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Срећан Дан Оружаних снага БиХ!
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Помоћник генералног секретара 
НАТО-а Гофус у Сарајеву

Самит је једaн од најважнијих у историји НАТО-а. Другог дана Самита организована 
је радна вечера на којој су учествовали министри одбранe земаља чланица НАТО-а и 
министар одбране БиХ, као представник једине земље партнера која је учествовала 
на овом догађају. Министар Поџић се обратио скупу и констатовао како је срећан што 
је могао потврдити да је БиХ донијела добру одлуку када је за своје стратешке циљеве 
поставила чланство у НАТО и ЕУ. 

Услиједила су и обраћања министара одбране земаља чланица, које су пружиле 
безрезервну подршку БиХ и обавезале се да ће пружити и пуну политичку подршку 
те помоћи јачање одбрамбених капацитета БиХ, чинећи је тако отпорном на малигне 
утицаје. Подршка територијалном интегритету и суверенитету је безусловна, а посебно 
је наглашена промјена приступа савезника према Западном Балкану, што је резултирало 
да је овај регион постао од стратешке важности за НАТО.

Министар 
одбране 
БиХ Сифет 
Поџић на 
најважнијем 
Самиту 
НАТО-a

Делегација Босне и Херцеговине, 
коју је предводио министар 
одбране БиХ Сифет Поџић, 29. и 
30. јуна 2022. године учествовала 
је на Самиту НАТО-a у Мадриду, 
Краљевина Шпанија.

Уз завршни трећи дан 
састанка на процјени 
Процеса планирања и 
ревизије (The PfP Planning 
and Review Process - 
PARP), у оквиру учешћа 
Босне и Херцеговине у 
НАТО-овом програму 
Партнерства за мир за 
2022. годину, министар 
одбране БиХ Сифет 

Поџић је, у Сарајеву 8. јула, разговарао с помоћником генералног секретара НАТО-а за 
операције Томасом Гофусом (Thomas Goffus).

Помоћник генералног секретара НАТО-а је истакао да ће НАТО-пакт и даље бити 
поуздан партнер Босни и Херцеговини и њеном одбрамбеном сектору, све у интересу 
стабилности цијеле земље.

На финалној сесији састанка на процјени PARP-а за 2022. годину, замјеница помоћника 
генералног секретара НАТО-а за операције Бурку Сан (Burcu San) истакла је да ће кроз 
нови пакет подршке развоју способности ОС БиХ партнерске чланице НАТО-а изналазити 
начине помоћи у реализацији планираних пројеката за ОС БиХ. 

Посебно је истакнут напредак на развоју Батаљонске групе лаке пјешадије ОС БиХ, 
која је највећа јединица коју је нека партнерска земља декларисала за будуће НАТО 
операције, затим напредак у развоју Медијско-информативног центра (МИЦ) ОС БиХ те 
нових способности дјеловања у кибернетичком простору. 
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Батаљонска група лаке 
пјешадије ОС БиХ  

добила оцјену „одличан“ 

УСПЈЕХ НАЈВЕЋЕ ДЕКЛАРИСАНЕ ЈЕДИНИЦЕ ОС БИХ

Оцјењивана вјежба је реализована на Мањачи од 19. до 23. септембра, с циљем провјере достигнутог 
нивоа борбене готовости декларисаних јединица Оружаних снага Бoсне и Херцеговине и њихове 

способности да планирају и изводе војне операције, у складу с НАТО стандардима.

По завршетку вјежбе „Комбиновани 
напор 22“, Батаљонска група лаке 
пјешадије ОС БиХ је добила оцјену 
„одличан“, у оквиру оцјењивања 
NEL-2 (NATO evaluation Level-2), што 
је саопштено 23. септембра у Дому 
Оружаних снага БиХ, на конференцији 
за медије министра одбране БиХ Сифета 
Поџића.

Конференцији за медије су 
присуствовали замјеник начелника 
Заједничког штаба ОС БиХ за операције 
генерал-мајор Ивица Јеркић, који је био 

главни програмер вјежбе, и командант 
НАТО Штаба Сарајево бригадни генерал 
Памела Мекгаха (Pamela McGaha).

Тим поводом званичници МО и ОС БиХ 
и НАТО Штаба Сарајево честитали су 
припадницима ОС БиХ на постигнутом 
успјеху. 

Поносни на успјех

„Поносни смо овим успјехом, али остаје 
нам задатак да сада цијеле Оружане 
снаге дигнемо на такав ниво, те позивам 

будуће представнике законодавне и 
извршне власти да осигурају потребна 
финансијска средства за даљи развој ОС 
БиХ“, истакао је министар Поџић. 

„Оружане снаге БиХ тако ће стати раме 
уз раме с најразвијенијим војскама 
свијета, спремним за дејство у сврху 
мира, било гдје у свијету, а Босна и 
Херцеговина прави још један значајан 
корак на путу испуњења нашег законом 
дефинисаног циља – пуноправног 
чланства у Сјеверноатлантском савезу“, 
нагласио је министар.
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Вјежба је реализована на Мањачи у 
периоду од 19. до 23. септембра, с циљем 
провјере достигнутог нивоа борбене 
готовости декларисаних јединица ОС 
БиХ и њихове способности да планирају 
и изводе војне операције, у складу са 
НАТО стандардима.

Сходно томе, јединице на терену су 
рјешавале различите тактичке задатке 
према задатом сценарију, који је, између 
осталог, укључивао заштиту контролног 
пункта, заштиту конвоја, одбрану 
од напада на базу, неутралисање 
побуњеничких снага, контролу маса, 
медицинску евакуацију, ваздушни 
транспорт, уклањање импровизованих 
експлозивних направа и слично.

Почетак вјежбе  
„Комбиновани напор 22“

Вјежба је почела постројавањем 
припадника Батаљонске групе лаке 
пјешадије (БГЛП) у касарни „Мика 

Боснић“ на Мањачи 19. септембра, што 
је уједно било и финално оцјењивање 
ове декларисане јединице ОС БиХ, као и 
реевалуација вода војне полиције и вода 
за уклањање експлозивних средстава 
(EOD).

Смотру више од 800 припадника БГЛП 
извршио је начелник Заједничког 
штаба ОС БиХ генерал-пуковник Сенад 
Машовић, који је у свом обраћању 
нагласио важност вјежбе, која је круна 
активности ОС БиХ од њиховог оснивања. 
Он је нагласио професионализам, 
спремност и способност припадника ОС 
БиХ како кроз досадашња оцјењивања 
тако и кроз ангажман у међународним 
мировним мисијама. Поред генерала 
Машовића, постројеним јединицама су 
се обратили и командант Оперативне 
команде ОС БиХ генерал-мајор Радован 
Илић и директор вјежбе бригадир 
Славен Блавицки. Батаљонском групом 
лаке пјешадије командовао је мајор Енис 

Херић, иначе командант 1. батаљона 5. 
пјешадијске бригаде ОС БиХ.  

Током петодневне вјежбе извршено 
је оцјењивање (NEL-2) по НАТО 
Концепту оперативних способности 
(The Operational Capabilities Concept 
Evaluation and Feedback - OCC E&F), с 
циљем провјере достигнутог нивоа 
обучености припадника БГЛП, те 
готовости и способности дејства у 
мултинационалном окружењу по НАТО 
стандардима. 

Борбено спремна јединица

Процјену јединице је извршио 
евалуаторски тим сачињен од 20 
оцјењивача из земаља НАТО-а и 
Партнерства за мир и 50 оцјењивача 
из Оружаних снага БиХ. Групом 
оцјењивача руководио је бригадир 
Предраг Висковић, начелник Одјељења 
за анализу и израду обавјештајних 
података ЗШ ОС БиХ.  
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Декларисане јединице ОС БиХ од 
2019. године успјешно су прошле три 
нивоа оцјењивања SEL-1 и SEL-2 (self-
evaluation) од стране оцјењивача из ОС 
БиХ и NEL-1 (NATO evaluation) од стране 
оцјењивача из НАТО-а и партнерских 
земаља. 

Оцјењивање NEL-2, кроз реализацију 
вјежбе „Комбиновани напор 22“, 
представља финалну активност обуке 
декларисаних јединица у циљу стицања 
интероперабилности и способности за 
дјеловање по НАТО стандардима, чијим 
ће успјешним завршетком ОС БиХ имати 
спремну јединицу ранга батаљона, 
расположиву за учешће у будућим 
мировним операцијама.

Приликом реализације вјежбе 
припадници ОС БиХ су показали изузетан 
ниво обучености, професионализма, 
посвећености и залагања, те су 
у коначници демонстрирали 
оспособљеност за учешће у 
међународним операцијама подршке 
миру и НАТО вођеним вјежбама. 

Батаљонска група лаке пјешадије је по 
оцјени оцјењивачког тима борбено 
спремна, те постаје дио НАТО базена 
снага, расположивим за будуће мировне 
операције широм свијета, као и за 
учешће у НАТО вјежбама, операцијама 
предвођеним Европском унијом (ЕУ) и 
Уједињеним нацијама (УН).
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Сједињене Америчке Државе дају још 23 милиона долара за јачање хеликоптерских 
капацитета ОС БиХ. И ове године хеликоптери су велики ослонац у борби против пожара.

ДОЛИЈЕЋУ КАД ЈЕ 
НАЈПОТРЕБНИЈЕ

Својим хеликоптерским капацитетима 
Бригада ваздушних снага и 
противваздушне одбране (ВСиПВО) 
Оружаних снага БиХ и ове је године била 
ослонац помоћи цивилним структурама 
за вријеме природних непогода широм 
наше земље.

Шумски пожари велики су 
изазов ватрогасцима на тлу па су 
противпожарни летови хеликоптера 
и ове сезоне били кључни у помоћи 
цивилним органима у савладавању 
ватрених стихија. 

Хеликоптери ОС БиХ гасили су у Посушју, 
Коњицу, Читлуку, Требињу, Неуму и 
Горњем Вакуфу/Ускопљу. При томе су у 
69 сати лета на пожариштима избацили 
више од 340 ведара воде.

Уведени нови хеликоптери 

Поновно се показало како су бројност 
и оперативност војних хеликоптера 
изузетно важни за цијело становништво, 

често угрожено од пожара, поплава 
или сњежних сметова. Стога је посебно 
значајно што је крајем протекле 
године у оперативну употребу уведен 
нови хеликоптер. Ради се о четири 
америчка хеликоптера, чији је уговор о 
набавци укупне вриједности 38,539.378 
америчких долара, од чега је Босна и 
Херцеговина учествовала са 4,360.000 
долара, односно 7,5 милиона КМ, кроз 
програм FMS (The Foreign Military 
Sales). Преостали износ осигурала је 
Влада САД-a средствима из америчког 
програма помоћи пријатељским 
земљама FMF (Тhe Foreign Military 
Financing). 

БРИГАДА ВАЗДУШНИХ СНАГА И ПРОТИВВАЗДУШНЕ ОДБРАНЕ ОС БиХ
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Хеликоптер војне ознаке UH-1H-II 
Huey II (Хјуи Два) модернизована је, 
побољшана и за одржавање јефтинија 
варијанта хеликоптера опште намјене 
UH-1H Irokez (познат и као Хјуи), који се 
од раније налази у инвентару Бригаде 
ВСиПВО ОС БиХ. Припадници бригаде 
успјешно су завршили адаптацијску 
обуку на хеликоптерима Хјуи Два, која 
се реализовала од 6. до 25. јуна 2021. 
године у Сједињеним Америчким 
Државама, у Форт Ворту у Тексасу. 

Ове се године спроводила преобука 
пилота обје хеликоптерске ескадриле 
– 1. хеликоптерског сквадрона 
са Маховљана код Бањалуке и 2. 
хеликоптерског сквадрона из Рајоваца 

код Сарајева. При томе је један од 
четири хеликоптера Хјуи Два у априлу 
оштећен при динамичком превртању 
на тлу, на полигону за летачку обуку 
код Високог. Повријеђених није било, а 
захваљујући подршци САД-а, број нових 
хеликоптера Хјуи Два у Бригади ВСиПВО 
ОС БиХ и даље ће се повећавати. 

На билатералним војним консултацијама 
одржаним 13. јула у Сарајеву, министар 
одбране БиХ Сифет Поџић и замјеница 
помоћника министра одбране САД-a за 
Русију, Украјину и Евроазију Лаура Купер 
(Laura Cooper), саопштили су да ће Влада 
САД-a уложити још 23 милиона долара 
за јачање хеликоптерских капацитета 
Оружаних снага БиХ.

„Презадовољан сам управо одржаним 
консултацијама. Настављамо програм 
опремања ОС БиХ хеликоптерима“, 
казао је том приликом министар Поџић.

У међувремену, пилоти оба сквадрона 
постали су оперативни на новом 
хеликоптеру Хјуи Два. Но, суочени 
са мањком финансијских средстава, 
недовољним војним буџетом, али и 
одливом младих кадрова свих занимања 
из земље, припадници Бригаде 
активно раде на подмлађивању кадра 
и школовању летачког и техничког 
персонала.   

До сада се за школовање стручног 
ваздухопловног кадра ОС БиХ ослањало 
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имају завршену машинску школу 
ваздухопловно-техничког смјера те с 
припадницима који имају завршену 
електротехничку средњу школу. 
Тренутно је у процесу обука младих 
припадника ОС БиХ, а пријављено је 
њих стотињак. 
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на партнерске земље. У саставу Бригаде 
сада је мала група младих пилота 
који су прије три године завршили 
једногодишњу обуку у Турској (на лаком 
хеликоптеру Робинсон Р44) те један 
млади пилот који је на Војној академији у 
Србији стекао звање пилота на домаћем 
хеликоптеру Газела. За разлику од неких 
прошлих времена, младим се пилотима 
сада пуно више даје могућност да лете, 
па поједини од њих имају и примјетно 
већи годишњи налет од неких старијих 
колега.    

Властити систем оспособљавања

Однедавно је успостављен и 
властити систем школовања летачког 
и техничког персонала. У току је 
обука шесторо кандидата за пилоте, 
који у једној од домаћих цивилних 
школа летења похађају пилотску 
обуку на којој требају стећи дозволу 
приватног пилота ППЛ-А. Наког тога ће 
услиједити квалификацијска обука на 
хеликоптерима сквадрона ОС БиХ.

Такође, због мањка ваздухопловно-
техничког кадра, успостављен је систем 
обуке и школовања унутар Оружаних 
снага за све припаднике ОС БиХ који 

Кандидати су подијељени у пет група, 
у оквиру којих ће проћи релевантне 
курсеве и оцјењивања. Најспособнији 
момци и дјевојке ће бити предложени 
за прекатегоризацију из војника 

у подофицирски чин, а све у циљу 
благовремене припреме за наредни 
корак, гдје би их даље оспособљавали за 
авиомеханичаре и техничке инспекторе, 
као крајњи циљ. 

Прошле године завршена је обука 
једне групе, и од те групе од 18 
пријављених њих седморо је показало 
врхунске резултате. Извршена је 
њихова прекатегоризација из војника 
у подофицире. Они су већ отпочели с 
напредним обукама и менторисањем 
од старијих колега за послове који ће их 
чекати у будућности.
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СУСРЕТИ НА НАЈВИШЕМ НИВОУ

Министар одбране БиХ Сифет Поџић са замјеницима Мирком Околићем и Мијом Крешићем 
примили су у службену посјету 12. септембра у Сарајеву делегацију амбасадора водећих пет 
партнерских земаља (Квинта) и Норвешке при НАТО-у, на челу са сталном представницом 
Сједињених Америчких Држава при НАТО-у Њ.Е. Џулијан Смит (Julianne Smith).

Амбасадори Квинте и Норвешке при 
НАТО-у посјетили МО БиХ

Министар одбране БиХ Сифет Поџић угостио је тадашњег 
министра спољних послова Велике Британије Елизабет Трас 
(Elizabeth Truss). Састанак је одржан 26. маја у Дому Оружаних 
снага БиХ у Сарајеву.

Сусрет министра одбране БиХ и 
министра спољних послова УК

Гостујућу делегацију Велике Британије 
чинили су и специјални изасланик британског 
премијера за Западни Балкан Стјуарт Пич, 
амбасадор УК-а у БиХ Њ.Е. Метју Филд, војни 
аташе пуковник Ендрју Тејт и остали сарадници. 
У делегацији МО и ОС БиХ су, поред министра 
Поџића, били и замјеник министра за политику 
и планове Мијо Крешић, замјеник министра 
за управљање ресурсима Мирко Околић, 
начелник ЗШ ОС БиХ генерал-пуковник Сенад 
Машовић и остали сарадници.

