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Делегација Министарства одбране и 
Оружаних снага Босне и Херцеговине, 

на челу сa министром одбране БиХ Ма
рином Пендеш,  у Дому Оружаних снага 
БиХ 2. фебруара 2017. године, примила је 
у посјету генералног секретара НАТО-а 
Јенса Столтенберга и његове сараднике 
који су боравили у једнодневној посјети 
Босни и Херцеговини. 

Након свечаног дочека испред Дома ОС 
БиХ, одржан је састанак којем су прису
сутвовали министар одбране БиХ Марина 
Пендеш, начелник Заједничког штаба ОС 
БиХ генерал-пуковник Анто Јелеч, гене
рални секретар НАТО-а Јенс Столтенберг 
и командант НАТО штаба у Сарајеву бри
гадни генерал Жизел Вилц. Делегације су 
наставиле сусрет у Свечаној сали Дома 

ОС БиХ гдје су се присутнима обратили 
министар Пендеш и генерални секретар 
Столтенберг, након чега му је генерал-
пуковник Анто Јелеч уручио плакету ОС 
БиХ.

Министар Пендеш је информисала ге
нералног секретара Столтенберга са 
тежишним активностима МО и ОС БиХ, 
истичући посебно активности везане за 
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ˮУправо програми партнерске безбједносне 
сарадње као и учешће сa чланицама Саве
за у заједничкој обуци, вјежбама и НАТО 
вођеним операцијама помажу да Оружане 
снаге БиХ и држава у цјелини требају и могу 
направити суштински и стратешки искорак 
из фазе интерне консолидације у фазу ев
ропске и евроатлантске интеграције.ˮ
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НАТО интеграционе процесе и достизање 
потпуне интероперабилности одбрамбе
ног сектора са НАТО захтјевима и стан
дардима, што показује намјеру МО и ОС 
БиХ да буду кредибилан партнер НАТО-а. 
„Поносни смо јер активно учествујемо у 
мисији ˮОдлучна подршкаˮ у Авганиста
ну, као поуздан партнер НАТО-а. Намјера 
нам је да и даље учествујемо у изградњи 
безбједног и стабилног унутршњег 
окружења у овој држави, али и другим 
мисијама под окриљем НАТО-а, УН-а и 
ЕУ ,ˮ нагласила је министар Пендеш. 

Генерални секретар НАТО-а Јенс Стол
тенберг је нагласио да поздравља фо
кусираност МО и ОС БиХ ка транспа
рентности, одговорности и борби против 
корупције, с циљем јачања ОС БиХ. Ис
такао је, такође, да НАТО цијени допри
нос ОС БиХ операцијама подршке миру, 
што ˮодражава квалитет и професио
нализам ОС БиХ .ˮ ˮНАТО већ годинама 
подржава БиХ, помогли смо вам да се 
модернизујете, да ојачате Оружане снаге 
БиХ, а ви сада помажете нама ,ˮ рекао је 
Столтенберг.  

Генерални секретар НАТО-а Столтенберг 
је разговарао са припадницима ОС БиХ 
који су учествовали у НАТО мисијама 
ИСАФ и Одлучна подршка, истичући 
значајан допринос ОС БиХ глобалној 
безбједности и одржању мира у свијету. 

Столтенберг се сусрео и са члановима 
Предсједништва БиХ те представницима 
Парламентарне скупштине БиХ, након 
чега је у згради Заједничких институција 
БиХ уприличен радни ручак генералног 
секретара НАТО-а са предсједавајућим 
Савјета министара БиХ Денисом 
Звиздићем, министром одбране БиХ 
Марином Пендеш, министром иностра
них послова БиХ Игором Црнадком и 
министром безбједности БиХ Драганом 
Мектићем. Током радног ручка разгова
рало се о опредјељењу Босне и Херце
говине евроатлантским интеграцијама, 
регионалним иницијативама и јачању 
регионалне сарадње, изградњи капаци
тета кроз ˮПартнерство за мир ,ˮ НАТО 
иницијативама у којима БиХ учествује те 
о значају јавне дипломатије.

Актуелности

ˮБиХ значајно доприноси међународној 
безбједности и ми смо вам захвални због 
тога. Можете бити поносни што сте дио 
глобалне борбе против међународног 
тероризма.ˮ
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Предсједавајући Војног комитета Европске уније у посјети 
Министарству одбране БиХ
Министaр одбране БиХ Марина Пендеш, замјеник мини

стра одбране Сеад Јусић, начелник Заједничког штаба 
ОС БиХ генерал-пуковник Анто Јелеч и замјеници начелника, 
генерал-мајори Сенад Машовић и Мирко Тепшић, састали су се 
30. јануара 2017. године у Министарству одбране са генералом 
Михаилом Костаракосом, предсједавајућим Војног комитета Ев
ропске уније.

Сврха састанка била је разматрање и размјена мишљења у 
вези актуелних питања европског и евроатлантског интегра
ционог процеса БиХ из домена одбране, са посебним освртом 
на сарадњу Министарства одбране и Оружаних снага БиХ и 
ЕУФОР-а.

Гости из Брисела су информисани  о активностима МО и ОС БиХ 
везаним за рјешавање питања вишкова наоружања, муниције 
и минско-експлозивних средстава, процесу деминирања на 
цијелом подручју Босне и Херцеговине и нашем активном при
ступу и ангажману у оквиру регионалних иницијатива.

На састанку је било говора и о недавно усвојеном документу 
Преглед одбране и Плану модернизације Оружаних снага, 
али и завршетку активности на изради Плана имплементације 
усвојеног Прегледа одбране.

ˮОвај састанак и посјета генерала Костаракоса је показатељ да 
ЕУ у БиХ и Оружаним снага БиХ види партнера,  као и да снаге 
ЕУ у Оружаним снагама БиХ виде партнера, а то је својеврстан  
изазов за ОС БиХ и потврда да наш евроатлантски и европски 
пут нема алтернативе и да је ово једна позитивна порука како 
припадницима МО и ОС БиХ тако и свим становницима Босне и 
Херцеговине”, рекла је министар Пендеш.

Генерал Костаракос је нагласио да је овај састанак био прилика 
да се размијене мишљења о актуелним и најновијим прликама 

у Босни и Херцеговини, али и о нашој конструктивној сарадњи 
оствареној до сада и да Војни комитет ЕУ сматра присуство 
ЕУФОР-а изузетно значајним за одржање безбједности и ста
билности земље, као и да су снаге ЕУФОР-а овдје да помогну у 
осигурању изградње капацитета ОС БиХ.

Он се захвалио на најави учешћа ОС БиХ у мировној мисији у 
Цантралноафричкој Републици са одређеним бројем офици
ра, заједно са снагама Европске уније, те нагласио да Војни 
комитет ЕУ у потпуности подржава БиХ партнерство у на
порима и операцијама које спроводе снаге Европске уније 
и изразио увјерење да ће то значајно допринијети још већој 
препознатљивости и видљивости учешћа  Босне и Херцеговине 
у међународним напорима за очувањем миру у свијету.

Дан Оружаних снага БиХ обиљежен је 
бројним активностима и садржајима, 

a свечаном академијом и пријемом за 
државне и међународне званичнике, чла
нове дипломатског кора, највише званич
нике одбрамбених структура БиХ и пред
ставнике вјерских заједница, у Дому ОС 
БиХ 1. децембра 2016. године употпуњено 
је обиљежавање овог значајног датума 
за Министарство одбране и Оружане сна
ге Босне и Херцеговине. 

У обраћању присутнима, замјеник мини
стра одбране БиХ Сеад Јусић осврнуо се 
на вријеме када су највиши политички и 
војни званичници ове земље договори
ли формирање јединствених Оружаних 
снага и Министарства одбране БиХ на 
државном нивоу. Нагласио је да се кључ 
успјеха Оружаних снага БиХ огледа у 
професионализму и пожртвованости 
њених припадника, војника и цивила који, 
упркос бројним изазовима и тешкоћама 
у раду, успијевају да усвоје стандарде 
и процедуре које нас сваким даном све 
више приближавају евроатлантским 
интеграцијама. Замјеник Јусић је говорио 
и о усвојеном стартешком документу Пре
глед одбране, Плану модернизације Ору
жаних снага БиХ те о књижењу перспек
тивне војне имовине на државу Босну и 
Херцеговину, што је услов за активацију 
Акционог плана за чланство у НАТО. 

Oбиљежен Дан Оружаних снага БиХ y 2016. години

Актуелности

„Функционисање ОС БиХ током 2016. године обиљежили су бројни изазо
ви. Кроз рационално планирање, изразили смо приоритете и успјешно ре
ализовали све постављене задатке. Уз максимално напрезање људских 
и материјалних ресурса омогућили смо извршење свих редовних и ван
редних активности, процеса обуке тe смо осигурали планско и редовно 
функционисање Оружаних снага БиХ. Без  обзира на све потешкоће које су 
нас пратиле, квалитетним и преданим радом, остварили смо напредак и за
пажене резултате у изградњи оперативних способности, имплементацији 
НАТО норми и стандарда, учешћу у међународним мировним операцијама, 
јачању регионалних иницијатива, операцијама хуманитарног деминирања, 
рјешавању вишкова наоружања, МиМЕС-а као и процесу обуке појединаца, 
команди и јединица.“
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На крају, замјеник Јусић је истакао да су животи људи највећа 
вриједност коју Оружане снаге БиХ и друштво у цјелини имају и 
да је потребно градити способности усмјерене на заштиту жи
вота људи и на јачање њихове и наше заједничке безбједности.

Свечаним постројавањем команди и јединица ОС БиХ уз при
суство високих домаћих и међународних званичника и зва
ничника Министарства одбране и Оружаних снага БиХ, у ка
сарни Рајловац у Сарајеву уприличен је војни дио свечаности 
обиљежавања Дана ОС БиХ. Свечаној церемонији присуствова
ли су предсједавајући Предсједништва БиХ др Младен Иванић, 
замјеници министра одбране Сеад Јусић и Борис Јеринић, на
челник Заједничког штаба ОС БиХ генерал-пуковник Анто Јелеч 
и бројни званичници свих нивоа власти, највиши представници 
Министарства одбране БиХ, генерали Оружаних снага БиХ, 
војнодипломатски представници акредитовани у БиХ, бивши 
министри одбране БиХ и пензионисани генерали ОС БиХ.

Током обраћања, предсједавајући Предсједништва БиХ др 
Младен Иванић истакао је важну улогу Оружаних снага БиХ 
у данашњем друштву, те посебно похвалио бројне активно
сти које припадници ОС БиХ реализују у мировним мисијама, 
пружању помоћи цивилном становништву као и остваривању 
свих других задатака прописаних мисијом. Поред тога,  на
гласио је важност усвајања документа Преглед одбране и 
модернизације ОС БиХ. 

На централној војној свечаности говорио је начелник ЗШ ОС 
БиХ генерал-пуковник Анто Јелеч који је истакао да су ОС БиХ 
у протеклом периоду постигле запажене и значајне резулта

те кроз извршење законом дефинисане мисије и задатака ОС 
БиХ. Нагласио је и значај подршке коју пружају партнери из 
међународне заједнице, а посебно НАТО штаб Сарајево и  снаге 
ЕУФОР-а у БиХ. 

У оквиру обиљежавања овог значајног датума, уприличене су и 
бројне посјете ђака и студената нашим касарнама, командама 
и јединицама, гдје су ученицима и студентима представљени 
капацитети, способности и опрема Оружаних снага БиХ за 
реализацију њихових обавеза и задатака.

(Дан отворених врата, Ливно) (Дан отворених врата, Устиколина)

Актуелности
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Дан Оружаних снага Босне и Херцеговине обиљежен је и у нашим војнодипломатским представништвима гдје Босна и Херцеговина 
има именоване војне аташее и војне предствнике – Вашингтон, Анкара, Београд, Брисел и Беч, као и међу нашим припадницима у 
мировним мисијама у Авганистану, Малију и Конгу.

(Анкара)

(Брисел)

(Београд)

(Авганистан) 

Актуелности
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Актуелности

Министар одбране БиХ Марина 
Пендеш присуствовала је састан

ку министара одбране држава члани
ца Америчко-јадранске повеље (А-5) 
одржаном 9. децембра 2016. године у 
Тракошћану у Републици Хрватској, којем 
су присуствовале високе делегације ми
нистарстава одбране држава чланица 
А-5 иницијативе (БиХ, Хрватска, Црна 
Гора, Македонија, Албанија, САД). 

На састанку се разговарало о достигнућима 
током једногодишњег предсједавања Ми
нистарства одбране Републике Хрватске 
(МОРХ) овом иницијативом, као и будућој 
сарадњи унутар А-5 иницијативе у кон
тексту одлука НАТО самита у Варшави и 
безбједносној ситуацији у региону. 

Током радних сесија, министар Пен
деш је истакла да је „овогодишње 
предсједавање изузетно прогресивно и 
обогаћено новим иницијативама“, нагла
сивши како је Хрватска препознала ква
литет иницијатива МО БиХ, као претходно 
предсједaвајућег овом иницијативом, те 
исте наставила и надоградила. Говорећи 
о новим иницијативма, министар Пендеш 
је нагласила да МО БиХ тежиште види у 
„НАТО вођеним операцијама, вјежбама, 
обукама, едукацији, размјени искуста
ва и напретку у области опремања и 

управљања ресурсима“. Изразила је и 
опредјељење и посвећеност БиХ евро
атлантским интеграцијама, наводећи 
као примјер реализацију дугогодишњег 
приоритета БиХ – усвајање Прегледа 
одбране, чиме смо „ушли у нову фазу 
реформе одбрамбеног система на прин
ципима оперативности, дјелотворности и 
економичности, с нагласком на интеропе
рабилност с НАТО системима“. 

На крају друге сједнице потписана је и 
Заједничка изјава министара одбране 

Повеље, којом је изражена снажна под
ршка наставку сарадње у свим сегментима 
о којима се расправљало током састанка. 

На маргинама министарског састан
ка, министар Пендеш је одржала низ 
билатералних сусрета, међу којима са 
замјеником помоћника министра САД-а 
за Русију, Украјину и Евроазију Мајклом  
Карпентером (Michael Carpenter), ми
нистром одбране Хрватске Дамиром 
Крстичевићем те замјеником министра 
одбране Албаније Петром Коцијем.

Замјеник министра одбране БиХ Сеад 
Јусић и начелник Заједничког штаба 

ОС БиХ генерал-пуковник Анто Јелеч 
су у делегацији БиХ, коју је предводио 
предсједавајући Предсједништва БиХ др 
Младен Иванић, посјетили 26. новембра 
2016. године јединицу ОС БиХ која се 

налази у операцији подршке миру “Од
лучна подршка” у војној бази Баграм у 
Исламској Републици Авганистан те пру
суствовали обиљежавању 1. децембра – 
Дана ОС БиХ.

Предсједавајући Иванић је честитао офи
цирима, подофицирима и војницима Дан 

ОС БиХ те им се захвалио на снажној 
улози у очувању мира у Авганистану. 
„Начин и одговорност којима дјелујете 
свједочи о високом нивоу професионал
не припремљености. Све то показује да 
сте истински амбасадори своје земље“, 
рекао је др Иванић. 

Педесет пет припадника јединице Оружа
них снага БиХ у Авганистану поздравили 
су и замјеник министра одбране БиХ Сеад 
Јусић и начелник Заједничког штаба Ору
жаних снага БиХ генерал-пуковник Анто 
Јелеч. Свечаности обиљежавања Дана 
ОС БиХ присуствовали су представници 

војски земаља које учествују у операцији 
„Одлучна подршка“ у Авганистану. 

У оквиру посјете, предсједавајући Иванић 
и начелник Заједничког штаба Оружа
них снага БиХ генерал-пуковник Анто 
Јелеч разговарали су у Кабулу са ко
мандантом мисије „Одлучна подршка“, 
генералом Џоном Николсоном. Генерал 
Николсон информисао је др Иванића и 
генерал-пуковника Јелеча о јачању авга
нистанских оружаних снага које се боре 
за стабилизацију стања у својој земљи. 
Захвалио је БиХ за учешће у операцији 
подршке миру у Авганистану, нагласивши 
да БиХ тиме шаље позитивну поруку.

Чланови делегације БиХ су разговара
ли са генералом Џоном Николсоном, 
командантом мисије „Одлучна под
ршка“ и генерал-мајором Џоном Томсо
ном, командантом војне базе у Баграму 
у оквиру које дјелује јединица ОС БиХ. 
Генерали Николсон и Томсон су исказа
ли велику захвалност Босни и Херцего
вини на учешћу Оружаних снага БиХ у 
операцији подршке миру у Авганистану, 
посебно истичући професионалност 
наше јединице. Генерал-мајор Томсон 
је рекао да припадници Оружаних снага 
БиХ, осим што су се добро уклопили и 
те како су помогли војницима из других 
земаља, због чега им дугују велику за
хвалност.

