јединицама.
Тренутни статус ОС БиХ у програму OCC E&F је да су ОС БиХ,
преко МО БиХ, према НАТО-у декларисале нову јединицу Батаљонска група лаке пјешадије. Многи су бенефити учешћа
у програму OCC E&F, а главни циљ је да се објективно провјери
степен интероперабилности и способности јединица на
тактичком нивоу.

ОБУКА

ЦЕНТРИ ЗА ОБУКУ
СРЦЕ ОРУЖАНИХ СНАГА

Активности припадника Оружаних снага БиХ у центрима за обуку
Центар за професионални развој
(ЦПР) наставио је са реализацијом
каријерног и функционалног војног
образовања подофицира и официра,
основне обуке кандидата за почетне
подофицирске и официрске дужности,
језичке едукације припадника ОС БиХ и
других бх. безбједносних агенција, као
и са процесом тестирања и одабира
кандидата за пријем у војну службу на
подофицирске и официрске дужности.
У дијелу војних курсева успјешно су
реализована два функционалана курса,
Курс команданата батаљона и Курс за
главне подофицире батаљона.

Основна подофицирска обука
Уз присуство званица у ЦПР-у на локацији
касарне „Травник” 21. децембра 2018.
године успјешно је завршена Основна
подофицирска обука за 25 кандидата
и једну кандидаткињу. Најбољим
полазником у тесту физичке спремности
проглашен је водник Ведад Карић, док је
најбољи полазник у општем успјеху био
водник Дарио Бузић.

Најбољем полазнику Треће класе
Основне подофицирске обуке воднику
Бузићу уручена је и писмена похвала
начелника Заједничког штаба ОС БиХ за
постигнуте резултате током обуке.

Друга фаза тестирања
У Центру за професионални развој у
Травнику 22. октобра 2018. године почела
је Друга фаза тестирања кандидата за
пријем у професионалну војну службу
(ПВС) у почетном чину официра. У првој
групи тестирању је приступило 78
кандидата и кандидаткиња, а тестирање
које је разврстано у три групе, трајало је
три седмице. Након селекција и избора
кандидата у Првој фази тестирања
и провјера, кандидати за пријем у
професионалну војну службу у Центру
за професионални развој у Травнику
завршавају
тестирање
лидерских
способности кроз сљедеће врсте
тестова: тест тјелесне спремности, „Бип“
тест, психолошки тест, командни задаци
без вође, вјежбе планирања, групна
дискусија, есеј, презентација, полигон
са појединачним пепрекама, командни
задаци са вођом и тимска трка.

Центар за основну обуку
У Центру за основну обуку Команде
за обуку и доктрину у Пазарићу, 5.
октобра 2018. године одржана је свечана
церемонија поводом краја Основне
војничке обуке кандидата 20. класе за
пријем у војну службу Оружаних снага
Босне и Херцеговине.
Основну војничку обуку у оквиру 20.
класе похађао је 301 кандидат, након чега
су потписали уговор о војној служби те
су распоређени у команде и јединица
Оружаних снага БиХ на службу и даље
усавршавање и службу. Похваљени су
и кандидати који су постигли најбоље
резултате на обуци, а то су: Зоран Гаковић,
Алдин Ханаданагић, Бојан Акреповић и
Адела Пајт.
Свечана церемонија поводом краја
Основне војничке обуке кандидата 21.
класе за пријем у војну службу Оружаних
снага Босне и Херцеговине одржана је
21. децембра 2018. године. На свечаној
церемонији одржаној у Центру за основну
обуку у Пазарићу заклетву је положило
и свој први уговор о војној служби
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потписало 294 кандидата. Похваљени
су кандидати који су постигли најбоље
резултате на обуци, а то су: Новица
Ђурић, Елмир Турић, Ален Мартиновић и
Андреа Дакић. До сада, кроз 21. класу, у
ЦОО је обучено 5.478 младих војника.

Центар за ПМД и уништавање
НУС
У периоду од 1. јуна 2018. године до
фебруара 2019. године, Центар за
противминско дјеловање (ПМД) и
уништавање неексплодираних убојитих
средстава (НУС - EOD) је усмјерио своје
активности на реализацији обуке из
области хуманитарног деминирања
и уништавање НУС-а. Активности су
усмјерене за потребе припадника ОС
БиХ, оружаних снага из окружења и,
такође, за потребе других организација
које се баве пословима хуманитарног
деминирања и уништавања НУС-а.
Обука се изводила кроз одређене курсеве
у складу са НАТО и IMAS стандардима
и СОП-ом ОС БиХ за хуманитарно
деминирање. У наведеном периоду,
Центар је реализовао пет курсева из
области хуманитарног деминирања
различитих нивоа (основни, напредни и
специјалистички ниво обучености) и три
курса из области уништавања НУС-а.
Од маја 2018. године до фебруара 2019.
године, обуку из области хуманитарног
деминирања успјешно је завршило
113 полазника, од чега 93 полазника из

састава ОС БиХ, док су остали полазници
били из састава Центра за уклањање
мина у БиХ - BH MAC-а, и цивилних
деминерских
организација
(Mines
Advisory Group - MAG, STOP MINES ).

Драгичевић, која се својим радом,
залагањем и резултатима на обуци
највише истицала.

У складу са планом дообуке деминерског
персонала из састава Деминерског
батаљона Бригаде тактичке подршке
(брТП), Центар је у јануару 2019. године
извршио тестирање вођа деминерских
тимова. Ова активност се спроводи у
зимској кампањи деминирања, заправо
периоду када припадници Деминерског
батаљона/брТП не врше активности
деминирања, тј. децембар - јануар). Из
области уништавања неексплодираних
убојитих средстава, Центар је реализовао
сљедеће курсеве:

Центар за борбене симулације је у
2018. години, у склопу своје мисије,
наставио са обучавањем јединица ОС
БиХ на симуацијском систему JCATS.
Кроз наведени облик обучавања
стварају се услови за ефикасну обуку
и процјену јединица ОС БиХ путем
борбених симулација, у циљу постизања
интероперабилности и компатибилности
команди и јединица у извршењу њихових
мисија.

Центар за борбене симулације

Центар за борбену обуку

Као тежишне активности Центра за
борбене симулације у протеклом периоду
могу се издвојити вјежбе „ДИНАМИЧАН
ОДГОВОР 18-4“ са 4. пјешадијском
бригадом (4. пбр), као и Обука вођа
на систем JCATS са припадницима
4.пбр. На овој вјежби учествовало је
120 припаника 4. пбр са придодатим
јединицама, а на обуци вођа на систему
JCATS учествовало је 30 припадника 4.
пбр. Вјежба је реализована од 14. до 23.
маја 2018.године, а обука вођа на систему
JCATS од 7. до 11. маја 2018. године.

У Центру за борбену обуку „Мањача“ од 1.
до 26. октобра 2018. године реализован
је Основни курс за развој вођа, класа
18-2. Курс су похађала 44 полазника из
команди и јединица КП ОС БиХ. Најбољи
полазник курса је војник I класе Сузана

На основу Годишњег плана обуке
реализована је и Компјутерски подржана
вјежба (CAX), вањског оцјењивања са
борбеном групом (БГ) 5.пбр. Вјежба је
реализована од 11. до 14. 6. 2018. године,
на којој је учествовало 76 припадника

•

Извиђачи експлозивних средстава
(EOR),

•

Курс EOD оператора за уклањање,
неутрализацију
и
уништавање
конвенционалне муниције,

•

Стручно-специјалистичка обуке EOD
тима ОС БиХ за операције подршке
миру у мисији “Одлучна подршка“.
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ОБУКА
5. пбр и придодатих јединица ОС БиХ.
Обука вођа реализована је од 4. до 8.
јуна 2018. године. Циљ вјежбе био је да
се кроз компјутерско подржану вјежбу
(CAX) провјери и унаприједи оперативна
способност команде БГ 5. пбр, да у
реалном времену планира и реализује
операције стабилности. Након завршетка
уручен је цертификат о успјешно
завршеној вјежби БГ 5. пбр.
У другом полугодишту 2018. године
у Центру за борбене симулације
реализована је компјутерски подржана
вјежба (CAX) вањског оцјењивања
са Бригадом ВС и ПВО и придодатим
јединицама Оружаних снага БиХ. Вјежба
је реализована од 12. до 16. новембра
2018. године, на којој је учествовало 132
припадника бр ВС и ПВО те придодатих
јединица ОС БиХ. Обука вођа реализована
је од 5. до 9. новембра 2018. године.

PSOTC
Центар за обуку за операције подршке
миру (Peace Support Operations Training
Center - PSOTC) је, у склопу своје мисије,
и у 2018. години наставио да унапређује
свој рад у обуци и едукацији за операције
подршке миру.
Основна мисија PSOTC-а је да врши
обуку и едукацију у подручју операција
подршке миру (ОПМ), изводи курсеве

за ОС БиХ и за припаднике ван МО и ОС
БиХ, те дјелује као НАТО Партнерски и
Регионални центар за обуку и едукацију
у ОПМ, с циљем достизања НАТО и УН
компатибилних стандарда припадника
МО и ОС БиХ и пружања подршке ОС БиХ
у укупним напорима БиХ у доприносу
међународном миру и безбједности.
На годишњем нивоу PSOTC проводи
преко 30 разних обучних догађаја уз
учешће од преко 800 студената разних
профила, домаћих и међународних
припадника оружаних снага, полицијских
агенција
и
цивилних
структура.
Дјеловање се проширује и изван држава
европског континента, чак и до Јужне
Америке, чиме PSOTC потврђује своју
позицију међународно препознатог и
реномираног центра.
Од 1. маја 2018. године до фебруара
2019. године PSOTC је реализовао
11 курсева за припаднике ОС БиХ и
међународне учеснике на којима је
укупно присуствовало 268 полазника,
од чега 165 из БиХ и 103 међународна
полазника. Поред тога, битно је истаћи
и реализацију предупутне обуке за
контингенте официра и подофицира који
се упућују у мисије НАТО, УН и мисије
Европске уније.
Ангажујући свој Мобилни тренинг тим
у 4 наврата и то у Црној Гори, Сјеверној

Македонији, Грузији и Молдавији, PSOTC
је потврдио да и Оружане снаге Босне
и Херцеговине могу да дају значајан
допринос у обуци других оружаних снага.
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ЗАВРШЕНО 100 ОДСТО
ИНСПЕКЦИЈА
Оружане снаге БиХ су у 2018.
години демилитаризовале укупно
2140,57 тона муниције и минскоексплозивних средстава (МиМЕС)
и то:
•

у војним капацитетима 1834,71 тона
(на локацији Добој и на локацији
полигона Гламоч),

•

у
цивилним
капацитетима
(предузеће ПРЕТИС, Вогошћа),
305,86
тона
је
потпуно
делаборисано, док је 38,21 тона
дјелимично делаборисано и исте
ће бити предмет уништења на
полигону Гламоч.

Отвореном детонацијом на полигону
Гламоч уништено је око 366,5 тона
МиМЕС-а, спаљивањем на Гламочу око
137 тона, а у Добоју око 120 тона, што
укупно износи око 257 тона муниције
ситнијих калибара, док је у Добоју
делаборисано око 1,210 тона МиМЕС-а.
Процес демилитаризације у 2018.
године вршио се на сљедеће начине:
•
•
•

Делаборација (РзОУ Добој, УНДП/
Добој, УНДП/ Претис)
Спаљивање (Добој и полигон
Гламоч)
Отворена детонација (полигон
Гламоч)

Процес демилитаризације МиМЕС током
2018. године је првенствено вршен у
војним капацитетима, на локацијама
ТРОМ - Добој (методама делаборације +
отапање ТНТ и спаљивања) и на полигону
Гламоч (методама отворене детонације и
спаљивања), док је демилитаризација у
цивилним капацитетима (делаборација),
путем сарадње са Развојним програмом
Уједињених нација (UNDP), отпочела
током шестог мјесеца. Вршена је

делаборација ракета
ПРЕТИС, Вогошћа.

у

предузећу

Упоређујући исте податке укупне
демилитаризацијe муниције и МЕС у
односу на период од 2006. до 2018.
године, видљиво је да су најбољи
резултати остварени у 2018. години.

Реализација 100% инспекције
на локацијама складиштења
МиМЕС
Оружане снаге БиХ су 9. новембра 2018.
године окончале једну од најзначајнијих и
безбједносно најризичнијих логистичких
активности од свог формирања стопостотну инспекцију МиМЕС.
Током 2018. године на локацији
складиштења је реализована инспекција
од 93,29%, односно од 685 тона укупно
је инспектовано око 639 тона разних
комада муниције и МЕС.
Преглед на ЛСМ „Цар Душан“ Рудо
је почео 19. априла 2018. године, а
планирани завршетак 100% инспекције
је био до краја 2018. године. На ЛСМ
„Цар Душан“ Рудо 100% инспекција је
завршена 24. октобра 2018. године, а
на ЛСМ „Дужи“ Требиње 9. новембра
2018. године. Од укупних 639 тона
инспектоване МиМЕС, утврђено је да су
480,22 тоне у исправном стању, док је
158,85 тона неисправно и иста количина
је предложена за расходовање.
У току наведених активности није било
ванредних догађаја, што се сматра
највећим успјехом.
Циљ 100% инспекције МиМЕС, прије
свега био је:
•

утврдити стварно квантитативно и
квалитативно стање наслијеђене
МиМЕС,

•
•
•

физички раздвојити исправну од
неисправне МиМЕС,
за неисправну МиМЕС покренути
процедуре
расходовања
и
демилитаризације,
палетизовати укупну количину
МиМЕС и обезбиједити да се МиМЕС
складишти у складу са најстрожијим
свјетским стандардима...