Трасова се захвалила на срдачном пријему 
истичући да „будућност Босне и Херцеговине 
лежи у суверености и самоопредјељењу, у 
јачању партнерства са НАТО-ом и земљама 
попут Уједињеног Краљевства.“ Она је најавила 
инвестицију у вриједности од 100 милиона 
долара на Западни Балкан до 2025. године 
путем Плана инвестиционог партнерства.

У делегацији из Брисела били су и амбасадори својих земаља 
при НАТО-у, Њ.Е. Мјуриел Доменаш из Републике Француске, 
Њ.Е. Рудигер Куних из Савезне Републике Њемачке, Њ.Е. 
Дејвид Квери из Уједињеног Краљевства, Њ.Е. Анита Нергард 
из Краљевине Норвешке и Њ.Е. Франческо Тало, стални 
представник Републике Италије. Састанку су присуствовали 
и амерички амбасадор у БиХ Њ.Е. Мајкл Марфи и командант 
НАТО Штаба Сарајево бригадни генерал Памела Мекгаха.

Саговорници су разговарали о сарадњи Сјеверноатлантског 
савеза (НАТО) с Босном и Херцеговином, њеном путу ка 
европским и евроатлантским интеграцијама те важности 
даље присутности међународних војних снага у БиХ. 
Разговарало се и о актуелној безбједносној ситуацији у 
Европи те утицају те ситуације на Западни Балкан и БиХ. 
Министар Поџић је изразио наду да ће војна сарадња 
постати још интензивнија како кроз НАТО-ову Иницијативу 
за изградњу одбрамбених капацитета, која подразумијева 
даљи развој способности ОС БиХ, тако и кроз пројекте на 
основу билатералних односа са партнерским земљама.
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Министар одбране Босне и 
Херцеговине Сифет Поџић примио је 
у службену посјету 13. јула у Сарајеву 
замјеницу помоћника министра 
одбране Сједињених Америчких 
Држава за Русију, Украјину и 
Евроазију Лауру Купер (Laura Cooper), 
након чега су отворили билатералне 
одбрамбене консултације 
министарстава одбране Босне и 
Херцеговине и САД-а.

Консултације 
са замјеницом 
помоћника 
министра 
одбране САД-a

На билатералним војним консултацијама министарстава одбране двију 
земаља, које су прошлог пута одржане 2016. године, сада су анализирани 
досези досадашње војне сарадње, посебно у свјетлу савремених 
безбједносних пријетњи, сложених безбједносно-политичких околности 
у Европи изазваних ратом у Украјини те унутрашњих политичких 
мимоилажења у самој БиХ.

„Поносна сам на стратешко партнерство БиХ и САД-а“, констатовала је Лаура 
Купер. „Могу најавити да ће се наша помоћ одбрамбеном систему БиХ и даље 
повећавати.“

Међу најистакнутије резултате билатералне сарадње поменути су пројекти 
попут опремања ОС БиХ новим хеликоптерима, развој интероперабилности 
ОС БиХ са снагама НАТО-а, развој Медијско-информативног центра ОС БиХ 
те нових способности дјеловања у кибернетичком простору.

СУСРЕТИ НА НАЈВИШЕМ НИВОУ

Министар одбране БиХ Сифет Поџић са члановима делегације Министарства одбране и Оружаних 
снага Босне и Херцеговине примили су 4. маја делегацију Министарства одбране Савезне 
Републике Њемачке, на челу са министром одбране Кристин Ламбрехт (Christine Lambrecht). 

Министaр одбране Њемачке 
у посјети МО БиХ

Састанку су, између осталих, присуствовали замјеници 
министра одбране БиХ Мијо Крешић и Мирко Околић и 
амбасадор СР Њемачке Њ.Е. Маргрет Марија Убер (Maria 
Uebber).

У фокусу разговора биле су теме билатерално-
одбрамбене сарадње двију земаља, бх. пута ка европским 
и евроатлантским интеграцијама, досадашњег и будућег 
доприноса оружаних снага двију земаља у операцијама 
подршке миру и значају ЕУФОР-ове мисије „Althea“ у БиХ. 

Разговарало се и о актуелним безбједносним 
дешавањима у Европи и њиховом утицају како на Босну 
и Херцеговину тако и на земље Западног Балкана, те 
актуелним збивањима у Украјини.
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Министар одбране Босне и Херцeговине Сифет Поџић примио је у службену посјету 10. јула 
делегацију Министарства одбране Краљевине Холандије, на челу са министром одбране 
Кајсом Олонгерн (Ollongern).

Министар одбране Холандије 
Кајса Олонгерн боравила  
у Сарајеву и Сребреници

Министар одбране БиХ Сифет Поџић примио 
је у службену посјету 9. септембра делегацију 
Министарства одбране Швајцарске Конфедерације, 
на челу са савезним министром за одбрану, 
цивилну заштиту и спорт Виолом Амхерд.

Министар одбране БиХ примио 
министра одбране Швајцарске 
Виолу Амхерд

Саговорници су разговарали о помоћи коју БиХ има од стране 
Швајцарске Конфедерације, како кроз упућивање припадника 
МО и ОС БиХ на различите курсеве и семинаре у Швајцарској 
и кроз различите донације тако и кроз допринос Швајцарске 
раду Стратешког комитета за рјешавање вишкова наоружања и 
муниције у БиХ. Посебно је разговарано о важности продужења 
ЕУФОР-ове мисије „Althea“ у БиХ те о актуелној безбједносној 
ситуацији у Европи. 

Амхерд је истакла како је стабилност Западног Балкана важна за 
цијели континент те је Швајцарска одлучна наставити интензивно 
учешће у међународним снагама ЕУФОР-а у БиХ.

Саговорници су разговарали о могућностима 
проширења билатералне војне сарадње двију 
земаља, бх. путу ка европским и евроатлантским 
интеграцијама те важности ЕУФОР-ове мисије 
„Althea“ у БиХ. Разговарало се и о актуелној 
безбједносној ситуацији у Европи те утицају те 
ситуације на Западни Балкан и БиХ. 

Олонгерн је истакла да је у МО БиХ дошла у 
склопу њене дводневне посјете Сребреници, 
како би одала почаст жртвама геноцида. 
Нагласила је да Холандија разматра шире 
укључење Оружаних снага Холандије у састав 
ЕУФОР-а у БиХ, те различите видове подршке 
даљег развоја одбрамбеног система БиХ. 

СУСРЕТИ НА НАЈВИШЕМ НИВОУ
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СУСРЕТИ НА НАЈВИШЕМ НИВОУ

Министар одбране БиХ Сифет Поџић састао се 29. марта у Сарајеву с министром одбране 
Републике Италије Лоренцом Гверинијем (Lorenzo Guerini).

Министар одбране БиХ Поџић примио 
министра одбране Италије

На састанку се разговарало о билатералној сарадњи двију земаља, досадашњем 
доприносу међународним операцијама подршке миру Оружаних снага БиХ 
и Оружаних снага Републике Италије, процесу европских и евроатлантских 
интеграција у БиХ, као и о тренутној ситуацији у Украјини.

Министар Поџић је изразио добродошлицу министру Гверинију те истакао 
задовољство реализацијом званичне посјете и сусрета, што представља 
потврду добре билатералне сарадње двију земаља у области одбране која 
датира од 2013. године, а наставља се и данас реализацијом годишњих планова 
билатералне одбрамбене сарадње, који се, између осталог, огледају и у 
школовању припадника Оружаних снага БиХ на војним академијама Републике 
Италије.

Министар Гверини је рекао да је састанак потврда добре сарадње. Посебно 
је истакао да ће Република Италија наставити активно подржавати процес 
европских и евроатлантских интеграција Босне и Херцеговине, посебно када је 
ријеч о државама Балкана.

Министар Поџић се 
састао са министром 
одбране Азербејџана
У оквиру службене посјете Републици 
Азербејџан, министар одбране БиХ Сифет 
Поџић састао се 6. септембра с министром 
одбране Азербејџана Закиром Хасановим.

Сусрет министара је реализован у оквиру учешћа 
делегације Министарства одбране БиХ на 4. међународној 
изложби одбране „ADEX 2022“, која се одржавала у Бакуу од 
6. до 8. септембра. Министар Поџић и министар Хасанов су 
се сложили да је у наредном периоду потребно сагледати 
све могућности у циљу успостављања билатерално-
војне сарадње МО и ОС БиХ с Министарством одбране и 
Оружаним снагама Азербејџана.

Министар одбране Републике Бугарске Димитар 
Стоjанов боравио је у званичној посјети 26. 
септембра МО БиХ.

Посјета бугарског 
министра одбране 
Стојанова

Уз министра одбране БиХ Сифета Поџића, састанку су 
присуствовали и замјеници министра одбране БиХ Мијо 
Крешић и Мирко Околић. На састанку се разговарало о 
билатерално-одбрамбеној сарадњи двију земаља, значају 
продужења ЕУФОР-ове мисије „Althea“ у БиХ, актуелним 
безбједносним дешавањима у Европи и њиховом утицају како 
на БиХ тако и на земље Западног Балкана.

Министар Стојанов је истакао опредијељеност наставка даљег 
учешћа бугарског контингента у мисији „Althea“ у БиХ, једном 
од најбројнијих контингената у ЕУФОР-у.
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у укупној обуци и едукацији ове циљне 
групе.

Теме овогодишње конференције биле 
су размјена информација о резултатима 
које је PSOTC постигао у претходном 
периоду и плановима које Центар има за 
2023. годину. Осим тога дискутовало се 
и о успостављању механизама сарадње 
и подршке PSOTC-у. Конференција је 
била и прилика да се партнери изјасне 
о својој намјери да подрже PSOTC, као и 

Препознавајући значај сарадње са 
партнерима у одржавању међународног 
мира и безбједности у цијелом 
свијету и улогу и тежину релевантне 
едукације и обуке за будуће операције 
подршке миру, Министарство одбране 
БиХ на годишњем нивоу организује 
Конференцију са постојећим и 
потенцијалним партнерима PSOTC-а, 
који су спремни да подрже Центар током 
цијелог партнерства.

ПРИЈАТЕЉИ PSOTC

Конференцијa је имала за циљ да 
информише партнере о постигнућима 
PSOTC-а у 2022. години, разматрање 
планова за 2023. годину и концепта 
будуће сарадње у погледу функције 
PSOTC-а у образовању и обуци у области 
операција подршке миру. 

Поред тога, овогодишња конференција 
била је фокусирана и на обуку и 
едукацију младих официра ОС БиХ и на 
то како PSOTC може више допринијети 

Министарство одбране Босне и Херцеговине и Центар за обуку за операције подршке 
миру (Peace Support Operations Training Centre - PSOTC) одржали су 19. октобра у хотелу 
Hollywood годишњу конференцију „Пријатељи PSOTC-а“.

КОНФЕРЕНЦИЈА „ПРИЈАТЕЉИ 
ЦЕНТРА ЗА ОБУКУ ЗА ОПЕРАЦИЈЕ 
ПОДРШКЕ МИРУ (PSOTC) 2022“
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Овом приликом помоћник министра 
одбране БиХ за међународну сарадњу 
Зоран Шајиновић изразио је захвалност 
за учешће на овом догађају те истакао 
важност коју конференција има за 
PSOTC, али и за Министарство одбране и 
Оружане снаге БиХ. Командант PSOTC-а 
бригадир Елведин Омић сумирао је 
рад у протеклој години, наглашавајући 
важност укључивања партнера у 
пројекте PSOTC-а за 2023. годину.

о својој опредијељености да учествују 
у различитим облицима пројеката које 
PSOTC реализује.

Конференцији је присуствовало више од 
50 учесника из 21 партнерске земље и 
четири интернационалне организације 
(ОЕБС, ЕУ, НАТО и УН), те представници 
Министарства одбране и ОС БиХ.

Конференцијом су предсједавали 
помоћник министра одбране БиХ за 

Церемонија примопредаје Меморандума о НАТО 
акредитацији Центра за обуку за операције подршке 
миру одржана је 18. маја у сједишту PSOTC-а у кампу 
Бутмир у Сарајеву. Сертификат је од стране команданта 
НАТО Штаба Сарајево бригадног генерала Памеле 
Мекгаха уручен команданту PSOTC-а бригадиру 
Елведину Омићу, у присуству министра одбране Сифета 
Поџића.

Поновно 
Сертификат о 
безусловној НАТО 
акредитацији
Церемонији предаје Меморандума о безусловној НАТО 
акредитацији PSOTC-у присуствовали су и званичници 
МО и ОС БиХ, међу којима и замјеник начелника ЗШ ОС 
БиХ генерал-мајор Ивица Јеркић, амбасадори Италије и 
Мађарске, замјеници амбасадора Француске и Велике 
Британије, као и представници војно-дипломатског кора 
пријатељских и партнерских земаља.

Предајом овог меморандума PSOTC је поновно 
акредитован од стране НАТО-ове Савезничке команде 
за трансформацију, након што је истекао важећи 
сертификат којег је ова команда додијелила PSOTC-у у 
мају 2016. године на период од шест година.

међународну сарадњу Зоран Шајиновић 
и командант PSOTC-а бригадир Елведин 
Омић. 

Саму церемонију отварања својим 
присуством увеличали су и начелник 
Заједничког штаба ОС БиХ генерал-
пуковник Сенад Машовић, командант 
НАТО Штаба Сарајево бригадни генерал 
Памела Мекгаха и командант ЕУФОР-а у 
БиХ генерал-мајор Антон Весели.



16  |  Министарство одбране и Оружане снаге БиХ

САРАДЊА ОС БиХ И УК

Оружане снаге Босне и Херцеговине и Уједињеног Краљевства у протеклом су 
периоду интензивирале заједничке активности, на обострано задовољство.

У Центру за борбену обуку Оружаних снага БиХ на Мањачи у 
периоду од 29. октобра до 3. новембра одржана је заједничка 
обука у циљу припрема за операције подршке миру. При томе 
су се примјењивали уређаји за симулацију реалних ратних 
околности, што је војницима обје земље омогућило блиску 
сарадњу и размјену искуства.

Ово је била рутинска војна активност која се одвијала након 
успјешне евалуације јединица ОС БиХ које су декларисане 
за НАТО-ов базен снага, планираних за будуће мировне 
операције. Заједничка обука је надоградња досадашње 
подршке Уједињеног Краљевства Оружаним снагама БиХ на 
унапређењу капацитета Центра за борбену обуку на Мањачи, 
чиме се помаже опредијељеност Босне и Херцеговине да 
доприноси међународним операцијама подршке миру.

Интензивнија обука с 
припадницима Oружаних снага 
Уједињеног Краљевства

Једна од таквих активности на Мањачи је одржана и 
током марта, када су припадници ОС БиХ с инструкторима 
Британске војске спровели теоријску и практичну обуку из 
области Људске безбједности.

Обука је спроведена у складу са начелима Резолуције Савјета 
безбједности УН-а 1325 „Жене, мир и безбједност“. Резолуција 
1325 се односи на промоцију родне равноправности, 
побољшање статуса и већу заступљеност жена у 
институцијама и организацијама одбране и безбједности, 
као и дефинисање најбољих метода за остваривање родне 
једнакости у структурама оружаних снага, те промовисање 
родне равноправности у међународним мировним 
операцијама.

Обуком из Људске безбједности оспособљени су инструктори, 
припаднице, припадници и јединице ОС БиХ за заштиту 

цивила (посебно жена и дјеце), за спречавање сексуалног 
насиља, заштиту културног наслијеђа и сузбијање развоја 
екстремизма при извршењу војних мисија. Припадници 
Британске војске подијелили су знања и искуства Уједињеног 
Краљевства, лидера у развоју и примјени начела Људске 
безбједности у војним мисијама. Посебно је посвећена пажња 
томе како родне перспективе и директни контакти жена-
војника са цивилном популацијом побољшавају оперативну 
ефикасност оружаних снага у војним операцијама.  

„Стратешко партнерство Министарства одбране и Оружаних 
снага БиХ с Британском владом и НАТО-ом континуирано јача 
наше односе и проширује подручја наше сарадње. Заједно 
чувамо мир и стабилност, и градимо капацитете Оружаних 
снага БиХ за будуће безбједносне изазове“, рекао је тим 
поводом министар одбране БиХ Сифет Поџић.
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ЦИВИЛНО-ВОЈНА САРАДЊА

Не смањује се улога Оружаних снага Босне и Херцеговине 
на чишћењу земље од мина, чак се и повећава.