Министар Пендеш присуствовала састанку министара одбране држава 
Америчко-јадранске повеље (А-5) у Тракошћану – Република Хрватска

Делегација МО и ОС БиХ посјетила јединицу Оружаних снага БиХ у 
Исламској Републици Авганистан
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Актуелности

Министар одбране БиХ Марина Пендеш 
је учествовала у раду 8. међународног 

безбједносног форума ˮHalifaxˮ који је од
ржан у Канади, Нова Скотија, у периоду од 
18. до 20. новембра 2016. године.

У оквиру форума, министар Пендеш при
суствовала је мултилатералном сусрету 
који је организовао министар одбране Ка
наде Harjit S. Sajjan, заједно са високим 
војним и политичким представницима 
САД-а, Њемачке, Естоније, Македоније, 
Косова, Нигерије, Филипина, Перуа, 
Пољске те УН-а и НАТО-а.

У свом обраћању високим званицама ми
нистар Пендеш је истакла да Босна и Хер
цеговина придаје велику важност учешћу 
Оружаних снага БиХ и полиције у миро
вним операцијама, због чега је постала 
активни субјект у креирању међународне 
безбједности. 

Она је подсјетила да су ОС БиХ од 
2005. године учествовале у мировним 
операцијама Ирачка слобода и ИСАФ, а у 
исто вријеме, заједно са полицијским сна
гама, учествовале су у мировним мисијама 
УН-а у Етиопији - Еритреји, Демократској 
Републици Конго, Либерији, Судану, 
Јужном Судану, Кипру, Источном Тимо
ру, Хаитију и Републици Мали. Такође, 
министар Пендеш је нагласила важност 

превентивног дјеловања у земљама које 
потенцијално могу бити конфликтне те 
да се треба ојачати улога образовања и 
улога жена у процесу одлучивања у тим 
земљама. Током трајања Међународног 
безбједносног форума у Халифаксу, ми

нистар одбране БиХ Марина Пендеш 
се у одвојеним сусретима састала са 
предсједницом Републике Хрватске Ко
линдом Грабар-Китаровић те замјеницом 
генералног секретара НАТО-а Роуз Готме
лер (Rose Gottemoeller).

Замјеник министра одбране БиХ за 
политике и планове Сеад Јусић је 

7. децембра 2016. године учествовао 
у раду 4. конференције ”New Security 
Challenges for Europeˮ одржаној у Загре
бу. Ова конференција је представила 
наставак низа активности усмјерених ка 
омогућавању отворене и свеобухватне 
расправе о новим безбједносним изазо
вима за европске земље која се спрово
ди као резултат сарадње између Центра 
за безбједносну сарадњу (RACVIAC) и 

Канцеларије Konrad-Adenauer-Stiftung у Р. 
Хрватској.

Ова заједничка иницијатива усмјерена је 
ка одрживости регионалне платформе за 
рјешавање трансформационих процеса 
у земљама југоисточне Европе, а прије 
свега то се односи на активности у вези 
реформе безбједносног сектора у контек
сту савремених безбједносних изазова. 
Циљ конференције био је да омогући от
ворене стручне расправе о заједничким 

безбједносним изазовима у контек
сту започетих реформи безбједносног 
сектора и достизања потребног нивоа 
безбједности за интеграцију држава које 
теже ка чланству у ЕУ и НАТО.

Током излагања панелиста на тему 
”Security Challenges for Europe and 
Beyond”,  замјеник министра одбране БиХ 
Сеад Јусић информисао је присутне о 
општим безбједносним пријетњама и из
азовима на Западном Балкану и у БиХ те 
нагласио да пријетње као што су терори
зам, насилни екстремизам који води ка 
тероризму, страни борци, национална 
и религијска нетрпељивост, политичка 
и економска нестабилност, корупција 
и организовани криминал те трговина 
људима представљају безбједносне из
азове како у БиХ тако и на Западном Бал
кану и шире. Рекао је, такође, да на стање 
безбједности у региону могу утицати и 
друге глобалне безбједносне пријетње 
од којих се посебно истичу мигрантска 
криза и пријетње у кибернетичком про
стору.

На крају свог излагања, замјеник Јусић 
је информисао присутне о подузетим 
системским мјерама и активностима у 
Босни и Херцеговини, наглашавајући 
низ законских и стратешких  докумен
та као и акционих планова, чија је сврха 
супротстављање традиционалним и но
вим безбједносним пријетњама и изазо
вима.

Министар одбране БиХ Марина Пендеш учествовала на 8. 
међународном безбједносном форуму - HALIFAX

Замјеник министра одбране БиХ Сеад Јусић учествовао у раду 4. 
конференције „New Security Challenges for Europe“
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Актуелности

Министар одбране Босне и Херцего
вине Марина Пендеш сусрела се 

16. новембра 2016. године у Међугорју 
на радно-консултативном састанку са 

делегацијом Министарства одбране 
Републике Хрватске коју је предводио 
потпредсједник Владе и министар одбра
не РХ Дамир Крстичевић. 

Након уводних ријечи добродошлице, 
министар Пендеш је посебно исказала 
задовољство реализацијом састанка 
који је потврда добре и континуиране 
сарадње МО БиХ и МОРХ. Министар од
бране РХ Крстичевић је истакао како је 
фокус безбједносне и спољне политике 
Републике Хрватске сарадња са Босном 
и Херцеговином.

Током састанка министар Пендеш упоз
нала је присутне o тежишним активности
ма МО БиХ, с нагласком на активности 
у вези активирања Акционог плана за 
чланство у НАТО-у за БиХ. С тим у вези, 
министар Крстичевић истакао је пуну 
подршку Владе РХ на путу БиХ ка европ
ским и евроатлантским интеграцијама. 

На састанку је разговарано и о 
билатерално-одбрамбеној сарадњи БиХ 
и РХ у области школовања и обуке којoм 
су до сада остварени значајни резулта
ти, а како је закључено на састанку так
ва сарадња треба бити настављена и у 
будућности. Такође, било је ријечи и о 
учешћу у мировним мисијама припадни
ка оружаних снага БиХ и Р. Хрватске и 
одговарању на асиметричне пријетње. 

Замјеник министра одбране БиХ Сеад 
Јусић и замјеник министра одбране 

Краљевине Норвешке Øystein Bø раз
говарали су 22. новембра 2016. године 
у Ослу (Краљевина Норвешка) о про
цесу евроатлантских интеграција у БиХ, 
безбједносним пријетњама и изазовима, 
јачању интегритета у институцијама од
бране те унапређењу и приоритетима 
билатералне одбрамбене сарадње двију 
земаља у 2017. години. 

Краљевина Норвешка је важан пар
тнер Министарству одбране БиХ у про
цесу приступања НАТО-у и достизања 
НАТО стандарда. У том смислу, замјеник 
Јусић је посебно истакао значај подршке 
у пројектима ˮУправљање персоналом ,ˮ 
ˮПревенција сексуалног насиља у ратним 
сукобима ,ˮ ˮ Процјена менталног здравља и 
трауматски стрес ,ˮ ˮ Изградња интегритета ,ˮ 
регионалном пројекту ˮБалканске меди
цинске снаге ,ˮ као и на укупној подршци 
која се пружа Центру за мировне операције 
за подршку миру (PSOTC), обавјештајно-
безбједносном сектору институција одбра
не те донацијама техничких средстава и др.

Замјеник министра одбране К. Норвешке 
је дао пуну подршку Министарству одбра
не БиХ за реализацију свих активности 
које Босну и Херцеговину приближавају 
евроатлантским интеграцијама, а по
себно у области билатералне сарадње 
кроз пројекте који ће се раеализова
ти у наредном периоду, а односе се на 
имплементацију Плана интегритета МО 

БиХ за 2015 - 2019. годину, испуњавање 
партнерског циља ˮИзградња интегритетаˮ 
и јачање интегритета у погледу управљања 
ресурсима.

Првог дана посјете К. Норвешкој, 21. но
вембра, делегација МО и ОС БиХ посјетила 
је Амбасаду БиХ у К. Норвешкој, гдје је 
амбасадор БиХ у Норвешкој Њ.Е. Емир 
Пољо информисао замјеника Јусића о 
активностима Амбасаде и билатералним 
односима између БиХ и Норвешке.

Састанку у Министарству одбране К. Нор
вешке претходио је састанак у Министар
ству спољних послова К. Норвешке, гдје 
је домаћин нашој делегацији био госпо

дин Хåкон Бланкенборг. Замјеник Јусић је 
представнике МСП К. Норвешке инфор
мисао о ситуацији у БиХ и региону, као 
и процесу евроатлантских интеграција 
у БиХ.  Представници МСП су подржали 
настојања наше земље на овом путу и 
изразили спремност К. Норвешке да под
ржава Босну и Херцеговину у процеу ев
роатлантских интеграција.

У оквиру ове посјете, делегација МО и ОС 
БиХ посјетила је Одбрамбени логистички 
тренинг центар К. Норвешке, гдје се упоз
нала са структуром центра, процесом 
регрутовања, као и начинима рјешавања 
питања која се односе на равноправност 
полова.

Замјеник министра одбране Сеад Јусић у службеној посјети 
Краљевини Норвешкој – билатерални одбрамбени разговори,
подршка Краљевине Норвешке

Подршка Републике Хрватске путу БиХ ка Европској унији и НАТО-у
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Замјеници министра одбране БиХ Сеад 
Јусић и Борис Јеринић предводили 

су делегацију Министарства одбране и 
Оружаних снага Босне и Херцеговине на 
изложби наоружања и војне опреме под 
називом ˮ3. High Tech Portˮ која је од 9. до 
12. новембра 2016. године одржана у Ис
танбулу, Република Турска. 

ˮ3. High Tech Portˮ је одбрамбена и ваз
духопловна изложба која се фокусира 
на стратешке и напредне технологије. 
Покровитељ овогодишње изложбе био 
је предсједник Републике Турске Реџеп 
Тајип Ердоган (Recep Tayyip Erdoğan), а 
коорганизатори су били Министарство 
националне одбране, Подсекретаријат 
за одбрамбену индустрију и невладина 
организација MÜSİAD. 

Делегација МО и ОС БиХ је присуство
вала свечаној церемонији отварања из
ложбе, а након свечаности делегација је 
наставила своје учешће у радном дијелу 
изложбе, те је у прва два дана реализо
вана посјета великом броју компанија 
турске одбрамбене индустрије. На 
најзначајнијем изложбеном просто
ру биле су уприличене презентације 
и билатерални састанци. Током ових 
активности, наша делегација имала је 

прилику да се увјери у достигнућа и на
предне технологије којима су овладале 
компаније као што су: АSELSAN, NUROL, 
OTOKAR, FNSS, VESTEL, ROKETSAN, 
HAVELSAN, MKE и многе друге. Поред 
презентације производа разговарано је и 
о модалитетима сарадње, могућностима 
примјене ових напредних технологија у 
малим одбрамбеним системима као што 
је наш, процедурама за набавку и слично.

За делегацију МО и ОС БиХ састанак је 
уприличио и предсједник Управног одбо
ра MÜSİAD-а господин Наил Олпак, који 
је био и службени домаћин изложбе. Го
сподин Олпак је овом приликом показао 
посебан интерес за сарадњу са сродним 
компанијама из Босне и Херцеговине, 
те дао подршку њиховом укључивању 
на тржиште Турске и друга тржишта на 
којима дјелују чланице MÜSİAD-a. 

Делегација Министарства одбране и Оружаних снага БиХ, 
коју је предводила министар одбране БиХ Марина Пендеш, 

састала се 8. новембра 2016. године са високом делегацијом 
Одбрамбене сарадње у Централној Европи (Central European 
Defence Cooperation – CEDC) коју су чинили министри и замјеници 
министара држава чланица CEDC-а: Аустрије, Чешке, Хрватске, 
Мађарске, Словачке и Словеније. 

Састанку су присуствовали замјеници министра одбране БиХ 
Сеад Јусић и Борис Јеринић, а у саставу делегације CEDC-а са
станку су присуствовали министар одбране и спорта Р. Аустрије 
Ханс Петер Доскозил, министар одбране Р. Словачке Петер 
Гајдош, министар одбране Р. Словеније Андреја Катич, замјеник 
министра одбране Републике Чешке Јакуб Ландовски, замјеник 
министра одбране за политику и планове Р. Мађарске Петер Си

клоси те помоћник министра одбране Р. Хрватске Никола Брзица. 
Посјета делегације CEDC-а Министарству одбране БиХ уприли
чена је с циљем представљања интереса и посвећености држа
ва CEDC регији југоисточне Европе и посебно Босни и Херце
говини, те подршка процесу евроатлантских интеграција БиХ. 
Такође, подршка се односи и на мисију EUFOR-а ALTHEA у којој 
државе чланице CEDC чине главнину војног доприноса. 

Након састанка, министар Пендеш је у изјави за медије, 
између осталог, навела да су представници шест земаља 
Централне Европе пријатељи Босне и Херцеговине на њеном 
европском и евроатлантском путу. ˮ Исказано је опредјељење 
да мир и стабилност у овом дијелу Европе нема алтернати
ву и у том смислу се расправљало о наставку наше билате
ралне и јачању регионалне сарадње. Расправљали смо и о 
могућем наставку ангажовања мисије ALTHEA. 

С друге стране, не само Босна и Херцеговина, него и гене
рално регија, суочена је са пријетњама које се тичу борбе 
против тероризма и свих видова организованог крими
нала, и ова сарадња је у циљу постизања вишег степена 
безбједности и стабилности у овом дијелу Европе. Они ће 
помоћи да БиХ буде дио ЕУ и НАТО и они ће помоћи да 
степен економског развоја у БиХ буде из године у годину 
виши и тиме се спријечи одлазак младих људи из БиХ. У 
том смислу, ова посјета МО БиХ и БиХ још једном је пот
врда чланица ЕУ и чланица НАТО-а из Централне Европе 
да нас подржавају и да су партнери и пријатељи Босне и 

Херцеговине ,ˮ закључила је министар Пендеш.

Иницијатива CEDC је усмјерена на јачање одбрамбене сарадње 
држава чланица у складу с одредбама Заједничке безбједносне 
и одбрамбене политике ЕУ, а њен основни концепт је удруживање 
и дијељење одбрамбених способности земаља Централне Ев
ропе у којој земље чланице заједнички идентификују подручја 
за развој и обављање узајамне сарадње. 

Замјеници министра одбране Сеад Јусић и Борис Јеринић на 
одбрамбено-ваздухопловној изложби у Турској

Делегација Одбрамбене сарадње у Централној Европи – CEDC 
посјетила  Министарство одбране БиХ

Актуелности
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Министар одбране БиХ Марина Пен
деш предводила је делегацију Ми

нистарства одбране и Оружаних снага 
БиХ на састанку Инцијативе министара 
одбране земаља Југоисточне Европе 
- SEDM (South-Eastern Europe Defence 
Ministerial), 18. октобра 2016. године у 
Риму – Република Италија. На састан
ку су учествовале земље пуноправне 
чланице SEDM-а, земље посматрачи те 
међународне организације.

Честитајући 20. годишњицу SEDM-а и за
хваливши се на изврсној организацији 
земљи домаћину Републици Италији и 
земљи која предсједава SEDM-ом у задње 
двије године - Републици Турској, мини
стар Пендеш је истакла да је свеобухват
ни регионални приступ безбједносним 
питањима најбоље средство за рјешавање 
многих безбједносних изазова и пријетњи 
у циљу изградње безбједног и стабил
ног региона те да постоји доста просто
ра за регионалну сарадњу и заједничке 
активности које могу повећати напоре у 
подручју подршке цивилном друштву. 

Министар Пендеш се осврнула и на 
поље регионалне сарадње које укључује 

размјену искуства, знања и стручности, 
као и заједничку обуку и операције. По
себно је истакла учешће Оружаних снага 
Босне и Херцеговине у операцијама под
ршке миру које „може имати регионални 
печат у блиској будућности, било кроз 

ангажман SEEBRIG елемената или путем 
других регионалних аранжмана“, као и 
ангажман Оружаних снага БиХ у ИР Авга
нистан и учешће државе Босне и Херце
говине у међународној коалицији у борби 
против тероризма. 

Министар одбране БиХ Марина Пен
деш састала се 20. октобра 2016. го

дине са министром одбране Македоније 
Зораном Јолевским, са којим је разго
варала о билатералној и регионалној 
одбрамбеној сарадњи и сарадњи у 
подручју евроатлантских интеграција. 

Састанку, који је одржан у згради Мини
старства одбране БиХ, присуствовали су 
и замјеник министра одбране БиХ Борис 
Јеринић и замјеник начелника Заједничког 
штаба ОС БиХ за управљање ресурсима 
генерал-мајор Сенад Машовић.