Укупна брига и надзор над МиМЕС-ом је
логистички приоритет ОС БиХ те ће се и
у наредном периоду, кроз побољшање
услова складиштења, обуку постојећих
кадрова,
мотивисање
постојећих
кадрова и стимулисање других за избор
ове захтјевне професије, наставити
са постизањем још већих резултата и
тако дати значајан допринос стварању
безбједног окружења.

Обиљежавања малог и лаког
наоружања - SALW
Од специфичних активности треба
истаћи Пројекат обиљежавања малог
и лаког наоружања - SALW, чија је
реализација отпочела у новембру 2018.
године на локацијама Рајловац - Сарајево
и на локацији 7. муслиманске бригаде
у Зеници. Овај пројекат подразумијева
обиљежавање
перспективног
и
неперспективног наоружања ОС БиХ до
100 мм и припадајуће муниције.
Обиљежавање се тренутно реализује
на двије локације: у касарни „Рајловац“
- машином DOTPEN (ласерска метода)
и на локацији Зеница - машином
DOTPEN (тачкаста метода), а у плану
је да се у наредном периоду процес
обиљежавања настави и на локацијама
у Тузли, Чапљини и Бањалуци.
Закључно са 18. мартом 2019. године
укупно је обиљежено 7.712 комада
разног наоружања, од чега у Рајловцу
4.172, а у Зеници 3.540. У склопу ове
активности, уједно се изводи чишћење,
односно технички преглед наоружања
у организацији јединица чије је
наоружање предмет обиљежавања.
Завршетак Пројекта обиљежавања
малог и лаког наоружања - SALW
планиран је за децембар 2020. године.
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ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ХЕМИЈСКЕ СТАБИЛНОСТИ БАРУТА
Централна лабораторија
за испитивање хемијске
стабилности барута (ЦЛИХСБ)
је формирана 13. новембра
2014. године у оквиру Техничке
радионице за одржавање и
уништавање МиМЕС (РзОУ
МиМЕС - ТРОМ) из састава
Главне логистичке базе/
Команда логистике.
Лабораторија је формирана с циљем
успоставе система контроле хемијске
стабилности
погонских
горива
муниције, примјеном расположивих
метода хемијске анализе. ЦЛИХСБ
се тежишно бави одређивањем и
праћењем стабилности барута што
је кључно за питање његовог вијека
трајања, безбједности и прецизности
гађања, као и чување муниције у
складиштима. Другим ријечима, утиче на
функционалност и поузданост муниције.
Лабораторија је успостављена у сарадњи
са лабораторијом из ОС Аустрије који су
учестовали у смислу имплементације
методе танкослојне хроматографије TLC
(Thin Layer Chromtography), као прве
методе у ЦЛИХСБ.

•

•

•

Нова опрема
У јануару 2018. године је одобрена
привремена персонална формација
лабораторије која је добила име „Секција
за испитивање погонских горива
муниције“, а чине је пет лица (начелник и
четири лаборанта - техничара).
Кроз ОЕБС-ов пројекат SAFE-UP
извршена је реконструкција једног
објекта на локацији „3. Мај“ Добој
и донирана нова лабораторијска
опрема. Рад лабораторије унапређен је
увођењем двије нове методе хемијске
анализе. Тако је потписивањем Уговора
о донацији између Мисије ОЕБС-а у БиХ
и Министарства одбране БиХ званично
отворена нова лабораторија у јулу 2018.
године на локацији „3.Мај“ Добој.
Активности на успостави Лабораторије
су провeдене у току 2017/18. године и
обухватале су:

•

инфраструктурне радове у објекту
гдје је смјештена лабораторија
унутар Техничке радионице за
одржавање муниције (ТРОМ) у
Добоју и изградњу новог објекта
за смјештај централне колекције
барута,
опремање лабораторије потребним
лабораторијским
намјештајем
и набавку агрегата за резервно
напајање електричном енергијом.
набавку уређаја за испитивање
погонских горива HPTLC методом
(High Performance Thin Layer
Chromatography) и ВСТ методом
(Vacuum Stability Test) и набавку
потрошног материјала,
обуку пет лабораната из састава
Оружаних снага БиХ у двије фазе: 1. у
лабораторији у Оружаним снагама у
Швајцарској и 2. у новоуспостављеној
лабораторији у ТРОМ-у Добој
од стране стручњака из састава
Оружаних снага Швајцарске у
сарадњи са припадницима ЕУФОР-а.

80 испитаних узорака мјесечно
Лабораторија
је
капацитета
80
испитаних узорака мјесечно, односно
960 узорака годишње, а само у првих
шест мјесеци свога рада, лабораторија
је успјешно извршила испитивање 693
узорка, од којих је одређена категорија
стабилности за 273 узорка.
Успоставом лабораторије створени
су услови да Оружане снаге БиХ
самостално врше потребна испитивања
стабилности барута, те се успоставља
врло важан систем праћења животног
циклуса муниције чиме се подиже
безбједност складиштења муниције на
виши ниво у складиштима ОС БиХ, а
тиме и безбједност грађана БиХ.

Са
новим
методама,
HPTLC
(Хроматографија танког слоја под
високим притиском) и VST (Тест вакумске
стабилности), и уз већ постојећу TLC
(Танкослојна хроматографија), ЦЛИХСБ
је оспособљена да квантитативно
одређује садржаје стабилизатора, као и
термалну стабилност узорака погонских
горива. Рад лабораторије је усклађен са
међународним и НАТО стандардима AOP
45, AOP 7 и Станаг 4556.
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РЕАЛИЗОВАНО ВИШЕ ОД 80 ОДСТО АКТИВНОСТИ
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ОС БиХ
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по основу ГП
ЦВС ПП

Планирано ГП ЦВС

Пук

Реализациј
ау %

Годишњим плановима цивилно-војне сарадње пјешадијских пукова за 2018. годину,
одобреним од стране министрa одбране БиХ, укупно је планирано 278 активности, а
реализовано 238 активности, тј. 86 % од планираних.

Реализовано је и 66 активности које нису планиране годишњим планом цивилно-војне сарадње пјешадијских пукова, тако да су
током 2018. године укупно реализоване 344 активности.
Непланске активности углавном се односе на ангажовање ресурса Оружаних снага БиХ у одавању почасти приликом џеназе/
сахране/погреба припадника бивших ентитетских војски. Проценат планских активности већи је од 80% од укупног броја
реализације свих активности.

САРАДЊА СА АКАДЕМСКОМ ЗАЈЕДНИЦОМ
Министарство одбране и Оружане снаге БиХ остварују континуирану сарадњу
са академском заједницом и невладиним сектором на подручју БиХ, као и са
међународним институцијама и организацијама.
У протеклом периоду вршена је презентација наставних
планова и програма, а у складу са потписаним споразумима
о сарадњи у области научно-истраживачког рада из области
одбране. Такође, дата је подршка за израду дипломског рада
студенту Академије сценских умјетности Сарајево, као и
подршка изради докторских теза и научно-истраживачких
радова.
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У сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у БиХ и Министарством
безбједности БиХ, реализована је и љетна школа „Млади и
безбједност“, као и 14. основни курс из области безбједносне
политике БиХ, у чијој реализацији су значајан допринос дали
предавачи из МО и ОС БиХ.

ЦИВИЛНО-ВОЈНА САРАДЊА

ВАЗДУШНЕ СНАГЕ У ПОМОЋИ
ЦИВИЛНИМ СТРУКТУРАМА
Помоћ хеликоптерских сквадрона цивилним органима власти у
случајевима природних и других непогода, катастрофа и потреба.
•

Употреба хеликоптерских ресурса ОС БиХ за потребе
пружања војне помоћи цивилним органима односила
се на пружање помоћи Републичкој управи цивилне
заштите Републике Српске за потребе заштите од поплава
на подручју општине Козарска Дубица. Том приликом
је превезено 40 тона подвјесног терета ради ојачавања
насипа уз ријеку Саву. Спроведена је теоријска и практична
обука у хеликоптерском спашавању са припадницима
Федералне и Републичке управе цивилне заштите и
горских служби спашавања (ГСС) у БиХ;

•

Спроведена је обука у брзом укрцавању/искрцавању из
хеликоптера, као и брзом транспорту те спуштању низ уже
припадника безбједносних агенција у БиХ;

•

ОС БиХ врше обуку и 24-часовно дежурство, 365 дана
у години, са једном посадом и једним хеликоптером за
потребе извршења обавеза које проистичу из Споразума о
сарадњи за потребе трагања и спашавања између МО БиХ
и Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ;

•

Оружане снаге БиХ су биле ангажоване на подршци
обиљежавања 23. годишњице страдања Бошњака
Сребренице;

•

Пружена је подршка вјежби „Спашавање унесрећеног
из планинског неприступачног подручја“, која је била у
организацији ПСД ПТТ - Пријатељ природе Сарајево;

•

Подршка реализацији – „Ultra Trail - Јахорина 2018“ у
организацији ПД Јахорина из Источног Сарајева;

•

Подршка реализацији 23. Петровданског падобранског
купа, који је организовао Град Приједор;

•

Подршка „Para Challenge - Бихаћ 2018“ падобранског
купа, који је организован од стране падобранског клуба
„Панорама“ из Бихаћа;

•

Помоћ у организацији Европског олимпијског фестивала
младих (EYOF).
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УКЛАЊАЊЕ МИНА

ПЛАН РЕАЛИЗОВАН ЗА 94 ОДСТО
Оружане снаге БиХ су биле
ангажоване на активностима
противминских акција током
цијеле 2018. године

ОД МАЈА ДО ЈАНУАРА
У циклусу деминирања од маја до децембра 2018. године,
Деминерски батаљон је предао укупно 25 деминерских радилишта
широм Босне и Херцеговине крајњем кориснику и то: село Кланац
Мачковина - Трново, Сибовац Хасаничке - Градачац, касарна
Бутила 5 –Сарајево - Нови Град, касарна Бутила 2 – Сарајево Нови Град, Клакар Доњи 7 - Брод, Пшеник - Горњи Пруди - Јајце,
Леденице Доње – Пробој - Градачац, Станићи 15 -Дервента, Кораће
- Челаруша ТАП - Брод, Леденице Доње - Кикићи 1 - Градачац, обала
ријеке Саве - Вучиловац 7 - Брчко, Челебићи 2 - Ливно, Блажевац
28 - Пелагићево, Пребидоли 4 - складиште, ПП базен - Рудо, Љуков
до - Горажде, Челебићи 3 - Ливно, Државни затвор, остатак 2 Источно Сарајево, Турић Просјек 2 - Пелагићево, Гора Миљев Врат
- Вогошћа, Арапуша - Новаковићи 1 - Босанска Крупа, Кораће 2 Брод, Миље Руњевица 2 - Трново, приватно имање Душана Игњића
- Брчко, Међеђа - Сапна и обала Саве – Копанице - Орашје.

Од планираних 3.193 квадратних
километара
протекле
године
деминирано је 3.005 квадратних
километара, што износи 94,1 %
реализације плана. Деминирање је
извођено на 62 деминерска радилишта
у 32 општине широм БиХ.
Крајњим корисницима су предата 33
деминерска радилишта у 20 општина. У
току извођења операција хуманитарног
деминирања у 2018. години укупно је
пронађено и уништено 747 комада мина
и НУС-а. Није било деминерских несрећа
ни инцидената.
Упоредо са операцијама хуманитарног
деминирања, битна активност коју
су ОС БиХ током цијеле 2018. године,
проводиле заједно са ЕУФОР-ом је
„Упозоравање на опасност од мина“,
гдје су припадници ОС БиХ и ЕУФОР-а
заједнички извршили упознавање и
едукацију цивилног особља на опасност
од мина.
Од почетка 2019. године, предузете
су активности на реализацији зимске
кампање деминирања и припреми за
љетну кампању деминирања, а саме
припреме су се огледале у активностима,
дообуке
деминерског
особља
и
припреми и сервисирању деминерских
средстава и опреме.
Годишњи план противминских акција
(ПМА) ОС БиХ за 2019. годину, износи
3.000.447 квадтратних метара на 76
деминерских пројеката у 31 општини на
цијелој територији БиХ. Љетна кампања
деминирања почиње 1. марта 2019.

године, када је планирано ангажовање
свих
расположивих
деминерских
капацитета.
Поред наведених активности, тимови
извиђача за генерално извиђање били
су ангажовани на спровођењу пројекта
„Општа процјена мински сумњивих
подручја у БиХ 2018 - 2019“. Министар
одбране БиХ потписала је 30. маја
2018. године Споразум о партнерству у
спровођењу Пројекта „Општа процјена
мински сумњивих подручја у Босни и
Херцеговини 2018 - 2019“, заједно са
партнерима у предметном пројекту Центар за уклањање мина у БиХ (BH
MAC) и Норвешка народна помоћ (NPA).
Средства за имплементацију пројекта
обезбиједила је Европска унија. Општи
циљ пројекта је повећање ефикасности
противминског дјеловања у БиХ и њихов
утицај на угрожене заједнице.