У организацији Оперативне команде Оружаних снага Босне и 
Херцеговине, 26. маја у Дому ОС БиХ у Сарајеву је реализована Годишња 
анализа противминских акција ОС БиХ за 2021. годину.

У раду анализе учествовао је замјеник министра одбране БиХ за 
политику и планове Мијо Крешић, начелник Заједничког штаба ОС БиХ 
генерал-пуковник Сенад Машовић са својим замјеником за операције 
генерал-мајором Ивицом Јеркићем, командант Оперативне команде 
ОС БиХ генерал-мајор Радован Илић, члан Заједничке комисије за 
одбрану и безбједност Парламентарне скупштине БиХ Марина Пендеш 
те представници локалних заједница, Центра за уклањање мина у БиХ 
(BHMAC), ЕУФОР-а, НАТО Штаба Сарајево, УНДП-а и осталих партнерских 
организација, као и чланови војнодипломатског кора акредитовани у 
Босни и Херцеговини.

Према изнесеном, удио учешћа ОС БиХ у свеукупном деминирању у БиХ 
од 33 одсто, у протеклој се години повећао на 54 одсто. Деминерски 
батаљон ОС БиХ у 2021. години је од мина очистио више од 2,24 милиона 
квадратних метара или 71,6 одсто од укупног плана. Пронађене су и 
уништене 294 противпјешадијске и једна противтенковска мина те 1.285 
комада неексплодираних убојитих средстава. Деминерски батаљон 
љетну кампању деминирања за 2022. годину је реализовао са 32 тима 
на радилиштима широм БиХ. 

У свом пригодном обраћању, замјеник министра одбране БиХ Мијо 
Крешић нагласио је да су ОС БиХ и даље једна од врло ријетких 
оружаних снага у свијету које уклањање мина спроводе по стандардима 
хуманитарног деминирања, који су много строжи од класичног војног 
уклањања мина. 

„Колико се цијене наши напори на стварању слободног и безбједног 
окружења за све који живе у БиХ, најбоље говори чињеница да је Савјет 
Европског фонда за мир, једногласно одлучило да донација вриједна 
око 10 милиона евра за ОС БиХ буде одобрена за деминерске потребе 
ОС БиХ. На нама је да створимо административне околности да се 
реализација те донације несметано омогући, као и да се цјелокупни 
услови набавке и одржавања деминерских средстава за ОС БиХ и 
услови рада за њене припаднике побољшају“, рекао је Крешић.

Генерал Машовић је истакао опредијељеност ОС БиХ да својим 
професионалним радом наставе са успјешним процесом деминирања 
све док Босна и Херцеговина не буде безбједна од заосталих мина и 
минско-експлозивних средстава. Генерал Илић се осврнуо на резултате 
деминирања и истакао потребу за бољом подршком и опремањем 
Деминерског батаљона ОС БиХ. Анализу је отворио замјеник команданта 
за операције Оперативне команде ОС БиХ бригадир Мирзет Лубеновић, 
а командир деминерског батаљона ОС БиХ пуковник Ћазим Махмић 
скренуо је пажњу на изазове у раду деминера ОС БиХ.

Удио ОС БиХ 
у свеукупном 
деминирању у БиХ 
повећан на 54 одсто

Поводом посјете Политичко-безбједносног 
комитета (PSC) Европске уније и Војног 
комитета Европске уније (EUMC) БиХ, 
предсједавајућа PSC-а Делфина Пронк 
(Delphine) и шеф Делегације Европске 
уније у БиХ и специјални представник ЕУ у 
БиХ Јохан Сатлер (Johann Sattler) службено 
су уручили 5. јула у касарни ОС БиХ 
„Рајловац“ вриједну опрему за уклањање 
мина Министарству одбране и Оружаним 
снагама БиХ. 

Церемонији су присуствовали министар 
одбране БиХ Сифет Поџић, замјеник 
начелника Заједничког штаба Оружаних 
снага БиХ за операције генерал-мајор 
Ивица Јеркић и командант Оперативне 
команде ОС БиХ генерал-мајор Радован 
Илић, те сви чланови PSC-а и EUCM-а, који 
су овај пут посјетили Босну и Херцеговину. 

Пакет од 150 метал-детектора за уклањање 
мина дио су велике донације у вриједности 
од 10 милиона евра, као дио помоћи 
Савјета Европског фонда за мир (EPF), у 
оквиру којег ће за ОС БиХ бити испоручена 
и 34 транспортна возила и 34 возила за 
медицинску подршку. Тиме ће се додатно 
ојачати деминерски батаљон ОС БиХ, који 
је један од ријетких војних јединица у 
свијету која мине уклања по много строжим 
хуманитарним стандардима.

Представници ЕУ 
уручили вриједну 
опрему за деминирање
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РВ
ЈУ У ОРУЖАНЕ 

СНАГЕ БиХ 
ИСПЛАТИ СЕ 
УЛАГАТИ

ПОСУЂЕНИ ИНТЕРВЈУ

Готово све земље у Европи удвостручиле су своје буџете 
за војску, који према начелном стандарду НАТО-а иначе 
износи два одсто бруто домаћег производа земље. БиХ 
за одбрану издваја тек један одсто БДП-а, напомиње 
министар одбране БиХ Сифет Поџић.

Министар Поџић  
за Ослобођење: 
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Министар одбране БиХ Сифет Поџић за Ослобођење говори 
о могућем продужењу мандата ЕУФОР-у, ангажману НАТО-а у 
нашој земљи, модернизацији ОС БиХ...

Савјет безбједности Уједињених нација у новембру 
одлучује о томе да ли ће бити продужен мандат мисији 
ЕУФОР-а у БиХ. Какву одлуку очекујете?

- Очекујем продужење мандата ЕУФОР-у, без вета сталних 
чланица Савјета безбједности УН-а. Ако се то и деси, савезници 
на више нивоа чврсто су ме увјерили да НАТО има спреман 
одговор.

Шта би за Босну и Херцеговину значило да НАТО у 
будућности преузме улогу ЕУФОР-а?

- Морам нагласити да не постоји нека битна разлика између 
НАТО-а и ЕУФОР-а, јер већину снага ЕУФОР-а чине чланице 
НАТО-пакта. Мисија остаје иста. Лично преферирам јачи 
ангажман, јер сматрам да НАТО посједује бржи и ефикаснији 
ланац командовања и контроле. Ово се може показати 
кључним у случају погоршања безбједносне ситуације код нас.

ФИНАЛНИ ИСПИТ

НАТО, ипак, важи за најсигурнију и највећу међународну 
војнополитичку организацију, која има моћ и знање да 
већ увјежбане мјере подузме и на терену, уколико то буде 
потребно. Уосталом, то су и моја лична искуства.

На недавном НАТО самиту у Мадриду речено Вам је 
да “постоји добар одговор за БиХ”. Колико је НАТО 
фокусиран на нашу земљу?

- НАТО је јако фокусиран на БиХ. Уосталом, једина смо земља 
која је чланица МАП-а (Акционог плана за чланство у НАТО-у) и 
то је прва основа њиховог присуства и ангажмана овдје. Друга 
основа је ангажман у оквиру и на основу Анекса 1А Дејтонског 
споразума, према чијим је одредбама НАТО одговоран за 

спровођење војног дијела наведеног споразума, што му је и 
обавеза. Због тога имамо НАТО-штаб у Сарајеву. Наша земља и 
Молдавија једине су двије земље које су у плану опремања и 
јачања одбрамбених капацитета, а нису чланице Савеза.

Иако нисмо најопремљенији у односу на друге чланице 
НАТО-а, можемо ли се похвалити да ОС БиХ ипак имају 
веома квалитетан и професионалан кадар и шта нам 
највише недостаје?

- Уопште не сумњам у спремност и мотивацију наших војника 
и старјешина и у то сам се много пута досад и сам увјерио. 
Они пуно уче и воле учити, физички су спремни. Уосталом, 
и досада су се доказали на вјежбама, мировним мисијама 
и захваљујући томе и нама из Министарства, својим радом, 
отворили многа врата свјетских и европских институција. Тако 
су нам олакшали да се можемо лакше борити и за опрему и 
њихов статус. Савезници су једноставно процијенили да су ОС 
БиХ и Министарство одбране институције од повјерења у које 
се исплати улагати.

У тешким економским, али и политичким околностима 
у БиХ, који су то све изазови који стоје пред ОС БиХ 
и на који начин помоћи даљем развоју, у ситуацији 
привременог финансирања и сложеног процеса 
доношења политичких одлука државног врха БиХ?

- ОС БиХ се налазе пред много изазова, али мислим да сте у 
вашем питању погодили два основна, а то су нестабилност 
буџета и недовољно улагање у ОС БиХ од државе. Не можемо 
се ослонити само на донације и помоћ савезника. Држава 
мора преузети бригу о својим оружаним снагама, а најбољи 
примјер за то је тренутна ситуација у Украјини.

РУСКА АГРЕСИЈА

Фокусираност НАТО-а на БиХ показује се и кроз најављене 
пакете мјера за јачање одбране земаља чланица НАТО-а након 
руске агресије на Украјину.

Када сигурност једне земље буде угрожена, све друго постане 
занемариво или неважно. Готово све земље у Европи, након 
агресије Руске Федерације на Украјину, удвостручиле су своје 
буџете за војску, који према начелном стандарду НАТО-а иначе 
износи два одсто бруто домаћег производа земље.

Свједоци смо да широм свијета долази до значајног 
повећања буџетског оквира за оружане снаге за 
модернизацију, а код нас то, нажалост, није случај. Да ли 
ће се нешто промијенити у 2023. години?

- У БиХ је то озбиљан проблем, јер за финансирање ОС БиХ 
буџетски предвиђамо тек половину онога што је минимум 
који је НАТО предвидио за своје чланице. Дакле, за одбрану 
издвајамо тек један одсто БДП-а. Ми се не можемо и не смијемо 
стално ослањати на савезнике и донације. Уосталом, Савјет 
министара је у начелу још 2017. одобрио План модернизације 
ОС БиХ на који је до 2027. планирано утрошити неколико 
стотина милиона марака, али то иде јако споро. 

Морамо учити из искуства других земаља о томе шта значи 
имати добро опремљене оружане снаге. Одличан и свјеж 
примјер је војска Украјине и шта све ради ових дана када је 
коначно добила модерна средства. Очекујем да се након 
октобра и политичке околности у БиХ среде и да се однос 
према нашим оружаним снагама у 2023. промијени набоље, јер 
су оне гарант мира и повјерења, један од најбољих државних 
пројеката од оснивања.

(Ослобођење)
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РАЗВИЈАЊЕ НОВИХ СПОСОБНОСТИ

Специјалисти за навођење и контролу блиске ваздушне подршке 
ОС БиХ, познати под називом JTAC тим (Joint Terminal Attack 
Controlers), све је чешће на међународним вјежбама, а искуснији 
су чак и од својих колега из НАТО чланица Црне Горе и Сјеверне 
Македоније.

ОНИ НАВОДЕ ДЕЈСТВО С НЕБА

У модерном ратовању више нико не 
може рачунати на сигурну побједу, 
без ватрене подршке из ваздуха. За то 
није довољно само ваздухопловство 
својих или савезничких снага на небу, 
већ и обучен тим људи на земљи, који 
ће успјешно навести ваздухоплов да 
деjствује баш тамо гдје треба.

Управо то је посао специјалиста за 
навођење и контролу блиске ваздушне 
подршке, који су у НАТО-у познати 
као „Joint Terminal Attack Controlers“ 
те по широм прихваћеној енглеској 
скраћеници – JTAC (џеј-так). Ови 
истурени контролори за навођење 
авијације, често су добро замаскирани, 
једва видљиви голом оку, те са земље 
успостављају везу с ваздухопловом, који 
ће дејствовати убојитим средствима или 
тактички, често и у непосредној близини 
властитих снага. Прецизност те јасна и 
недвосмислена комуникација зато су 
овдје од изузетне важности. 

Модерно ратовање

Слиједећи потребе модерног ратовања, 
и Оружане снаге БиХ од прије неколико 
година имају ову способност, која је 
већ раширена у развијеним војскама 

свијета. Тим специјалиста за навођење 
и контролу блиске ваздушне подршке 
(џеј-так тим) Оружаних снага БиХ све је 
чешће на међународном вјежбама, на 
којима с колегама и ваздухопловствима 
партнерских земаља развијају даље 
своје способности.

Ове године JTAC тим ОС БиХ учествовао 
је на јубиларној десетој међународној 
вјежби „Јадрански удар 2022“ (Adriatic 
Strike 2022), која се сваке године 
реализује у Републици Словенији, и 
највећа је таква вјежба у овом дијелу 
Европе. На овој међународној војној 
вјежби, у периоду од 26. маја до 5. јуна 
учествовало је 650 учесника и око 60 
летјелица из 26 НАТО и партнерских 
земаља. 

Циљ вјежбе је био одржавање нивоа 
обучености JTAC специјалиста, као 
и одржавање нивоа обучености и 
способности посада летјелица за 
пружање блиске ваздушне подршке 
снагама на терену. Вјежба се одржала 
на четири полигона за обуку широм 
Републике Словеније, од којих су на 
једном спроведена и бојева гађања 
авионима, хеликоптерима, артиљеријом 
и тенковима. 

JTAC тим Оружаних снага БиХ на 
предметној вјежби је учествовао  кроз 
ангажман на свим полигонима и на 
три нивоа командовања (бригадном, 
батаљонском и на осматрачком мјесту), 
као и у задацима навођења и контроле 
летјелица из самог ваздуха (Airborne 
JTAC).

Сличан ангажман остварен је и на 
међународној вјежби „Јадранска 
ваздушна седмица 2022“ (Adriatic 
Airweek 2022), у трајању од 17. до 
28. октобра, на којој је учествовало 
десетак летјелица и тимови осам 
партнерских земаља и земаља региона 
(БиХ, Словеније, Хрватске, Црне Горе и 
Сјеверне Македоније). Циљеви вјежбе 
били су одржавање нивоа обучености 
JTAC специјалиста, као и интеграција 
ваздушних и копнених снага за ефикасно 
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спровођење операција. Вјежба се 
одржавала на пет полигона за обуку 
широм Републике Хрватске.

Први контролори за навођење блиске 
ваздушне подршке Оружаних снага 
БиХ своје су знање стекли 2019. године 
у НАТО Школи операција ваздух-
земља у Словенији, након чега су се 
одмах опробали на тамошњој вјежби 
„Јадрански удар 2019“. Исте године, у 
склопу вјежбе „Сребрна стријела“, JTAC-
тим ОС БиХ се на свом терену код Тузле 
даље увјежбавао, уз надзор инструктора 
америчке Националне гарде Мериленда 
и Америчких ваздушних снага у Европи 
(USAFE) који су у касарни и аеродрому 
Дубраве код Тузле, за потребе вјежбе, 
употријебили и средњи транспортни 
авион C-130 „Herkules“. 

У обуци су учествовали и хеликоптери 
Бригаде ваздушних снага и 
противваздушне одбране ОС БиХ, чији 
су пилоти том приликом по први пут 
обављали тактичке налете у координацији 
сa JTAC контролорима на тлу. 

Мала група специјалиста

JTAC контролорима ОС БиХ у посебном 
је сјећању и вјежба на Гламочу 2020. 
године, када су за дејство на земљи 
наводили америчке тактичке ловачке 
авионе F-16 из базе Авијано у Италији. 

Уз различите типове хеликоптера, 
припадници JTAC тима ОС БиХ на 
вјежбама су наводили и палубне ловце-
бомбардере F/A-18 Super Hornet, са 
америчких нуклеарних носача авиона 
у Јадрану, те се већ сада може рећи да 
својим досадашњим искуством надилазе 

Припадници JTAC тима ОС БиХ 
већ неко вријеме на својим 
панцирним прслуцима носе 
препознатљив и атрактиван 
амблем с нашом свјетски 
познатом маскотом XIV зимских 
олимпијских игара из Сарајева 
– Вучком, опремљеним војним 
средствима везе и наслоњеним 
на авио-бомбу. Колеге из 
партнерских земаља, на 
међународним вјежбама често 
траже овај амблем, који се 
показао врло популарним међу 
њима. Подршку увођења Вучка 
међу ознаке Оружаних снага 
БиХ, изразио је и сам аутор 
Вучка, словеначки умјетник 
Јоже Тробец.

Џеј-так Вучко
чак и своје колеге из НАТО чланица,   
Црне Горе и Сјеверне Македоније.