Министар Јолевски дочекан је уз највише 
војне почасти, након чега су обављени 
разговори двију делегација који су об
ухватали питања заједничке обуке при
падника оружаних снага Босне и Хер
цеговине и Македоније, школовање 
кадета, заједничког коришћења капаците
та, сарадњи у оквиру Балканских медицин
ских снага (Balkan Medical Force - BMF), а 
усаглашен је широк дијапазон међусобне 
сарадње, почевши од размјене искустава 
и обуке. Такође, истакнута је могућност 
проширења сарадње у области обуке пи
лота у Центру за обуку пилота у Скопљу, 
имајући у виду да се тренутно на Војној 
академији у Скопљу школује девет кадета 
из Босне и Херцеговине, од којих је једна 
дјевојка, а да се у Центру за обуку за миро
вне операција (PSOTC) у Бутмиру и у Цен
тру за деминирање у Рајловцу обучавају 
официри из Армије Р. Македоније. 

Министар Пендеш је посебно нагла
сила значај капацитета Центра за 
деминирање ОС БиХ и Центра за обуку 
за мировне операције ОС БиХ. Током 
разговора, министар одбране Марина 
Пендеш је истакла да сарадња двају ми
нистарстава ˮнема отворених питањаˮ, а 
констатовано је да су заједнички циљеви 
ˮјачање билатералне и регионалне од

брамбене сарадње и евроатлантске 
интеграцијеˮ. Министар Јолевски је из
разио очекивање да ће билатерална и 
регионална сарадња бити проширена, 
узимајући у обзир капацитете Министар
ства одбране и Армије Р. Македоније, 
при чему је посебно нагласио Центар 
за обуку пилота и Регионални центар за 
односе с јавношћу у Скопљу. 

Министар одбране БиХ Марина Пендеш са министром одбране 
Републике Македоније Зораном Јолевским – Јачање билатералне и 
регионалне одбрамбене сарадње и пут ка НАТО и ЕУ заједнички циљеви

Министар одбране БиХ Марина Пендеш на Министарском састанку 
SEDM у Риму, Република Италија

Актуелности
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(амбасадор УК – министар Пендеш)

Министарство одбране Босне и 
Херцеговине, на челу са мини

стром Марином Пендеш и њеним 
замјеницима, је  у  протеклом  периоду 
остварило изузетно важне дипломат
ске  сусрете са акредитованим дипло
матским и војнодипломатским пред
ставницима у БиХ. 

Истакнути су главни циљеви Министар
ства одбране и Оружаних снага БиХ 
(МО и ОС БиХ) који су првенствено фо
кусирани на европске и евроатлантске 
интеграције Босне и Херцеговине. 

Два стратешка задатка за МО и ОС БиХ 
у овом тренутку су имплементација до
кумента “Преглед одбране” и процес 
књижења перспективне војне имовине, 
што је услов за активирање Акционог 
плана за чланство у НАТО (Membership 
Action Plan - MAP).

Министар Пендеш изразила је велику 
захвалност на помоћи и подршци коју 
има од земаља чланица НАТО-а, по
себно у искуствима који се односе на 
процес приступа овој организацији.                                                                                  

У периоду од септембара па до краја 
2016. године у посјети МО БиХ било је 
више од 30 сусрета и састанака са ам
басадорима и војнодипломатским пред
ставницима међународне заједнице у 
БиХ од којих издвајамо: састанак мини
стра одбране БиХ Марине Пендеш са 
амбасадорима Уједињеног Краљевства 
Велике Британије и Сјеверне Ирске, СР 
Њемачке, Сједињених Америчких Држа
ва, Републике Хрватске, Републике 
Бугарске, Краљевине Норвешке, Репу
блике Словачке, Малезије, Швајцарске 
Конфедерације, Републике Турске, Ру
ске Федерације, Републике Аустрије, 
Холандије, Румуније и др. На састанци
ма се разговарало о наставку сарадње 
у области одбране, а министар Пендеш 
се током ових састанака захвалила 
представницима влада пријатељских 
земаља на подршци и помоћи коју 
пружају Босни и Херцеговини на њеном 
европском и евроатлантском путу.

На састанцима са војним аташеима 
акредитованим у БиХ разговарано је о 
наставку билатералне сарадње у об
ласти одбране, њеном проширењу, као 

и подршци коју пружају Оружаним сна
гама БиХ у области школовања и обуке 
наших припадника на универзитетима 
и академијама земаља са којима БиХ 
има потписане планове билатералне 
сарадње.

Такође, садржајну и интензивну актив
ност везану за сарадњу са дипломат
ским и војнодипломатским представ
ницима у БиХ водили су и замјеници 
министра одбране Сеад Јусић и Борис 
Јеринић.

Они су имали састанке са амбасадо
рима и војним аташеима више земаља 
међу којима су: Република Италија, Ре
публика Француска, Палестина, Краљ-
е вина Норвешка, Република Турска, 
Руска Федерација, Сједињене Америч
ке Државе и Румунија. На састанцима 
замјеника са амбасадорима и војним 
аташеима углавном се разговарало 
о начинима и модалитетима наставка 
сарадње у области одбране те о резул
татима и достигнућима која су произ
ашла из те сарадње у протеком пери
оду.

Односи са међународним партнерима

(US EUCOM, Национална гарда Мериленда и Канцеларија за 
одбрамбену сарадњу Амбасаде САД-а  у БиХ – замјеник  мини
стра Јусић)

(амбасадор Р. Француске – замјеник министра Јеринић) (војни аташе САД - министар Пендеш)

Актуелности
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Министар одбране БиХ Марина Пендеш 
се током посјете Министарству одбра

не и спорта Републике Аустрије 11. октобра 
2016. године састала са министром одбра
не и спорта Р. Аустрије Хансом Петером 
Доскозилом. Теме о којима су министри 
разговарали односиле су се на билате
рално-одбрамбену сарадњу, регионалне 

безбједносне пријетње и изазове, појаву 
миграција и избјегличких криза. Такође, ми
нистри су истакли важност унапређења би
латералне сарадње двају министарстава, 
а која се односи на школовање припадника 
ОС БиХ у Р. Аустрији, организовање кур
сева, као и вриједних донација Р. Аустрије 
које знатно доприносе модернизацији 

Оружаних снага БиХ. Министар Пендеш је 
нагласила и важност подршке Р. Аустрије 
у  развоју Центра за операције подршке 
миру (PSOTC), а која је, како је рекла, 
ˮод оснивања PSOTC-а до данас, свес
рдно помагала рад овог центра како кроз 
финансијску подршку тако и по питању 
размјене студената и инструктора”. 

Састанак министра Пендеш и министра одбране и спорта Р. Аустрије Доскозила 
– Унапређење билатерално-одбрамбене сарадње

Приликом посјете Републици Бугарској 
6. октобра 2016. године, министар од

бране БиХ Марина Пендеш се састала са 
замјеником министра одбране Републике 
Бугарске Атанасом Заприановим. 

Током радно-консултативног састанка, ми
нистар Пендеш и замјеник министра Запри
анов разговарали су о одбрамбеној сарадњи 
двију земаља те о унапређењу исте кроз ре
гионалне иницијативе. 

Министар Пендеш је упознала замјеника 
Заприанова о актуелностима које спрово
де Министарство одбране и Оружане снаге 
БиХ, као и активностима које се подузимају 
на путу ка евроатлантским интеграцијама. 
У том погледу замјеник Заприанов је иска
зао опредјељење да ће Р. Бугарска пружи
ти пуну подршку Босни и Херцеговини на 
њеном путу прикључења евроатлантским 
интеграцијама те изразио очекивања да ће 
се сарадња двају министарстава наставити 
и у наредном периоду. 

Министар одбране БиХ Марина Пендеш у посјети Републици Бугарској

Актуелности
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Делегација Оружаних снага  БиХ, на 
челу сa начелником Заједничког шта

ба ОС БиХ генерал-пуковником Антом 
Јелечем, боравила је од 6. до 8. септем
бра 2016. године у посјети Војсци Репу
блике Србије. 

У саставу делегације ОС БиХ били су 
замјеник команданта Команде за под
ршку (КП ОС БиХ) бригадни генерал 
Гојко Кнежевић, начелник Канцеларије 
за подршку начелника ЗШ ОС БиХ бри
гадир Здравко Резо, официр за миро
вне операције ЗШ ОС БиХ мајор Јасмин 
Софић те војни аташе БиХ у Р. Србији 
бригадир Роберт Сушац. 

Посјета је уприличена у циљу  јачања 
и унапређења билатералне сарадње 
оружаних снага двије партнерске и 
пријатељске земље, те је тим поводом од
ржан билатерални састанак делегације 

ОС БиХ са начелником Генералштаба 
Војске Србије (ВС) генералом Љубишом 
Диковићем. 

Током разговора размијењене су акту
елне информације о стању и тежишним 
активностима оружаних снага те анлизи
рана досадашња успјешна билатерална 
сарадња. Разговарано је и о активно
стима и иницијативама војне регионал
не сарадње, као и о даљем наставку и 
унапређењу свих аспеката сарадње ору
жаних снага двије земље у будућности. 
ˮЕдукација и школовање на свим нивои
ма школовања и усавршавања је нешто 
што нас од оснивања Оружаних снага 
БиХ прати кроз развој наше сарадње и 
пријатељских односа и развој способ
ности у војскама обје земље. То смо 
проширили и на мировне операције, 
деминирање и рјешавање вишкова 
наоружања и муниције, а сарадња у одго

вору на заједничке пријетње у виду еле
ментарних непогода већ је потврђена ,ˮ 
нагласио је генерал Јелеч.

ˮСарадња са Оружаним снагама БиХ 
је у сталном успону у посљедњих не
колико година и достигла је висок ниво 
разумијевања и повјерења. Она се, прије 
свега, манифестује у виду заједничког 
школовања кадра и у БиХ и у Србији, 
коришћењу капацитета за развој спо
собности наших родова и служби као 
што су: Центар АБХО, база „Југ“, Центар 
за обуку логистике у Војсци Србије, као 
и Центар за операције подршке миру 
(PSOTC) у Бутмиру и Центар за против
минско дјеловање и уништавање НУС у 
Сарајеву ,ˮ нагласио је генерал Диковић, 
додајући да се улажу заједнички на
пори на рјешавању проблема вишка 
наоружања којим су оптерећене обје 
земље. 

Начелник Заједничког штаба ОС БиХ 
генерал-пуковник Анто Јелеч уче

ствовао је на 138. Општој конференцији 
и Сајму опреме националних гарди 
Сједињених Америчких Држава, која је у 
периоду од 9. до 13. септембра 2016. го
дине одржана у савезној америчкој држа
ви Мeрилeнд. 

Поред генерала Јелеча, у саставу делегације 
ОС БиХ били су и представник Ј5 ЗШ ОС БиХ 
мајор Дарио Туцаковић и војни аташе БиХ у 
САД-у бригадир Даворин Вучић. 

Кроз изложбу наоружања и војне опреме 
приказана су најновија достигнућа опре
ме и наоружања са којима располажу на
ционалне гарде САД-а.  У радном дијелу 
конференције, која је била организована 

Посјетa високe делегације Оружаних снага  БиХ Војсци Републике Србије

Начелник ЗШ ОС БиХ учествовао на Општој конференцији и Сајму 
опреме националних гарди САД-а

Актуелности
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Делегација Министарства одбране БиХ 
и Заједничког штаба Оружаних снага 

БиХ учествовала је на састанаку Логи
стичког комитета НАТО-а у формату EAPC 
(Euro-Atlantic Partnership Council) 5. октобра 
2016. године у сједишту НАТО-а у Бриселу. 

Састанку су присуствовали замјеник на
челника ЗШ ОС БиХ за ресурсе генерал-
мајор Сенад Машовић и извршни офи

цир замјеника начелника ЗШ ОС БиХ 
за ресурсе пуковник Един Фако. Током 
састанка разговарано је о логистичкој 
подршци у НАТО операцијама, у оквиру 
чега се говорило о мисијама Одлучна 
подршка, КФОР, те о поморским и дру
гим операцијама НАТО-а. На састанку 
су презентоване и операције Европске 
уније и активности штаба ЕУ, а говорило 
се и о ланцу управљања у логистичким 

операцијама и активностима Мултина
ционалног логистичког координационог 
центра, чији је члан и Босна и Херцего
вина. У оквиру посјете сједишту НАТО-а 
Бриселу, генерал Машовић је посјетио 
и Мисију БиХ при НАТО-у. Том прили
ком шеф Војног дијела Мисије бригадир 
Алијa Кожљак је информисао генерала 
Машовића о најбитнијим актуелностима 
и тежишним активностима ове мисије.

Делегација МО и ОС БиХ на састанку Логистичког комитета НАТО-а

кроз неколико скупова и састанака пред
ставника националних гарди, одржана су 
предавања високих војних и цивилних 
званичника из САД-а, као и предавања за 
официре и подофицире који су учество
вали у радном дијелу конференције. 

Начелник ЗШ ОС БиХ генерал-пуков
ник Анто Јелеч се сусрео са гуверне
ром Леријем Хоганом, генералом Мар

ком Мајлијем, генералом Џосефом  Л. 
Ленџјелом, бившим командантима НАТО 
штаба у БиХ генералом Волтером Т. Лор
дом и генералом Крисом Петијем. 

На састанку са командантом НГ 
Мeрилeнда генералом Линдом Л. Синг, 
генерал Јелеч се посебно захвалио на 
подршци коју НГ Мериленда пружа ОС 
БиХ кроз програме едукације персонала 

ОС БиХ у Мериленду, заједничким актив
ностима на обукама како у Мериленду 
тако и у Босни и Херцеговини, те је иста
као могућност заједничког учешћа оружа
них снага  у операцијама подршке миру, 
спортским такмичењима као и могућим 
пројектима трилатералне сарадње, 
укључујући и Оружане снаге Естоније са 
којима НГ Мериленда има државни пар
тнерски програм сарадње. 

Актуелности
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Начелник Заједничког штаба ОС 
БиХ генерал-пуковник Анто Јелеч 

учествовао је на Стратешкој војно-
партнерској конференцији 2016 (SMPC) 
која је одржана од 19. до 21. октобра 
2016. године у Букуреш
ту, Румунија. 

На конференцији су, 
осим начелника одбране 
земаља чланица НАТО-а, 
учествовали и представ
ници земаља Партнер
ства за мир (PfP), Меди
теранског дијалога (MD), 
Истанбулске иницијативе 
за сарадњу (ICI) и пар
тнери широм свијета. 
Намјера конференције је 
била да олакша размјену 
идеја и међусобну сара
дњу унутар чланица 
НАТО-а и партнерских 
зем а ља, а само учешће 
на конференцији је омо-
гућило начелницима од

бране земаља НАТО чланица и партнер
ских земаља да изнесу своја стајалишта 
о стратешким питањима од заједничког 
интереса. Неке од тема конференције 
биле су: ˮНајбољи пут ка пројектовању 

стабилностиˮ и ˮРазвој имплементације 
индивидуалних прилагођавања мапа
ма пута .ˮ Безбједносни изазови у 21. 
вијеку постају све комплекснији, тако да 
је данас скоро немогуће самостално од

говорити на све пријетње, 
што захтијева повезивање 
и јачу сарадњу с НАТО-ом 
као и земљама партнерима. 
Јачање и даље ширење пар
тнерстава између НАТО-а 
и партнерских земаља пр-
е д стављају значајну ин в е-
стицију у будућност када је 
у питању борба против бе-
з бједносних изазова у 21. 
вијеку. Помаци у страте шком 
контексту НАТО-а прис-
иљавају савезнике и парт-
нере да изнова сагледају 
одређене дугорочне претпо
ставке по питању европске  
безбједности, с посебним ос
вртом на њену цјелину, сло
боду и мир.

На састанку Војног комитета Европ
ске уније, који је одржан у  сједишту 

Европске уније у Бриселу 8. новембра 
2016. године, по први пут је учествовала 
делегација Министарства одбране и Ору
жаних снага Босне и Херцеговине коју је 
предводио начелник Заједничког штаба 
ОС БиХ генерал-пуковник Анто Јелеч. 

Поред генерала Јелеча, састанку су при
суствовали бригадири Синиша Остојић и 
Алија Кожљак и мајор Дарио Туцаковић. 

На састанку се разговарало о актуелним 
операцијама Европске уније, с нагласком 
на операције у Централнофричкој Репу

блици, Сомалији и Републици Мали. За 
Босну и Херцеговину од посебног значаја 
је био дио састанка, који се односио на 
мисију обуке у Централнофричкој Репу
блици. 

У том смислу, генерал Јелеч је информи
сао присутне о намјери Босне и Херцего
вине да у будућности учествује у поменутој 
мисији, у складу с оперативним потребама 
и по окончању прописаних интерних про
цедура, неопходних за доношење конкрет
них одлука o учешћу припадника ОС БиХ. 
Предсједавајући Војног комитета ЕУ, као и 
остали присутни, изразили су задовољство 

у вези исказаних намјера те потврди
ли важност доприноса Босне и Херце
говине у очувању међународног мира и 
безбједности и кроз операције ЕУ, што ће 
додатно потврдити опредијељеност, али 
и начињени напредак Босне и Херцего
вине на њеном европском путу. На крају 
састанака, делегација Оружаних снага  
БиХ се у одвојеним сусретима састала са 
предсједавајућим Војног комитета ЕУ ге
нералом Михаилом Костаракосом, коман
дантом Мисије ЕУ у Централноафричкој 
Републици, начелницима генералштабова 
Краљевине Белгије и Републике Аустрије 
те представницима земаља регије.