Активности пројекта су усмјерене према
испуњавању два специфична циља:
процјена минско сумњивих подручја у
складу са међународним стандардима
противминског дјеловања (IMAS) и
дефинисање показатеља за спровођење
нове
стратегије
противминског
дјеловања за БиХ. У управни одбор
пројекта
именован
је
замјеник
команданта ОК ОС БиХ за операције
бригадни генерал Кенан Даутовић.
За потребе реализације пројекта
одређена су два тима за генерално
извиђање
Деминерског
батаљона
и један командир одјељења, уједно
координатор у предметном пројекту.
Од 8. до 26. октобра 2018. године од
стране BH MAC-а извршена је обука
извиђачких тимова одређених за
реализацију активности, а 22. новембра
2018. године извршен је пријем опреме
дониране од стране Европске уније.
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ИНЖИЊЕРИЈА

ЧИШЋЕЊЕ
ПУТЕВА
И КОРИТА
РИЈЕКА
Оружане снаге БиХ ангажоване на
успостављању проходности путних
комуникација на подручју више
општина у земљи
Припадници Инжињеријског батаљона
Бригаде тактичке подршке ОС БиХ
су од 25. јануара 2019. године били
ангажовани на пробијању локалних
путних комуникација и чишћењу снијега
на подручју општине Ливно.
Представници
Цивилне
заштите
општине Ливно били су принуђени
затражити помоћ од ОС БиХ, јер је у
кратком року нападала велика количина
снијега, а због недостатка адекватне
механизације неки путеви у селима и
засеоцима на подручју ове општине
нису могли бити очишћени.
Сњежни наноси су на неким мјестима
били високи и до једног метра, што
је представљало велики проблем за
мјештане овог краја. Припадници
Инжињеријског батаљона Бригаде
тактичке подршке ОС БиХ брзо су
реаговали, те су уз помоћ људства и
механизације у кратком року укупно

рашчистили око 32.5 км путева у селима:
Прилога, Крузи, Добро, Загоричани и
Поточани (26. јануар 2019), Чапралзије
и Губин (27. јануар 2019) Сајковићи,
Врбица и Богданићи (28. јануара 2019).
Најзначајније инжињеријске активности
за потребе цивилних институција
реализоване су на подручју општина
Витез, Осмаци, Бужим (санација путних
комуникација и корита ријека), затим
општине Јајце (реконструкција путне
комуникације),
општине
Горажде
(санација
путних
комуникација),
општина Вареш-Олово (санација путних
комуникација и уређење платоа цркве),
те на подручју Бањалуке (санација
објеката - УДАС) и др. Анализом
изведених
инжињеријских
радова
за потребе цивилних институција
остварени су сљедећи резултати:
•

изграђено је око 1,5 километара
новог макадамског пута,

•

•
•

•

•

санирано је око 111 километара
макадамског пута, при чему је
третирано око 21.998 кубних метара
материјала,
санирано је око 4.650 метара корита
ријека, при чему је третирано око
10.298 кубних метара материјала,
инфраструктурално уређено око
250 квадратних метара разних
земљаних и других површина, при
чему је третирано око 2.054 кубних
метара материјала,
извршена санација једног објекта
(уклоњено око 130 метара постојеће
електроинсталације, уклоњено око
172 квадратних метара постојећих
керамичких плочица, пода-паркета
и преградног зида-ригипса и
извршен утовар и превоз четири
кубна метра отпада),
извршена санација једног дрвеног
моста.

РАДОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОС БИХ
Према годишњем плану ангажовања инжињеријских ресурса за 2018. годину, на више локација ОС БиХ
(касарне, полигони, деминерска радилишта) реализовано је инфраструктурално уређење локација, те
санација прилазних макадамских путева, на простору цијеле БиХ.
Након спроведене анализе изведених инжињеријских радова остварени су сљедећи резултати:
•
изграђено око 670 метара пута,
•
санирано око 42,6 километара макадамског пута,
•
уређено/санирано око 1.700 метара различитих одводних канала,
•
уређено око 9.100 метара односно око 42.200 квадратних метара противпожарног појаса,
•
уређено око 100 метара корита потока,
•
уређено око 107,2 квадратна километара различитих земљаних и других површина,
•
сјеча и уклањање стабала дрвета око 40 кубних метара,
•
и низ инжињеријско-грађевинских активности (санација степеништа, бетонирање стаза за пјешаке и
канала за воду, санирање-малтерисање вањских зидова и др).
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БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

НИВО ФИНАНСИРАЊА И ДАЉЕ
НЕЗАДОВОЉАВАЈУЋИ
Буџетска издвајања се крећу испод 1% БДП-а на годишњем нивоу, што умањује могућности за
значајнија капитална улагања и модернизацију.
Буџет за 2018. годину је износио
283.893.000 конвертибилних марака и
смањен је у односу на претходну годину,
тако да је ниво финансирања био
незадовољавајући.
Буџетска издвајања се крећу испод
1% БДП-а на годишњем нивоу што
умањује могућности за значајнија
капитална улагања и модернизацију,
те чини структуру трошкова и даље
неповољном, са високим удјелом
персоналних трошкова.

Додатне мјере
У 2018. години су предузете додатне
мјере
за
реализацију
буџетских
средстава, тако да је степен извршења
у односу на претходне године знатно
повећан, те износи преко 98%.
И поред потешкоћа са којима се
суочавамо због недостатка средстава,
МО и ОС БиХ су, кроз анализе и
предузимање
додатних
мјера
управљања одбрамбеним ресурсима,
у досадашњем периоду реализовале
планске задатке, а значајан допринос у
овом сегменту су дале и дају партнерске
и НАТО земље кроз донаторске програме
опремања и финансирање вјежби и
обуке представника Министарства

одбране и Оружаних снага Босне и
Херцеговине.
У циљу покретања опремања и
модернизације Оружаних снага БиХ,
Савјет министара БиХ је претходних
година одобрио вишегодишње пројекте
набавке моторних возила и набавке
хеликоптера.
У 2016. и 2017. години, из неутрошених
средства у буџету МО БиХ је
обезбијеђен дио средстава за пројекат
набавке специјализованих моторних
возила за ОС БиХ, према одобреној
материјалној формацији. Током 2018.
године спроводиле су се активности на
дефинисању потребних спецификација
и отклањању сметњи за покретање
процедура јавне набавке, тако да је
крајем 2018. године Савјет министара
БиХ донијео одлуку о продужењу
периода реализације овог пројекта до
2021. године.
Крајем године је након извршених
анализа о оствареним уштедама у
Плану набавки дио средстава, у износу
од 1,3 милиона конвертибилних
марака, преусмјерен на пројекат за
набавку хеликоптера. Иако још увијек
нису обезбијеђена сва средства за
реализацију овог пројекта, уз помоћ
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донаторског програма су покренуте
активности како би била покренута
набавка летјелица, а у Нацрту буџета
за 2020. годину је такође планирано
додатних 2 милиона конвертибилних
марака за овај пројекат.

Неопходна подршка надлежних
Иако је Савјет министара БиХ раније
одобрио и пројекат набавке потребне
опреме за пружање помоћи цивилним
структурама власти у пружању помоћи
у природним катастрофама и пројекат
школовања официра ВЕС-ти авијација,
због недостатка финансијских средстава
почетак имплементације истих ће бити
одложен за наредни период.
Имајући у виду материјално стање
средстава, опреме и инфраструктуре, све
преузете обавезе Босне и Херцеговине
у области одбране и изазове који
се
свакодневно
појављују
кроз
реализовање законом дефинисаних
мисија ОС БиХ, неопходна је подршка
надлежних за повећање издвајања
финансијских средстава за одбрану,
посебно имајући у виду чињеницу да ОС
БиХ представљају један од најважнијих
чинилаца за пружање помоћи цивилним
органима у природним катастрофама.

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРЕГЛЕДА ОДБРАНЕ

ПЛАН РАЗВОЈА И МОДЕРНИЗАЦИЈЕ
2017 - 2027

Акционим планом за имплементацију „Плана развоја и
модернизације ОС БиХ 2017-2027“, Заједнички штаб ОС БиХ је
одређен за носиоца израде 16 идејних пројеката садржаних у
„Плану развоја и модернизације ОС БиХ 2017 - 2027“.

Закључно са јануаром 2019. године израђено је свих 16 идејних пројеката, те са
статусом „комплетан“ достављени у МО БиХ. У складу са Акционом планом за
имплементацију „Плана развоја и модернизације ОС БиХ 2017 - 2027“, носилац
процеса његове имплементације је МО БиХ, и тренутно је овај процес у фази
формирања тимова МО БиХ за имплементацију. У 2019. години се очекује појачање
активности на имплементацији Акционог плана.

ШТАМПАЊЕ КЊИГА ЛИЧНЕ И МАТЕРИЈАЛНЕ ФОРМАЦИЈЕ
У складу са задацима Плана имплементације Прегледа одбране, у протеклом периоду
реализовано је штампање и увез књига личне и материјалне формације штаба, команди и
јединица Оружаних снага Босне и Херцеговине.
Штампање књига успјешно је реализовано у Војној штампарији у Бањалуци. Након штампања књига, начелник ЗШ ОС БиХ и
министар одбране БиХ су овјерили и потписали исте. Овиме су ОС БиХ испуниле све задатке из прве фазе Плана имплементације
Прегледа одбране.
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ПЕРСОНАЛ

НОВИ ОФИЦИРИ,
ПОДОФИЦИРИ
И ВОЈНИЦИ

Подмлађивање кадра ОС БиХ
настављено је и у 2018. години.
Пријем новог персонала континуиран је
процес, неопходан за функционисање
Оружаних снага БиХ. Процес је настављен и
у протеклој години и овдје износимо његов
основни преглед.

Пријем кандидата у почетном
чину официра
У току 2018. године извршен је одабир,
обука и пријем V класе официра ОС
БиХ. Након успјешно завршене обуке,
која је реализована од 8. фебруара до 4.
децембра 2018. године, Уговор о пријему
у професионалну војну службу у почетном
чину официра ОС БиХ потписала су 64
кандидата.
Од 64 кандидата, 42 су примљена из
цивилства, а 12 кандидата је примљено
по првом Интерном конкурсу за пријем
официра у војну службу који је објављен 29.
јануара 2018. године. Свечаност поводом
завршетка обуке, полагања заклетве и
потписивања уговора о пријему одржана
је 4. децембра 2018. године. Упоредо са
обуком V класе, на нивоу МО и ОС БиХ,
вршене су припреме за наставак процеса
пријема официра из цивилства.
Јавни конкурс за пријем кандидата у
професионалну војну службу у почетном
чину официра ОС БиХ (VI класа официра)
расписан је 17. августа 2018. године, а
објављен 27. августа 2018. године. Конкурс
је расписан за попуну 60 упражњених
формацијских мјеста официра. Рок
за предају пријава са пратећом
документацијом на јавни конкурс био је
30 (тридесет) дана од дана објављивања
(26. септембар 2018. године). Центри за
регрутовање и транзицију Команде за
управљање персоналом примали су
пријаве од кандидата лично или путем
поште. Примљено је укупно 458 пријава
кандидата (лично 194 и поштом 264 пријаве
кандидата).
У складу са Динамичким планом
спровођења активности избора и пријема
кандидата у војну службу у ОС БиХ у

почетном чину официра, од 8. до 18. октобра
2018. године извршено је тестирање
кандидата из теста физичке спремности и
теста енглеског језика. Тестирање кандидата
чије су пријаве прихваћене од стране
Комисије за избор официра и Центара за
регрутовање и транзицију реализовано
је у касарни “Рајловац” Сарајево и касарни
“Козара” у Бањалуци. Од 415 кандидата
чије су пријаве прихваћене, тестирању је
приступио 371 кандидат. У II фазу пријема,
која се реализује у КОиД-у, упућено је 198
кандидата.

Пријем кандидата у почетном
чину подофицира
Промоцијом 26 наредника, 21. децембра
2018. године у ЦПР/КОиД на локацији
„Травник“ у Травнику, настављен је и
процес подмлађивања подофицирског
кора ОС БиХ. Одабир и пријем је извршен
по Интерном огласу за пријем кандидата у
професионалну војну службу у почетном
чину подофицира ОС БиХ, који је расписан
6. јуна 2018. године, а објављен 8. јуна 2018.
године. Од 336 пријављених кандидата
по конкурсу, прихваћене су пријаве 198
кандидата. Од 198 планираних кандидата
за тестирање, тестирано је 188 кандидата
или 95 %, а 15 кандидата или 5 % није
приступило тестирању. Друга фаза пријема
и коначан одабир полазника III класе
основне подофицирске обуке реализована
је у ЦПР/КОиД, од 81 кандидата који су
успјешно прошли I фазу пријема. Основна
подофицирска обука је реализована у ЦПР/
КОиД од 24. септембра до 21. децембра
2018. године.