JTAC тим ОС БиХ чини мала група 
специјалиста, који се и даље развијају 
по различитим јединицама ОС БиХ. Али, 
покушава се ићи на то да се интегришу 
у структуру Бригаде ваздушних снага 
и противваздушне одбране ОС БиХ, 
како би се што јефтиније и што лакше 
одржавали подједнаки стандарди 
њихових способности и опремања. 
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ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗГРАДЊУ ОДБРАМБЕНИХ КАПАЦИТЕТА

НАТО ЋЕ ПОМОЋИ ДАЉЕ 
ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ОС БиХ
На Самиту у Мадриду НАТО одобрио пакет мјера за јачање ОС БиХ, предвиђен Иницијативом за 
изградњу одбрамбених капацитета – (The Defence Capacity Building Initiative - DCB).

На самиту НАТО-а, одржаном крајем 
јуна, у оквиру програма Самита, 
министар одбране БиХ Сифет Поџић је 
учествовао на радној вечери министара 
одбране, на којима је имао  и низ 
билатералних састанака са министрима 
земаља чланица Савеза. Том приликом 
идентификовани су могући путеви 
будуће сарадње НАТО-савеза и БиХ.

Поред одлука о Новом стратешком 
концепту које имају глобалне 
импликације, за МО БиХ и наше оружане 
снаге  важно је што је НАТО одобрио 
пакет мјера предвиђен Иницијативом за 
изградњу одбрамбених капацитета. 

Одговор на потребе

То је одговор на потребе и захтјеве 
Министарства одбране БиХ за 
материјалном подршком како би се 
амортизовало питање недостатка 
ресурса који су уочени као сметња 
за јачање сарадње и наставак НАТО 
интеграционог процеса. Мјере подршке 
ће такође повећати капацитете 
декларисаних јединица – укључујући 
развој Батаљонске групе лаке пјешадије 
у оквиру концепта оперативних 
способности. Ова помоћ ће посебно бити 
видљива у  имплеметацији документа 
„Преглед одбране“ и Плана развоја и 
модернизације Оружаних снага БиХ.

Тим поводом, представници НАТО-овог 
Директората за изградњу одбрамбених 
капацитета посјетили су 11. октобра 
Министарство одбране БиХ те на 
стручном нивоу разговарали о могућим 

модалитетима практичне реализације 
НАТО-ове Иницијативе за изградњу 
одбрамбених капацитета војно-
безбједносних институција БиХ.

На уводном састанку, министар одбране 
БиХ Сифет Поџић примио је делегацију 
из Главног сједишта Сјеверноатлантског 
савеза (НАТО) из Брисела, коју је 
предводио вођа тима Иницијативе Бора 
Онен, а уз Рохана Максвела, који у НАТО-у 
води партнерски програм Процеса 
планирања и ревизије (PARP) за БиХ, у 
разговору је учествовала и командант 
НАТО Штаба Сарајево бригадни 
генерал Памела Мекгаха. Састанку су 
присуствовали и помоћници министра 
одбране БиХ Зоран Шајиновић и Џенан 
Реџо, шеф Војног дијела Мисије БиХ при 
НАТО-у бригадир Един Фако, као и шеф 
Кабинета министра одбране БиХ Кемал 
Корјенић.

На састанку је разговарано о основној 
методологији рада на усаглашавању 
пакета помоћи војно-безбједносним 
институцијама БиХ, који би требао 
помоћи Босни и Херцеговини да буде 
спремнија за одговоре на савремене 
пријетње и злонамјерне утицаје извана.

„На Самиту НАТО-а, одржаном у јуну у 
Мадриду, идентификовали смо наше 
будуће путеве сарадње“, констатовао је 
у уводу министар Поџић. „Поред одлука 
о новом стратешком концепту, за нас 
је важно што је НАТО одобрио пакет 
мјера предвиђен овом иницијативом. 
То је одговор на потребе и захтјеве МО 
БиХ за подршком, како би се ублажило 

питање недостатка ресурса, а нажалост 
генерисаним и вишегодишњим 
неусвајањем војног буџета БиХ.“

„Из наведеног документа је јасна намјера 
НАТО-а да предвиђене мјере имају 
за циљ помоћи у јачању отпорности 
Босне и Херцеговине и помоћи БиХ да 
се супротстави сваком потенцијалном 
злонамјерном утицају, у свјетлу 
промијењеног безбједносног окружења 
у Европи. Овим је НАТО-савез још 
једном показао трајну преданост миру, 
стабилности и реформским процесима 
у БиХ и на Западном Балкану“, закључио 
је Поџић.

Разговори на стручном нивоу

У свом обраћању, Бора Онен је истакао 
како су овим програмом помоћи, уз БиХ, 
обухваћене Грузија и Молдавија, али 
и земље попут Ирака, Јордана, Туниса 
и Мауританије, као и организација 
Уједињених нација. Напоменуо је да 
помоћ у изградњи капацитета начелно 
не обухвата набавку убојитих средстава 
те да се такав вид помоћи иначе 
договара на билатералном  нивоу са 
појединачним чланицама НАТО-а.

„У сваком случају, циљ НАТО-а је да пружи 
подршку Босни и Херцеговини у ономе 
што јој је најпотребније. Очекујемо да 
конкретан пакет помоћи буде усвојен 
и службено потврђен у фебруару 2023. 
године“, закључио је Онен.

Након уводног састанка, услиједио је 
сусрет на стручном нивоу, на којем се 
разговарало о конкретним облицима 
помоћи. У разговорима је учествовао и 
начелник Заједничког штаба Оружаних 
снага БиХ генерал-пуковник Сенад 
Машовић са замјеницима генерал-
мајорима  Ивицом Јеркићем и Гојком 
Кнежевићем. Генерал Машовић је 
констатовао да је посебан значај ове 
иницијативе што ће подржати не само 
подизање капацитета ОС БиХ, него и 
одбрамбено-безбједносне способности 
саме државе Босне и Херцеговине.
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кроз мултинационалне консултације 
представника НАТО чланица и позваних 
партнерских земаља изврши процјена 
PARP Босне и Херцеговине за протекли 
период, те представи тренутни статус 
имплементације планова и напретка 
БиХ у погледу реформе одбране, 
трансформације ОС БиХ, обуке, вјежби 
и операција у којима су учествовали 
представници ОС БиХ. Крајњи циљ 
састанка био је усвајање текста 
документа, који ће у коначној верзији 
бити упућен на одобрење амбасадорима 
сталних представника земаља чланица 
НАТО-а. 

Делегација БиХ је пренијела 
информацију о статусу имплементације 
прихваћених обавеза, напретка и 
провођења НАТО партнерства. На 
крају састанка, закључено је да је БиХ 
спремна за наставак имплементације 
свих започетих активности и преузетих 
обавеза, уз захвалност за несебичну 
подршку и асистенцију партнерских 
земаља, НАТО Штаба Сарајево и 
ЕУФОР-а, у погледу имплементације 
партнерских циљева, развоју OCC E&F 
капацитета те обуци припадника ОС БиХ 
и цјелокупном интеграцијском процесу. 

Од стране НАТО чланица и партнерских 
земаља наглашена је добра сарадња са 
БиХ, гдје је препознат напредак у погледу 
имплементације циљева, те је дата 
подршка у наставку реформе одбране. 
Састанак је завршен једногласним 
прихватањем предлога за усвајање 
документа Процјена „PARP“ БиХ 2022. 

НАТО, Њ.Е. Митар Кујунџић, замјеник 
начелника Заједничког штаба ОС БиХ за 
операције, генерал-мајор Ивица Јеркић 
и шеф Војног дијела Мисије БиХ при 
НАТО бригадир Един Фако и остали.

Сврха радног састанка била је да се 

Усвојен приједлог документа 
„Процјена ПАРП БиХ 2022“

Кроз мултинационалне консултације НАТО чланица и позваних партнерских земаља 
извршена процјена ПАРП Босне и Херцеговине за протекли период, те упућена на одобрење 
амбасадорима сталних представника земаља чланица НАТО-а. 

Од програма сарадње са НАТО-oм, поред 
Програма реформи БиХ, ове године 
пролазимо кроз девети циклус Процеса 
планирања и ревизије (The PfP Planning 
and Review Process - PARP), као најбољи 
алат који даје најјаснији пресјек стања 
у ОС БиХ и којим настојимо испунити 
наше партнерске циљеве. 

У мјесецу јуну, у Сарајеву је одржан  
састанак са представницима Главног 
штаба НАТО-а. Током процјене, 
потврђено је да је, и поред тешке 
ситуације и ограничења са буџетом, 
у неколико области учињен значајан 
напредак у испуњењу усаглашених 
циљева наше сарадње. Задржан 
је позитиван тренд у подручју 
имплементације партнерских циљева. 

Тренутни сет укључује 35 партнерских 
циљева. За имплементацију 34 
партернерска циља надлежни су МО 
и ОС БиХ, док је за један директно 
одговорно Министарство безбједности 
Босне и Херцеговине.

Делегација Министарства одбране 
и Оружаних снага БиХ, предвођена 
помоћником министра одбране 
за међународну сарадњу Зораном 
Шајиновићем, учествовала је на радном 
састанку на тему „Процјена процеса 
планирања и ревизије (PARP) БиХ – 2022“, 
који је одржан 21. октобра у сједишту 
НАТО-а у Бриселу.

Састанку су поред замјеника Шајиновића 
учествовали и амбасадор БиХ при 

Тим за имплементацију обавеза 
проистеклих из Програма 
реформи БиХ, формиран на 
нивоу МО и ОС БиХ је у мају 
ове године израдио приједлог 
активности и задатака за 
документ Програм реформи 
БиХ 2022. 

Финални документ је почетком 
јула постављен на веб-
платформу еКонсултације, у 
сврху  евентуалних примједби 
и коментара. На састану 
Комисије за сарадњу са НАТО-
ом, а који је одржан крајем 
јула, Програм реформи за БиХ 
2022. је једногласно усвојен 
и прослијеђен према Савјету 
министара БиХ, који га је 
усвојио у новембру 2022.

Програм 
реформи БиХ
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САРАДЊА ОС БиХ И УЈЕДИЊЕНОГ КРАЉЕВСТВАСАРАДЊА ОС БиХ И УЈЕДИЊЕНОГ КРАЉЕВСТВА
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Министар одбране БиХ Сифет Поџић и замјеник министра 
одбране БиХ за управљање ресурсима Мирко Околић примили 
су у посјету 19. јула шефа Војног комитета НАТО-а адмирала Роба 
Бауера.

Адмирал Бауер исказао је задовољство овом посјетом и навео 
да су у Мадриду на НАТО Самиту лидери земаља нагласили 
како ће наставити пружати подршку БиХ у њеном напретку и 
просперитету. “НАТО ће наставити да даје подршку БиХ у њеном 
настојању ка чланству у савез, те повећати помоћ да држава 
постане отпорнија на руски утицај, улажући у хибридни и 
кибернетички развој МО и ОС БиХ”, навео је Бауер.

Шеф Војног комитета 
НАТО-а посјетио МО БиХ

АКТИВНОСТИ МЕНАЏМЕНТА

Министар одбране БиХ Сифет Поџић, са замјеницима Мирком 
Околићем и Мијом Крешићем, те начелник ЗШ ОС БиХ генерал-
пуковник Сенад Машовић, са замјеницима генерал-мајорима 
Ивицом Јерекићем и Гојком Кнежевићем, 5. јула у Сарајеву 
разговарали су са делегацијом Војног комитета Европске уније 
(EUCM), коју је предводио предсједавајући Комитета аустријски 
генерал Роберт Бригер (Brieger).

Госте из EUCM-а су занимале активности и изазови који пред 
Оружаним снагама БиХ стоје у актуелној политичкој ситуацији 
у БиХ те постављали питања везана за различите безбједносне 
аспекте. Министар Поџић је генералу Бригеру захвалио на 
исказаном занимању за стање у Оружаним снагама БиХ те 
показаном интересу да се помогне даљи развој ОС БиХ у ситуацији 
привременог финансирања и сложеног доношења политичких 
одлука државног врха БиХ.

Челници МО и ОС БиХ примили делегацију  
Војног комитета ЕУ

Министар одбране Босне и Херцеговине Сифет Поџић 
и замјеник начелника Заједничког штаба за операције 
Оружаних снага БиХ генерал-мајор Ивица Јеркић примили 
су у службену посјету 10. јуна групу чланова Британског 
парламента, које је предводио британски амбасадор у БиХ 
Њ.Е. Метју Филд. 

Британски 
парламентарци 
потврђују пријатељство

У свом обраћању, генерал Бригер је констатовао да се 
пут Босне и Херцеговине ка чланству у ЕУ треба убрзати 
те да ће војни представници ЕУ у том погледу дати своју 
подршку.

У саставу делегације Британског парламента били су Флер 
Андерсон, Боб Стјуарт, Џеки Дојл Прајс, Карен Ан Бредли, Мартин 
Викерс, Тони Лојд, Алин Смит и Дејвид Дуган. На састанку, који је 
одржан у Дому ОС БиХ у Сарајеву, саговорници су разговарали о 
подршци коју Влада Уједињеног Краљевства Велике Британије и 
Сјеверне Ирске пружа Босни и Херцеговини и ОС БиХ. 

У име гостујуће делегације, представник Лабуристичке странке 
у Британском парламенту Тони Лојд истакао је да је Босна и 
Херцеговина од виталне важности за Уједињено Краљевство. 
Нагласио је да ће Уједињено Краљевство, као искрени пријатељ, 
и даље подржавати БиХ на њеном евроатлантском путу.
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Министар одбране БиХ Сифет Поџић и замјеници министра Мијо Крешић и 
Мирко Околић разговарали су 22. септембра у Сарајеву с новоименованим 
оперативним командантом Снага Европске уније (ЕУФОР) у БиХ француским 
генерал-пуковником Убером Кутеруом (Hubert Cottereau), који уједно врши и 
дужност замјеника начелника штаба НАТО-ове Врховне команде савезничких 
снага за Европу (SHAPE).

У разговору у којем је учествовао и командант ЕУФОР-а у БиХ аустријски генерал-
мајор Антон Весели, саговорници су истакли изврсну сарадњу ЕУФОР-а са МО и 
ОС БиХ и жељу да се та сарадња настави и у будућности.

АКТИВНОСТИ МЕНАЏМЕНТА

Нови оперативни командант 
ЕУФОР-а обишао МО БиХ

На позив министра одбране Сједињених Америчких Држава, министар 
одбране Босне и Херцеговине Сифет Поџић редовно присуствује састанцима 
Контакт групе за одбрану Украјине.

Министар Поџић до сада је учествовао на два он-лајн састанка, те два 
састанка уживо, организована у сједишту НАТО-а у Бриселу. Прошлог пута, 
састанак у Бриселу одржан је у октобру. На састанцима се расправљало о 
кризи у Украјини и донацијама неопходним за суочавање са комплексном 
ситуацијом у овој држави. 

На маргинама састанака у Бриселу, министар Поџић је разговарао с више 
министара одбране разних земаља, с којима је дискутовао о безбједносним 
изазовима на Балкану и у Европи, као и о побољшању билатералне сарадње 
и јачању одбрамбених капацитета.

Министар Поџић на састанцима 
Контакт групе за одбрану Украјине

Министар одбране БиХ Сифет Поџић 
и начелник Заједничког штаба ОС БиХ 
генерал-пуковник Сенад Машовић 
одржали су састанак 27. јануара са 
делегацијом Комитета за спољну 
политику Британског парламента.

Делегацију Комитета за спољну 
политику Британског парламента 
предводио је Том Туџент, (Tugendhat), 
предсједавајући Комитета, а у саставу 
гостујуће делегације били су и британски 

Посјета Комитета 
за спољну политику 
Британског парламента 
Министарству одбране БиХ

амбасадор у БиХ Њ.Е. Метју Филд, војни 
аташе у БиХ пуковник Ендрју Тејт Скотс, 
те остали чланови Комитета.

Током разговора исказана је захвалност 
Влади УК-а за помоћ и подршку у процесу 
школовања и едукације припадника 
ОС БиХ различитих нивоа на војним 
академијама Министарства одбране УК-
а, што је велики допринос у изградњи 
способности и капацитета ОС БиХ.