Учешће Босне и Херцеговине у раду Војног комитета Европске уније

Начелник ЗШ ОС БиХ на Стратешкој војно-партнерској конференцији 2016

Актуелности
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Начелник Заједничког штаба ОС БиХ генерал-пуковник Анто 
Јелеч се сусрео са високом војном делгацијом Војске Црне 

Горе, на челу са начелником Генералштаба Војске Црне Горе ад
миралом Драганом Самарџићем, 15. новембра 2016. године у 
Тивту, Црна Гора. 

Сарадња Оружаних снага БиХ и Војске Црне Горе је важан 
фактор изградње разумијевања, повјерења, стабилности и 
безбједности како у регији тако и на цијелом подручју југоисточне 
Европе. 

Током сусрета, начелници Оружаних снага БиХ и Војске 
Црне Горе разговарали су о сарадњи Центра за противмин
ско дјеловање и НУС са Војском Црне Горе, сарадњи Центра 
за операције подршке миру ОС БиХ са ВЦГ, обуци пилота ОС 
БиХ у Центру за обуку пилота хеликоптера ВЦГ, регионалним 
иницијативама (А-5,  Б-9, SEEDM, BMTF, BRAD) и сарадњи 
STANAG тима 6001 ОС БиХ са ВЦГ. На крају састанка, генерал 
Јелеч изразио је очекивање да ће Црна Гора убрзо постати пу
ноправна чланица НАТО-а, те да ће та чињеница позитивно ути
цати на укупну безбједност Западног Балкана. 

Поред генерала Јелеча, у делегацији ОС БиХ били су начелник 
Канцеларије за подршку начелника ЗШ ОС БиХ бригадир Здрав

ко Резо, начелник Одјељења у Верификационом центру ОС БиХ 
бригадир Бране Јанковић и официр за сарадњу са оружаним 
снагама земаља у регији Ј5 ЗШ ОС БиХ мајор Емир Кадушић.

Погранични сусрет начелника штабова Оружаних снага БиХ  
и Војске Црне Горе

Делегација Оружаних снага Босне и 
Херцеговине, коју је предводио на

челник Заједничког штаба ОС БиХ гене
рал-пуковник Анто Јелеч, учествовала је 
на 20. Конференцији начелника штабова 
Америчко-јадранске повеље (А5) од 29. 
новембра до 1. децембра 2016. годи
не у Сплиту, Република Хрватска.  Кроз 
тему овогодишње конференције ˮНАТО 
интероперабилност и заједнички при

ступ Партнерским циљевима/циљаним 
капацитетима кроз заједничку обуку и 
вјежбеˮ  размијењена су мишљења и 
идеје, како би се постигли заједнички 
циљеви, повећала регионална сарадња 
и унаприједила безбједност и стабил
ност регије. Овом приликом генерал 
Јелеч је одржао билатералне састанке 
са делегацијама EUCOM-а и Националне 
гарде Мериленда. Америчко–јадранска 

иницијатива је званично основана 2. маја 
2003. године, када су министри иностра
них послова САД-а, Албаније, Хрватске 
и Македоније у Тирани потписали доку
мент ˮАмеричко-јадранска повеља .ˮ Циљ 
ове иницијативе је јачање регионалне 
безбједности и стабилности, као пред
услова за брже прикључење евроат
лантским интеграционим процесима, те 
јачање демократије и мањинских права. 

Конференција начелника штабова Америчко-јадранске повеље (А5)

Актуелности
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Један од прописаних задатака који посеб
но издвајамо је активна улога Оружаних 

снага БиХ у помоћи цивилним структурама 
у реаговању на природне и друге несреће. 
Расположиви ресурси ОС БиХ стављају 
се на располагање цивилном друштву 
пружањем различитих видова помоћи и 
подршке цивилним органима власти, ло
калним заједницама и становништву. 

Током 2016. године помоћ Оружаних 
снага Босне и Херецговине локалним 
заједницама била је вишеструка. Ору
жане снаге БиХ су биле континуирано 
ангажоване и оствариле су значајне ре
зултате на плану гашења пожара, ме
дицинског евакуисања ваздушним пу
тем, операција трагања и спашавања, 
операција хуманитарног деминирања, 
извођења инжињеријских радова у локал
ним заједницама као и осигурања подршке 
у реализацији различитих културних и 
спортских догађаја широм БиХ. Све своје 
задатке Оружане снаге одрадиле су благо
времено и квалитетно. Тиме је још једном 
дошла до изражаја организованост, про
фесионалност, уиграност и спремност 
Оружаних снага да одговарају на изазове 
и постављене задатке и да досежу високе 
циљеве. Тако су ОС БиХ биле ангажоване 
у операцијама гашења пожара из ваздуха  
хеликоптерима Ми-8Т и Ми-8МТВ у општи
нама Широки Бријег и Требиње. 

Хитни медицински превоз хеликопте
рима болесних и унесрећених лица до 
здравствених установа, један је од из
нимно важних облика помоћи цивилном 
становништву и подршке здравственом 
систему Босне и Херцеговине. Извршено 
је шест медицинских евакуација хеликоп
тером УХ-1Х, једног пацијента са планине 
Бјелашнице и пет пацијената током укопа 
жртава у Сребреници у јулу 2016. године.

Оружане снаге БиХ су непрекидно биле 
укључене у радове на помоћи цивилним 
структурама, ангажујући инжињеријске 
ресурсе током цијеле године. Укупно су 
примљена 42 захтјева за ангажовање 
инжињерије на изградњи или санацији 
инфраструктурних објеката, од чега је 

на највећи број позитивно одговорено у 
мјери у којој су слободни ресурси и опе
ративне могућности дозвољавали. Радо
ви су окончани у 13 локалних заједница 
(Прозор-Рама, Србац, Лакташи, Теслић, 
Нови Травник, Устиколина, Лакташи, 
Сарајево, Пале, Градишка, Широки 
Бријег, Добој и Приједор), а у току су ра
дови у двије локалне заједнице (Фоча и 
Сански Мост).

Сарадња са цивилним структурама

Актуелности / Цивилно-војна сарадња

Припадници 4. пјешадијске бр-
игаде Оружаних снага БиХ, 

војници Нихад Драковац и Един 
Фехратовић, су брзом интерв-
енцијом пружили прву помоћ 
учесницима саобраћајне несреће 
у којој су учествовала два мо
торна возила. Несрећа се дого
дила 2. новембра  2016. године 
у послијеподневним часовима 
на магистралном путу Горажде 
- Фоча у мјесту Мрђелићи. На
кон пружене прве помоћи лицима 
озлијеђеним у саобраћајној незго
ди, припадници ОС БиХ су позва
ли хитну помоћ и полицију. Овим 
чином, припадници Оружаних 
снага БиХ још једном су показа
ли хуманост, обученост и спрем
ност да у сваком тренутку буду на 
располагању грађанима БиХ, што 
је једна од основних мисија и за
датака Оружаних снага БиХ.

Хуманост 
припадника ОС БиХ
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Оружане снаге Босне и Херцеговине 
су непрекидно укључене у операције 

хуманитарног деминирања и најзначајнији 
су фактор у процесу деминирања у БиХ са 
више од 20% укупних капацитета. Овај 
задатак ОС БиХ реализују у сарадњи са 
Центром за уклањање мина БиХ (БХ МАК).

За период 2002 – 2015. година, ОС БиХ су 
реализовале зацртане планове и деми
нирали око 32,5 милиона м2 територије и 
при томе је пронађено и уништено преко 
6 780 различитих нексплозивних убојних 
средстава (НУС-а). У 2016. години било је 
планирано деминирање преко 3,30 мили
она м2 на 71 деминерском пројекту који се 
налазе на подручју 37 општина у БиХ (21 у 
ФБиХ, 15 у РС и једна у Дистрикту Брчко). 
Од тога је, закључно са  31.10.2016. године, 

реализовано преко 2 002 541 м2  или тре
нутно око 60,3 %, при чему је пронађено и 
уништено 347 различитих комада убојних 
средстава од чега: 239 комада противтен
ковских и противпјешадијских мина и 108 

комада НУС-а. До новембра 2016. године 
на употребу крајњем кориснику је преда
то 31 деминерско радилиште, а са више 
од 350 деминера ангажман Оружаних 
снага  је настављен на 19 деминерских 
радилишта широм БиХ. 

Иако је Деминерски батаљон ОС БиХ 
радио са око 60% умањениx капацитета 
до 13. јуна 2016. године, важно је напоме
нути да су до краја 2016. године завршени 
радови на највећем броју отворених ра
дилишта, те да су резултати деминирања 
реализовани у складу са планираним или 
да су значајно приближни испуњавању 
плана.  

ПРОТИВМИНСКЕ АКЦИЈЕ У ОС БИХ

Паралелно са реализацијом Годишњег пла
на ПМА, припадници ОС БиХ и ЕУФОР-а 
су спровели активности упозоравања на 
мине у 55 локалних заједница у Босни и 
Херцеговини. Циљ је био да се станов
ништво на подручјима која су угрожена ми
нама упознају о опасностима мина те како 
да препознају и исправно реагују приликом 
наиласка на мине.

На овај начин Оружане снаге БиХ дају пуни 
допринос имплементацији Стратегије про
тивминског дјеловања која има коначни 
циљ ˮБосна и Херцеговина без мина до 
2019. године .ˮ

Цивилно-војна сарадња
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Четири припаднице Оружаних снага 
БиХ, Селма Хаскић, Јосипа Звирац, 

Пера Андрић и Аида Суљић, заједно са 
својим мушким колегама, учествовале су 
у мировној мисији у Авганистану. 

ˮСвјесни смо били да одласком у Авга
нистан идемо у ратну зону, а не на излет 
и да смо напад могли очекивати сваког 
дана, али смо својима код куће говорили 
како је све у реду и да не брину ,ˮ прича 
Селма Хаскић, једна од четири припад
нице Оружаних снага Босне и Херцегови
не која је добила прилику да учествује у 
мировној мисији у тој азијској држави.

Касарну у Зеници Селма је на пола годи
не замијенила базом Баграм, смјештеном 
подно планинског ланца Хиндукуш, 
и била дио бх. контигента који је уско 
сарађивао са америчким коалиционим 
снагама. За свој ангажман припадници и 
припаднице Оружаних снага БиХ добили 
су само похвале од америчких колега.

Но, ангажман, који је завршио у љетo 
2016. године, није био ни мало лак нити 
лишен опасности. О томе свједоче и 
ријечи Селмине колегице Аиде Суљић. 

ˮНисмо говорили породицама шта се 
тамо догађа. Они су имали слику са ТВ-а 
и та слика није била бајна, али кад смо 
стигли тамо покушали смо приказати 
боље и љепше стране свега тога, јер су 
Американци направили пуно ствари да 
олакшају себи живот, укључујући забаву, 

Оружане снаге БиХ су наставиле сa 
ангажовањем у мировним мисијама 

и операцијама подршке миру широм 
свијета, чиме настављају да граде углед 
државе Босне и Херцеговине као одго
ворне чланице међународне заједнице 
спремне да дјелује у циљу постизања 
глобалне безбједности. 

На тај начин Оружане снаге доприносе 
изградњи међународног мира, стабил
ности и повјерења у свијету те развијају 
своју способност и интероперабилност. До 
данас, кроз мировне мисије и операције 
подршке миру је учествовало преко 1 200 
припадника из састава ОС БиХ.

У складу сa важећим законским проце-
дурама, ОС БиХ учествују у операцији 
подршке миру ˮОдлучна подршкаˮ у 
капацитетима: 

• Пјешадијска јединица ОС БиХ за 
обезбјеђење базе јачине 45 припад
ника ОС БиХ која је ангажoвана са ОС 
САД-а.  У мисији се тренутно се на
лази V ротација. 

• Осам штабних официра ОС БиХ у са
ставу Команде за савјетовање, помоћ 
и обуку ˮСјеверˮ (TAAC) сa партнери
ма из  Њемачке. У мисији се тренутно 
налази VI ротација. 

• Два подофицира ОС БиХ у саставу 
Команде за савјетовање, помоћ и 
обуку ˮСјеверˮ заједнички дјелују са 
чланицама А-5 гдје је водећа нација 
Р. Хрватска. У мисији се тренутно на
лази V ротација.  

Поред учешћа у операцијама подршке 
миру, ОС БиХ извршавају мировне 

операције под окриљем УН-а у капаци-
тетима: 

• Пет припадника ОС БиХ у мисији у 
Конгу (MONUSCO). У мисији  се тре
нутно налази XV ротација.

• Два припадника ОС БиХ у мисији у 
Малију (MINUSMA). У мисији се тре
нутно налази III ротација.

УЧЕШЋЕ ПРИПАДНИКА ОС БИХ У МИРОВНОЈ МИСИЈИ У АВГАНИСТАНУ

УЧЕШЋЕ ПРИПАДНИКА ОС БИХ У УН МИСИЈАМА И
ОПЕРАЦИЈАМА ПОДРШКЕ МИРУ

ˮСлужиле смо у ратној зониˮ
вјежбе, кино, чак и плес, посјете познатих 
особа из Америке. Те позитивне ствари 
смо преносили породици, али о опасно
стима нисмо говорили ,ˮ признаје Аида.

А опасности није мањкало, јер су шумо
вите падине Хиндукуша биле идеалне за 
скривање побуњеника и ракетне нападе 
на базу Баграм, смјештену у котлини.

ˮИако се мировних мисија у БиХ не 
сјећам, могу створити слику колико је то 
било значајно за нашу државу и за наше 
народе. Данас видим колико је то имало 
ефекта и колико нам је помогло да крене
мо даље. Вјерујем да ће све то помоћи и 

Авганистану, колико год то било компли
ковано“, каже Аида Суљић.

Селма Хаскић прича о искуствима 
комуникације са локалним становништвом 
које је радило у бази, при чему је имала при
лику да чује о њиховим животним искустви
ма, па све то упоредити са бх. приликама.

ˮСâм разговор са локалним становништ
вом доноси једну страну приче. Онда 
видите слику на ТВ-у која нешто друго, а 
оно што видим и мислим је нешто треће. 
И  кад све то скупим, другачију слику 
добијем и о тој држави, и о тим људима, 
и о њиховој култури. Вјерујем да смо ба
рем мало успјели да помогнемо враћању 

Мировне мисије
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мира и још ми је драже да сам учестовала 
у једној јединици из наше државе која је 
помогла Авганистану“, говори Селма.

ˮЧесто је било незгодних ситуација, некад 
и два пута седмично, а некад и два пута 
дневно, но поступа се по процедурама. 
Иако је база имала добар одбрамбени 
систем за пројектиле којима су најчешће 
нападали, свеједно се знало догодити да 
неки од њих и прође, па се тај звук сви
ма урезао у сјећање. Тај долазећи звук и 
мјесец дана по повратку сам знала чути“, 
додаје Селма.

Без обзира на све опасности, бх. кон
тигент је на врхунском нивоу обавио 
повјерене задатке и оправдао указа
но повјерење, као што су то радили и 
њихови претходници, али и насљедници, 
причају припаднице Оружаних снага 
БиХ. А повјерени задатак за 45 припад
ника бх. војске није био нимало баналан 
– чували су команду америчких оружа
них снага. Бринули су о безбједности ко
мандног мјеста те провјеравали свакога 
ко је улазио у тзв. compound, без обзира 
били то Американци или домаће станов
ништво које је радило на помоћним по
словима.

ˮИзненадило ме је кад смо дошли и 
видјели шта нам је задатак. Ту је цијела 
команда која је битна за цијелу базу, али 
и провинцију, а ми смо били одговорни 
за све то. Морали смо да имамо потпуну 
концентрацију и пажњу ,ˮ каже Селма.

Директно су сарађивале са америчким 
војницима, о којима причају како су врхун
ски спремни и исто тако логистички, тех

нички и у сваком погледу опремљени, па 
зато и годе њихова признања. Кажу и да 
су ˮнагласак ставили на професионалну 
комуникацију јер су жељели одрадити 
мисију како треба и представити своју 
земљу у најбољем свјетлу, поготово у 
погледу спремности, знања и вјештина .ˮ 
ˮТо нам је било кључно и уклопили смо 
се јако фино, па смо на крају схватили – 
ако нисмо бољи, нисмо ни гори и сигурно, 
као Оружане снаге БиХ, можемо раме уз 
раме у било коју операцију с њима ,ˮ тврди 
Селма.

Трећа ротација Оружаних снага БиХ која 
је служила у мировној мисији у Авгани
стану вратила се почетком љета, а већ 
су их замијениле друге колеге. Међу 45 
припадника Оружаних снага БиХ, који су 
успјешно обавили мисију, био је и капетан 
Драган Милошевић.