Пријем кандидата у почетном
чину војника
Кроз одабир, обуку и пријем двије класе
војника, ОС БиХ су у 2018. године постале
богатије за 595 војника. Јавни оглас за
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пријем кандидата у професионалну војну
службу у почетном чину војника Оружаних
снага Босне и Херцеговине (XX и XXI класа
војника) расписан је 24. aприла 2018. године,
а објављен 27. априла 2018. године. Оглас
је расписан за попуну 815 упражњених
формацијских мјеста, а запримљено је
укупно 1640 пријава кандидата.
У складу са Динамичким планом
спровођења активности избора и пријема
кандидата у војну службу у ОС БиХ у
почетном чину војника, од 28. маја до 8. јуна
2018. године, у центрима за регрутовање
и транзицију извршено је тестирање
кандидата из теста физичке спремности. Од
1541 кандидата, чије су пријаве прихваћене,
тестирању је приступило 1385 кандидата.
На интервјуу, који је реализовала Комисија
за избор војника, упућени су сви кандидати
који су прошли елиминациони праг.
Поновни, 11. jавни оглас за пријем кандидата
у професионалну војну службу у почетном
чину војника ОС БиХ расписан је 10. августа
2018. године, а објављен 16. августа 2018.
године. Оглас је расписан за попуну 261
упражњено формацијско мјесто. Примљено
је укупно 97 пријава кандидата.
У складу са Динамичким планом
спровођења активности избора и пријема
кандидата у војну службу у ОС БиХ почетном
чину војника, на основу поновљеног јавног
огласа у периоду од 6. до 7. септембра
2018. године, у центрима за регрутовање и
транзицију Сарајево и Чапљина извршено
је тестирање кандидата из теста физичке
спремности.
Од 81 кандидата, чије су пријаве прихваћене,
тестирању је приступио 71 кандидат. Обука
кандидата реализована је у ЦОО/КоиД, и то:
XX класа у периоду од 31. јула до 5. октобра
2018. године и XXI класа у периоду 18.
октобра до 21. децембра 2018. године.

ПЕРСОНАЛ

СТАЊЕ ПЕРСОНАЛА У МО И ОС БиХ
Попуна МО и ОС БиХ са војним лицима
Преглед попуне војним лицима МО и ОС БиХ, закључно са 1. јануаром 2019. године, je дат у табели:
КАТЕГОРИЈА

СЉЕДУЈЕ ПО ФОРМАЦИЈИ

ПОПУЊЕНО

НЕДОСТАЈЕ

ГЕНЕРАЛИ

13

13

0

ОФИЦИРИ

2079

1913

166

ПОДОФИЦИРИ

3090

2987

103

ВОЈНИЦИ

4773

4158

615

УКУПНО

9955

9071

884

Пријем у војну службу
Преглед пријема војних лица МО и ОС БиХ по категоријама и начинима пријема у задња три квартала 2018. године je дат у табели:
КАТЕГОРИЈА

ЈАВНИ ОГЛАС

ИНТЕРНИ КОНКУРС ВОЈНА АКАДЕМИЈА ДРУГИ НАЧИН

УКУПНО

ОФИЦИРИ

53

9

76

ПОДОФИЦИРИ

10

4

26

ВОЈНИЦИ

595

УКУПНО

648

26
595

35

10

4

697

Престанак војне службе
Преглед отпуста војних лица МО и ОС БиХ по категоријама и разлозима отпуста у задња три квартала 2018. године дат је у табели:
РАЗЛОГ ОТПУСТА

ОФИЦИРИ

ПОДОФИЦИРИ

ИНВАЛИДСКА ПЕНЗИЈА

1

1

ЛИЧНИ ЗАХТЈЕВ

5

13

НЕОПРАВДАНО ОДСУСТВО ИЗ ЈЕДИНИЦЕ
СМРТ

2

2

СТАРОСНА ПЕНЗИЈА ПО ЗАКОНУ О СЛУЖБИ

29

16

УКУПНО

37

32

ВОЈНИЦИ

УКУПНО
2

184

202

12

12

1

5
45

197

266

Остале информације које су везане за војни позив:
•

Парламентарна скупштина БиХ усвојила је Закон о измјенама и допунама Закона о служби у Оружаним снагама
БиХ („Сл. гласник БиХ“ број 38/18), којим се предвиђа продужење трајања службе професионалних војника са
35 на 40 година живота, односно 20 година службе. Током године су засиједале комисије за продужење уговора
официрима, подофицирима и војницима и закључено је укупно 1.604 уговора о продужењу војне службе, од чега је:
официра 80, подофицира 75 и војника 1.449.

•

Процес унапређења официра, подофицира и војника у 2018. години вршен је у складу са одобреним Годишњим планом
унапређења. Унапређење је планирано у два термина (01.04.2018. и 01.10.2018.). Планом је било предвиђено унапређење за
1.390 лица, а унапређено је 710 лица, од чега је: официра 314, подофицира 25 и војника 371.

Попуна МО БиХ државним службеницима, запосленицима и цивилним лицима на служби у ОС БиХ
Број запослених у МО БиХ на дан 31. децембар 2018. године, био је 251 лице, од чега је 11 лица са посебним статусом, 9 лица руководећи државни службеници, 143 лица - државни службеници и 84 лица - запосленици. Попуна упражњених радних мјеста у
МО и ОС БиХ током 2018. године настојала се осигурати путем расписаних интерних и јавних огласа.
Тако је за категорију државних службеника расписан један (1) интерни оглас за једно радно мјесто у Министарству одбране БиХ.
Током 2018. године расписано је пет (5) јавних огласа за попуну упражњених радних мјеста за државне службенике, запосленике,
цивилна лица на служби у ОС БиХ и приправнике и то: два јавна огласа обухватала су 15 радних мјеста за пријем државних
службеника у МО БиХ; један јавни оглас обухватао је 14 радних мјеста за приправнике, и два јавна огласа обухватала су три радна
мјеста за пријем запосленика у МО БиХ и 17 радних мјеста за пријем цивилних лица на службу у ОС БиХ.
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ПЕРСОНАЛ

ШКОЛОВАЊЕ И ОБУКА

МО и ОС БиХ су могли рачунати на помоћ пријатељских и партнерских земаља и у 2018. години.
Број припадника МО и ОС БиХ који су оквиру програмских и планских активности за 2018. годину упућени на школовање по разним основама
приказан је у табели:
НАЗИВ АКТИВНОСТИ

У ЗЕМЉИ

У ИНОСТРАНСТВУ

УКУПНО

ШКОЛОВАЊЕ КАДЕТА НА ВА

0

64

64

ШКОЛОВАЊЕ НА ОПЕРАТИВНО-СТРАТЕШКОМ, КОМАНДНО-ШТАБНОМ НИВОУ
0
И ВИСОКОЈ ПОДОФИЦИРСКОЈ ШКОЛИ

32

32

КУРС

29

325

354

СЕМИНАР

94

64

158

ВЈЕЖБЕ (УЧЕШЋЕ)

0

248

248

ОСТАЛО (САСТАНАК, КОНФЕРЕНЦИЈА, РАДНИОНИЦА, ОБУКА И ДР)

261

140

401

УКУПНО

384

873

1257

Број припадника МО и ОС БиХ који су завршили школовање изван Босне и Херцеговине за 2018. годину приказан је у табели:
НИВО ВОЈНО-СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
ДРЖАВА

ГШУ

ГРЧКА
ХРВАТСКА

КШУ

ВА

АКАДЕМИЈА ГЛ.
НАРЕДНИКА

ВИСОКА ПОДОФ.
ШКОЛА

1
1

7

УКУПНО
1

2

1

11

ЊЕМАЧКА

1

1

ПАКИСТАН

1

1

САД

1

2

СРБИЈА

3

3

3

9

1

7

8

16

12

ВЕЛИКА БРИТАНИЈА
УКУПНО

5

1

4

1

1

35

У 2018. години школовање изван земље је завршило 35 полазника, од чега: 21 официр, 2 подофицира и 12 кадета.
Број припадника МО и ОС БиХ који су упућени на школовање изван Босне и Херцеговине за 2018. годину приказан је у табели:
НИВО ВОЈНО-СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
ДРЖАВА

ГШУ

ГРЧКА
ХРВАТСКА

2

КШУ

ВА

2

5

7

12

АКАДЕМИЈА ГЛ.
НАРЕДНИКА

ВИСОКА ПОДОФ.
ШКОЛА

УКУПНО
7

1

22

АУСТРИЈА

5

5

МАКЕДОНИЈА

4

4

ЊЕМАЧКА

4

4

ПАКИСТАН

1

1

САД

2

2

1

СРБИЈА

3

5

14

22

ТУРСКА

1

3

17

21

ВЕЛИКА БРИТАНИЈА

1

1

3

5

УКУПНО

9

21

64

1

5

1

На школовање ван земље у 2018. упућено је 96 полазника, од чега 30 официра, 2 подофицира и 64 кадета.
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ПЕРСОНАЛ

СЕДАМ ОДСТО ЖЕНА У ОС БиХ

МО БиХ континуирано предузима активности на повећању броја жена у ОС БиХ и предузимању мјера
елиминације предрасуда заснованих на идеји инфериорности или супериорности било којег пола.
Организационе
јединице
МО
БиХ и Заједнички штаб ОС БиХ,
приликом израде нових закона и
подзаконских аката, као и приликом
ажурирања
постојећих,
обавезно
врше усаглашавање са Законом о
равноправности полова БиХ.
Према посљедњим анализама података,
од укупног броја запослених у ОС БиХ
6 % су жене професионална војна лица
(ПВЛ), а 22,6 % жене цивилна лица (ЦЛ)
на служби у ОС БиХ. Проценат жена у
односу на укупан број ПВЛ и ЦЛ у ОС
БиХ је 7,1 %. Највећи проценат жена
ПВЛ је у категорији војника 8,4 %, што
је повезано са самим подмлађивањем
људства у Оружаним снагама БиХ.
Најмањи проценат жена ПВЛ је у чину
официра 3,7%.
Евидентан је тренд повећаног интереса
лица женског пола за пријем у ОС БиХ.
Број примљених жена у ПВС у 2018.
години је 25 жена у категорији ‘војници’
или 8,5 %, једна жена у категорији
‘подофицири’ или 3,8% и 16 жена у
категорији ‘официри’ или 25 %. У МО
БиХ, жена је укупно 46,6 %, а у категорији
‘државних службеника’, од њих укупно
150, жена је 62 или 41,33 %. У категорији
‘посебан статус’ укупно је 13 лица, од
тога је пет жена или 38,5 %. У категорији
‘руководећи државни службеници’ нема
жена и у категорији ‘запосленици’ од

укупно 82 лица, жена је 50 или 61 %.
Од укупног броја упућених лица у 2018.
години на све видове обуке, 98 је било
жена (58 из МО БиХ и 40 из ОС БиХ),
или укупно 7,81 % (од укупног броја
упућених из МО БиХ 28,29 % су биле
жене, а из ОС БиХ 3,80 %). Од укупног
броја припадника ОС БиХ, који су у
2018. години учествовали у мировним
мисијама, 6,76 % су жене припаднице ОС
БиХ (14 жена – 1 официр, 1 подофицир и
12 војника).

Припадници МО и ОС БиХ активно
учествују на радионицама, семинарима,
и осталим активностима везаним
за питања родне равноправности.
Током ових активности сагледавају
се резултати и проблеми у јачању
улоге жене и спречавању свих облика
дискриминације засноване на полу.
Као и за све остале активности, које
се спроводе унутар одбрамбеног
система БиХ, па и шире, тако и за
активности везане за питања родне
равноправности није изостала пуна
подршка руководећих структура МО и
ОС Босне и Херцеговине.
У периоду од 5. до 6. децембра 2018.
године, под окриљем Иницијативе
министара одбране земаља Југоисточне
Европе (SEDM), одржана је конференција
„Жене лидери у безбједности и одбрани“
(FLSD), која је реализована у Тбилисију
и на истој је учествовала представница
МО БиХ. Конференција је од изузетне
важности за МО БиХ, у контексту
испуњавања
Партнерског
циља
„Перспективе родне равноправности“,
јер је у опису наведеног Партнерског
циља и учешће у пројекту „Жене лидери
у безбједности и одбрани“ у оквиру
иницијативе SEDM. У плану је, као што
је на предходним конференцијама
договорено, да реализацију пројекта
„Жене лидери у безбједности и одбрани“,
у оквиру форума SEDM, у 2019. години
преузме Министарство одбране БиХ.
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ПРВА РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА

„ЖЕНЕ, МИР И БЕЗБЈЕДНОСТ“
Тродневна регионална конференција „Жене, мир и безбједност“, организована у оквиру Мреже
начелника генералштабова, завршена је 8. марта 2019. године.
Домаћин конференције, прве икада
одржане у оквиру Мреже начелника
генералштабова, био је начелник
Заједничког штаба ОС БиХ генералпуковник Сенад Машовић, а организована
је у сарадњи са Амбасадом Уједињеног
Краљевства Велике Британије и Сјеверне
Ирске у БиХ.
Конференција се реализовала кроз пет
панела, у циљу разматрања степена
спровођења
Резолуције
Савјета
безбједности УН-а 1325, која се односи
на афирмацију родне равноправности,
побољшање статуса и већу заступљеност
жена у институцијама и организацијама
одбране
и
безбједности.
Након