„Ова посјета се догађа у вријеме 

нарастајућих изазова за цјелокупну 
европску и евроатлантску безбједност, 
али и актуелне политичке кризе у нашој 
земљи, која има своје рефлексије и на 
функционисање Министарства одбране 
и Оружаних снага. Ову посјету видимо 
и као континуитет подршке Уједињеног 
Краљевства Велике Британије и 
Сјеверне Ирске Босни и Херцеговини и 
њеним институцијама“, рекао је Поџић. 
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Замјеник министра одбране БиХ за политику и планове 
Мијо Крешић састао се са министром одбране Републике 
Хрватске Маријом Баножићем на свечаности обиљежавања 
17. годишњице 1. пјешадијског (гардијског) пука ОС БиХ и 
30. годишњице ХВО у касарни „Станислав Баја Краљевић“ у 
Мостару.

Састанак замјеника 
министра одбране 
БиХ с министром 
одбране Хрватске

АКТИВНОСТИ МЕНАЏМЕНТА

Делегација МО и ОС БиХ, предвођена замјеником министра 
одбране БиХ Мијом Крешићем и начелником ЗШ ОС БиХ 
генерал-пуковником Сенадом Машовићем, од 7. до 10. 
јуна боравила је у Републици Турској на војној вјежби „EFES 
2022“.

EFES представља серију националних вјежби које се 
реализују од стране Оружаних снага Републике Турске 

Делегација МО и ОС БиХ на вјежби 
“EFES 2022“ у Турској

сваке друге године. Вјежба се изводила уз ушешће више 
до 10.000 војника из 37 чланица НАТО-a и партнерских 
земаља, међу којима су и ОС БиХ. Дану високих званица, 
уприличеном 8. и 9. јуна, присуствовали су високи 
званичници земаља учесница вјежбе, међу којима 
и министри одбране те начелници генералштабова 
оружаних снага.

Током сусрета замјеник министра одбране БиХ Крешић 
исказао је захвалност на сарадњи и посебној пријатељској 
подршци Министарства одбране Републике Хрватске, као 
и присутности на свечаности којом се потврђује значај 
Хрватског вијећа одбране у Домовинском рату и одбрани 
Босне и Херцеговине.
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Замјеник начелника Генералштаба ОС 
Уједињеног Краљевства посјетио БиХ

Министар одбране БиХ Сифет Поџић предводио је 22. 
марта делегацију МО и ОС БиХ на Међународној војно-
поморској изложби и конференцији (DIMDEX 2022) у Дохи, 
главном граду Катара.

Угледни сајам наоружања и војне опреме одвијао се од 
21. до 23. марта, под покровитељством катарског емира 
шеика Тамима бин Хамада Ал-Танија, а уз министра Поџића 
у делегацији су били и секретар МО БиХ Мухамед Смајић, 
шеф Кабинета министра одбране БиХ Кемал Корјенић, 
бригадир Срђан Чавић и пуковник Хрвоје Турудић из 
Заједничког штаба ОС БиХ.

Изложба је обухватала излагаче из војне и поморске 

Министар одбране 
БиХ Поџић на сајму 
наоружања у Катару

Замјеник министра одбране БиХ Околић 
посјетио ваздухопловне снаге Италије

Високи званичници Министарства 
одбране и Заједничког штаба Оружаних 
снага Босне и Херцеговине, 22. јуна у 
Сарајеву, примили су у службену посјету 
замјеника начелника Генералштаба 
Оружаних снага Уједињеног Краљевства 
за војну стратегију и операције генерал-
пуковника Чарлса Вокера (Charles 
Walker).

У одвојеним састанцима прво је са 
генералом Вокером у Дому ОС БиХ 
разговарао замјеник министра одбране 
БиХ за управљање ресурсима Мирко 
Околић, а на састанку који је услиједио 
у сједишту Заједничког штаба ОС БиХ, 
Вокера је примио начелник ЗШ ОС БиХ 

генерал-пуковник Сенад Машовић, 
са замјеником за операције генерал-
мајором Ивицом Јеркићем. 

Замјеник министра Околић изразио је 
задовољство досадашњом сарадњом. 
„Посебно смо заинтересовани за даљи 
развој способности ОС БиХ на пољу 
међународних мировних мисија и 
помоћи ОС БиХ цивилним институцијама 
при елементарним непогодама“, рекао 
је Околић. „Што се тиче безбједносне 
ситуације у Европи, сматрам да она у 
БиХ неће произвести никакве сукобе, 
а треба тражити заједничка рјешења за 
тренутна политичка мимоилажења.“

АКТИВНОСТИ МЕНАЏМЕНТА

Делегација МО и ОС БиХ, на челу са замјеником министара 
одбране БиХ за управљање ресурсима Мирком Околићем, 
боравила је у посјети Ратном ваздухопловству Републике Италије 
и производним капацитетима фирме Леонардо Хеликоптерс у 
Милану, с циљем сагледавања војних производа и опреме коју 
производи ова фирма.

Током обиласка производних капацитета фирме Леонардо 
дискутовало се о хеликоптерима погодним за услове који владају 
у БиХ, те је обављен и пробни лет. Делегација МО и ОС БиХ је 
присуствовала и презентацији симулатора летења, гдје су се 
пилоти ОС БиХ упознали с техникама пилотирања хеликоптером 
овог произвођача.

индустрије из више од 80 земаља. Делегација БиХ је посјету 
искористила за директне контакте с представницима произвођача 
најсавременијег наоружања и војне опреме. Госте је у службеном 
сусрету примио замјеник премијера и министар одбране Катара 
Халид бин Мохамад Ал-Атијах.
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СТРАТЕШКИ КОМИТЕТ ЗА НАОРУЖАЊЕ, МУНИЦИЈУ И МИНСКО-ЕКСПЛОЗИВНА СРЕДСТВА

НАСТАВЉА СЕ ЗБРИЊАВАЊЕ 
НЕСИГУРНЕ МУНИЦИЈЕ
Под предсједавањем замјеника министра одбране Босне и Херцеговине за управљање ресурсима 
Мирка Околића и присуству представника Заједничког штаба Оружаних снага БиХ и великог 
броја међународних представника у БиХ, 9. новембра у Хотелу Холидej у Сарајеву одржана је 
21. сједница Стратешког комитета за наоружање, муницију и минско-експлозивна средства 
(Стратешки комитет за НМиМЕС), уз подршку Развојног програма Уједињених нација (UNDP).

У уводним обраћањима, замјеник 
министра Околић, резидентна 
представница UNDP-а Стелиана Недера 
и оперативни командант операције 
„Althea“ генерал-пуковник Уберт 
Катеро (Hubert Cottereau) исказали 
су обострано задовољство што се 
заједничким снагама Министарства 
одбране и Оружаних снага БиХ са 
међународним партнерима ради на 
смањењу вишка МиМЕС-а и повећању 
степена безбједности на локацијама 
складиштења МиМЕС-а.

Замјеник министра Околић изразио 
је захвалност свим субјектима који 
пружају помоћ и подршку у реализацији 
пројеката који подразумијевају 
уништавање нестабилне муниције и 
пројеката унапређења безбједности 
складишта МиМЕС-а у Крупи у Хаџићима 
и Кула у Мркоњић Граду, а који 
имплементира UNDP уз финансијску 
подршку Краљевине Саудијске 
Арабије и Краљевине Норвешке, 
који су пружили значајну подршку на 
уништавању застарјеле муниције и 
побољшању инфраструктурних радова 
у касарни у Травнику.

Замјеник начелника ЗШ ОС БиХ за 
ресурсе генерал-мајор Гојко Кнежевић 
је кроз презентацију изложио 
показатеље реализованих активности 
на смањењу количине МиМЕС-а. 

Између осталог, један од података је да 
је од 2006. до 1. октобра 2022. године 
по разним основама укупно ријешено 
око 27.380 тона МиМЕС-а, а закључно 
са 1. јуном, ОС БиХ располажу са око 
4.020 тона вишка МиМЕС-а и преко 
41.000 комада вишка наоружања. Током 
мјесеца јуна ове године ријешен је 
и један од највећих изазова за МО и 
ОС БиХ, а тицао се уништења ракета 
„Луна“ на полигону Гламоч. Наведена 
активности је извршена уз помоћ Владе 
САД-а преко фирме „Tetra Tech“ и уз 
помоћ ЕУФОР-а. „Оно што је најбитније 
јесте да је ова активност реализована 
на безбједан начин, а представљала је 
велику опасност за околину“, закључио 
је Кнежевић. Као највећи изазов за МО 

и ОС БиХ у наредном периоду истакао 
је рјешавање ракета „3M9ME KUB“, 
за које се тренутно врши припрема 
за извршење контролно-техничког 
прегледа.

Начелник ЗШ ОС БиХ генерал-пуковник 
Сенад Машовић је навео да Оружане 
снаге БиХ улажу значајне напоре када 
је у питању рјешавање вишка МиМЕС-а, 
а да је помоћ међународних партнера 
од великог значајa, с обзиром на то да 
је ограничен буџет и да су мала улагања 
у одбрамбени систем.

Резидентна представница UNDP-а 
Стелиана Недера истакла је да 
„UNDP уништавање муниције сматра 
хуманитарним, безбједносним и 
развојним приоритетом. У посљедњих 
десет година, кроз три велика пројекта 
укупне вриједности преко 16 милиона 
америчких долара, UNDP је радио 
на уништавању муниције, обнови 90 
објеката у четири складишта муниције, 
укључујући и локацију за обуку особља 
које рукује муницијом и експлозивним 
средствима у Травнику. Захваљујемо се 
нашим партнерима и остајемо предани 
даљој подршци новим приликама у 
унапређењу безбједности свих људи 
широм земље“, закључила је Недера.
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Али на крају, ми смо сви поносни због 
тога што радимо и што смо пронашли 
начин како да допринесемо бољем 
сутра у нашој нам домовини. То је само 
једaн од мотива који нам даје снаге 
да пребродимо све потешкоће. Ствар 
која човјека највише чини срећним је 
спознаја да је од користи другима, а мало 
је бољих начина да користимо другима 
од служења држави. 

Све више кадета ОС БиХ

Још једна јако позитивна чињеница је да 
се све више људи прикључује овом путу, 
тако да тренутно има више од 70 кадета 
на школовању на војним академијама у 
Републици Турској. 

Јаке оружане снаге једне земље су гарант 
мира и безбједности, а темељ оружаних 
снага јесте школован кадар. Босна и 
Херцеговина шаље своје кадете на војне 
академије по цијелом свијету и сигурно је 
да ће све то стечено знање бити од велике 
користи. Ми као кадети смо поносни на 
оно што радимо и учинићемо све како 
бисмо били достојни носити одговорност 
која нам је припала. 

Зејд Арнаут  
- кадет ОС БиХ  

на турској војној академији

традиције нашег народа требамо управо 
ми да наставимо. То је један аманет који 
су нама на чување повјерили наши 
преци.  

Од почетка па ево до данас, држећи се 
заједно многе смо препреке на том путу 
савладали. Било је и успона и падова, 
али оно што је наше главе увијек држало 
усправним је то што желимо да нашу 
једину нам домовину представимо у 
најбољем свјетлу. Све то кроз шта смо 
прошли је створило једну нераскидиву 
везу између нас, једни другима смо 
постали више од пријатеља, постали смо 
једна породица. 

Поред изучавања војних наука, 
академија пружа могућност студирања 
бројних факултета. Неизоставан дио 
је свакако обука на крају академске 
године, која се састоји од разних вјежби 
и тренинга које тестирају издржљивост 
и спремност. Рекао бих да је војна 
академија и једна животна школа која 
човјека највише учи стрпљивости. На 
овом путу је потребно пролити много 
зноја, константно се усавршавати на 
свим пољима и бити спреман на много 
одрицања, јер оставити породицу, 
пријатеље, навике и дотадашњи начин 
живота није нимало једноставно.

СЈЕЋАЊА КАДЕТА ОС БИХ

Љубав за 
домовином 

држи нам 
главе 

усправним
Образовање је једна од основних ствари која одређује животни пут сваког човјека. Живећи 
у времену у којем се знање све више и више обезврјеђује, донијети одлуку о стицању знања 
није нимало лак задатак.   

Пред неким ко завршава средњу школу 
поставља се велико питање, куда даље? 
Размишљајући о томе, једном приликом 
ми пријатељ спомену могућност 
наставка школовања на некој од војних 
академија. То ми је привукло много 
пажње, али испрва ми је, вјероватно због 
страха од нечега потпуно новог, такво 
нешто било свјетлосну годину далеко. 
Међутим дубљим размишљањем ми је 
то постајало све ближе и ближе. 

Вријеме коначне одлуке се ближило, а 
жеља за школовањем на војној акадмији 
је расла. Родитељи нису били превише 
наклоњени тој могућности, али су ме 
ипак подржали. Знао сам да тај пут неће 
бити нимало једноставан, да је то један 
сасвим нови начин живота, али сам ипак 
одлучио да наставим школовање на 
војној академији. 

Ново окружење

Мој избор је био Турска, из два разлога. 
Први је свакако то што је Турска 
респектабилна војна сила у свијету, а 
други је то што ми као народ имамо 
доста сличности с Турцима. 

Доласком на академију, све се 
промијенило за нас 17 Босанаца 
и Херцеговаца који смо те године 
започели школовање. Нисмо били 
свјесни шта је уствари то значило. То је 
било једно ново окружење у којем ријеч 
породица и ријеч пријатељи попримају 
сасвим ново значење. 

И онда, домовина изнад свега. Човјек 
домовине и њеног значаја постане 
свјестан тек кад оде из ње. Постали 
смо свјесни да то тешко бреме војне 
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ПЕРСОНАЛ

Школовање и обука 
темељ савремене војске
Школовање и обука припадника МО и ОС БиХ у протеклом периоду одвијала се у складу са 
плановима билатералне сарадње, меморандумима о разумијевању, споразумима о сарадњи 
у области одбране, протоколима и уговорима о сарадњи с партнерским земљама.

Школовање и усавршавање припадника 
МО и ОС БиХ реализује се у земљи и 
иностранству путем војних академија, 
командно-штабних школа, ратних 
колеџа, школа националне одбране и 
сличних наставних установа.

Партнерство и страни језици

Школовање припадника МО и ОС БиХ 
реализовано је на престижним војним 
школама у САД, Великој Британији, 
Турској, Аустрији, Грчкој, Хрватској, 
Србији, Сјеверној Македонији, 
Њемачкој, Италији и Пакистану. 

У току 2022. године на војне академије је 

упућено укупно 30 нових кадета и то: 12 
кадета у Републику Турску, шест кадета 
у Републику Сјеверну Македонију, пет у 
Републику Хрватску, четири у Републику 
Србију, два кадета у Велику Британију те 
један кадет у Републику Аустрију. 

На школовању у иностранству до краја 
септембра 2022. године налазило се 
укупно 179 кадета и то: два кадета у 
САД, два у Великој Британији, три кадета 
у Италији, пет у Њемачкој, 72 кадета у 
Турској, 11 у Грчкој, 28 кадета у Хрватској, 
22 у Србији, 17 кадета у Сјеверној 
Македонији и 17 кадета у Аустрији.

Током школске 2022. године школовање 

на Војним академијама је завршило 40 
кадета. На школовању у статусу кадета 
до краја 2022. године налази се укупно 
178 лица. 

Учење страних језика је један од 
партнерских циљева МО и ОС БиХ, 
којем се поклања изузетна пажња. 
Учење енглеског језика је приоритетно, 
а тестирање енглеског језика проводи 
STANAG тим у оквиру МО и ОС БиХ у 
складу са Правилником о оцјењивању 
познавања страних језика. Упоредо са 
овом активношћу организовани су и 
курсеви за француски, њемачки, турски 
и грчки језик, праћени одговарајућим 
тестирањима и додјелом сертификата.
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У сарадњи са Агенцијом за државну 
службу, те другим субјектима вршена 
је едукација државних службеника 
МО БиХ, као и обука за руководеће 
и државне службенике за вјештине 
потребне за Европску унију коју је 
организовала Дирекција за европске 
интеграције. Због пандемије COVID 19, 
обуке су реализоване он-лајн.

Поред наведених активности, едукација 
и обука припадника МО и ОС БиХ вршена 
је кроз институционалне капацитете МО 
и ОС БиХ (КОиД са центрима и путем 
Мобилних тренинг тимова), а иста је 
била у надлежности ЗШ ОС БиХ. 

Попуна ОС БиХ

У складу са Планом потреба за попуном 
Оружаних снага БиХ за период 2022-
2024. година,  у Центру за професионални 

развој Команде за обуку и доктрину 
Оружаних снага БиХ у Травнику, у току 
2022. године основну подофицирску 
обуку је прошао 91 кандидат, док је 10 
кандидата прошло основну официрску 
обуку.  