ˮУ почетку је, као и према сваком 
новајлији, постојала одређена доза ре
зерве, задршке у односу и додјељивању 
задатака, повјеравању дужности на 
извршење. Међутим, Американци су 
врло брзо дошли до закључка да може
мо у потпуности да извршимо то што је 
стављено пред нас, да смо у довољној 
мјери обучени за то, а након неког време
на дали су нам потпуну самосталност. И 
на крају, што је врло важно, повјерили су 

нам да их чувамо, а није мала ствар да 
обезбјеђење команде предају у руке при
падницима друге војске у потпуности .ˮ

Поносан је што је био дио тима који је 
успјешно обавио задатак, али и показао 
опредијељеност свих припадника Ору
жаних снага БиХ за мир – у својој држа
ви и у свијету. „Могли смо да чујемо само 
ријечи хвале, а они су могли видјети да, 
иако смо мала и сиромашна земља, наши 
војници ни у чему не заостају за њиховим 
војницима, изузев у том материјалном 
сегменту ,ˮ прича Милошевић.

Током полугодишње мисије нису имале 
прилику да изађу из базе, али им је жеља 
једног дана да се врате у Авганистан – 
другачији, мирнији и бољи. Такву жељу с 
њима дијели и њихова колегица Јосипа 
Звирац из Новог Травника, која је, такође, 
служила у истој ротацији са Селмом и Аи
дом, те Пером Андрић, која је на служби 
у Тузли. Четири дјевојке су достојно бра
ниле боје Оружаних снага БиХ у Авгани
стану.

ˮОдлазак у мировну мисију у Авганистан 
је животно искуство које ћу памтити. 
Одувијек сам жељела отићи у мировну 
мисију и чекала право вријеме за то – да 
будем довољно зрела и могу одговори
ти на све те одговорне задатке, јер није 
једноставно отићи на шест мјесеци у један 
нови свијет, гдје је рат ,ˮ прича Јосипа.

Детаљно се упознала са приликама 
у Авганистану, као и са улогом миро
вне мисије, а кад је подијелила са 
родитељима своју замисао о одласку 
осјетила је да им ˮбаш није било драго, 
иако су је подржали у одлуци .ˮ

ˮНа крају су били поносни на мене што 
сам успјешно завршила све те задатке, а 
ја сам била презадовољна односом коа
лиционих снага према нама и ономе што 
смо тамо представљали. Објаснили смо 
им и гдје је Босна и Херцеговина и да је 
то земља у којој људи нормално живе, 
школују се и уче стране језике, раде и од 
тога покушавају живјети .ˮ

Присјећа се и како јој је одлазак у миро
вну мисију заправо испуњење жеље из 
раног дјетињства кад је свједочила дола
ску мисије УНПРОФОР-а у БиХ. „Једном 
приликом видјела сам дјевојку са плавом 
кацигом на глави која је дијелила чокола
дице нама дјеци. Осјећала сам се сретно 
што су присутни међу нама и рекла сам 
сестри, која је познавала енглески језик, 
да јој каже како ћу, кад порастем, и ја бити 
УНПРОФОР. И то ми се остварило ,ˮ  на
вела је Јосипа. 

(текст преузет са портала Al Jazeera 
Balkans). 

Мировне мисије
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Церемонија испраћаја 45 припадника из 
састава 6. пјешадијске бригаде ОС БиХ у 

мисију подршке миру у Авганистану одржана 
је у касарни ˮКозараˮ у Бањалуци 5. децембра 
2016. године.

Уз припаднике контингента и чланове њихових 
породица, испраћају су присуствовали предсј-
еда вајући Предсједништва БиХ др Младен 
Иванић, замјеник министра одбране БиХ Сеад 
Јусић, начелник ЗШ ОС БиХ генерал-пуков
ник Анто Јелеч са генералским кором ОС 
БиХ, представници НАТО штаба, ЕУФОР-а 
те војнодипломатски представници страних 
земаља акредитованих у БиХ.

Предсједавајући Предсједништва БиХ др 
Младен Иванић нагласио је да учешће при
падника ОС БиХ у мировној мисији у Авгани
стану представља њихову високу афирмацију 
као професионалаца. ˮКада похвале дођу од 
најелитнијих јединица армија свијета - онда то 
пуно значи, јер показује висок степен профе
сионалности и одговорности припадника Ору
жаних снага БиХ. Од вас тражим да поштујете 
правила и норме, да се не опустите и да схва
тите да ћете бити на простору гдје има и може 
да има борбених дејстава ,ˮ  поручио је Иванић.

Испраћај 45 припадника ОС БиХ из састава 6. пјешадијске бригаде ОС 
БиХ у мисију подршке миру у Авганистану

Мировне мисије

Том приликом делегација је посјетила и припаднике ОС БиХ који 
служе у операцијама подршке миру у овој земљи, те је др Иванић 

оцијенио да је веома висок ауторитет који су припадници Оружаних 
снага БиХ имали и имају у оквиру мировне мисије у Авганистану. 

Замјеник министра одбране БиХ Сеад Јусић током обраћања изјавио 
је да су припадници мотивисани да иду у мировне мисије у свијету. 

Начелник Заједничког штаба Оружаних снага БиХ генерал Анто 
Јелеч нагласио је да је ова јединица у потпуности спремна да из
врши своју мисију у Авганистану, додајући да у мисију одлази 45 
припадника од којих су три жене. 

Командант 6. пјешадијске бригаде Оружаних снага БиХ бригадни 
генерал Радован Илић изјавио је да је ова јединица прошла све 
садржаје захтјевне обуке која је била усмјерена на саму мисију у 
Авганистану, а која ће трајати шест мјесеци.

Предсједавајући Предсједништва БиХ др 
Младен Иванић уз замјеника министра одбране 
Сеада Јусића и генерал-пуковника Анту Јелеча 
боравио у посјети ИР Авганистан. 
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Босна и Херцеговина је усвојила Безбје-
дносну политику БиХ 2006. године и Од

брамбену политику 2008. године, документе 
који дефинишу државне циљеве безбједносног 
и одбрамбеног сектора. 

Законом о одбрани БиХ дефинисано је 
спровођење потребних активности у оквиру 
уставне и законске надлежности Парламен
тарне скупштине БиХ, Савјета министара 
БиХ, Предсједништва БиХ и субјеката одбра
не за пријем Босне и Херцеговине у чланство 
НАТО-а.

Приступањем у НАТО програм ˮПартнерство 
за мирˮ у децембру 2006. године,  Босна и 
Херцеговина је преузела и обавезу развијања 
различитих механизама сарадње сa НАТО-ом 
усмјерених на спровођење реформских про
цеса, као што су Процес планирања и ревизије 
(PfP Planning and Review Process - PARP) 
и Индивидуални партнерски акциони план 
(Individual Partnership Action Plan - IPAP).

PARP документ дефинше ˮПреглед одбранеˮ 
(Partnership Goal - PG) као један од Партнер
ских циљева сарадње сa НАТО-ом, док IPAP 
документ у поглављу ˮОдбрамбена и војна 
питањаˮ, такође, наглашава потребу израде 
наведеног прегледа, након чега и отпочињу ак
тивности на његовој изради током 2010. и 2011. 
године. Питање усаглашавања будуће струк
туре и бројног стања Оружаних снага БиХ 
захтијевао је дужи процес израде овог доку
мента. Предсједништво БиХ је на 26. редовној 
сједници, одржаној 27. јуна 2016. године, 
усвојило закључак којим се дају смјернице 
за окончање израде овог документа до 30. 
новембра 2016. године, што је и резултирало 
његовим коначним завршетком. 

ˮПреглед одбранеˮ је у основи документ који 
представља свеобухватну анализу свеукупног 
система одбране те његову усклађеност сa 
циљевима Безбједносне и Одбрамбене по
литике Босне и Херцеговине. Као такав даје 
основе за дугорочну визију и израду Плана 
развоја и модернизације Оружаних снага БиХ, 
узимајући у обзир опште стање безбједности 
на свим нивоима и у односу на расположиве 
ресурсе које држава може издвојити за ове 
намјене.

Имајући у виду чињеницу да се овакав процес 
први пут спроводи у Босни и Херцеговини, у 
процес припреме и израде документа био је 
укључен персонал НАТО-а из Брисела и НАТО 
штаба у Сарајеву који су дали подршку у из
ради наведеног документа.

Израдом Прегледа одбране подржава се 
испуњавање сљедећих циљева:

• израда свеобухватне анализе тренутног 
стања система одбране Босне и Херцего
вине,

• дефинисање потребних способно
сти Оружаних снага БиХ, у складу са 
установљеним безбједносним ризицима 
и пријетњама, мисијом и задацима Ору
жаних снага БиХ и расположивим ресур
сима,

• дефинисање основа визије и дугорочног 
плана развоја и модернизације Оружаних 
снага БиХ, и

• омогућавање наставка даљњег процеса 
евроатлантских интеграција (НАТО, ЕУ).

Овим документом Босна и Херцеговина 
обезбјеђује континуитет напора у транзицији 
са постојећег система одбране према 
ефикаснијем одбрамбеном систему, који би 

на успјешнији начин обезбиједио остварење 
државних одбрамбених циљева.

ˮПреглед одбранеˮ, као документ, ће бити 
предмет сталне надоградње, у складу са 
промјенама које се дешавају унутар Босне и 
Херцеговине, те промјенама у безбједносном 
окружењу на регионалној и глобалној ос
нови. Премда је израђен на дугорочној ос
нови за потребе одбрамбеног планирања и 
прилагођавања и побољшања одбрамбене 
структуре, у будућем периоду ће се спрово
дити периодични прегледи одбране, који ће 
обухватати краће, односно, средњорочне пе
риоде од 3-5 година. 

Основни документ који произилази из Прегле
да одбране, који је у суштини његов саставни 
дио, је План развоја и модернизације Оружа
них снага БиХ.

ˮПреглед одбранеˮ је основа за успоставу 
побољшаног система одбране базираног на 
наученим лекцијама и резултатима рада по
стигнутим током саме израде документа и као 
такав подржава активности на наставку рада 
на реформи одбрамбеног система као сталног 
процеса и успостави функционалне структуре 
Оружаних снага БиХ.

Овај документ показује спремност одбрам
бених институција Босне и Херцеговине да 
изврше свеобухватну анализу комплетног 
система одбране, његове усклађености са 
циљевима Одбрамбене и Безбједносне по
литике БиХ, као и да обезбиједи основне 
смјернице за реструктуирање одбрамбеног 
система, сходно промјенама у безбједносном 
окружењу, како би он био у стању да одгово
ри на пријетње, изазове и ризике у складу 
са датим претпоставкама и факторима за 
планирање, узимајући у обзир финансијске 
могућности као и потребу прилагођавања 
будућој позицији Босне и Херцеговине у про
цесу евроатлантских интеграција.

На основу тренутних околности у 
безбједносном окружењу, не постоји дирек
тна војна пријетња нити се уочава намјера 
употребе војне силе против суверенитета и 
територијалног интегритета БиХ. Масовне 
миграције узроковане ратним дејствима, те 
илегалне миграције и пораст асиметричних и 
нетрадиционалних пријетњи, могу проузро
ковати негативне безбједносне импликације 
како за Босну и Херцеговину тако и за шире 
окружење. У области одбране, Босна и 
Херцеговина је опредијељена за активно 
супротстављање изазовима, ризицима и 
пријетњама у свим појавним облицима. 

Процјена пријетњи, изазова и ризика 
безбједности и интереса Босне и Херце
говине кључни је улазни параметар за 
дефинисање одбрамбеног система, његове 
мисије, обликовања оперативних способно
сти, развоја сценарија за планирање те и по
требне организације Оружаних снага Босне и 
Херцеговине које ће бити интероперабилне и 
компатибилне захтјевима система колективне 
безбједности и одбране.

Претпоставке за планирање дефинишу ок
вир планирања Оружаних снага БиХ у смислу 
њихове величине, структуре и организације. 
Садржај претпоставки за планирање обухвата 
смјернице и ограничења које дају надлежне 
институције Босне и Херцеговине, као и спо
собности потребне за извршење додијељене 
мисије и имплицираних задатака.

Кључни фактори за планирање Оружаних 
снага БиХ одређени су стварним потребама 
исказаним кроз дефинисану мисију и задатке 

Оружаних снага БиХ и реалним могућностима 
исказаним кроз дугорочну пројекцију буџета за 
одбрану.

Питању ресурса (персонал, финансијска сред
ства, наоружање и војна опрема те објекти и ин
фраструктура) у Прегледу одбране посвећена 
је посебна пажња, како анализи постојећег 
стања тако и пројекцији будућих потреба. 
Задовољавање потреба војне организације 
квалитетним персоналом представља главни 
задатак система управљања људским ресур
сима. Унапређење и побољшање тренутне 
финансијске ситуације, кроз повећање учешћа 
буџета Министарства одбране у БДП-у, у циљу 
достизања потребних оперативних способно
сти и изградње ефикасног одбрамбеног систе
ма препознат је као један од основних циљева 
и задатака институција одбране у наредном 
периоду. План развоја и модернизације Ору
жаних снага БиХ утврђује конкретне пројекте 
и приоритете у подручју модернизације и 
опремања наоружањем и војном опремом 
(НВО) с циљем поступног достизања свих по
требних оперативних способности до 2026. 
године. На подручју инфраструктуре, посеб
на пажња је фокусирана на смањење укуп
ног броја војних локација, рационализацију 
њиховог коришћења, обједињавањe капаците
та, као и њихову модернизацију.

Обзиром на опредјељење Босне и Херцего
вине за укључивање у регионалне, европске 
и евроатлантске безбједносне организације 
и прихватање концепта колективне 
безбједности, као своје основне и дугорочне 
одбрамбене намјере, Оружане снаге Босне и 
Херцеговине ће у будућности бити дизајниране 
и оспособљене за извршавање мисија у и ван 
земље.

Оперативни концепт описује начин на који ће 
Оружане снаге БиХ испунити своје мисије и 
задатке, на који ће начин бити анагажоване 
за извршавање мисија и задатака у земљи 
и иностранству, те пружа основу за боље 
разумијевање онога што Оружане снаге БиХ 
требају постићи у тим мисијама. Овај концепт 
укључује оперативно окружење, циљеве, на
чела за извршење војних операција, концеп
те за извршење, нивое спремности, концепт 
командовања и контроле, као и концепт логи
стичке подршке.

Да би се одговорило новим изазовима, морају 
се развити оперативне способности неопход
не за извршење широког спектра мисија и 
задатака у мултинационалном окружењу са 
коначним циљем развоја структурално, орга
низационо, функционално и економски испла
тивих оружаних снага са потребним нивоом 
спремности, опремљености и обучености за 
извршење постављених задатака и мисија.

Будућа организација Оружаних сна
га БиХ треба да обезбиједи оптимално 
димензионирање њених оперативних са
става, у циљу ефективнијег и ефикаснијег 
извршавања мисија и задатака. Пројектована 
величина персонала, у складу са будућом 
организацијом Оружаних снага БиХ, је према 
сљедећем: укупно 13 800 војних лица, од чега 
9 200 професионалних војних лица или 66.6% 
и 4 600 лица активне резерве или 33.4%. 

Пројектованим бројним стањем персона
ла обухваћено је и 1 000 цивилних лица у 
организацији Министарства одбране и Оружа
них снага БиХ . Такође, успоставиће се и нови 
омјер категорија које ће приближно чинити: 
20% официра, 30% подофицира и 50% војника. 

ДОКУМЕНТ ˮПРЕГЛЕД ОДБРАНЕˮ

Документ / Интервју
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Господине Иванићу, недавно је 
Предсједништво БиХ усвојило стра-
тешки документ ˮПреглед одбране .ˮ 
Можете ли нам рећи који је значај овог 
документа за БиХ и њене одбрамбене 
институције?

Министарство одбране и Оружане 
снаге БиХ од свог оснивања радe на 
спровођењу рјешења реформе одбра
не из периода од 2003. до 2006. године. 
Након што су формиране, команде и 
јединице, уз мање измјене, већ десетак 
година извршавају своје задатке и оба
везе. Постигнути су значајни резултати. 
Оружане снаге су оправдале своју улогу у 
друштву, а по одређеним способностима 
постале су препознатљиве и ван граница 
БиХ. Очигледно је да је сазрело вријеме 
када треба обезбиједити њихов плански 
и континуиран развој у наредном перио
ду. Треба такође отклонити недостатке и 
слабости, како организације тако и усло
ва у којима Оружане снаге функционишу. 
Све су то разлози за израду документа 
ˮПреглед одбране .ˮ Кроз процес анализе 
тренутног стања и околности, актуелних 
и очекиваних пријетњи по безбједност, 
економских могућности земље и реалних 
потреба треба одредити приоритете и 
извршити нужне промјене. Циљ је наста
вити развој ОС БиХ – да буду ефикасне, 
да извршавају своје законом дефиниса
не задатке, а истовремено да одговарају 
економској ситуацији у БиХ. 