тродневног рада, донесени су сљедећи
закључци о ономе шта је потребно
учинити на унапређењу спровођења
Резолуције UNSCR 1325: 1. Спровести
основну ревизију и анализу родне
равноправности у ОС БиХ, укључујући
и преглед унутрашњих институција
(преглед политика, процедура и радне
културе), као и војне обуке и операција,
с нагласком на квалитативне податке.
2. Именовати војне савјетнике за родна
питања и заштите на највишим нивоима
стратешког и оперативног планирања и
команди. 3. Постићи споразум о креирању
доктрине и смјерница Резолуције
UNSCR 1325/WPS. 4. Постићи договор о

уврштавању родно условљених сценарија
на обуци и вјежбама ОС.
Панелисти на конференцији су били
високи званичници МО и ОС БиХ, високи
војни званичници земаља из регије,
представници НАТО-а и Штаба НАТО
Сарајево, EUFOR-а, UN WOMEN, UNDP,
SEESAC и Мисије ОЕБС-а у БиХ. Допринос
у раду конференције дало је више од
стотину учесника, од којих је значајан број
припадница ОС БиХ и запосленица МО
Босне и Херцеговине.
Конференцији су, између осталих,
присуствовали и представници оружаних
снага земаља регије, Хрватске, Словеније,
Србије, Сјеверне Македоније, Црне Горе
и Албаније. Подршку су пружили и Штаб
НАТО-а у Сарајеву, Команда EUFOR-а,
UNDP и Мисија ОЕБС-а у БиХ.
Конференција је службено окончана
свечаним пријемом за припаднице ОС
БиХ и запосленице МО БиХ, поводом
Међународног дана жена. Замјеник
министра одбране БиХ за политику
и планове Сеад Јусић је свим женама
пожелио успјех у даљем раду.
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ПЕРСОНАЛ

ЗАШТИТА МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА
Активности заштите менталног здравља и психосоцијалне релаксације припадника МО и ОС БиХ, који
су у 2018. учествовали у мировним мисијама, реализује се у Бањи Врућици у три термина.
Истовремено, са имплементацијом
програма „Перспектива“, Одсјек за
транзицију персонала је током 2018.
године био значајно ангажован на
имплементацији
међународног
пројекта „Превентива“. Пројекат је
био усмјерен на изградњу и јачање
властите компоненте и капацитета МО
и ОС БиХ у области заштите менталног
здравља и психосоцијалне асистенције
припадника.
Званично,
међународни
пројекат
„Превентива“ је почео 23. септембра
2013. године када је потписан
Меморандум о разумијевању и сарадњи
између МО БиХ, Краљевине Данске
као водеће државе, и Међународне
организације за миграције (IOM) као
имплементатора, с циљем оснаживања
капацитета у области менталног
здравља, и трајао је до 15. јуна 2017.
године.

Самостално, уз надзор IOM-а
Након тога, МО и ОС БиХ, већ другу
годину самостално спроводе пројекат
„Превентива”, уз имплементацију налаза
Завршне екстерне евалуације у сарадњи
са IOM-ом. Активности обухватају
дугорочну системску подршку развоју
капацитета, борбу против стигме,
консолидовање односа са цивилним
структурама,
бољу
координацију
и оперативну контролу над радом
психолога, додатне обуке психолога, као
и сумирање и примопредају стечених
знања и научених лекција другим
органима и институцијама унутар
одбрамбено-безбједносног сектора.

Такође, пројектом је убухваћена
и успостава боље цивилно-војне
сарадње, мониторинг и унапређење
рада домаћих психолога од стране
представника Краљевине Норвешке
и Краљевине Холандије, набавка
психодијагностичких средстава за рад
психолога, посјете нашим јединицама у
мировној мисији, успостава регионалне
сарадње, израда различитих стручноспецијалистичких анализа из области
заштите менталног здравља припадника
МО и ОС БиХ и слично.

Активност заштите менталног здравља
и психосоцијалне асистенције и
релаксације припадника МО и ОС БиХ
који су били ангажовани у мировним
операцијама по први пут је покренута
и реализована током 2016. године те
настављена у 2017. години. Реализација
активности заштите менталног здравља
и психосоцијалне асистенције и
релаксације припадника МО и ОС БиХ
који су и у 2018. години учествовали
у мировним мисијама, планирана је и
реализује се у Здравствено-туристичком
центру „Бања Врућица“ у Теслићу у три
термина (октобар и новембар 2018. и
фебруар 2019. године).

Одлична организација у Теслићу
У
четверодневној
активности
превентивне
заштите
менталног
здравља и психосоцијалне асистенције
и релаксације учествовало је укупно
96 лица (22 у првом термину, 21 у
другом термину и 53 у трећем термину),
док су укупно 34 лица била одсутна
из различитих оправданих разлога.
Активност декомпресије и релаксације
успјешно је реализована, а такође треба
истаћи и успјешну сарадњу са управом
и особљем Здравствено-туристичког
центра Бања Врућица.
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ПЕРСОНАЛ

ЗБРИЊАВАЊЕ ОТПУШТЕНОГ КАДРА
Помијерање старосне границе са 35, односно 38 година старости, на 40 година старости
и 20 година војне службе, утицао је на то да је у 2018. години отпуштен (и транзиционо
потпомогнут) само један војник.
Када је у питању имплементација Програма транзиције и збрињавања отпуштеног персонала „Перспектива“, у 2018. години
планске активности су успјешно реализоване, а односиле су се на информативну кампању, једнодневне транзиционе радионице,
одржавање и ажурирање веб-странице и линка „Перспектива“, регистрацију, профилисање и индивидуално савјетовање
отпуштених лица, ажурирање њихових личних података, израду, одобравање, имплементацију и мониторинг реализације
појединачних асистенцијских пројеката за сва отпуштена лица у транзицији.
Према подацима ЗШ ОС БиХ, у процесу транзиције и збрињавања персонала за 2018. годину било је предвиђено отпуштање
из професионалне војне службе 178 војника и 5 деминера (укупно 183 лица), за шта је, од планираних 616.900 конвертибилних
марака, у буџету за 2018. годину одобрено само 37.000 конвертибилних марака.

ОТПУШТЕНО ЛИЦА

СТАТУС РИЈЕШЕН
НА ДРУГИ НАЧИН

УКУПНО

ИЗРАДА
ПОЈЕДИНАЧНИХ
ПРОЈЕКАТА

СТАТУС

У ТОКУ
ОДОБРАВАЊЕ

ДОБИЛО
АСИСТЕНЦИЈУ

Рекапитулација стања и начин рјешавања војника у 2018. години приказан у табели:

РЕГИСТРОВАНА ЛИЦА

1

0

0

1

НИЈЕ СЕ РЕГИСТРОВАЛО

0

0

0

0

УКУПНО

1

0

0

1

ПРОДУЖЕН УГОВОР

172

ИМА ВАЖЕЋИ УГОВОР

1

ПРЕКИД СЛУЖБЕ НА ЛИЧНИ ЗАХТЈЕВ

9

УКУПНО

182

УКУПНО ПЛАНИРАНО ЗА ОТПУСТ У 2018. ГОДИНИ

183

Закон о измјенама и допунама Закона о служби у ОС БиХ, који је у међувремену усвојен у Парламентарној скупштини БиХ и
који је објављен у „Службеном гласнику БиХ“, број: 38/2018 од 08.06.2018. године, ступио је на снагу осам дана по објављивању.
Законом је старосна граница и дужина професионалне војне службе за војнике помјерена са дотадашњих 35, односно 38 година
старости, на 40 година старости и 20 година војне службе. Највећем броју војника, који су били у процесу транзиције и који су
били планирани за отпуст по члану 101. став 1 Закона, продужена је професионална војна служба. Тако је у 2018. години отпуштен
и транзиционо потпомогнут само један војник.
Усвајањем Закона о измјенама и допунама Закона о служби у ОС БиХ и помијерањем старосне границе и дужине војне службе
за војнике, процес транзиције и збрињавања отпуштеног војног персонала је заустављен скоро у потпуности већ током 2018.
године. Исто се очекује и наредних неколико година, све до 2021. године. Након тога, процес отпуштања ће бити драстично
појачан када војници ОС БиХ, којима је по овом Закону продужена професионална војна служба, достигну нову старосну границу
(за период 2022 – 2023. година).
Према подацима ЗШ ОС БиХ, у процесу транзиције и збрињавања за период од 2019. до 2023. године наћи ће се укупно 277
војника и то: у 2019. години ће бити само осам војника, у 2020. години седам војника, у 2021. години 14 војника, у 2022. години 80
војника и у 2023. години 168 војника.
Одлуком Савјета министара БиХ о удруживању средстава из буџета МО БиХ (СМ, број 199/16 од 31.08.2016. године), успостављен
је Вишегодишњи пројекат транзиције и збрињавања отпуштеног персонала МО и ОС БиХ - Програм „Перспектива“ за период
2016 - 2020. године. За прве три године вишегодишњег пројекта потпомогнуто је 121 отпуштено лице и утрошено 347.284,33
конвертибилних марака.
Сва неутрошена средстава у износу од 895.715,67 конвертибилних марака, а која су одобрена у Вишегодишњем пројекту
„Перспектива“ 2016 – 2020, биће пренесена у нови вишегодишњи пројекат „Перспектива“ за период 2021– 2025. године, који ће
МО БиХ, током 2020. године, изградити у сарадњи и уз одобрење Савјета министара БиХ.
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Преглед реализације Вишегодишњег пројекта „Перспектива“ 2016 - 2020. (стање на 31.12.2018. године)
РБ

АКТИВНОСТ

1.

ГОДИНА

УКУПНО

НАПОМЕНА

2014

2015

2016

2017

2018

БРОЈ

ОТПУШТЕНО

66

46

78

43

1

234

2.

РЕГИСТРОВАНО

66

46

77

43

1

233

99,57

3.

ИНДИВИДУАЛНО
САВЈЕТОВАНО

66

46

77

43

1

233

100

4.

ПРИПРЕМЉЕНО
ПРОЈЕКАТА

66

46

77

43

1

233

100

5.

ОДОБРЕНО ПРОЈЕКАТА

66

46

77

43

1

233

100

6.

АСИСТИРАНО

66

46

77

43

1

233

100

7.

НИЈЕ РЕГИСТРОВАНО

0

0

1

0

0

1

0,43

ЕДУКАЦИЈА: 11

8.

НИЈЕ ПРИХВАТИЛО
АСИСТЕНЦИЈУ

0

0

0

0

0

0

0,00

УКУПНО: 233

9.

МОНИТОРИСАНО

40

29

43

18

1

131

56,22

%

ВРСТЕ AСИСТЕНЦИЈЕ
ЗА СВИХ 5 ГОДИНА:
ПОЉОПРИВРЕДА: 125
ЗАПОШЉАВАЊЕ: 0
БИЗНИС: 97

ЛОГИСТИКА

СИМУЛАЦИОНА ОБУКА

ЗА УЧЕСНИКЕ У ПЛАНИРАЊУ,
УГОВАРАЊУ И РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА
Реализована Симулациона обука у области планирања, организовања и извршења
логистичких потреба у Министарству одбране и Оружаним снагама БиХ.
Уз подршку Штаба НАТО-а у Сарајеву
и Амбасаде САД у БиХ, Радна група
сачињена од експерата из Министарства
одбране и Заједничког штаба ОС БиХ
израдила је Правилник о планирању,
организовању и извршењу логистичких
потреба у МО и ОС БиХ.
Имајућу у виду комплексност предметног
Правилника,
који
подразумијева
интердисциплинарни аспект и потребу
интерресорне повезаности унутар
организационе структуре МО и ОС БиХ, а
у циљу што ефикасније имплементације
Правилника,
реализована
је
симулациона обука за учеснике у
планирању, уговарању и реализацији
уговора.

4.

Оперативни ниво (КП и ОК ОС БиХ,
команде и јединице)

На предметним обукама присуствовало
је више од 150 лица (руководећи
државни
службеници,
државни
службеници и професионална војна
лица) из МО БиХ и команди и јединица
ОС БиХ.
Они су усвојили знања и овладали
процедурама у области стратешког
одбрамбеног планирања, буџетског
планирања, организовања и извршења

логистичких потреба, као и знања која
се односе на интерактивни процес
одбрамбеног планирања.
Реализација
симулационе
обуке
представља значајну помоћ свим
субјектима који су укључени у логистички
систем МО и ОС БиХ, у циљу унапређења
знања и способности, елиминисања
проблема са којима су се суочавали у
досадашњој пракси, усвајања процедура
у процесу планирања потреба и набавки,
као и праћења реализације уговора и
извјештавања о њиховој реализацији.

Симулациона обука је реализована
на више нивоа управљања унутар
структуре одбрамбеног система Босне и
Херцеговине, и то:
1.
2.
3.