Након успјешно завршене основне 
подофицирске обуке, 91 кандидат је 
примљен у професионалну војну службу 
у почетном чину подофицира, а након 
успјешно завршене основне официрске 
обуке, 10 кандидата је примљено у 
професионалну војну службу у почетном 
чину официра у току 2022. године.

На основној подофицирској обуци се 
тренутно налази 68 кандидата, чији 
пријем у професионалну војну службу у 
почетном чину подофицира је планиран 
25. новембра. На основној официрској 
обуци се тренутно налази 58 кандидата, 

чији пријем у професионалну војну 
службу у почетном чину официра је 
планиран 9. децембра.

У складу са Планом потреба за попуном 
Оружаних снага БиХ за период 2022-
2024. године, у Центру за основну обуку 
у Пазарићу основну војничку обуку 
завршила су 223 кандидата, који су већ 
распоређени унутар Оружаних снага 
Босне и Херцеговине. Такође, отпочела 
је обука за још 93 кандидата, а планирани 
датум пријема за наведене кандидате је 
9. децембар 2022. године. 

У току су активности на реализацији 
пријема официра у професионалну 
војну службу Х класе за 56 позиција. По 
окончању процеса селекције, избора 
кандидата и обуке за кандидате, пријем 
по датом конкурсу је децембар 2023. 
године.  
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ФИНАНСИРАЊЕ

Боље плате, а неповољнији 
војни буџет
У околностима привременог и недовољног финансирања врши се приоритетизација 
извршавања планираних задатака и активности и трошкова за њихову реализацију, како би 
се осигурало основно функционисање одбрамбеног система БиХ.

Систем одбране Босне и Херцеговине 
се у првом полугодишту 2022. године 
суочавао с отежаним околностима 
функционисања због привременог 
финансирања, заснованом на усвојеном 
буџету из 2020. године.

Кашњење процедуре

Буџет је тада смањен због пандемије 
узроковане вирусом COVID-19, а што 
је посљедица кашњења процедуре 
усвајања буџета институција БиХ 
за 2022. годину, посебно јер је и 
функционисање цијеле 2021. године 
вршено привременим финансирањем. 

Финансијска ситуација у околностима 
привременог финансирања је изразито 
неповољна, с обзиром на то да су 
МО и ОС БиХ сложена и динамична 
институција с врло промјенљивим 
улазним параметрима, тако да ниво 
финансирања из претходног периода 
није адекватан за текуће пословање. 
Додатна отежавајућа околност је велики 
раст цијена роба и услуга.

Један од негативних ефеката 
привременог финансирања је изостанак 
капиталних издатака, а након усвајања 
буџета, МО БиХ је суочено с кратким и 
недовољним временом за реализацију 
капиталних издатака. Отежан је процес 
планирања одбрамбених ресурса, 
нарочито набавке роба, радова и услуга, 
неопходних за реализацију планираних 
активности у предвиђеном року. 

Закон о буџету институција БиХ 
и међународних обавеза Босне и 
Херцеговине за 2022. годину усвојен је 
30. 6. 2022. године (“Службени гласник 
БиХ”, број: 42/22). Укупно одобрена 
средства за МО и ОС БиХ за 2022. годину 
износе 306,675.000 КМ.

Структура буџета и даље је неповољна. 
На плате запослених отпада 68,56 одсто; 
накнаде запослених 20,51 одсто; на 
оперативне трошкове само 10,05 одсто; 
капиталне издатке 0,83 одсто, те на 
капиталне грантове и трансфере 0,07 
одсто.  

Након усвајања буџета за 2022. годину, 
почела је примјена Одлуке о висини 
основице за обрачун плате запосленим 
у институцијама БиХ за 2022. годину од 
јула мјесеца. Овом одлуком утврђена 
је основица за обрачун плате у износу 
од 535 КМ, умјесто досадашњих 475,69 
КМ. Повећање основице узроковало 
је повећање персоналних трошкова, 
што према процјенама за шест мјесеци 
износи увећање за око 12,3 милиона КМ. 
Због тога је извршена корекција буџета 
МО БиХ за 2022. годину, тако што је дио 
недостајућих средстава преусмјерен са 
ионако ниских оперативних трошкова и 
капиталних издатака. 

Осим тога, од септембра текуће године 
запосленим у институцијама БиХ 
повећан је топли оброк са 8 КМ на 11 
КМ и превоз за око 20 одсто. Такође, од 
1. октобра на снази је Закон о измјенама 

Закона о платама и накнадама у 
институцијама БиХ, којим се повећавају 
коефицијенти за 0,2 за запослене са 
коефицијентом мањим од 3,25. Оно 
што је битно истаћи је да је наведеним 
повећањем персоналних трошкова 
дошло до побољшања животног 
стандарда припадника МО и ОС БиХ.

Приоритетизација планираног

У околностима привременог и 
недовољног финансирања врши 
се приоритетизација извршавања 
планираних задатака и активности и 
трошкова за њихову реализацију, како би 
се осигурало основно функционисање 
одбрамбеног система БиХ. Иако је 
усвојен буџет за 2022. годину и даље 
имамо проблем функционисања, јер 
је буџет усвојен са закашњењем, а сви 
улазни параметри су се у међувремену 
промијенили у односу на наш буџетски 
захтјев. 

Уз додатне мјере праћења и управљања 
набавкама и средствима, осигуравају се 
средства за приоритетне набавке хране, 
енергената, основног одржавања, као 
и реализацију дијела активности по 
плановима међународне сарадње, 
међународне вјежбе и обука војног и 
цивилног персонала, школовање кадета 
у иностранству, и слично.

За реализацију развојних пројеката, 
опремање и модернизацију неопходно 
је обезбиједити додатна финансијска 
средства.
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инспектората, те опредијељеност 
Генералног инспектората Војске САД-а 
да се настави са пројектима обуке 
и оспособљавања инспектора и у 
наредном периоду како у САД-у тако и у 
центрима за обуку Америчке команде за 
Европу у Њемачкој.

ГЕНЕРАЛНИ ИНСПЕКТОРАТ

Подршка Генералног инспектората 
Копнене војске САД-а
На 16. годишњој конференцији Генералног инспектората МО БиХ и инспектора команди и 
јединица ОС БиХ, одржаној 23. и 24. маја, анализирани су резултати рада инспектора у 2021. 
години. 

Први дио конференције одржан 
је 23. маја у сједишту Генералног 
инспектората у Бутмиру, на којем су 
учествовали Генерални инспектор и 
инспектори Генералног инспектората, 
док су инспектори команди и јединица 
ОС БиХ учествовали он-лaјн. 

Други дио конференције одржан је 
сутрадан у Дому ОС БиХ у Сарајеву, на 
којем су, поред инспектора из састава 
Генералног инспектората МО БиХ на челу 
са генералним инспектором бригадним 
генералом Мирсадом Ахмићем, 
учествовали министар одбране БиХ 
Сифет Поџић са замјеницима Мијом 
Крешићем и Мирком Околићем, 
начелник Заједничког штаба ОС БиХ 
генерал-пуковник Сенад Машовић 
са замјеницима генерал-мајорима 
Ивицом Јеркићем и Гојком Кнежевићем, 
представници свих организационих 
јединица, те команданти команди 
и јединица ОС БиХ. Конференцији 
су присуствовали и представници 
парламентарних и партнерских агенција, 
с којима на изградњи интегритета 
сарађују МО и ОС БиХ, самостални 
извршилац за питања одбране и цивилне 
команде над ОС БиХ из Предсједништва 
БиХ господин Ранко Нинковић, 
парламентарни војни повјереник Бошко 
Шиљеговић, начелник штаба ЕУФОР-а у 
БиХ бригадни генерал Золтан Сомођи 
и замјеник команданта НАТО Штаба 
Сарајево бригадир Бариш Акбаш. 

На конференцији је била присутна и 
делегација Генералног инспектората 
Копнене војске Сједињених Америчких 
Држава, предвођена генерал-
пуковником Доном Мартин, генералном 
инспекторицом Копнене војске 
САД-а, која се том приликом обратила 
присутним, наглашавајући улогу 
Генералног инспектората на спремност 
и оперативност јединица.

По завршетку конференције, делегација 
Генералног инспектората Копнене војске 
САД-а посјетила је касарну „Рајловац“ 

и присуствовала интервидовској 
вјежби приказа дијела оперативних 
способности јединица на овој локацији. 
У излагањима и изјавама током посјете, 
генерал Мартин је истакла отвореност 
за унапређење билатералне сарадње 
кроз јачање капацитета Генералног 

У периоду од 10. до 12. маја у Дому ОС БиХ у Сарајеву, уз подршку Канцеларије 
за одбрамбену сарадњу Амбасаде САД-а (ODC), одржан је догађај „Legal 
ICB Event“, на којем су учествовали инспектори Генералног инспектората и 
официри Правне службе МО и ОС БиХ те представници Војног института за 
међународне правне студије (DIILS). 

Циљ тродневне радионице је била размјена искустава по питању 
превенције корупције и борбе против корупције из перспективе Генералног 
инспектората и Правне службе ОС БиХ и Војске САД-а, изградњи повјерења 
и подршци цивилним структурама и изналажењу области будуће сарадње 
система одбране БиХ и представника овог института. 

Гости са Института упознали су учеснике радионице и о случајевима 
корупције унутар система одбране САД-а, њиховим посљедицама и 
поступцима који се пред судовима воде против лица чије је учешће у 
наведеним радњама потврђено.

Сарадња ГИ и америчког 
Института - DIILS
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ХУМАНА ВОЈСКА 

Замјеник министра одбране БиХ за управљање ресурсима Мирко Околић и командант 6. пјешадијске 
бригаде ОС БиХ бригадир Радован Јовић, са припадницима артиљеријског батаљона 6. пјешадијске 
бригаде, Команде логистике и инжињеријског батаљона Бригаде тактичке подршке, учествовали су у 
акцији добровољног даривања крви у Дому здравља и Одјељењу за трансфузију крви Болнице „Свети 
апостол Лука“ у Добоју 20. јуна 2022. године.

ВЕЛИКА АКЦИЈА 
ДАРИВАЊА 

КРВИ У ДОБОЈУ 
И ИСТОЧНОМ 

САРАЈЕВУ

Такође, замјеник начелника ЗШ ОС 
БиХ за ресурсе генерал-мајор Гојко 
Кнежевић, заједно с више од 90 
припадника ОС БиХ из различитих 
команди и јединица, учествовао је у 
великој акцији добровољног даривања 
крви, организованој 1. јуна у Источном 
Сарајеву. 

Акцију је организовало Удружење 
добровољних давалаца крви 
Сарајевско-романијске регије, а све 
поводом Спасовданских свечаности 
Општине Источно Ново Сарајево, те 
Међународног дана добровољних 
давалаца крви, који се обиљежава 14. 
јуна сваке године.

Генерал Кнежевић је нагласио да 
подизање свијести грађана о важности 
добровољног давања крви, као и укупној 
улози трансфузиологије у здравственом 
систему једног друштва, су додатни 
циљеви којима треба тежити. Додао је да 
је давање крви витална потреба како би 
се осигурало да појединци и заједнице 
имају приступ сигурној, квалитетној 
крви и крвним производима, како 
у нормалним тако и у ванредним 
ситуацијама. Такође, генерал Кнежевић 
је истакао како је задовољан одзивом 
на акцију, уз жељу да све прикупљене 
дозе крви заврше код оних којима је ова 
драгоцјена течност најпотребнија.

Свјетска здравствена организација 
је 2005. године одредила 14. јун као 
Међународни дан добровољних 
давалаца крви, дан који представља 
захвалницу свим добровољним 
даваоцима крви за њихов племенит 
чин давалаштва. Ово је само једна од 
многобројних хуманитарних активности 
које припадници ОС БиХ у координацији 
са надлежним здравственим установама 
редовно проводе.
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Током састанка, генерал Машовић је упознао генерала Каволија с постављеним 
циљевима и оствареним резултатима у протеклом периоду, као и тренутним 
и будућим активностима ОС БиХ у земљи и иностранству. Разговарано је и о 
досадашњој успјешној билатералној сарадњи између ОС БиХ и Војске САД-а, те 
могућностима јачања и унапређења сарадње у наредном периоду, с посебним 
нагласком на спровођење пројеката модернизације и побољшања капацитета 
Оружаних снага БиХ.

Генерал Каволи је похвалио резултате остварене у процесу реформе одбране 
и остварени напредак у изградњи и јачању способности и капацитета ОС 
БиХ, те исказао спремност за наставком пружања потребне подршке ОС БиХ. 
Изразио је наду да ће се оваква сарадња наставити и у будућности, с тежиштем 
на обуци и заједничким вјежбама које доносе бенефите војскама обје земље.

Генерал Каволи је изразио своје професионално опредјељење да ће и 
даље чврсто стајати уз ОС БиХ и Босну и Херцеговину. Истакао је важност 
безбједности за све грађане у БиХ, која ће, како је рекао, моћи бити ојачана 
кроз јачање укупних капацитета ОС БиХ. У наставку састанка, генерал Каволи је 
истакао да „ОС БиХ посматра кроз призму поузданог и кредибилног партнера.“

Састанак генерала Машовића и Каволија
ДОГАЂАЈИ

Том приликом одржан је сусрет са званичницима Владе 
и ОС УК, а међу њима са начелником Генералштаба ОС УК 
адмиралом Тонијем Радакином, специјалним изаслаником 
британског премијера за Западни Балкан Стјуартом 
Пичом, замјеницима начелника Генералштаба ОС УК 
генерал-пуковником Чарлсом Вокером и генерал-мајором 
Алестером Смитом.

Била је ово прилика за разговоре о тренутној билатералној 
сарадњи између оружаних снага двију земаља, 
интеграцијском процесу БиХ у НАТО и ЕУ, те размјени 
мишљења и ставова у погледу на тренутне безбједносне 
и друге изазове с којима се сусреће свијет, али и у великој 
мјери Босна и Херцеговина и њене оружане снаге.

Било је ријечи и о могућностима јачања и унапређења 
сарадње са Уједињеним Краљевством, те спровођења 
пројеката модернизације и побољшања капацитета ОС 
БиХ. 

Саговорници су исказали спремност за наставком 
пружања потребне подршке ОС БиХ, посебно у области 
школовања и обуке пилота. Разговарало се и о пружању 
подршке у областима противваздушне одбране, ваздушне 
мобилности и противоклопних система.

Војна делегација ОС БиХ у службеној посјети 
Уједињеном Краљевству
Војна делегација Оружаних снага Босне и Херцеговине, коју је предводио 
начелник Заједничког штаба генерал-пуковник Сенад Машовић, од 12. до 
17. јула боравила је у службеној посјети Уједињеном Краљевству.

Начелник Заједничког штаба Оружаних снага Босне и 
Херцеговине генерал-пуковник Сенад Машовић састао 
се 17. октобра са генералом Кристофером Каволијем 
(Christopher Cavoli), командантом НАТО снага у Европи 
(SACEUR - Supreme Allied Command Europe).
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Начелник Заједничког штаба ОС БиХ 
генерал-пуковник Сенад Машовић, 
на маргинама Иницијалне планске 
конференције за вјежбу „Defender Europe 
23“, састао сe 28. марта генерал-мајором 
Мајклом Викманом (Michael D. Wickman), 
замјеником команданта Америчке 

Замјеник министра одбране БиХ Мирко 
Околић примио је 7. јуна делегацију 
Националне гарде Мериленда, 
предвођену бригадним генералом 
Адамом Флешом (Flasch), начелником 
Заједничког штаба ове савезне државе. 
Генерал Флеш се посебно састао и 
са начелником ЗШ ОС БиХ генерал-
пуковником Сенадом Машовићем 6. јуна.

Замјеник министра Околић је исказао 
добродошлицу генералу Флешу, 
захвалио се на помоћи и подршци 
коју Национална гарда Мериленда 
осигурава Министарству одбране и 
Оружаним снагама БиХ путем Државног 
партнерског програма (SPP), а посебно 

Генерал Машовић са замјеником 
команданта Америчке команде 
Копнених снага за Европу и Африку

ДОГАЂАЈИ

Посјета начелника ЗШ НГ Мериленда

команде Копнених снага за Европу и 
Африку. 

На састанку је разговарано о тренутним 
и будућим активностима Оружаних 
снага БиХ у оквиру међународне војне 
сарадње, које доприносе развоју 
Босне и Херцеговине на њеном путу 
ка евроатлантским интеграцијама, с 
посебним освртом на војну сарадњу 
Оружаних снага БиХ и ОС САД-а.