Као што вам је познато, неколико годи
на се није успјело доћи до усаглаше
ног рјешења. У Предсједништву БиХ 
смо били свјесни обавезе, али и ризика 
доношења одлука које се тичу стања и 
будућег развоја Оружаних снага БиХ. 
Сва рјешења Прегледа одбране прошла 
су сложен процес усаглашавања и дају 

јасну визију развоја ОС БиХ у наредних 
10 година. 

Познато нам је да документ дефинише 
структуру Оружаних снага БиХ у на-
редних 10 година и њихов размјештај, 
опремљеност и остало. Шта ми 
добиjамо овим документом, је ли то 
значи да ћемо имати мале, а ефикасне 
Оружане снаге или нешто друго?

Све промјене предвиђене прегледом 
одбране не траже измјене постојећих 
закона о одбрани и служби, што им даје 
додатну гаранцију брзе и квалитетне 
имплементације. Смањење броја профе
сионалних војних лица са 10 000 на 9 200 
и највише 4 600 припадника резервног 
састава, те перспективних локација са 63 

на 57 је доказ рационализације. Промјене 
на оперативном и тактичком нивоу, уз 
планирану модернизацију, требало би у 
наредном периоду да унаприједи ефи
касност Оружаних снага. То су рјешења 
до којих смо сада дошли, али то истовре
мено значи да ово мора бити непрекидан 
процес праћења стања и поправки, гдје 
год се то оцијени да је нужно. 

Да би се реализовао План модернизације 
ОС БиХ, то подразумијева повећање 
финансијских средстава? Има ли са-
гласности у Предсједништву БиХ да се 
подржи повећање издавања за потребе 
одбране?

У сваком случају ОС БиХ требају има
ти адекватан буџет, али ипак то зависи 
од економске ситуације у БиХ, односно 
раста бруто домаћег производа (БДП). 
Смањење бројног стања професионалних 
војних лица, броја локација, враћање не
перспективних локација, те одређивање 
приоритета у трошењу буџетских средста
ва требало би да ослободе више новца 
за модернизацију наоружања и опреме. 
Раније је била пракса да је уз смањење 
броја лица ишло и пропорцијално 
умањење буџета за одбрану. Овај пут то 
свавако не би смјело да се деси. Сви смо 
свјесни да оружане снаге морају имати по
требну опрему за извршавање својих за
датака, али и потребне услове за живот и 
рад на својим локацијама. Дефинитивно, 
модернизација мора бити један од првих 
приоритета.

Знам да су свјесни овог у Министар
ству одбране и Оружаним снагама, да 
су покренути вишегодишњи пројекти, да 
постоји помоћ и подршка коју добијамо 
од пријатељских земаља, али уз све то 
мораћемо да пронађемо и одређена до
датна властита средства.

Предсједавајући Предсједништва БиХ Младен Иванић 
ОС БиХ су незаобилазан фактор када је ријеч о помоћи цивилним структурама

Предсједавајући Предсједништва БиХ Младен Иванић

Интервју
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Од 2010. године чекамо активирање 
МАП-а, а разлог одгађања његове 
активације знамо. Какав је Ваш став 
по питању испуавања услова за 
активацију МАП-а и подржавате ли 
овај корак на путу евроатлантских 
интеграција?

Нажалост, ми увијек добијемо неке ус
лове који постану узроци неслагања и 
подјела. Тако је и са познатим тзв. та
линским условима за активирање МАП-а. 
Досадашњи програми сарадње са НАТО-
ом, што укључује и активирање МАП-а, 
у будућности је нешто што има моју 
подршку. БиХ има специфичну позицију 
у односу на неке друге земље које су се 
опредјељивале о овом питању. Чињеница 
је да у БиХ постоји врло подијељен став 
о НАТО-у. Ја сам већ раније говорио да 
питање чланства у НАТО треба посма
трати у контексту евентуалног будућег 
чланства свих земаља у региону. 

Недавно сте били у посјети припадни-
цима Оружаних снага БиХ у мировној 
мисији ˮОдлучна подршкаˮ у ИР Авга-
нистан у својству цивилног командан-
та Оружаних снага БиХ. Какве су Ваше 
импресије?

У новембру 2016. године заједно са 
делегацијом БиХ посјетио сам при
паднике ОС БиХ који учествују у мисији 
ˮОдлучна подршкаˮ у Авганистану. Током 
посјете састао сам се са командантом 
мисије ˮОдлучна подршка ,ˮ те командан

том базе у Баграму. Оба команданта су 
истакла високу професионалност и од
говорност у раду припадника ОС БиХ. 
Приликом прославе Дана ОС БиХ напо
менуо сам да одговорност и начин на који 
извршавају задатке свједочи о добром 
раду у ОС БиХ на припреми појединаца 
и јединица за ове сложене задатке. 
Тако треба наставити и у будућности. 
Наши војници, подофицири и официри у 
мисијама подршке миру у свијету су ис
тински амбасадори БиХ. Они, радећи са 
припадницима других земаља, поред тога 
што представљају себе, представљају и 
Оружане снаге и БиХ у цјелини.

Драго ми је да су се у саставу пјешадијске 
јединице налазиле три припаднице жен

ског пола и да у потпуности извршавају 
задатке заједно са осталим колегама 
из јединице. Посјета је организована 
на високом и професионалном нивoу 
и овим путем желим да захвалим, како 
припадницима Министарства одбра
не и Заједничког штаба ОС БиХ, тако и 
јединици на уложеном труду и професи
оналности у реализацији посјете. Драго 
ми је што сам имао прилику да посјетим 

наше војнике.

Како оцјењујете ангаж-
ман ОС БиХ на пољу 
помоћи цивилним струк-
турама у случајевима 
природних и других ката-
строфа и несрећа?

ОС БиХ су незаобилазан 
фактор када је ријеч о 
помоћи цивилним струк
турама у случају природ
них катастрофа и других 
несрећа. Разлог томе је да 
посједују одређене капаци
тете које друге институције 
немају, распрострањене 
су по цијелој територији 
БиХ, оспособљене за брзи 
одговор и за разлику од 
осталих институција имају 

структуру и ланац командовања који 
обезбјеђују брзо и ефикасно извршење 
задатака.

Један од примјера су катастрофалне по
плаве 2014. године. Ангажовање ОС БиХ 
је било видљиво на цјелокупном подручју 
захваћеном поплавама. Чињеница је да 
се увијек може више, али разумијем да 
је потребно у првом реду боље опремити 
ОС БиХ са потребном опремом за овај и 
сличне задатке.

Кроз ове задатке Оружане снаге БиХ ди
ректно доказују своју друштвену оправ
даност, да брзо дјелују, да спријече или 
умање несрећу, отклоне посљедице, да 
буду присутне на сваком дијелу БиХ. И 

са ово опреме какву имају ја очекујем 
да раде на развоју најбољих процедура, 
обучавају се и да буду први који ће народу 
бити од помоћи у сличним ситуацијама. 

Како оцјењујете тренутну безбједносну 
ситуацију у БиХ и улогу ОС БиХ у вре-
мену бројних безбједносних изазова, 
тероризма, избјеглица, природних 
несрећа и катастрофа?

Наравно, БиХ није поштеђена наведених 
безбједносних пријетњи и изазова јер су 
они глобалног карактера. Подјелом над
лежности између различитих институција 
у БиХ свако има свој дио обавеза и од
говорности, тако и ОС БиХ. Између свих 
њих на свим нивоима власти мора бити 
добра координација, подјела послова и 
међусобна сарадња. Оружане снаге БиХ 
морају бити спремне пружити адекватну 
подршку и извршити свој дио обавеза.

Нажалост, имали смо акте тероризма и 
према припадницима ОС БиХ. То говори 
да се морамо сви укључити у борбу про
тив ове пошасти савременог свијета. Ми
грантска криза нас је највећим дијелом, 
у досадашњем периоду, заобишла, али 
свакако треба бити спреман да се одгово
ри у случају потребе. Природне катастро
фе (поплаве, пожари, потреси, велике 
сњежне падавине) су нажалост постале 
дио наше свакодневице. Иако Оружане 
снаге нису први одговор, ипак треба ра
чунати на то да увијек и брзо, по позиву 
локалних заједница, ставе своје снаге и 
ресурсе у функцију помоћи и спасавања. 
За све одговоре на наведене пријетње 
треба имати припремљене планове, сна
ге и средства, као и разрађене процедуре 
за њихово ангажовање.

На крају желим да захвалим свим при
падницима МО и ОС БиХ на професио
налном извршењу задатака, помоћи коју 
ОС несебично пружају грађанима БиХ, те 
нас достојно представљају кроз мировне 
мисије, обуку или друге задатке у свијету.

Интервју
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Представници Оружаних снага БиХ, НАТО-а, ЕУФОР-а, ЛОТ 
тима, локалних власти, Граничне полиције Босне и Херце

говине и медија присуствовали су свечаној церемонији доче
ка IV ротације ОС БиХ из мисије „Одлучна подршка“ (Resolute 
Support), која je 29. децембра  2016. године одржaна у касарни 
ˮБожан Шимовићˮ у Чапљини. 

У складу са Одлуком Предсједништва БиХ, ова јединица је 
мисију реализовала у саставу ОС САД-а, коалиционих снага у 
Кабулу у Исламској Републици Авганистан. 

Овом приликом, присутнима се обратио командант 4. 
пјешадијске бригаде бригадни генерал Томо Коленда који је 
истакао позитивне оцјене коалиционих снага за реализова
ну мисију пјешадијске јединице ОС БиХ те изразио посебно 
задовољство одличним радом припадника бригаде у мулти
националном окружењу, раду са локалним становништвом и 
свим изазовима са којима се наша јединица сусретала током 
извршења мисије. 

Командант ОК ОС БиХ генерал-мајор Драган Вуковић се у 
свом обраћању захвалио свима који су допринијели успјешној 
реализацији ове захтјевне мисије те истакао да је и ова мисија 
показала спремност припадника Оружаних снага БиХ да 
учествују у међународним мисијама раме уз раме са мултина
ционалним снагама. 

Пред свечаним стројем, командир пјешадијске јединице ОС 
БиХ поручник Давор Вујева је предао команданту ОК ОС БиХ 
генерал-мајору Драгану Вуковићу државну заставу Босне и Хер
цеговине коју су припадници ове јединице поносно и часно носи
ли у мировној мисији у протеклих шест мјесеци.

На крају церемоније, генерали Вуковић и Коленда су 
најуспјешним припадницима јединице уручили стимулативне 
мјере са нивоа ОК ОС БиХ и 4. пјешадијске бригаде. 

Свечани дочек пјешадијске јединице ОС БиХ из мисије подршке миру 
„Одлучна подршка“

Мировне мисије
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Министарство одбране и Оружане 
снаге БиХ са Центром за обуку за 

операције подршке миру (PSOTC), као 
својом извршном агенцијом, били су 
домаћин 22. годишње конференције 
Међународне асоцијације центара за об
уку за мировне операције – IAPTC која је 
одржана у Сарајеву од 26. до 29. септем
бра 2016. године. 

IAPTC је асоцијација којој је циљ да 
прошири контакт између различитих 
међународних организација, цента
ра и институција за обуку за мировне 
операције, владиних и невладиних 
агенција, као и службеника који долазе 
из војног, полицијског, цивилног те ака
демског дјелокруга рада, водећи се ка 
ефектнијим мировним и операцијама 
одговора на кризе. Босни и Херцегови
ни је указана част, али и одговорност, 
да буде домаћин овог међународно-
респектабилног догађаја, на коме су 
учествовала 203 учесника из 52 земље 
и 128 организација широм свијета, што 
говори о значају ове конференције на 
међународном нивоу.

Као мултифункционалан догађај, у 
организацију су били укључени и Парла
ментарна скупштина БиХ, Министарство 
иностраних послова БиХ, Министар
ство безбједности БиХ са полицијским 
агенцијама, Гранична полиција БиХ, 
Обавјештајно-безбједносна агенција 
БиХ (ОБА), као и друге комплементарне 

агенције и институције. Такође, имајући 
у виду значај конференције и ниво учес
ника, први радни дан конференције је од
ржан у згради Парламентарне скупштине 
БиХ, гдје су присуствовали представници 
Парламентарне скупштине БиХ, Мини
старства безбједности БиХ, Министар
ства иностраних послова БиХ, Министар
ства одбране БиХ, Оружаних снага БиХ, 
те представници дипломатског кора у БиХ. 

Босна и Херцеговина је кроз овај догађај 
потврдила чврсту опредијељеност држа
ве и њених институција које се примарно 
баве доменом очувања мира не само 
да буде домаћин ове конференције, већ 

и да континуирано доприноси њеном 
раду и достигнућима на свјетском ни
воу. Тако је, командант PSOTC-а бри
гадир Јасмин Чајић преузео наредно 
предсједавање конференцијом коју види
мо као једно од најрелевантнијих тијела 
на међународном нивоу, а  која дјелује за 
добробит мира.

Ово је несумњиво био догађај од великог 
значаја не само за PSOTC, него и за МО и 
ОС БиХ, а и државу БиХ. Структура учес
ника, број земаља и институција показује 
да је мото конференције ˮОд конзумента 
безбједности до пружања безбједностиˮ 
у потпуности оправдао свој назив.

Годишња конференција Међународне асоцијације за обуку за мировне 
операције - IAPTC

Обука



28     Министарство одбране и Оружане снаге БиХ

Босна и Херцеговина - Министарство 
одбране и Оружане снаге БиХ били 

су домаћини  међународне војне вјежбе 
“REGEX 16”, која је одржана у касарни 
ОС БиХ “Козара” у Бањалуци и на војном 
полигону “Мањача”  од 24. до 27. октобра  
2016. године. 

Имајућу у виду опредјељење Босне и 
Херцеговине да буде дио евроатлант
ске породице, Министарство одбране 
и Оружане снаге БиХ одлучили су при
хватити организацију ове вјежбе са тру
пама - LIVEX/FTX, позивајући партнере 
да кроз заједнички ангажман размијене 
искуства у достизању стандарда инте
роперабилности и развијања већ оства
рене способности. Циљ вјежбе је био 
усмејрен на обуку и унапређење опера
тивних способности команди и јединица 
како земље домаћина тако и партнер
ских земаља у планирању и извршењу 
операција подршке миру у реалном вре
мену и мултинационалном окружењу. 
Планом вјежбе била је предвиђена ак
тивност провјере примјењивости док
тринарних публикација које регулишу и 
подржавају колективну обуку и процес 
планирања вјежби, као и јачања реги
оналне сарадње, мира и стабилности. 
На вјежби је учествовало више од 1 000 
припадника оружаних снага земаља 
чланица разних програма партнерске 
сарадње са НАТО-ом, међу којима су, по
ред домаћина Босне и Херцеговине, били 
и припадници оружаних снага Црне Горе, 
Македоније, Србије, Украјине, Грузије, 
Арменије, Јордана, Туниса, Уједињених 
Арапских Емирата, Пакистана те припад
ници ЕУФОР-а. 

Завршници вјежбе, уприличеној на 
војном полигону ОС БиХ ˮМањачаˮ 
27. октобра, присуствовали су члан 
Предсједништва БиХ Младен Иванић, 
министар безбједности БиХ Драган 
Мектић, замјеници министра одбране 
БиХ Сеад Јусић и Борис Јеринић, на
челник Заједничког штаба ОС БиХ ге

нерал-пуковник Анто Јелеч, замјеници 
начелника ЗШ ОС БиХ генерал-мајори 
Мирко Тепшић и Сенад Машовић, гене
ралски кор ОС БиХ, командант ЕУФОР-а 

генерал-мајор Фридрих Шретер, коман
дант НАТО штаба у БиХ бригадни гене
рал Жизел Вилц, парламентарни војни 
повјереник Бошко Шиљеговић те бројне 
друге званице. 

Завршном вјежбом и презентацијом 
опреме и средстава ангажованих у 
вјежби представљена је провјера опе
ративне спремности снага сталног и ре
зервног састава ЕУФОР-а и снага из са
става ОС БиХ, подизање њиховог укупног 
нивоа обучености, садејства и сарадње 
кроз заједничко извршење задатака у 
мултинационалном окружењу приликом 
извођења операција подршке миру. 

Предсједавајући Предсједништва БиХ 
Младен Иванић изразио је задовољство 
што је оваква вјежба први пут одржа
на у земљи која није чланица НАТО-а и 
оцијенио да је регионална сарадња не
опходна како би се сачувала безбједност. 
Замјеник министра одбране БиХ Борис 
Јеринић је истакао да је вјежба била 
успјешна и да Оружане снаге БиХ могу 
испуњавати своју мисију, док је генерал 
Јелеч одао признање свим учесницима за 
успјешну реализацију вјежбе ˮREGEX 16 .ˮ 

Међународна војна вјежба REGEX 16 Бањалука – Мањача

Обука
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Обука

У складу са Главним планом обуке за 2016. годину, на главном полигoну обуке ˮМањачаˮ у Бањалуци реализоване су три вјежбе 
вањског оцјењивања  ˮДинамичан одговор 16-4, 16-5, 16-6“ на којима су учествовале три пјешадијске бригаде Оружаних снага 

БиХ са више од 2 000 припадника ОС БиХ.  Такође, у оквиру плана заједничке обуке ОС БиХ и ЕУФОР-а на полигону ˮМањача“ код 
Бањалуке реализована је вјежба ˮБрзи одговор 2016 .ˮ 

Вјежбе у БиХ
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Заједничка оперативна вјежба живим 
снагама ˮLIVEXˮ Оружаних снага БиХ 

и ЕУФОР-а, под називом ˮБрзи одговор 
2016 ,ˮ реализована је у касарни ˮМика 
Боснићˮ и главном полигону за обуку 
Мањача од 26. септембра до 6. октобра 
2016. године.