Кључни менаџмент МО БиХ и
генералски кор ОС БиХ
Стратешки ниво (МО и ЗШ ОС БиХ)
Стратешко-оперативни ниво (ЗШ,
КП и ОК ОС БиХ)
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ЈАЧАЊЕ ИНТЕГРИТЕТА

ПРВИ УСПОСТАВИЛИ
ЕТИЧКУ ЛИНИЈУ

Етичкa линијa - алат за пријаву евентуалних неправилности у МО и ОС БиХ
дужност инспектора у јединицама и
командама ОС БиХ, као и у Генералном
инспекторату МО БиХ. Настављено
је пружање подршке Центру за
професионални развој КОиД ОС БиХ
за извођење тема из области изградње
интегритета у МО и ОС БиХ, као и
PSOTC-у у реализацији курсева из
области изградње интегритета. У 2018.
години инспектори су одржали обуку из
ових области за 7.805 слушалаца.

Министарство одбране је већ од
2013. године почело успостављати
нормативно-правни оквир за јачање
интегритета, као што су Етички кодекс за
ПВЛ у МО и ОС БиХ, Политика изградње
интегритета ризика од корупције и
борбе против корупције у МО и ОС
БиХ, План интегритета и борбе против
корупције за период 2015 - 2019. те
Политику и Правилник који третирају
област процјене од корупције.

одговора МО БиХ на стандардизовани
упитник и интервјуима који је стручни
тим НАТО-а 2014. водио са кључним
особљем МО БиХ и ОС БиХ, као и са
представницима појединих институција
и агенција у БиХ, те невладиних
организација. Тадашњи резултати су
показали и потврдили да у МО БиХ и
ОС БиХ постоје добре праксе у борби
против корупције, али и одређена
подручја која је потребно побољшати.

У складу са напријед наведеним актима,
МО БиХ је прва државна институција која
је успоставила Етичку линију као алат за
пријаву евентуалних неправилности у
МО и ОС БиХ. Поред тога, успостављен
је и модул едукације из ове области
у Центру за операције подршке миру
(PSOTC) не само за представнике МО
БиХ, већ и за представнике НАТО и
партнерских земаља, те смо били
подршка другим партнерима и земљама
у процесу изградње интегритета.

Активности у 2018. години

Као један од корака у својој борби
против
корупције
и
изградње
интегритета, МО БиХ је 2013. покренуо
процес
самопроцјене
изградње
интегритета у одбрамбеном сектору,
а Штаб НАТО-а из Брисела је крајем
септембра 2014. доставио Извјештај
о статусу интегритета са одређеним
препорукама у овој области. Документ
„Самопроцјена изградње интегритета –
Извјештај о колегијалној оцјени Босне
и Херцеговине“ је заснован на анализи

У
сарадњи
са
надлежним
организационим цјелинама МО БиХ
и ОС БиХ, у 2018. години Генерални
инспекторат (ГИ) је активно учествовао
у ажурирању интерних те доношењу
нових прописа у МО и ОС БиХ, с циљем
отклањања и унапређења системских
питања.
ГИ МО БиХ и инспектори у јединицама
су били ангажовани и на обуци
припадника ОС БиХ која се реализовала
и кроз редовне активности инспектора,
односно
кроз
комуникацију
са
персоналом током рада на случајевима,
али и извођењем наставе по темама које
се односе на етику, професионализам
у раду и интегритет, функционисање
система инспектора у МО и ОС БиХ и
његовом мјесту и улози у МО и ОС БиХ.
Реализована су два курса за припаднике
ОС БиХ који су планирани да преузму
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У складу са успотављеним програмом
сарадње
Центра
за
интегритет
у одбрамбеном сектору (CIDS) и
Министарства одбране БиХ у области
јачања капацитета у циљу одржавања
професионализма и интегритета за
период 2018 - 2020, Влада Краљевине
Норвешке одобрила је пројекат из
области јачања капацитета МО БиХ који
је груписан у три сегмента: 1 – подршка
сектору јавних набавки, 2 – јачање
система управљања и организације
и 3 – јачање капацитета Генералног
инспектората.

Радионице и конференције
У периоду од 30. и 31. августа 2018. године
одржана је радионица на тему „Анализа
захтјева за дјеловање инспектора МО и
ОС БиХ“, која је окупила све инспекторе
из система мреже инспектора у МО БиХ
и ОС БиХ, представнике Канцеларије
за односе с јавношћу МО БиХ, као
и релевантне правне савјетнике из
команди и јединица ОС БиХ, с циљем
анализирања захтјева за дјеловање
инспектора у МО БиХ и ОС БиХ у периоду
2016 - 2018. година.
Друга радионица у 2018. години која
је, поред представника ГИ МО БиХ,

окупила и представнике МО БиХ, ЗШ
ОС БиХ, ОК и КП ОС БиХ, Штаба НАТО
у Сарајеву и ЕУФОР-а, одржана је у
периоду од 23. до 26. октобра 2018.
године у циљу ажурирања Етичког
кодекса понашања војних особа у
Министарству одбране и Оружаним
снагама БиХ, као и Инструкције о
процедурама давања сагласности за
ангажовање професионалних војних
лица у наставним, научним, културним
и спортским установама и стручним
удружењима у ванрадно вријеме.
У организацији Центра за интегритет у
одбрамбеном сектору (CIDS) из Осла, на
НАТО-овом колеџу у Риму је од 10. до 11.
октобра 2018. године одржана Годишња

конференција изградње интегритета,
на којој су у име Министарства одбране
БиХ учествовали генерални инспектор
бригадни генерал Мирсад Ахмић и
помоћник министра одбране за набавку
и логистику Борислав Језерашкић.
Ова конференција била је изврсна
прилика за синхронизацију релевантних
учесника
укључених
у
процесе
изградње интегритета и јачања борбе
против корупције, с примарним циљем
постизања одговарајућег усклађивања
и координације напора у одржавању
ове дисциплине. Конференција је
такође пружила прилику за даљи
професионални развој особа укључених
у изградњу интегритета у одбрамбеним
и безбједносним секторима НАТО-а и
земаља партнера.
У склопу сарадње са Канцеларијом
за одбрамбену сарадњу Амбасаде
Сједињених Америчких Држава у
Босни и Херцеговини (ODC), 28. августа
2018. године генерални инспектор
Министарства одбране
Босне и
Херцеговине бригадни генерал Мирсад

Ахмић и инспектор у МО БиХ пуковник
Јосип Филиповић, завршили су
едукацију у Школи генералних
инспектора Војске САД-а.
Састанак на тему реализације
антикорупционих мјера у МO
БиХ по спецификацијама радних/
формацијских мјеста осјетљивих на
корупцију, одржан је 3. јула 2018.
године.
На састанку је презентован степен
реализације антикорупционих мјера
у Министарству одбране БиХ као
и закључци за период новембар
2016. и мај 2017. године, када је
у МО БиХ извршена процјена

осјетљивости свих радних мјеста
на корупцију. По спецификацијама
радних, то јесте формацијских
мјеста осјетљивих на корупцију
предложене си и антикоруптивне
мјере. Циљ доношења ових мјера
је правовремено и превентивно
дјеловање на спречавању свих
коруптивних радњи у МО БиХ.
Министарство одбране БиХ је у јуну
2018. у сарадњи са стручним тимом за
изградњу интегритета Штаба НАТО у
Бриселу договорило поновну анализу
поступака и мјера које се спроводе у
циљу повећања транспарентности,
изградње интегритета и смањења
ризика од корупције, а у циљу
испуњавања
препорука
НАТО-а
из 2014. Посјета стручног тима из
Брисела реализована је 28. фебруара
2019. године, када је и извршена
оцјена ефикасности спровођења и
испуњавања активности из Плана
изградње интегритета и борбе против
корупције МО БиХ за протекли
период.

ЕЛЕКТРОНСКО
ПОСЛОВАЊЕ
ПОВЕЋАВА
ЕФИКАСНОСТ
Сектор за команду, контролу,
комуникације, компјутере (К4) и
управљање информацијама МО
БиХ успоставио је систем потпуне
електронске подршке пословним
процесима.
У МO и ОC БиХ послије модула
електронске писарнице, службених
путовања и електронских сједница,
успостављени су и у потпуности пуштени
у рад модули планирања потреба и
набавки, буџета и КУФ. Тиме је до краја
реализован
пројекат
електронске
подршке пословним процесима. Овиме
је у процесу пословања омогућено
квалитетније
доношење
одлука,
уштеда папира и тонера преко 30 %,
транспарентност у раду и већа брзина
рјешавања предмета.
Такође, у 2018. години је у МО БиХ
успостављен и Мрежни принт-систем.
Успостава тог система довешће до
смањења потрошње папира и тонера
за додатних 20 %. Посебан нагласак
се ставља на уштеду приликом
одржавања принтера, јер је у МО БиХ
било различитих модела са малим
капацитетом
принтања.
Увођењем
принт-система дошло је до набавке
модернијих принтера истог произвођача
са истим карактеристикама, тако да је
одржавање много лакше и јефтиније.
У протеклом периоду, Сектор К4УИ
Министарства одбране БиХ сарађивао
је са Управом Ј6 Заједничког штаба ОС
БиХ у модернизацији комуникационих
и информационих система и мрежа
ОС БиХ. Сектор К4УИ и Ј6 дефинисали
су 12 стратешких циљева у склопу
модернизације МО и ОС БиХ у домену
комуникационих и информационих
система и мрежа у ОС БиХ. Дефинисано
је 11 тимова који су радили на изради
идејних
пројеката
модернизације
комуникационо-информационог система
по
11
дефинисаних
стратешких
циљева. Дванаести стратешки циљ
је кибернетичка безбједност (cyber),
за који постоји стратегија и који се
реализује по посебном акционом плану.
Задатак израде пројеката модернизације
комуникационо-информационог
система 11 успјешно је реализован
низом активности.
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ВЈЕРСКE СЛУЖБE

30. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
,,Духовна брига за војску: Између славне прошлости и изазова будућности“ била је тема,
30. по реду, Међународне конференције шефова вјерских служби, одржане у Кракову
(Пољска) у периоду од 28. јануара до 1. фебруара 2019. године.
Конференцији
су
присуствовали
представници 32 државе, а међу њима
и представници вјерске службе при
МО и ОС БиХ - протојереј Милорад
Милинковић, настојатељ Канцеларије
православног
душебрижништва,
Хадис-еф. Пашалић, војни муфтија, дон
Жељко Чупић, главни капелан ОС БиХ,
те стручни савјетници у канцеларијама
вјерске службе МО БиХ: г. Мухамед Окић,
дон Јосип Тадић и г. Томислав Пајевић.
Учесници су имали прилику да слушају
еминентне излагаче и разговарају о
методама рада и начину доприноса

миру и безбједности, кроз дјеловање и
улогу војне вјерске службе.
Кроз учешће у дискусијама и
разговорима са колегама из вјерских
служби других земаља, делегација
МО БиХ је искористила прилику да на
најбољи начин промовише вјерску
службу МО БиХ. Уз заједничко дружење,
размјену искустава и представљање
земаља
учесница,
овогодишња
конференција је свим учесницима
понудила једно богато искуство у
погледу организовања вјерског живота
у актуелним приликама.

МОЛИТВЕНИ ДАН НА БОБОВЦУ
Седамнаести Молитвени дан за Домовину Врхбосанске надбискупије и Петнаесто
ходочашће на Бобовац католика - припадника Министарства одбране БиХ,
оружаних и полицијских снага БиХ уприличен је 20. октобра 2018.
Мисно славље на Бобовцу који се налази на подручју жупе
Краљева Сутјеска, предславио је врхбосански надбискуп
метрополита Винко кард. Пуљић у заједништву са монс.
Томом Вукшићем, војним бискупом у Босни и Херцеговини
и преч. Матејем Јакопићем, војним викаром у Словенији те
40-ак свећеника.
Учествовало је мноштво вјерника које је у потпуности
испунило бобовачки плато. Међу присутнима су били:
предсједник ФБиХ Маринко Чавара, министар одбране БиХ
Марина Пендеш, амбасадор РХ у БиХ Иван дел Векио, те
хрватски генерали ОС БиХ предвођени Ивицом Јеркићем и
начелник Главног штаба Војске РХ генерал Мирко Шундов. Ту
су били и војни аташеи: Словеније, Хрватске и САД.
Поздраве присутнима је упутио преч. Жељко Чутурић,
генерални викар Војног ординаријата у БиХ. Пригодну
проповијед упутио је војни бискуп у БиХ дон Томо Вукшић. На
основу мисног одломка из Лукина Еванђеља (12,8-12) указао
је на важност слушања и прихватања Исусових ријечи.
“Дошли смо овдје, да се сјећамо и да молимо. Стога, с поносом
подсјећамо да су некадашњи законити владари ове земље
носили име Стјепан и Катарина. И сваком разборитом доста!
Јер та имена већ сама по себи носе бремениту поруку, коју
није потребно тумачити“, истакао је бискуп те додао: „Чинимо
то радо и са захвалношћу, понизно и у молитви, отворени и с
поштовањем према сваком другом и друкчијем имену, али и
одлучни у увјерењу, да нам нитко не би смио ни покушати, а
камоли стварно наметати заборав као правило. Јер сјећање
је наша обвеза према истини и дуг према прецима и властитој
прошлости. А наше вршење тога је дио неотуђиве слободе.“
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За вријеме св. мисе, молитву вјерника изрекли су припадник
Оружаних снага БиХ и припадница полиције. На крају
еухаристијског славља, врхбосански надбискуп је предводио
молитву за домовину. Током св. мисе пјевао је Збор богослова
Фрањевачке теологије из Сарајева фра Ненад Дујић, под
дириговањем фра Емануела Јосића. Молитвени дан за
домовину започео је и завршио се већ традиционалним
окупљањем ходочасника код ријеке Буковице.