Генерал Викман је нагласио како су 

кроз досадашње учешће у операцијама 
подршке миру припадници Оружаних 
снага БиХ дали значајан допринос 
у изградњи мира и колективне 
безбједности у свијету. Посебно се 
захвалио Оружаним снагама БиХ на 
подршци у одржавању овогодишње 
Иницијалне планске конференције за 
вјежбу „Defender Europe 23“, те истакао 
да ће Америчка команда Копнених снага 
за Европу и Африку и даље пружати 
потребну подршку ОС БиХ.

кроз програм „Војска-војсци“.

Сарадња Оружаних снага БиХ и 
Националне гарде Мериленда је 
оцијењена као изузетно добра и 
корисна, те је исказана жеља да она буде 
настављена и ојачана и у времену које је 
пред нама. Државни партнерски програм 
са Националном гардом Мериленд траје 
готово двадесет година и резултирао 
је бројним квалитетним пројектима од 
посебне користи за Оружане снаге БиХ, 
као што је школовање, обука и едукација 
наших припадника, заједничко учешће 
у мировним мисијама, посебно оној 
у Авганистану, као и кроз заједничко 
учешће на бројним вјежбама како 

у Босни и Херцеговини тако и у 
Сједињеним Америчким Државама, 
СР Њемачкој, Естонији и на другим 
локацијама.

Генерал Машовић на Конференцији 
начелника штабова повеље А5

Начелник ЗШ ОС БиХ генерал-пуковник Сенад 
Машовић учествовао је на 25. конференцији начелника 
штабова оружаних снага земаља чланица Америчко-
јадранске повеље (Adriatic Charter - A5), која је одржана 
22. септембра у Будви, Црна Гора.

Током конференције највиши представници 
оружаних снага земаља чланица А5 разговарали су 
о безбједносним  изазовима на Западном Балкану. 
Размијењена су мишљења и искуства како би се 
проширила регионална сарадња. Између осталог, 
разговарано је о активностима проведеним у 
претходном периоду, као и модалитетима будуће 
сарадње, с циљем дјелотворног одговора на савремена 
безбједносна збивања, заједничког доприноса широј 
безбједности, интероперабилности снага, заједничког 
развоја и унапређења способности, те заједничког 
приступа у креирању одговора на нове безбједносне 
изазове.
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Генерал Јеркић на 
Координацијској 
конференцији 
јужног простора

ДОГАЂАЈИ

Делегација Оружаних снага БиХ, предвођена замјеником 
начелника ЗШ ОС БиХ генерал-мајором Ивицом Јеркићем, 
учествовала је 27. октобра на Координацијској конференцији 
команданата јужног простора на локацији Заједничке команде 
снага НАТО-а у Напуљу.

Генерал Јеркић је кроз презентацију упознао присутне са 
безбједносним стањем у Босни и Херцеговини и Западном 
Балкану, као и са досадашњом и будућом сарадњом ОС БиХ 
и НАТО-а. Поред опште сарадње, посебан акценат је био на 
изградњи капацитета у одбрани од хибридних пријетњи.

Кроз низ пројеката међународне војне сарадње, у 
организацији Министарства одбране Босне и Херцеговине и 
НАТО Штаба Сарајево, у Сарајеву и Мостару од 28. фебруара 
до 4. марта реализован је пројекат обуке и размјене војних 
музичара војног оркестра Оружаних снага БиХ и оркестра 
команде Копнене војске Сједињених Америчких Држава за 
Европу и Африку (USAREURAF).

Четири припадника оркестра Војске САД-a су као инструктори 
радили са припадницима војног оркестра ОС БиХ. Одржане 
су радионице за разне инструменталне саставе, као и 
маршевање, с посебним нагласком на бенд лидере - 
предводнике оркестра. Ова заједничка сарадња је била 
врло успјешна, те је резултирала заједничким концертом и 
презентацијом могућности и способности војних музичара, 
којима су присуствовале делегације НАТО Штаба Сарајево 
и Заједничког штаба ОС БиХ. Изведена су дјела различитих 
стилова музике, као и церемонијалних маршева те химне.

Заједнички концерти војних оркестара 
оружаних снага БиХ и САД-а 
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У присуству високих званица 
Министарства одбране и Оружаних 
снага Босне и Херцеговине, Британске 
амбасаде у БиХ, НАТО Штаба Сарајево 
и ЕУФОР-а, 13. јуна на полигону ОС БиХ 
на Мањачи, јавности је представљен 
реновирани објекат страже, прилагођен 
потребама припадница и припадника 
ОС БиХ, у складу са грађевинским и 
архитектонским стандардима.

Ради се о модерно опремљеном објекту 
страже, реновираном уз подршку Владе 
Уједињеног Краљевства, у складу са 
препорукама програма „Жене, мир и 
безбједност“, који ће омогућити лакше 
обављање задатака на полигону, али и 
даљи развој Центра за борбену обуку 
ОС БиХ на Мањачи. Досадашњим 
пројектима, УК је осигурало 
набавку иновативне опреме попут 
аутоматизованих мета за бојево гађање, 
мобилног села за вјежбу за урбану борбу 
и паметног видео-надзора те омогућило 
професионалну обуку инструктора. 
То ће пружити већу безбједност и 
реалистичнију обуку припадница и 

Реновирани објекат страже на Мањачи 
прилагођен женама

Церемонија поводом завршетка 
пројекта SAFE-UP (Безбједносна 
побољшања складишних локација у БиХ) 

Окончан пројекат SAFE-UP

ДОГАЂАЈИ

и потписивање Уговора између Мисије 
ОЕБС-а у БиХ и Министарства одбране 
БиХ о донацији средстава Министарству 

одбране БиХ из пројекта SAFE-UP 
уприличена је 17. марта у Дому Оружаних 
снага БиХ, уз присуство високих 
званичника МО и ОС БиХ, Мисије ОЕБС-а 
у БиХ, представника Парламентарне 
скупштине БиХ, НАТО Штаба Сарајево, 
ЕУФОР-а и међународних партнера у 
БиХ – донатора пројекта.

Пројекат SAFE-UP, који су од 1. јануара 
2017. заједнички проводили Мисија 
ОЕБС-а у БиХ и МО БиХ уз подршку 
ЕУФОР-а у стручним техничким 
савјетима о спровођењу пројекта, 
значајно је придонио изградњи 
већег степена безбједности на 
складишним локацијама ОС БиХ, у 
складу с међународно прихваћеним 
стандардима, а тиче се заштите 
од пожара, управљања животним 
циклусом муниције и безбједносне 
инфраструктуре, те изградњи безбједног 
окружења, како за припаднике ОС БиХ 
који раде на тим локацијама тако и за 
локално становништво и шире. 

припадника ОС БиХ, те помоћи ОС БиХ 
да боље примјене програм „Жене, мир и 
безбједност“ у своје вјежбе и операције. 
Пројекат санације и реконструкције, 

као и стручни надзор, урадили су 
инжењери грађевинске службе ОС БиХ, 
и настављен је на локацијама ОС БиХ у 
Чапљини и Рајловцу.
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У склопу мисије „Отворено небо“, од 22. 
до 26. августа реализован је посматрачки 
лет представника Оружаних снага 
Републике Турске и Мађарске изнад БиХ.

На завршном састанку 25. августа, 
на којем је потписан формат OSF-14, 
присуствовали су вође посматрачких 
тимова. Испред Оружаних снага 
Републике Турске представник је 
био бригадир Мехмет Шукру Зоркол, 
представник Оружаних снага Мађарске 
пуковник Жолт Живко и представник 
Оружаних снага Босне и Херцеговине 

Посматрачки лет изнад Босне и Херцеговине 
у склопу мисије „Отворено небо“

ДОГАЂАЈИ

В.Д. начелника Верификацијског центра 
и уједно вођа тима бригадир Емсад 
Чичкушић.

БиХ је потписница Уговора о Отвореном 
небу од 21. маја 2003. године. 
Међународни Уговор о отвореном 
небу представља један од три темеља 
европске колективне безбједности у 
области контроле наоружања, али не 
као класични споразум, већ као мјера 
изградње повјерења и безбједности. 
Суштина Уговора огледа се у међусобном 
отварању цјелокупног ваздушног 

простора држава потписница, без 
територијалних рестрикција у циљу 
посматрања и снимања територија из 
посматрачког авиона на којем се током 
лета налазе представници посматрачке 
и посматране стране. До 2020. године 
БиХ је имала четири пасивне квоте и 
једну активну, која је била посматрачки 
лет изнад Украјине. Послије оружаног 
конфликта на Криму 2014. године, БиХ 
своју активну квоту спроводи заједно с 
Турском изнад Грузије. Од 2021. године, 
БиХ има три пасивне и једну активну 
квоту.

Припадници Команде 
за подршку пружили 
помоћ учесници у 
саобраћајној несрећи
Припадници Команде за подршку ОС БиХ су 18. јануара 
пружили неопходну помоћ учесници у саобраћајној 
несрећи.

Помоћ је пружена приликом повратка групе 
припадника ове команде ОС БиХ са извршавања 
редовних активности. Особа којој је пружена помоћ 
имала је лакше тјелесне повреде. 

Саобраћајна несрећа се догодила на магистралном 
путу Нови Град – Босанска Крупа, у мјесту Блатна. Ово 
је још један у низу примјера гдје су припадници ОС БиХ 
исказали своју несебичност и хуманост на дјелу.

Бригада тактичке подршке 
побједник у футсалу
Планом реализације спортских такмичења на нивоу Оружаних 
снага БиХ за 2022. годину реализовано је такмичење у 
дисциплини „ФУТСАЛ“ на нивоу ОС БиХ на локацији касарне и 
аеродрома Дубраве у Живиницама, у организацији команде 5. 
пјешадијске бригаде у периоду од 14. до 17. марта 2020. године.

На овогодишњем такмичењу коначан пласман екипа је био 
сљедећи:

1. мјесто: Бригада тактичке подршке,

2. мјесто: Команда логистике,

3. мјесто: 5. пјешадијска бригада,

4. мјесто: Бригада ваздушних снага и противваздушне одбране,

5. мјесто: 6. пјешадијска бригада,

6. мјесто: 4. пјешадијска бригада,

7. мјесто: Министарство одбране и Заједнички штаб ОС БиХ.

СПОРТ У ВОЈСЦИ
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Најљепше жеље свим присутним у 
својству домаћина, упутио је замјеник 
министра одбране БиХ Мирко 
Околић, поздрављајући све присутне, 
традиционалним поздравом,   Мир 
божији - Христос се роди!

Свечаност обиљежавања празника 
Рођења Господа Исуса Христа - Божића, 
започела је служењем Свете литургије, 
коју је у капели Светих новомученика 
jасеновачких служио прoтонамјесник 
Горан Сибинчић, уз саслужење војних 
свештеника из МО и ОС БиХ. 

Замјеник министра одбране БиХ за управљање ресурсима Мирко Околић и Канцеларија 
православног душебрижништва МО БиХ, 12. јануара у касарни „Козара“ у Бањалуци, 
организовали су традиционални пријем поводом обиљежавања празника Рођења Господа 
Исуса Христа - Божића.

ПРАВОСЛАВНО ДУШЕБРИЖНИШТВО

Божићни пријем у касарни „Козара“ у Бањалуци

Свечаности су присуствовали српски 
члан Предсједништва БиХ Милорад 
Додик, делегати у Парламентарној 
скупштини БиХ, замјеници начелника 
Заједничког штаба ОС БиХ генерали Гојко 
Кнежевић и Ивица Јеркић, с осталим 
припадницима генералског кора ОС БиХ, 
представници Министарства одбране 
БиХ, команди и јединица ОС БиХ, 
министри у Влади Републике Српске, 
представници војно-дипломатског кора 
у БиХ, војни аташе Руске Федерације 
бригадир Сергеј Иљницкиј, војни аташе 
Републике Србије пуковник Саша Нешић 
и војни аташе САД-а бригадир Мајкл 
Тарквинто, те пензионисани генерали 
Војске Републике Српске. 

Поводом празника Васкрсења Христовог, у организацији Канцеларије 
православног душебрижништва Министарства одбране БиХ, 13. 
априла у Храму Светог великомученика кнеза Лазара у Бањалуци, 
служена је Света литургија Пређеосвећених дарова.

Литургијско сабрање поводом празника Васкрсења Христовог

Светој литургији присуствовали су замјеник министра одбране БиХ за управљање 
ресурсима Мирко Околић, замјеник начелника Заједничког штаба за ресурсе 
генерал-мајор Гојко Кнежевић, командант ОК ОС БиХ генерал-мајор Радован Илић, 
командант 6. пјешадијске бригаде бригадир Радован Јовић, замјеник команданта 
КП ОС БиХ за операције бригадир Зоран Дуновић, те припадници ОС БиХ из реда 
српског народа.

Након Свете литургије, уприличена је трпеза љубави у парохијском дому храма. 
Пригодним ријечима присутнимa су се обратили замјеник министра одбране Мирко 
Околић и настојатељ Канцеларије православног душебрижништва протојереј 
Милорад Милинковић.

Поводом највећег хришћанског празника Васкрсења Господа Исуса Христа - Васкрса, а на основу 
Плана рада Канцеларије православног душебрижништва, организовани су васкршњи пријеми 
на локацијама Оружаних снага БиХ. 

Васкршњи пријеми на локацијама ОС БиХ

Васкршњи пријеми организовани су у 4. пјешадисјког бригади 
у Чапљини, 5. пјешадијској бригади и 3. пјешадијском батаљону 
у Бијељини, Бригади тактичке подршке, Команди за подршку 
на Мањачи, инжињеријском батаљону у Дервенти, Бригади 
ваздушних снага и противваздушне одбране у Маховљанима и 
Команди за обуку и доктрину у Травнику. 
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Припадници ОС БиХ православне 
вјероисповијести, који службују у касарни 
,,Козара“ у Бањалуци, прославили су 13. 
септембра своје заштитнике Свете новомученике 
jасеновачке, којима је и посвећена војна капела у 
поменутој касарни. 

ПРАВОСЛАВНО ДУШЕБРИЖНИШТВО

Крсна слава Храма 
Светих новомученика 
јасеновачких у Козари

Литургији је началствовао Високопреподобни архимандрит 
Гаврило, игуман манастира Озрен, уз саслужење војних 
свештеника из Сарајева, Добоја и Бањалуке. 

Свечана славска трпеза послужена је у клубу 3. пјешадијског 
(РС) пука, чему је претходило освећење славског колача 
и кољива. Домаћин славе, командант касарне бригадир 
Радован Јовић честитао је славу свим Србима који раде у 
касарни ,,Козара“, додијеливши захвалнице институцијама и 
личностима који су претходних година дали свој допринос 
културном и духовном развоју касарне. 

Група православних војника, касарне и аеродрома ,,Дубраве“, Тузла, под руководством и 
организацијом бригадног свештеника Ивана Савиновића, посјетила је 12. и 13. септембра 
манастире Херцеговине. 

Поклоничко путовање манастирима Херцеговине

Приликом поклоничког путовања, посјетили су манастире 
Житомислић, Завала и Тврдош. Посебан утисак на све 
поклонике оставила је посјета мученичким и страдалним 
Пребиловцима, гдје су у цркви Васкрсења Христовог упознати 
са веома трагичним догађајима који су задесили православне 
вјернике из овога краја. 

У манастиру Завалa сусрели су се са игуманом Василијем и 

његовом братијом, и том приликом од оца игумана добили 
непроцјењиве поуке за напредовање у духовном животу.

Велику љубав према поклоницима показали су требињски 
свештеници, са којима су у Саборном храму литургијски 
прославили празник Мученика јасеновачких. Духовно 
обогаћени и благодарни Господу и свима са којим су се 
сусрели, путовање су завршили заједничким ручком. 
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па тако и нас муслимане у Босни и 
Херцеговини, чини сретним што смо у 
прилици поново ићи на хаџ и извршити 
пети шарт вјере. Нарочито смо радосни 
што ће се Ибрахимовом, а.с., позиву 
одазвати и муслимани из структуре 
Оружаних снага Босне и Херцеговине“, 
рекао је Несиб еф. Хаџић, главни имам 
ОС БиХ.

На важне хаџске обреде, с посебним 
освртом на боравак на Арефату и 
убрзано кретање између Сафе и Мерве, 
подсјетио је војни муфтија, Хадис еф. 
Пашалић. Присутним вјерницима је 
казао: „Не постоји боља показна вјежба 
Судњег дана на овом свијету од стајања 
на Арефату. То је, заправо, ишчекивање 

Након успјешно реализованих рамазанских активности у Војном муфтијству, војни муфтија 
Хадис еф. Пашалић је организовао бајрамско дружење 5. маја са кључним персоналом 
Министарства одбране Босне и Херцеговине.