Циљ вјежбе је био провјера оперативне 
спремности снага сталног и резервног 
састава ЕУФОР-а као и снага из саста
ва ОС БиХ, подизањe њиховог укупног 
нивоа обучености, садејствo и сарадњa 
кроз заједничко извршење задатака у 
мултинационалном окружењу приликом 
извођења операција подршке миру. У 
вјежби је учествовало преко 150 при
падника ОС БиХ једне пјешадијске чете 
из састава 5. пјешадијске бригаде ОС 
БиХ ојачане и подржане придодатим 
елементима: један тим за уништавање 
НУС-а (ЕОД тим) из сатава Деминерског 
батаљона Бригаде тактичке подршке, 
тим Војне полиције и санитетски тим из 
састава Бригаде тактичке подршке.  

Снаге ЕУФОР-а чиниле су снаге мулти
националног батаљона ЕУФОР-а јачине 
преко 550 припадника из Уједињеног 
Краљевства Велике Британије и Сјеверне 
Ирске, Аустрије, Мађарске као и једна 
португалска чета Тактичких резервних 
снага ЕУФОР-а из састава НАТО мисије 
КФОР-а. 

Вјeжби ˮБрзи одговор 2016 ,ˮ 5. октобра 
2016. године присуствовали су начел
ник ЗШ ОС БиХ, генерал-пуковник Анто 
Јелеч, командант ЕУФОР-а генерал-
мајор Фридрих Шретер, генералски 
кор ОС БиХ и друге истакнуте званице. 
Учесници вјежбе су кроз сценарије пре
зентовали своју спремност и обученост 
у задацима на сузбијању демонстрација 
и немира, извлачењу из минског поља и 
евакуацији повријеђених. Након завршет
ка вјежбе, уприличено је постројавање 
свих јединица те обраћање генерала 
Јелеча и Шретера који су упутили све 
похвале за реализацију вјежбе те коман
дантима чета уручили сертификате за 
успјешно реализовану вјежбу. 

Команда и јединице 4. пјешадијске 
бригаде ОС БиХ су на локацији 

Центра за борбену обуку (ЦБО) и 
Центра за борбене симулације (ЦБС) 
на Мањачи од 31. маја до 18. јуна 
2016. године реализовали вјежбу 
вањског оцјењивања ˮДинамичан од
говор 16-4 .ˮ 

Поред јединица 4. пбр, на вјежби 
су учествовали и придодати саста
ви из Бригаде ваздушних снага и 
Бригаде тактичке подршке ОС БиХ. 
Циљ вјежбе је био провјера степена 
оспособљености команди и јединица 
4. пбр те провјера оспособљености 
декларисаних јединица из састава 

Заједничка вјежба ОС БиХ и ЕУФОР-а – ˮБрзи одговор 2016”

Вјежба ˮДинамичан одговор 16-4ˮ

Обука
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1. пјешадијског батаљона за дјеловање 
унутар НАТО команди и јединица. Вјежба 
ˮДинамичан одговор 16-4ˮ је реализована 
у три дијела.

Први дио односио се на компјутерски 
подржану вјежбу – CAX која је реализо
вана од 31. маја до 4. јуна 2016. године на 
систему JCATS. Током ове симулационе 
вјежбе припадници 4. пбр рјешавали су 
постављене задатке из оквира операција 
подршке миру. 

Други дио вјежбе на терену – FTX ре
ализован је од 13. до 18. јуна 2016. го
дине, с циљем вањског оцјењивања 

декларисане  јединице из састава 1. 
пјешадијског батаљона. За задњу степе
ницу оцјењивања било је планирано осам 
јединица ОС БиХ декларисаних по OCC 
E&F концепту, а само оцјењивање врши
ли су оцјењивачи из НАТО-а уз подршку 
оцјењивача из Оружаних снага БиХ. 

Трећи дио вјежбе бојевог гађања – LFX ре
ализован је од 16. до 18. јуна 2016. године 
са јединицом Артиљеријског батаљона 
и јединицом Бригаде ваздушних снага 
и противваздушне одбране. Током овог 
дијела вјежбе кроз низ радњи и поступа
ка коју је јединица спроводила, сагледан 

је ниво оспособљености и опремљености 
Артиљеријске јединице 4. пбр. 

Вјежба је завршена успјешним бојевим 
гађањем из оруђа Х-122 мм. Након завр
шетка вјежбе, припадницима деклари
саних јединица ОС БиХ обратио се ди
ректор вјежбе ˮДинамичан одговор 16-5ˮ 
бригадир Илија Петровић, који се захва
лио свим учеснициам вјежбе на исказа
ном залагању те истакао да резултати по
стигнути на вјежби гарантују да је 4. пбр 
спремна и способна да извршава задатке 
из оквира своје мисије.

Подмлађивање кадра је један од 
приоритета Оружаних снага БиХ 

за занављање комплетног професио
налног кадра. Наставак континуираног 
подмлађивања кадра се одвија кроз ди
намику пријема младих војника у про
фесионалну војну службу усклађену са 
динамиком отпуста персонала из ОС БиХ. 
Оружане снаге БиХ су прoцес пријема 
војника отпочеле још 2008. године, тако да 
смо у састав ОС БиХ путем осам (8) про
ведених јавних конкурса примили преко 4 
000 (4439) нових младих војника (мушкар
ци – 4 079 и жене - 360) од пријављених 
преко 32 000 кандидата. Током 2016. годи
не примљена су 193 нова војника. Крајем 
2016. године завршена је обука за 285 кан
дидата 18. класе, а пријем у професионал
ну војну службу за све  који су успјешно 
завршили  основну обуку отпочео је по
четком јануара 2017. године.

Замјена официрског кадра представља ве
лики изазов за ОС БиХ, имајући у виду да 
ће на основу тренутних законских рјешења 
око 70% официрског кадра завршити про
фесионалну војну службу због одласка у 
пензију у наредом периоду. Као одговор на 
овај изазов, а уз помоћ Амбасаде Велике 
Британије у БиХ успостављен је власити
ти систем селекције и избора кандидата, 
као и капацитети за обуку будућих офи
цира. Међутим, спровођење јавних кон
курса указало је на проблем недовољног 
броја пријављених кандидата на јавне 
конкурсе за пријем и попуну упражњених 

формацијских мјеста за која се захтијевају 
посебна знања и вјештине (инжињери, 
љекари, ветеринари, музичари). 

Тако су до сада кроз три јавна конкурса 
примљена 43 официра из грађанства (М - 
40 и Ж - 3), а завршена је обука III класе за 
31 кандидата, са којима је у јануару 2017. 
године  закључен Уговор о пријему у про
фесионалну војну службу.

Примарна метода подмлађивања ка
дра је пријем подофицира у ОС БиХ из 
постојећег војничког састава. Тако је 
у 2016. расписан Интерни конкурс за 
пријем 58 кандидата у војну службу у по
четном чину подофицира ОС БиХ, на који 
су могли аплицирати сви војници који 

испуњавају услове стручне спреме и до 
35 година старости. 

У Центру за професионални развој (ЦПР) 
од 3. октобра до 30. децембра 2016. годи
не реализована је Основна подофицир
ска обука коју је завршило 57 војника. 

По завршетку обуке, у јануару 2017. године 
извршен је пријем у професионалну војну 
службу у почетном чину подофицира. 

Процес подмлађивања наставиће се и 
у 2017. години. Тренутна  просјечна ста
рост персонала ОС БиХ износи 37 годи
на, а војничког састава 28 година, што 
представља значајан напредак у односу 
на претходни период.

Подмлађивање кадра

Обука
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Обука припадника МО БиХ и ОС БиХ у земљи и иностранству

У Табели 4. су приказани подаци који се односе на реализацију семинара и курсева у БиХ и иностранству у периоду од 01.01. до 31.10.2016. 
године, по понудама партнерских земаља, домаћих и међународних организација. Приказани подаци разврстани су по земљама.  

Табела 1. 

Земље у којима се реализују усавршавања Број лица

Србија 5 
САД 2  
Турска 1 
Хрватска 4
Малезија 1
Велика Британија 1
Естонија 1
Пакистан 1
Грчка 2
СР Њемачка 1
Укупно: 19

У 2016. години  у својству кадета на школовање су упућена 43 лица.

Табела 2. 

Земље у којим се реализује школовање Број лица

Србија 10
Грчка  4
Турска 13
Македонија  4
Велика Британија  7
Хрватска  3
САД  1
Укупно: 42

Програми: M2M, IMET, George C. Marshall Center, 
Програм сарадње сa НАТО – IPCP и 

међународне вјежбе

Кроз планове сарадње сa Канцеларијом за одбрамбену сарадњу 
Амбасаде САД-а У БиХ  (Office of Defence Cooperation - ODC), 

Програм сарадње са НАТО-oм - Individual Partnership Coop-
eration Programme IPCP и реализацијом активности из планова 
билатералне и мултилатералне сарадње са партнерским земљама 
као и међународним организацијама реализују се обуке, курсеви 
и семинари у земљи и иностранству. У Табели 3. су приказани 
подаци за догађаје који се односе на обуке и семинаре који су 
реализовани у БиХ и иностранству до 31. октобра 2016. године.
Табела 3. 

Програм Планирано 
догађаја

Реализовано 
догађаја од 01.01 – 
31.10.2016. године

Упућено 
лица из МО 
БиХ и ОС 

БиХ

Mil to Mil 2016 102 35 394

ИМET 34 32 36

Marshal Center 9  6 13

IPCP 190               107 34

Међународне 
вјежбе

 27                 27 200

Укупно: 362 207 677 

Земље у којима су припадници ОС БиХ учествовали у активностима 
приказаним у Табели 2 су: Босна и Херцеговина, САД, Словенија, 
Црна Гора, Румунија, Њемачка, Хрватска, Италија, Финска, Турска, 
Мађарска, Шведска, Португал, Грчка, Белгија, Грузија, Холандија, 
Јордан, Летонија, Бугарска и Србија.

Школовање персонала у иностранству

У 2016. години  на оперативно-стратешки и командно-штабни ниво усавршавања у иностранству упућено је 19 припадника МО и ОС 
БиХ. Земље у којима се реализују усавршавања и број лица садржани су у табеларним приказима:

Обука
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Табела 4.       

Земље у којим су  
реализовани догађаји Планирано догађаја Реализовано догађаја  

јануар – октобар 2016. године
Упућено лица из  

МО БиХ и ОС БиХ

Велика Британија 13 13 27

Њемачка 7 7 12

Чешка 2 2 2

Турска 3 3 7

Босна и Херцеговина 19 19 57

Македонија 8 7 27

Хрватска 3 3 4

Србија 13 13 22

Словенија 2 3 13

Швајцарска 3 6 6

Естонија 2 2 6

Грчка 4 4 9

Пољска 4 4 10

Шведска 3 3 4

Аустрија 2 2 3

Холандија 3 3 5

Црна Гора 6 6 13

Албанија 1 2 5

Украјина 2 2 4

Белгија 4 5 7

Италија 6 6 8

Бугарска 1 1 1

Грузија 1 1 2

Финска 1 1 1

Мађарска 1 1 1

САД 1 1 1

Укупно: 115 120 257

Пројекат „Превентива“ и изградња компоненте и 
капацитета у области заштите менталног здравља и 
психосоцијалне асистенције припадника МО и ОС БиХ

Активности у вези изградње и успостављања компоненте 
и капацитета у области заштите менталног здравља и 

психосоцијалне асистенције припадника МО и ОС БиХ, које су 
отпочеле почетком 2012. године путем билетералних контаката 
са земљама тзв. Нордијско-балтичке иницијативе, нарочито са 
Краљевином Норвешком и Краљевином Данском, завршенe 
су крајем 2016. године. За те потребе успостављена је стална 
и самоодржива структура капацитета за заштиту менталног 
здравља и психосоцијалну асистенцију припадника МО и ОС БиХ. 
За успјешан рад капацитета за заштиту менталног здравља и 
психосоцијалну асистенцију припадника МО и ОС БиХ вршено је 
обучавање и оспособљавање људства и донесени су одговарајући 
прописи који регулишу њихов рад (Политика заштите менталног 
здравља и психосоцијалне асистенције у МО и ОС БиХ, Правилник 
о заштити менталног здравља и психосоцијалној асистенцији у МО 
и ОС БиХ).

У Буџету МО БиХ за 2016. годину за заштиту менталног здравља 
и психосоцијалну асистенцију припадника МО и ОС БиХ било је 
обезбијеђено 49 000 КМ. Планирана средства су утрошена кроз 
услуге превентивне заштите менталног здравља и психосоцијалне 
асистенције припадника МО и ОС БиХ, који су били ангажовани 
у операцијама подршке миру или другим активностима у 
иностранству током 2016. године. За такве потребе, Министарство 

одбране БиХ је потписало уговор са Здравствено-туристичким 
центром ”Бања Врућица” из Теслића. 

Тако су представници МО и ОС БиХ 8. новембра 2016. године 
посјетили Здравствено-туристички центар „Бања Врућица” на коме 
су усаглашене мјере и активности на имплементацији уговора. Са 
реализацијом уговора се кренуло 5. децембра 2016. године, када 
је упућена прва група од 65 припадника ОС БиХ који су током 
2016. године били ангажовани у операцијама подршке миру и 
другим активностима у иностранству. Мјере превентивне заштите 
менталног здравља и психосоцијалне асистенције и релаксације 
реализовлао је шест психолога из МО и ОС БиХ. 

Имплементација „Перспектива“ програма транзиције и 
збрињавања отпуштеног персонала МО и ОС БиХ у  2016. 
години

Према подацима Заједничког штаба ОС БиХ, у процесу 
транзиције и збрињавања персонала у 2016. години било је 84 

војника који нису испуњавали услове продужења професионалне 
војне службе, сходно члану 101. Закона о служби у ОС БиХ. У буџету 
МО БиХ за 2016. годину за потребе транзиције и збрињавања 
отпуштеног персонала било је обезбијеђено 754 000 КМ. У 2016. 
години из ОС БиХ отпуштено је 58 војника, од чега се за програм 
„Перспектива“ пријавило 57 војника. Од укупно пријављених 57, 
за 28 војника су припремљени појединачни пројекети асистенције 
и до сада је за шест војника извршена асистенција, а у процесу 
одобравања налазе се 22 пројекта помоћи.

Персонал
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Заклетву су положила и свој први Уговор 
о војној служби у ОС БиХ потписала 283 

млада војника, међу којима је 31 дјевојка. 
Сви они ће бити распоређени у коман
де и јединице ОС БиХ на службу и даљу 
специјалистичку обуку. Најбоље резултате 
на основној обуци XVIII класе постигли су: 
Граховац Милица, Мијовић Томислав, Та
ланга Марио и Гаџо Адмир.  

Кандидатима на обуци успјешно завршену 
обуку, полагање заклетве и потписивање 
војничког уговора први су честитали и при
сутнима се обратили министaр одбране 
БиХ Марина Пендеш, замјеник начелника 
Заједничког штаба ОС БиХ генерал-мајор 
Сенад Машовић те командант Центра за 
основну обуку пуковник Јасмин Ганић.  

Министар одбране БиХ Марина Пендеш је, 
између осталог, нагласила да Министар
ство одбране и ОС БиХ успјешно прелазе 
пут транзиције ка НАТО-у, те се “пријем 
младих људи у професионалну војну служ
бу као и подмлађивање кадра налази у са
мом врху наших приоритета”. Она је истак
ла да ће у Оружаним снагама БиХ “увијек 
бити мјеста за све оне који искрено желе 
и који су спремни да допринесу изградњи 
и очувању безбједног система, а Мини
старство одбране БиХ ће, као и до сада, 
наставити изграђивати систем, покретати 
и реализовати потребне иницијативе како 
би Оружане снаге биле институција у којој 
је част радити и у којој ће се остваривати 
висок ниво свих професионалних стандар
да”. Министар Пендеш је додала да ћемо 
се „заједно наставити залагати не само за 
војску високо обучених, професионалних и 
модерних војника, подофицира и официра, 
него и за војску задовољних, успјешних, 
људи који ће остајати у нашој држави Бос
ни и Херцеговини и ту градити властиту 
будућност и породицу.”