КАТОЛИЧКО ДУШЕБРИЖНИШТВО

БОЖИЋНИ КОНЦЕРТ МО БиХ
Министaр одбране БиХ Марина Пендеш у свом обраћању честитала је Божић свим
католицима те указала на потребу помирења човјека са самим собом и са другима.
У Дому Оружаних снага Босне и
Херцеговине, у вечерњим сатима 18.
децембра 2018. одржан је божићни
концерт и пријем за друштвенополитичке, војне, вјерске, дипломатске,
културне,
привредне
и
друге
представнике живота у БиХ.
На концерту су наступили: Војни
оркестар Оружаних снага БиХ под
дириговањем
Томислава
Сушца,
пијанист Бартоломеј Станковић са
Музичке академије Универзитета у
Источном Сарајеву, Клапа Свети Јурај
Хрватске ратне морнарице те вокални
састави „Витешки акорди“ из Витеза и
ХКУД-а Динара из Ливна.
Министар одбране БиХ Марина Пендеш
у свом обраћању је свим католицима
честитала Божић те пожељела срећну
и успјешну нову, 2019. годину. Указала
је на потребу помирења човјека са
самим собом и са другима у времену
приправе за Божић. Додала је да Босна и
Херцеговина заслужује боље, заслужује
људе добре воље који желе константно
радити на томе да свима држава буде
уређена и лијепа уз уважавање свих
различитости и тежњи.

Поздрав свим присутнима упутио је и
војни бискуп у Босни и Херцеговини
монс. Томо Вукшић.
„Господине Боже, хвала Ти што си нам
опет даровао оволике пријатеље!
И док поштујемо и уважавамо
различитост њихових служби, чинова
и одговорности, знамо да смо сви, као
Твоја створења, пред Тобом једнаки, а
међусобно браћа и сестре, те позвани на

доброту и светост. Хвала за све ове добре
људе! За самозатајне организаторе ове
приредбе и каснијег пријема! Нарочито
за ове вјеште глазбенике и пјеваче,
који су нам дошли издалека! Награди
их за њихово неуморно вјежбање
и доношење осмјеха на наша лица!
А све нас претвори у трајно оруђе
и градитеље доброте, мира и наде“,
закључио је монс. Томо Вукшић.

БОЖИЋНА ПРИПРАВА И ИСПОВИЈЕД
У цркви Св. Ћирила и Метода у Сарајеву, 19. децембра 2018. одржана је божићна исповијед
војника и других особа у њиховој служби из Сарајева, Рајловца, Бутмира и Пазарића.
За католике војне капеланије Св.
Ивана Капистрана, коју предводи
генерални викар монс. Жељко Чутурић,
и капеланије Бл. Ивана Мерза, коју
предводи влч. Иво Језиџић, духовну
приправу предводио је преч. Младен

Калфић,
канцелар
Врхбосанске
надбискупије. Он је истакао да у животу
није довољно не чинити зло, већ је
потребно стално чинити добро како би
и сами постали путоказ ка Исусу Кристу,
јавила је КТА.
Након духовне приправе, услиједила
је прилика за приступ сакраменту
помирења, а на располагању за
сакраменталну исповијед били су војни
бискуп у БиХ монс. Томо Вукшић и 10ак свећеника. Свечану мису, за вријеме
које је влч. Марко Станушић анимирао
пјевање, предводио је бискуп Вукшић
уз концелебрацију монс. Чутурића,
влч. Језиџића и влч. Јосипа Тадића.
Након навјештаја Божје ријечи, бискуп
Вукшић је прочитао своју божићну
честитку. Истакaо је да „коначна сврха

Исусова доласка на свијет није у
његову почовјечењу, него у човјекову
побожанствењењу те да стога Исусу
ништа није тако страно као настојање,
које данас и није тако ријетко, да га се
затвори у само племенито, свјетовно,
сентиментално и људско.“
„У тим данима не би нам смјела бити
прихватљива свјетовност, а ни све
чешћи покушаји да се Божић сведе
на хуманост и традицију, које намећу
различите интересне групе, а још
мање комерцијализација и чак нека
празновјерја, која се повремено
појављују. Наспрам тому, кршћанин се
за Божић приправља вјером, да је Исус
Бог и човјек, једини Спаситељ, и ту вјеру
штити од свих ствари и појава које нису
вјера” , рекао је бискуп Вукшић.
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ПОКЛОНИЧКА ПУТОВАЊА
У склопу активности Канцеларије православног душебрижништва, у току 2018. године
организована су поклоничка путовања за православне вјернике - припаднике МО и ОС БиХ.
Манастир Хиландар ове године
посјетиле су двије групе ходочасника
из 5. пjeшадијске бригаде ОС БиХ. У
годинама јубилеја Првог свјетског рата
организовано је поклоничко путовање
на Крф, као и студијско поклоничко
путовање светињама Грчке.
Суштина
поклоничких
путовања,
осим поклоњења светињама које се
посјећују, јесте у напајању на изворима
аутентичне православне духовности
код њених најзначајнијих чувара и
носилаца, православних монаха и
монахиња, те у примјени узвишених
духовних начела у свакодневном
животу хришћана.

СЛАВА ВОЈНИХ СВЕШТЕНИКА
На празник Светог Варнаве Хвостанског Исповједника, поводом крсне славе војних свештеника,
Његово преосвештенство епископ бихаћко-петровачки г. Сергије, представник СПЦ при МО и ОС БиХ,
служио је 12. новембра 2018. године Свету архијерејску литургију у Храму Светог Николаја у Рељеву.
Литургија је вођена уз саслужење свештеника:
протопрезвитера Милорада Милинковића, протонамјесника
Драгана Шућура, Душка Лаловића и Јована Бањца,
презвитера Ивана Савиновића и ђакона Душка Којића.
Прослави Светог Варнаве Хвостанског, крсне славе војних
свештеника, присуствовали су господа генерали, официри и
цивилна лица запослена у МО и ОС БиХ и војно-дипломатски
кор Русије. Преосвећени владика присутнима се обратио
пригодном бесједом, у којој је нагласио да је Свети Варнава
Хвостански, угодник Божији, и да је био украшен врлинама,
а нарочито пастирском врлином која треба да је примјер
војним свештеницима.

КРСНЕ СЛАВЕ ХРАМОВА У КАСАРНАМА

У касарнама ОС БиХ, гдје се налазе
православни храмови, обиљежени
су празници небеских покровитеља
ових богослужбених здања: Светог
великомученика Димитрија у касарни

„Војвода Радомир Путник“ у Добоју
(08.11.2018), Светог великомученика
Георгија, касарна у Чапљини (16.11.2018),
Светих мученика јасеновачких, касарна
,,Козара“ у Бањалуци (13.09.2018), Светог
Василија Острошког, касарна ,,Билећки
борци“ у Билећи (12.05.2018) и Светог
кнеза Лазара и косовских мученика,
касарна ,,Степа Степановић“ у Бијељини
(28.06.2018).
У касарни ,,Дубраве“ у Тузли 27.
новембра 2018. године, обиљежена је
десетогодишњица храма посвећеног
Светом великомученику Прокопију.
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Том приликом литургијско сабрање
је предводио епископ бихаћкопетровачки г. Сергије, представник
Српске православне цркве при МО и ОС
БиХ, уз саслужење војних свештеника.
Ове прилике послужиле су да се покаже
сарадња и духовно заједништво и са
свештеницима који су изван војних
структура, а који су учествовали у
молитвеној прослави крсних слава
на војним локацијама. Након светих
литургија и резања славског колача,
славље је настављено уз традиционалне
трпезе љубави.

ПРАВОСЛАВНО ДУШЕБРИЖНИШТВО

ПРИЈЕМ ПОВОДОМ БОЖИЋА
Канцеларија православног душебрижништва МО БиХ и Команда 6. пјешадијске бригаде
ОС БиХ, 11. јануара 2019. године у касарни „Козара“ у Бањалуци, организовали су
традиционални пријем поводом обиљежавања Рођења Господа Исуса Христа - Божића.
Свечаности
су
присуствовали
предсједавајући
Предсједништва
БиХ Милорад Додик, предсједница
Републике Српске Жељка Цвијановић,
министри у Влади Републике Српске,
начелник Заједничког штаба ОС БиХ,
генерали ОС БиХ, те представници
МО БиХ и команди и јединица ОС БиХ.
Пријему је присуствовао и командант
ЕУФОР-а генерал-мајор Мартин Дорфер

и представници војно-дипломатског
кора у Босни и Херцеговини.
Свечаност
обиљежавања
Рођења
Господа Исуса Христа - Божића започела
је Светом архијерејском литургијом
коју је, у капели Светих новомученика
јасеновачких,
служио
Његово
преосвештенство епископ бихаћкопетровачки г. Сергије, представник

Српске православне цркве при МО и ОС
БиХ, уз саслужење војних свештеника из
МО и ОС БиХ.
Присутним се у својству домаћина
поводом обиљежавања православног
Божића обратио бивши замјеник
министра одбране БиХ Борис Јеринић,
уз традиционални поздрав „МИР
БОЖИЈИ ХРИСТОС СЕ РОДИ!“
Пригодним ријечима, уз честитке
поводом
православног
Божића,
присутнима су се обратили и
предсједавајући
Предсједништва
БиХ Милорад Додик и предсједница
Републике Српске Жељка Цвијановић.
Након благосиљања свечане трпезе,
присутнима се обратио и Његово
преосвештенство епископ бихаћкопетровачки г. Сергије, истакавши да
је Божић најрадоснији хришћански
празник који носи поруке мира, љубави
и добре воље.

ЕПИСКОП БИХАЋКО-ПЕТРОВАЧИ Г. СЕРГИЈЕ
СА ВОЈНИМ СВЕШТЕНИЦИМА МО И ОС БиХ
Представник Српске православне
цркве при МО и ОС БиХ, Његово
преосвештенство епископ бихаћкопетровачи г. Сергије, одржао је 22.
фебруара 2019. године у просторијама
црквене
општине
Лазарицa
у
Бањалуци, редовни састанак са војним
свештеницима.
Током састанка епископ бихаћкопетровачи г. Сергије разговарао је
са војним свештеницима о текућим
питањима, активностима Канцеларије
православног душебрижништва, као
и редовном годишњем извјештају о
раду и плановима за 2019. годину на
пољу организације и функционисања
вјерске службе за православне
вјернике - припаднике МО и ОС БиХ.
Другом дијелу састанка присуствовали
су генерали и официри ОС БиХ из реда
српског народа.
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ПРЕДРАМАЗАНСКО
ОБРАЋАЊЕ РЕИСУ-Л-УЛЕМЕ
Реису-л-улема ИЗ у БиХ Хусеин еф. Кавазовић одржао је 15. маја 2018. године у Дому ОС БиХ у Сарајеву
предрамазанско предавање за припаднике Министарства одбране и Оружаних снага БиХ.
Традиционални предрамазански сусрет, којем су, у
организацији Војног муфтијства и војног муфтије Хадиса еф.
Пашалића, присуствовали и замјеник министра одбране
БиХ Сеад Јусић и други садашњи и бивши припадници и
представници Министарства одбране БиХ, генералски кор
ОС БиХ и припадници Оружаних снага БиХ, био је прилика да
реису-л-улема Хусеин еф. Кавазовић упути низ порука које су
се, прије свега, односиле на етику босанских муслимана.
„Све од човјека полази и све му се враћа. Морална одлика је
питање појединца, учи нас филозофија, док се етичка учења
тичу религијске заједнице, групе и народа. Етику неког народа
није могуће разумјети без њене укоријењености у стварном

животу, тамо гдје се јединке међусобно додирују, гдје се
најинтензивније живи, у породици, комшилуку, у додиру
с оним који је на нашу слику и лик, као и ми. Како нема
савршеног човјека и жене, тако нема ни савршене заједнице
људи. Етика и морал су категорије којима се тежи, које
представљају највишу узоритост“, нагласио је реису-л-улема
Кавазовић.
Своје обраћање Реису-л-улема је завршио ријечима: Нека
вам је мубарек мјесец рамазан! Нека се остваре ваше наде и
ваше жеље! Рамазан шериф мубарек олсун! Предрамазанско
дружење увеличано је и пригодним културно-умјетничким
програмом у којем је учествовао солиста Латиф Мочевић.