ВОЈНО МУФТИЈСТВО

Бајрамско дружење са менаџментом МО

Војни муфтија је искористио прилику да се захвали одговорним у институцији за 
подршку коју континуирано пружају Војном муфтијству, као дијелу Вјерске службе 
у Министарству одбране и Оружаним снагама Босне и Херцеговине, с посебним 
нагласком на рамазанске активности. 

Овом угодном дружењу, уз министра одбране Босне и Херцеговине Сифета Поџића, 
присуствовали су и његови замјеници Мирко Околић и Мијо Крешић, секретар 
Мухамед Смајић, представници вјерских служби, протојереј Милорад Милинковић 
и дон Јосип Тадић, као и руководиоци организационих јединица Министарства 
одбране.

У месџиду касарне у Рајловцу 16. јуна, након подне-намаза, проучена 
је икрар-дова кандидатима који ове године планирају употпунити пету 
исламску дужност.

Икрар-дова у Војном муфтијству

Пригодан програм, учење Курана, зикра, 
салавата и илахија, приредили су војни 
имами: Харис еф. Хаџић, хафиз Алдин 
еф. Хоџић, Аднан еф. Ковачевић, те кура 
хафиз Алија еф. Рахман, имам у џамији 
„Краљ Фахд“. 

„Након двије године пандемије и 
ограничења, муслимане широм свијета, 

коначног суда за наша дјела, док стојимо 
на жарком сунцу, прекривени ихрамима 
и потпуно окренути Свемогућем својом 
довом, уздајући се у Његову милост и 
опрост. Тај обред треба да нас учини 
трајно свјесним својих дјела, док 
смо на овоме свијету. С друге стране, 
убрзано кретање између Сафе и Мерве 
симболизује поуздање вјерника у 
Божију помоћ. Искрене вјернике Он 
никада неће оставити у очају и без 
рјешења. Стање земље у којој живимо 
тражи наш ангажман, наше кретање ка 
одговарајућим рјешењима. На том путу 
учинити оно што је до нас и поуздати 
се у Бога, порука је вјерницима коју 
сјећањем на Хаџерино трчање између 
Сафе и Мерве снажније оживљавамо.“   

Након ифтара у касарни „Миралем Југо“ у Мостару 5. априла, дан касније у касарни „Козара“ у 
Бањалуци, у присуству великог броја званица, око 400 присутних, реализован је још један ифтар у 
организацији Војног муфтијства.

Велики ифтар у „Козари“ у Бањалуци

Радост ифтарске вечере, уз муслимане постаче, дијелили су 
и православци и католици с ове и других локација Оружаних 
снага БиХ. Важне поруке овом великом скупу упутили су 
бригадир Русмир Мрковић, као домаћин ифтара, и муфтија 
зенички др Мевлудин Диздаревић, изасланик реису-л-улеме 
Исламске заједнице у БиХ. Бригадир Мрковић се захвалио 
присутним на одазиву, нагласивши да Оружане снаге баштине 
вриједности свих вјерских традиција у Босни и Херцеговини. 

У својој бесједи муфтија зенички је подсјетио да „свакој држави 
војска представља најбоље од једног народа и једне државе“, 
да је она чувар и симбол државе.

„Мир је стање духа, и мир треба тражити у нама“, поручио је 
муфтија Диздаревић. Угодно ифтарско дружење оплеменио је 
познати извођач илахија и касида, Мустафа Исаковић. 

Послије ифтарске вечере, присутни су клањали теравих-намаз 
у месџиду касарне „Козара“, након којег се војни муфтија Хадис 
еф. Пашалић захвалио  бригадиру Мрковићу и војним имамима 
Салих еф. Грабусу и Бећир еф. Мештровцу на успјешној 
организацији заједничког ифтара, који је на најбољи начин 
указао на интегративни значај вјерске службе у Оружаним 
снагама Босне и Херцеговине.
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Војно муфтијство је у сарадњи са имамима Меџлиса Исламске 
заједнице Сарајево, 4. августа на платоу ратне џамије на Игману 
проучило хатма дову шехидима Босне и Херцеговине, те тевхид, 
мевлуд и зикр.

ВОЈНО МУФТИЈСТВО

И ове године лијепе манифестације 
„Одбрана БиХ - Игман 2022“

Према програму, који је за ову прилику 
припремило Војно муфтијство, акшам  и 
јацију намаз у ратној џамији  предводио 
је муфтија војни Хадис еф. Пашалић. 
Пригодно предавање за присутне 
вјернике и вјернице одржао је Есад 
еф. Бајић, имам из Коњица, иначе, 
син шехида, припадник Армије РБиХ, 
учесник бројних битака на Игманском, 
али и другим ратиштима широм БиХ.

„Ако имамо ослабљен осјећај 
важности сјећања због немара и 
неосвијештености, ми ћемо то трудом 
и оваквим програмима поправити 
и надокнадити. Но, ако при том не 
пазимо на интерпретацију, тиме нећемо 
много добити. Шта подразумијевам 
под интерпретацијом? И, нека о овим 
догађајима говоре они чија дјела прате 
њихове ријечи“, рекао је ефендија Бајић.

Традиционални зикр, након 
јације намаза, предводио је шејх 

накшибендијске текије у Сарајеву 
Харис еф. Хаџић, бригадни имам из 
састава Бригаде ваздушних снага и 
противваздушне одбране ОС БиХ. 
Програм манифестације је настављен 
сутрадан, одавањем почасти шехидима 
и погунилим браниоцима на шехидским 
мезарјима и спомен-обиљежјима на 
Великом Пољу, Мразишту, Гркарици и 
Брезовачи. По окончању овог дијела 
програма, на платоу ратне џамије на 
Игману уприличен је пригодан вјерски 
програм, клањана је џума намаз, гдје је 
хутбу одржао и намаз предводио Ахмед 
еф. Адиловић, муфтија травнички, а 
потом је уприличена традиционална 
„Дова за домовину“, коју је проучио 
Кенан еф. Бајрић, главни имам Меџлиса 
ИЗ Кисељак и Крешево.

Програмима обиљежавања 
манифестације „Одбрана БиХ – Игман 
2022“, и ове године присуствовао је 
значајан број припадника ОС БиХ, 

посебно припадника 2. пјешадијског 
(ренџерског) пука ОС БиХ, који су 
учествовали у одавању почасти 
шехидима и палим барниоцима 
Армије РБиХ на овом локалитету, као и 
реализацији вјерског и културног дијела 
програма ове манифестације.

Манифестација „Одбрана БиХ - Игман 
2022“, као и претходних година, имала 
је за циљ евоцирати успомене на тешке 
године борбе у протеклом рату, те 
упознати младе генерације са значајем 
херојских подвига и нашег отпора у 
периоду 1992-1995. године.

Према Плану обиљежавања 
значајних датума у календару 
Исламске заједнице у БиХ, Војно 
муфтијство је, 24. фебруара у 
месџиду на локацији касарне 
ОС БиХ „Рајловац“, обиљежило 
долазак Лејлету-л-Мираџа, 
једне од најодабранијих ноћи у 
исламској традицији муслимана. 
Пригодан програм извели су 
батаљонски имам хафиз Алдин 
еф. Хоџић и бригадни имам Харис 
еф. Хаџић, учећи суру „Фетх“ и 
келиме-и тевхид, а присутним 
припадницима ОС БиХ на овој 
локацији обратио се војни 
муфтија Хадис еф. Пашалић.

Лејлету-л-Мираџ 
у Рајловцу

У свом обраћању муфтија Пашалић је подсјетио на важност ове ноћи у 
посланичкој мисији Мухамеда, а.с., и на значај преданог извршавања прописа 
намаза у животу вјерника који је дошао као дар вјерницима у мубарек ноћи. 
Он је, такође, скренуо пажњу и на државни празник 1. март, Дан независности, 
и обиљежавање тридесет година једног од најзначајних датума у новијој 
историји БиХ. Припадницима Оружаних снага БиХ поручио је да духовни 
темељ, намаз, треба да их стално подстиче да буду бољи у извршавању 
њихових професионалних дужности, а да свијест о духовним темељима треба 
јачати свијест о важности физичке опстојности заједничке куће, Босне и 
Херцеговине.

Исти дан, војни имами, на челу с војним муфтијом и главним имамом Несибом 
еф. Хаџићем, одржали су први предрамазански састанак, припремајући и 
уоквирујући потребне планове, како би рамазанске активности и све радости 
које он доноси са собом биле потпуне и на најбољи начин организоване.
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Војни ординаријат, Министарство одбране и Оружане снаге Босне и Херцеговине и ове су године, 
по 19. пут, организовали „Молитву за Домовину“ на Бобовцу, која је уприличена 22. октобра.

КАТОЛИЧКО ДУШЕБРИЖНИШТВО

Деветнаести војни молитвени поход на Бобовац

Еухаристијско славље на Бобовцу, који се налази на подручју 
жупе Краљева Сутјеска, предводио је надбискуп метрополит 
врхбосански и апостолски управник Војног ординаријата 
у БиХ монс. Томо Вукшић. Светој миси на некадашњем 
сједишту средњовјековних босанских владара, а уз дан 
смрти босанске краљице Катарине Косаче-Котроманић, 
присуствовали су замјеник министра одбране БиХ за 
политику и планове Мијо Крешић, амбасадори Републике 
Хрватске и Републике Словеније Њ.Е. Иван Саболић и Њ.Е. 
Дамијан Седар те предсједник Федерације БиХ Маринко 
Чавара. На ходочашћу је учествовао и помоћник министра 
одбране БиХ за међународну сарадњу Зоран Шајиновић, као 
и командант 4. пјешадијске бригаде ОС БиХ бригадир Здравко 
Резо. Међу гостима су и овај пут били и представници Војног 
ординаријата у Хрватској и Војног викаријата у Словенији те 
војни и дипломатски представници и Републике Мађарске.

Вукшић је подсјетио да је, према општем календару Католичке 
цркве, управо тог дана за све католике био спомендан светог 
Ивана Павла II, који је управо на тај дан 1978. године, служио 

своју прву Cвету мису као Папа. Ове се године навршила 
25. годишњица од првог пастирског похода Ивана Павла II 
Босни и Херцеговини у априлу 1997. године, што је и истакао 
надбискуп Вукшић.

„У свом говору представницима државне власти, Иван Павао 
је савјетовао - Метода које се ваља строго придржавати у 
рјешавању тешкоћа, јесте дијалог испреплетати слушањем 
другога и узајамним поштовањем. Метода дијалога, која, упркос 
отпорима, све више долази до изражаја, од свих учесника 
захтијева честитост, одважност, стрпљивост, истрајност. Труд 
ће тог суочавања бити обилно плаћен. Постепено ће се моћи 
излијечити ране и створиће се простор за стварну наду у 
будућност достојнију свих народа који заједно живе на овим 
просторима“, истакао је монс. Вукшић.

„Нагон освете мора уступити мјесто ослободилачкој снази 
опраштања, које ће окончати загрижене национализме и 
захтјеве што из њих произлазе“, рекао је надбискуп, цитирајући 
Ивана Павла II, који је ово изговорио у Сарајеву.

Међународно ходочашће у Марији Бистрици
Припадници Министарства одбране и Оружаних снага Босне 
и Херцеговине католичке вјероисповијести, предвођени 
надбискупом Врхбосанске надбискупије и апостолским управником 
Војног ординаријата у БиХ монс. Томом Вукшићем, учествовали су 
2. октобра на 30. међународном војном ходочашћу у католичком 
светишту Марија Бистрица у Хрватској.

На челу делегације из БиХ био је командант 4. пјешадијске бригаде 
ОС БиХ бригадир Здравко Резо, док је дужност команданта строја 
на ходочашћу вршио пуковник Дарио Туцаковић. Традиционално 
војно-полицијско ходочашће је отпочело побожношћу „Крижног 
пута“, а свечано мисно славље предводио је апостолски нунциј 
у Републици Хрватској надбискуп монс. Ђорђо Лингва. У својој 
хомилији на Светој миси, монс. Лингва је позвао окупљене војнике 
и полицајце да гаје љубав и разумијевање, бране слабије и штите 
своју домовину.
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Предвођени врхбосанским надбискупом и апостолским управником 
Војног ординаријата у БиХ монс. Томом Вукшићем, припадници ОС и 
МО БиХ католичке вјероисповијести од 12. до 16. маја ходочастили су 
на 62. међународном војном ходачашћу у француском мјесту Лурд, на 
којем су учествовали војници и полицајци из четрдесетак земаља.

КАТОЛИЧКО ДУШЕБРИЖНИШТВО

Припадници МО и ОС БиХ 
поново ходочастили у Лурд

Делегацију МО и ОС БиХ предводили су замјеник министра одбране БиХ за политику и 
планове Мијо Крешић, замјеник начелника Заједничког штаба Оружаних снага БиХ за 
операције генерал-мајор Ивица Јеркић и савјетница у Кабинету замјеника министра 
одбране БиХ за политику и планове Татјана Лучић, а привремено састављеном 
јединицом од двадесетак припадника ОС БиХ командовао је  пуковник Хрвоје Турудић.

Међународно војно ходочашће, 62. по реду, обухватало је богат духовни програм, 
који службено отпочиње дефилеом учесника, симболизујући сусрет зараћених страна 
у Другом свјетском рату, у овом француском градићу, гдје се, према предању, 1858. 
години дјевојчици Бернардици Субиру указала Дјевица Марија.

Припадници МО и ОС БиХ ходочашће су започели мисним слављем на Плехану у БиХ 
9. маја у цркви Светог Марка. Дан касније, састали су се са ходочасницима из састава 
Оружаних снага Републике Хрватске у Авињону, гдје је мису предводио монс. Томо 
Вукшић. Еухаристијска славља и други обреди католичких припадника ОС БиХ и ОС 
РХ, који се практикују према програму ходочашћа на хрватском језику, предводили су 
војни бискуп монс. Томо Вукшић и војни бискуп Републике Хрватске монс. Јуре Богдан.

Обиљежен празник Свих светих и Душни дан
У времену од 26. октобра до 2. новембра, припадници Оружаних 
снага БиХ католичке вјероисповијести обиљежили су празнике 
Свих светих и Душног дана на спомен-обиљежјима у градовима и 
касарнама широм Босне и Херцеговине. 

Централна свечаност одржана је 31. октобра у Мостару на гробљу 
„Маслине“ и уз споменик браниоцима пред Хрватским домом 
Херцег Стјепана Косаче те у Катедрали Марије Мајке Цркве.

Делегација МО и ОС БиХ, предвођена замјеником министра 
одбране БиХ Мијом Крешићем, командантом Команде за подршку 
ОС БиХ генерал-мајором Марком Стојчићем и командантом 1. 
пјешадијског (гардијског) пука ОС БиХ бригадиром Мартином 
Пажином је тим поводом 26. октобра на гробљу Свети Јосип 
у Сарајеву положила вијенце и упалила свијеће погинулим и 
несталим браниоцима Хрватскога вијећа одбране (ХВО).

Полагању вијенаца присуствовали су и амбасадор Републике 
Хрватске у БиХ Њ.Е. Иван Саболић, војни аташе РХ у БиХ бригадир 

Обиљежен заштитник сарајевске војне капеланије
Замјеник министра одбране БиХ за политику и планове 
Мијо Крешић и замјеник начелника ЗШ ОС БиХ за операције 
генерал-мајор Ивица Јеркић присуствовали су 19. октобра 
у Тарчину обиљежавању Дана светог Ивана Капистрана, 
заштитника војне капеланије МО БиХ, Заједничког штаба и 
Оперативне команде ОС БиХ.

Свето мисно славље у тарчинској цркви Светог Ивана 
Крститеља предводио је монсињор Слађан Ћосић, уз 
концелебрацију војних капелана ОС БиХ, а присуствовали су и 
бројни запослени из МО БиХ и припадници ОС БиХ католичке 
вјероисповијести, на дужности у Сарајеву, Рајловцу, Палама, 
Бутилама и Пазарићу.
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Давор Кираљ те остали представници МО и ОС БиХ, званичници 
више нивоа власти БиХ, као и представници удружења 
проистеклих из Домовинског рата. Главни капелан Оружаних 
снага БиХ дон Жељко Чутурић измолио је опијело за душе 
покојних браниоца. 
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