ИФТАРСКО ДРУЖЕЊЕ
У Дому ОС БиХ, поводом ифтара војног муфтије, са запосленима у МO БиХ и припадницима ОС БиХ
дружили су се и представници Исламске заједнице, Католичке цркве и Српске православне цркве,
представници дипломатског и војно-дипломатског кора, академског и политичког живота у БиХ,
представници Штаба НАТО-а у Сарајеву, ЕУФОР-а, као и других организација и институција.
Међу гостима ифтара била је и министар одбране БиХ
Марина Пендеш, замјеник реису-л-улеме Исламске заједнице
у БиХ Хусеин еф. Смајић, парламентарни војни повјереник
Бошко Шиљеговић, генерали ОС БиХ, помоћници министра
одбране, начелници управа у Заједничком штабу ОС БиХ,
запослени у Министарству одбране БиХ и припадници ОС БиХ,
пензионисани генерали Армије РБиХ, пензионисани војни
имами, те значајан број других гостију и званица.
Пригодним ријечима обратио се војни муфтија Хадисеф. Пашалић, који је истакао значај дружења на оваквим
догађајима, који зближавају људе и помажу им да разумију
вјеру и традицију својих комшија, пријатеља и радних колега.

УСПОСТАВЉЕНА САРАДЊА СА ОС АУСТРИЈЕ
Војни муфтија Хадис-еф. Пашалић примио је у радну посјету војног имама,
хфз. Абдулмеџида Сијамхоџића, 25. јула 2018. године. Војни муфтија је
имама Сијамхоџића упознао са тежишним активностима, могућностима и
перспективама Вјерске службе и Војног муфтијства као њене организационе
цјелине. С друге стране, делегација ОС Републике Аустрије представила је
тежишне активности свог дјеловања, као и одређене активности Исламске
заједнице у Републици Аустрији.
Такође, разматрани су могући облици сарадње и размјене искустава у
предстојећем периоду. Састанак је завршен обостраним жељама за успјехом
и унапређењем сарадње међу овим имамским службама. У поподневним
сатима делегација је, уз присуство главног имама Оружаних снага БиХ
Несиба-еф. Хаџића и бригадног имама ОС БиХ Нихада-еф. Зукорлића,
посјетила касарну „Рајловац“ у Сарајеву. Сусрет је завршен дружењем у
Дому Оружаних снага БиХ.
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НОВA 1440. ХИЏРЕТСКA ГОДИНA
Поводом обиљежавања нове, 1440. хиџретске године, војни имами са војним муфтијом Хадис-еф.
Пашалићем на челу, реализовали су неколико значајних активности у војним месџидима ОС БиХ.
Одржавањем пригодних тематских хутби посвећених
значајним порукама хиџре и предавањима на
неколико локација скренута је додатна пажња на
овај веома значајан догађај у историји ислама.
Централни програм обиљежавања Нове хиџретске
године реализован је 12. септембра 2018. године
у касарни „Козара“, а гост-предавач је био проф.
др Исмет Бушатлић. По доласку на локацију, војни
муфтија Хадис-еф. Пашалић и проф. др Бушатлић
посјетили су Комадну подршке Оружаних снага
БиХ гдје их је примио командант Команде подршке
и локације касарне „Козара“, генерал-мајор Марко
Стојчић. Том приликом, генерал Стојчић је упознао
госте са тежишним активностима које се реализују у
команди и јединицама КП ОС БиХ.

ОБИЉЕЖАВАЊЕ МЕВЛУДА
Дан рођења најодабранијег створења међу свим свјетовима, Мухаммеда, а.с., 12. ребиул-евел,
био је 20. новембра 2018. године.

Према Плану обиљежавања Мевлуда
– рођења Посланика Мухамеда,
а.с, којег је сачинио Уред војног
муфтије, Војно муфтијство је поводом
обиљежавања овог мубарек мјесеца
мевлуда реализовало низ активности на
локацијама Оружаних снага БиХ.

Централна
свечаност
поводом
обиљежавања Мевлуда реализована
је 21. новембра 2018. године, у касарни
‘’7. муслиманске бригаде’’ у Зеници,
а присутни су били припадници
Министарства одбране и Оружаних
снага БиХ. Домаћин свечаности био је 1.
батаљон 5. пјешадијске бригаде ОС БиХ,
на челу са в.д. команданта, пуковником
Елвиром Фаљићем.
Присутнима се обратио Хусеинеф. Смајић, замјеник реису-л-улеме
Исламске заједнице у БиХ, који је
искористио прилику да присутнима

честита предстојећи Дан ОС БиХ, као и
Дан државности.
Поред замјеника Смајића, присутнима
се обратио и одржао предавање декан
Факултета исламских наука, проф. др
Зухдија Хасановић, који је у своме
предавању истакао да су универзалне
поруке Посланиковог, а.с., животописа
неисцрпан извор упуте за сваког
муслимана, увијек и на сваком мјесту.
Посебно је нагласио да је Послаников,
а.с., начин постепеног, континуираног
и ваљаног управљања процесима кључ
успјеха, што је за нас битна ствар.

ПОСЈЕТА ГЛАВНИХ ИМАМА ОС ХОЛАНДИЈЕ И ФРАНЦУСКЕ
Главни имам Оружаних снага Краљевине Холандије
Али Едаоуди и главни имам Оружаних снага
Републике
Француске
Абделатиф
Бензелиф
посјетили су Војно муфтијство у априлу 2018. године.
Централна тема посјете је била Међународна
конференција војних имама која ће се ове године
одржати у Сарајеву, а чији ће домаћин бити Војно
муфтијство. С обзиром на своје вишегодишње
искуство вјерских службеника у мисијама у више
различитих земаља свијета, имами из Холандије
и Француске пренијели су своја искуства војним
имамима у Оружаним снагама Босне и Херцеговине.

снага Холандије и Француске увијек спремне за размјену позитивних
искустава, што је, свакако, добра претпоставка за наставак још
успјешније сарадње. Поред формалних састанака на нивоу Оружаних
снага Босне и Херцеговине, гости су искористити прилику да упознају
нашу земљу и њене честите људе.

Истакли су, такође, да су вјерске службе Оружаних
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СПОРТ У ВОЈСЦИ

ДРУГО СПОРТСКО
ПРВЕНСТВО ОС БиХ
Оружане снаге БиХ су од 1. до 5. октобра 2018. године успјешно
реализовале Друго спортско првенство ОС БиХ у шест дисциплина.
Домаћин такмичења је била 5. пјешадијска бригада. Такмичење
је протекло у фер и коректном односу, a постигнути су и
завидни резултати, што показује високу мотивисаност и
психофизичку спремност припадника ОС БиХ. Једна од одлика
овог такмичења била је да се и поред такмичарског развија и
колективни дух јединице.
На локацији касарне и аеродрома „Дубраве“ Живинице, 5.
октобра 2018. године уприличена је церемонија затварања
спортског првенства ОС БиХ, коју је званично затворио
замјеник команданта ОК ОС БиХ бригадни генерал Кенан
Даутовић, уз присуство високих официра ОС БиХ. Генерал
Даутовић изразио је задовољство организацијом цјелокупног
такмичења и нагласио да ће се овакав вид организације

спортских манифестација наставити и у будућности, те да ће
домаћин Трећег спортског првенства ОС БиХ бити 4. пјешадијска
бригада ОС БиХ.
Признања за екипни и појединачни пласман уручили су замјеник
команданта ОК ОС БиХ бригадни генерал Кенан Даутовић,
командант 5. пбр ОС БиХ бригадир Емир Клико и официр за спорт
ЗШ ОС БиХ пуковник Џемо Рахимић. Укупни екипни побједник
овог такмичења је 5. пбр, друго мјесто заузела је екипа 6. пбр, а
трећа је била екипа 4. пбр.
Бригадир Емир Клико, као домаћин Другог спортског првенства
ОС БиХ, је изразио задовољство постигнутим резултатима те
честитао свим учесницима за уложени труд и залагање.

„ИГРАЈМО ЗА НЕДЕЉКА И АРМИНА“
Сјећање на страдале припаднике Бригаде тактичке
подршке ОС БиХ каплара Недељка Радића и војника I класе
Армина Салкића, убијене 2015. године испред касарне
„Рајловац“
Већ другу годину за редом, одржава се меморијални турнир у малом фудбалу
„Играјмо за Недељка Радића и Армина Салкића“. Тако је и 13. новембра 2018.
године на спортском терену касарне ОС БиХ „Рајловац“ одржан меморијални
турнир у помен на страдале припаднике Бригаде тактичке подршке ОС БиХ.
Церемонија отварања турнира у малом фудбалу је почела интонирањем
државне химне Босне и Херцеговине, и минутом шутње и учењем Фатихе за
Недељка Радића и Армина Салкића. В.д. команданта Бригаде тактичке подршке
ОС БиХ, уједно командант касарне ОС БиХ „Рајловац“, бригадир Мирсад
Стабанчић, обратио се породицама погинулих припадника, свим гостима и
учесницима турнира, те позивао све учеснике да кроз фер игру искажу помен
на наше припаднике. „Резултат није важан, данас играмо за Недељка и Армина“,
рекао је Стабанчић.
Обратио се и замјеник команданта ОК ОС БиХ за операције бригадни генерал
Кенан Даутовић, који је истакао: „Породице Радић и Салкић су изгубиле пуно
и ми им то не можемо надокнадити, али можемо одржати сјећање на њихове
најмилије.“
Почетни ударац на меморијалном турниру је извела Анастасија, кћерка Недељка
Радића, а турнир је почео ревијалном утакмицом између екипе ОК ОС БиХ и
екипе ЕУФОР-а. Турнир је настављен утакмицама за пласман, а поредак је:
1. Екипа Бригаде тактичке подршке
2. Екипа СИПА-е
3. Екипа локалне заједнице општине Невесиње
4. Екипа локалне заједнице општине Витез
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ЕВРОПСКИ ОЛИМПИЈСКИ ФЕСТИВАЛ МЛАДИХ - EYOF 2019

КЉУЧНА ПОДРШКА
ОРУЖАНИХ СНАГА БиХ
Министарство одбране и Оружане снаге БиХ су ангажовале људство и друге ресурсе за
пружање подршке одржавању Европског олимпијског фестивала за младе (EYOF 2019).
У ту сврху, ОС БиХ су дале допринос
овом међународном такмичењу са око
250 припадника кроз бројне активности.
Ангажован је хеликоптер у 24-часовној
приправности
за
медицинску
евакуацију (MEDEVAC), 21 лиценцирани
скијашки судија из састава ОС БиХ,
Војни оркестар и Почасна јединица на
церемонијама отварања и затварања
такмичења, 10 припадника у оквиру
Тима за подршку за координацију са
Канцеларијом EYOF 2019, те праћење,
извјештавање и предлагање рјешења
за ангажовања ОС БиХ. Ангажовано је
било и 30 припадника Војне полиције
на обезбјеђењу такмичења.

Оружане снаге БиХ су пружиле
подршку и у обезбјеђењу система
везе уступањем 100 моторола и
ангажовањем пет припадника ОС БиХ за
одржавање комуникационих система,
те су обезбиједиле смјештај за двије
стотине волонтера у касарни Рајловац.
Осим споменутих активности, око
200 припадника ОС БиХ свакодневно
је радило на уређењу спортских
борилишта, а на располагању је био и
тим ОС БиХ за евентуално уклањање
експлозивних убојитих средстава.
Начелник ЗШ ОС БиХ генерал-пуковник
Сенад Машовић је 14. фебруара 2019.

године посјетио борилишта EYOF-а на
Игману и Бјелашници.
Генерал Машовић се одазвао на позив
организатора такмичења како би својим
присуством увеличао такмиичење,
те је уручио награде најуспјешнијим
учесницама
и
учесницима
трка
класичног спринта у Cross-country
скијању на Игману. Генерал Машовић
је искористио прилику да испрати
финалне трке и у женској и мушкој
конкуренцији, али и да проведе
вријеме са припадницима ОС БиХ
који су били ангажовани на подршци
организаторима EYOF-а 2019.

ТАКМИЧЕЊА ПОВОДОМ ДАНА ОС БиХ
Поводом обиљежавања Дана ОС БиХ реализоване су сљедеће спортске активности:
•
Спортска такмичења на нивоу ОС БиХ у дисциплинама атлетика, мали фудбал, стрељаштво (пиштољ, АП М16А1), одбојка и
кошарка, а за најуспјешније екипе у 2018. години су проглашене екипе: 1. мјесто - 5. пбр, 2. мјесто - 6. пбр и 3. мјесто - 4. пбр.
•
Крос-трка у касарни Рајловац гдје су учествовале четири екипе из Атлетског савеза БиХ, екипе МУП КС, Граничне полиције БиХ,
СИПА-е и ЕУФОР-а, односно 98 такмичара (82 мушкараца и 16 жена).
•
Такмичење у стрељаштву на стрелишту касарне Пазарић, гдје је учествовало 11 екипа из ОС БиХ, ЕУФОР-а и безбједносних
агенција у БиХ, односно 50 учесника.
•
Меморијални турнир у малом фудбалу „Играјмо за Недељка Радића и Армина Салкића“ у касарни Рајловац, гдје су учествовале
четири екипе (локалне заједнице Невесиње и Витез, СИПА-е и ОС БиХ),
•
Ревијални турнир у малом фудбалу у дворани Рамиз Салчин ОС БиХ, гдје су учествовале екипе репрезентација ОС БиХ у
футсалу, женска екипа ОС БиХ у футсалу, екипа МО БиХ и ЗШ ОС БиХ, те екипе ВДП-а акредитованих у БиХ, СФК 200 Сарајево
и У 19 репрезентација БиХ у футсалу.
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