Обраћајући се породицама војника XVIII 
класе, министар Пендеш је рекла како они 
могу бити поносни што су њихове кћери 
и синови изабрани кроз процес одабира 
међу више стотина кандидаткиња и кан
дидата, те да су постали дио Оружаних 
снага БиХ, институције која се небројено 

пута показала као истински пријатељ свих 
становника БиХ приликом разних несрећа, 
церемонија, операција деминирања, али 
и као кредибилан партнер међународној 
заједници кроз испуњавање партнерских 
циљева, као и кроз давање доприноса 
миру и безбједности широм свијета.

Генерал-мајор Сенад Машовић је честитао 
војницима, у име свих припадника Оружа
них снага БиХ и у своје лично име, успјешан 
завршетак основне обуке, полагање свеча
не заклетве и потписивање професионал

ног уговора о пријему у професионалну 
војну службу ОС БиХ. “С тим у вези”, нагла
сио је генерал Машовић, “ваша обука није 
завршена и коначна, по доласку у ваше 
јединице у које ћете бити распоређени, 
чека вас комплекснија, стручно-
специјалистичка обука, а предстоји вам и 
велики индивидуални рад на властитом 
усавршавању у служби.”

Такође, генерал Машовић се захвалио и 
породицама новопримљених војника на 
несебичној подршци коју су пружили током 
периода обуке, рекавши: “Подршка ће на
равно бити потребна и важна и у даљњем 
току ваше службе у Оружаним снагама, а 
посебно у периодима вашег дужег одсу
ства због професионалних обавеза, обуке 
или учешћа у операцијама ОС БиХ како 

у земљи тако и иностранству.” Коман
дант Центра за основну обуку пуковник 
Јасмин Ганић је рекао: “Данашњим чином 
не завршава се ваша обука и едукација. 
Ваш даљи ангажман у ОС БиХ биће у но
вом облику, јер сте промјеном категорије 
из кандидата на обуци у војника стек
ли статус професионалног војног лица 
које наставља са специјалистичком об
уком у оперативним јединицама ОС БиХ. 
Очекују вас нови изазови, стицање знања, 
вјештина и профилирања у личности које 
ће бити спремне да одговоре сложеним 

и захтјевним војничким задацима, чиме 
ћете дати и свој пуни допринос у изградњи 
и јачању ОС БиХ и државе БиХ у цјелини. 
Војнички живот захтијева велике напоре и 
одрицања, али не заборавите да је војни 
позив једно од најчаснијих занимања и 
представља непроцјењиво животно иску
ство.”

На свечаности су били присутни и коман
дант Команде за подршку генерал-мајор 
Хусеин Турсуновић и његов замјеник бри
гадни генерал Марко Стојчић, командант 
КОиД-а бригадир Илија Петровић, те 
представници Министарства одбране и 
Оружаних снага БиХ и војнодипломатски 
представници у БиХ, чланови породица, 
родбина и пријатељи младих војника.

Оружане снаге БиХ богатије за 283 млада војника: “Наставићемо се 
залагати за војску задовољних и успјешних, људи који ће у нашој 
држави Босни и Херцеговини градити властиту будућност”
Полагањем свечане заклетве и потписивањем Уговора о војној служби у Оружане снаге БиХ, у 
Центру за основну обуку Команде за обуку и доктрину 23.12.2016. године свечано је обиљежен 
завршетак обуке XVIII класе кандидата за пријем у војну службу у ОС БиХ.

Персонал

У Оружаним снагама БиХ се тренутно налази 649 припадница 
женског пола, односно 6,8% у односу на укупну попуну ОС 

БиХ. Заступљене су у свим категоријама од официра до цивилних 
лица (официра - 62, подофицира - 119, војника - 313 и цивилних 
лица - 155). Кроз процес пријема нових војника у ОС БиХ настоји се 
повећати број жена, тако да се у свакој генерацији прима око 10% 
војника женског пола. Жене у ОС БиХ успјешно, раме уз раме са 
мушким колегама, реализују постављене задатке на радном мјесту 
те активно учествују у школовању, усавршавању и обучавању.

Жене у ОС БиХ
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Једна од кључних области управљања 
персоналом је планска и организова

на едукација, обука и усавршавање пер
сонала ОС БиХ. Главна карактеристика 
едукације је реализовање програма и пла
нова обуке и усавршавања везано за НАТО 
активности и активности Партнерства за 
мир (PfP), односно обавеза проистеклих 
из међународних споразума као и учење 
страних језика.

Тежишни циљеви планова и програма 
едукације, обуке и усавршавања су дефи
нисани према приоритетима, у складу са 
додијељеном мисијом и задацима ОС БиХ, 
што је опет везано за средства у буџету. 
Реализација тих циљева одвија се у ци
вилним и војним институцијама у земљи и 
у иностранству.

Школовањем и усавршавањем војних лица 
у земљи и иностранству развијају се профе
сионалне ОС БиХ. Тиме се оспособљавају 
за извођење, не само за мисије и задатке 
које обављају у земљи, него и за испуњење 
циљева спољне политике БиХ кроз учешће 
припадника ОС БиХ у операцијама под
ршке миру, мировним мисијама УН-а и 
војнодипломатском представљању БиХ у 
иностранству.

Један од важнијих задатака за ОС БиХ 
је школовање и едукација, oдносно 
произвођење официрског и подофицир
ског кадра, што ће у наредном периоду 
бити константан процес због редовног 

пензионисања припадника ОС БиХ ових 
категорија. Тренутно се на школовању ван 
земље налази 76 лица (Генералштабно 
усавршавање - шест (6) официра, Команд
ноштабно усавршавање - 13 официра, 
Академија гл. наредника/Висока подофи
цирска школа - два (2) подофицира  и Војна 
академија - 81  војник/кадет).    

Током  2016. године на 482 активности из 
едукације и обуке у земљи и ван земље 
упућено је 2 700 лица од тога (официра - 1 
512, подофицира - 582, војника - 572 и ци
вилних лица  -34). 

У 2016. години реализовани су Напредни 
подофицирски курс у Центру за професи
онални развој у Травнику, од 17. марта до 

14. јула 2016. године који је завршило 30 
подофицира, и Командно штабни курс од 
25. јануара до 22. јула 2016. године који је 
завршило 25 официра.

АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ШКОЛОВАЊА И ОБУКЕ ПРИПАДНИКА
ОС БИХ У ЦЕНТРИМА ЗА ОБУКУ ОС БИХ И ШИРЕ

Активности у области постојећих механизама сарадње са НАТО-ом

У јуну 2016. године усвојена је PARP/
PG Процјена 2016, у оквиру које 

је предложен и нови сет Партнерских 
циљева сарадње БиХ - НАТО за наредни 
двогодишњи период. Нови сет Партнер
ских циљева (ПЦ) садржи 32 циља (20 
општих, девет копнених и три ваздушна), 
од чега је 30 ПЦ у надлежности МО и ЗШ 
ОС БиХ.  У наведеној процјени изрече
на је генерална оцјена да је досадашња 
имплементација ПЦ-а, посебно оних који 
су у надлежности МО и ОС БиХ, задржа
ла позитиван тренд из претходних година 
при чему је највећи дио захтјева дефини
саних у партнерским циљевима успјешно 
достигнут, о чему говори и податак да је 
из претходног сета осам партнерских 
циљева имплементиранo.

Сходно динамици PARP-а, крајем октобра 
2016. године Министарство одбране БиХ, 
као носилац PARP активности, а у сарадњи 
са Министарством иностраних послова и 
Министарством безбједности БиХ, при
премило је одговоре на PARP Упитник 
2016 те исте доставило Главном сједишту 
НАТО-а у Бриселу. Тиме је формално 
окончан пети, а почео шести PARP циклус 
БиХ. У марту 2017. године предвиђен је 

долазак НАТО тима, у циљу дискусије и 
коначног усаглашавања понуђених од
говора на Упитник, те израде Приједлога 
PARP Процјене за презентовање пред 
Сјеверноатлантским савјетом (NAC).

У оквиру Концепта оперативних спо
собности, након успјешно спроведених 
оцјењивања декларисаних јединица ОС 
БиХ на нивоу NEL-1 и SEL-1 у првој поло
вини 2016. године,  настављено је са тех
ничким и организационим припремама за 
организацију и реализацију оцјењивања 
наведених јединица на нивоима SEL-2 и 
NEL-1 која су планирана током 2017. годи
не.

Листа сарадње са НАТО-ом

Листа активности сарадње са НАТО-
ом у 2016. години садржи активности 
и догађаје у организацији НАТО школе 
Оберамергау (NSO) у СР Њемачкој, НАТО 
школе за комуникације и информационе 
системе (NCISS) у Латини - Р. Италија, 
појединих команди и тијела НАТО-а и 
партнерских земаља, те одређени број 
активности - састанака на којима би пред
ставници МО и ОС БиХ могли учествова
ти. Листа садржи и планиране посјете 

Мобилних тренинг тимова (МТТ) НАТО-а 
који су тражени.

Листа активности сарадње у 2016. годи
ни се састојала од 140 активности, 191 
догађаја и 11 МТТ на којима је било пла
нирано учешће 235 припадника МО и ОС 
БиХ и Министарства безбједности БиХ. 
До новембра 2016. године реализована 
су 144 догађаја, што процентуелно изно
си 76%.

Индивидуални партнерски акциони 
план (Individual Partnership Action Plan 
- IPAP)

У Дому ОС БиХ у Сарајеву су у периоду 
од 19. до 20. октобра 2016. године од
ржане радне консултације делегације 
Главног штаба НАТО-а у Бриселу и 
Комисије за НАТО интеграциони про
цес БиХ, те представника министарста
ва и других институција БиХ,  у вези са 
имплементацијом IPAP БиХ за период 
септембар 2015 - 2016. године. Циљ 
консултација био је да се сагледа сте
пен реализације планираних акција и 
циљева у оквиру IPAP-а, као тренутно 
најзначајнијег механизма сарадње БиХ 
и НАТО-а у наведеном периоду, а на 

ПУТ БИХ ПРЕМА НАТО-у

Персонал / ПУТ БИХ ПРЕМА НАТО-у

- Курсеви ван земље ..............................162 
- Курсеви у земљи .................................. 999 
- Семинари ван земље ............................ 36 
- Семинари у земљи .............................. 108
- Конференције ван земље .....................62
- Конференције у земљи ............................7 
- Вјежбе ван земље ............................... 168 
- Остало ван земље (конгрес, зада
ци, та к ми чење, делегације, студијско 
путовање, обука и др.) ......................... .362 
- Остало у земљи .................................. 796.



36     Министарство одбране и Оружане снаге БиХ

основу којих ће на нивоу НАТО-а бити 
припремљена коначна процјена о напре
тку БиХ у овој области. БиХ је до сада 
успјешно реализовала три IPAP циклу
са. Током консултација изражено је обо
страно задовољство постигнутим резул
татима у области НАТО интеграциoног 
процеса БиХ у протеклом периоду, по
себно у дијелу испуњавања предусло
ва за активирање чланства БиХ у Акци
оном плану за чланство (MAP), затим 
рјешавањa вишкова нестабилне муниције 
и минско-експлозивних средстава у ОС 
БиХ, учешћa ОС БиХ у НАТО мисији под
ршке миру у ИР Авганистан и посматрач
ким мисијама УН-а у ДР Конгу и Малију, 
као и другиx аспекaтa IPAP-а БиХ. 

Косултацијама је претходио састанак 
представника НАТО-а, госп. Рока Косир
ника са представницима МО и ЗШ ОС 
БиХ. Састанак је одржан у МО БиХ 14. 
октобра 2016. године, током којег су раз
мотрена одбрамбена питања IPAP БиХ 
(одбрамбено планирање, уништавање 
нестабилне муниције и МЕС-а, OCC ак
тивности, питање инфраструкуре ОС БиХ 
и др).

Акциони план за чланство (Membership 
Action Plan - MAP)

Настављене су активности у вези 
са књижењем перспективних војних 
локација; у процесу рјешавања је 18 
локација, док су до сад укњижене 24 
локације, од укупно 57.

Билатерална сарадња у области 
одбране

Билатерална одбрамбена сарадња БиХ 
се на годишњем нивоу остварује са око 
30 земаља партнера. Годишњи планови 
билатерално-одбрамбене сарадње су 
оперативни програми рада између МО 
и ОС БиХ са једне стране, те министар
ства одбране и оружаних снага државе са 
којом се остварује сарадња у области од
бране са друге стране. Годишњим плано
вима су углавном обухваћене активности 
школовања, обуке, похађања семинара, 
размјена искустава, посјете, финансијска 
подршка значајним пројектима и 
иницијативама, донације и др.

За 2016. годину потписано је осамна
ест (18) планова билатералне одбрам
бене сарадње (САД, Велика Британија, 
Словенија, Шведска, Холандија, Србија, 

Македонија, Бугарска, Аустрија, Румунија, 
Норвешка, Њемачка, Грчка, Хрватска, Тур
ска, Црна Гора, Француска и Италија).

Мултилатерална и регионална 
сарадња у области одбране

МО и ОС БиХ настављају сарадњу са 
државама региje, учешћем у неколико 
регионалних иницијатива: Америчко-
јадранска повеља (А-5), Форум министа
ра одбране ЈИ Европе (SEDM), Форум 
начелника штабова балканских држа
ва (Б-9), Процес сарадње у ЈИ Европи 
(SEECP), Вијеће за регионалну сарадњу 
(RCC) и Балканске медицинске снаге 
(BMTF).

Војнодипломатски и војни представ-
ници

Војнодипломатски представници у 
БиХ (ВДП)

У БиХ је акредитовано укупно 30 
војнодипломатских представника, од 
тога 14 резидентних и 16 нерезидентних. 

Министарство одбране и Оружане сна
ге БиХ потписују планове сарадње са 
Асоцијацијом војнодипломатских пред
ставника на годишњем нивоу, а у задњем 
кварталу 2016. године реализоване су 
сљедеће активности са Асоцијацијом 
ВДП-а акредитованих у БиХ:

• посјета Асоцијације ВДП-а Команди 
подршке, 22. септембра 2016. године,

• посјета Асоцијације ВДП-а Бригади 
тактичке подршке, 4. октобра 2016. 
године,

• учешће ВДП-а на вјежби REGEX 16 и 
посјета 6. пбр, 27. октобра 2016. године,

• ˮОкругли сто Заједничког штаба ОС 
БиХ са Асоцијацијом ВДП-а ,ˮ 8. де
цембра 2016. године,

• божићни пријем код министра од
бране БиХ.

Војнодипломатски и војни представ-
ници БиХ у иностранству

На основу Закона о одбрани БиХ, а у 
складу са Основним правцима и приори
тетима за спровођење спољне политике 
БиХ, те у складу са интересима МО и ОС 
БиХ, Предсједништву БиХ предложено 
је укупно 20 позиција војнодипломатских 
и војних представника БиХ у иностран
ству. Закључно са 2. новембром 2016. 
године у војнодипломатске и војне пред
ставнике БиХ именовано је 14 профе
сионалних војних лица. У проступку је 
именовање два лица, а биће покренута 
процедура за попуну четири новоотво
рена војнодипломатска и војна представ
ништва.

Тренутно је попуњено 11 позиција:

• ВДП:  Р. Аустрија; Војни дио мисије 
БиХ при НАТО (Брисел, К. Белгија);  
Р. Србија; Р. Турска; САД.

• ВП:  НАТО – Брунсум К. Холандија; 
НАТО – Напуљ Р. Италија; НАТО 
- Оберамергау СР Њемачка; Цен
тар за безбједносну сарадњу – 
RACVIAC – Р. Хрватска; SHAPE 
Монс, Белгија;  НАТО - IMS Брисел, 
Белгија; технички секретар у НАТО 
К. Белгија.

У припреми за одлазак су три 
војнодипломатска и војна представни
ка на дужност у Војни дио мисије БиХ 
при НАТО у Бриселу (К. Белгија) и то: 
замјеник шефа Војног дијела Мисије 
БиХ при НАТО-у – Брисел/уједно ВДП 
за К. Белгију; штабни официр ВДМ БиХ 
при НАТО-у и официр за везу са НАТО 
SHAPE-ом у Монсу.  

У процесу именовања на Предсједништву 
БиХ су два војнодипломатска представ
ника за ВДП у Р. Хрватској и помоћника 
војног аташеа БиХ у САД-у, уједно за на
ционалног представника БиХ за питање 
сарадње са Националном гардом Мери
ленд.

Одлуком Предсједништва су успостављена 
четири ВДП и ВП: (СР Њемачка - Бер
лин); (Руска Федерација - Москва); Стална 
мисија БиХ при УН (САД - Њујорк);  Балкан
ске војномедицинске снаге (Македонија 
- Скопље), за које ће у наредном периоду 
бити покренута процедура одабира канди
дата за именовање.

Делегација Министарства одбране и Заједничког штаба Оружаних 
снага БиХ учествовала је 11. јануара 2017. године на екcпертним 

штабним разговорима у Команди заједничких снага НАТО-а у Напуљу. 

Састанку су присуствовали представници МО и ОС БиХ које је предво
дио бригадир Михајло Вујовић те представници Команде заједничких 
снага НАТО-а у Напуљу (JFC) које је предводио бригадни генерал 
Рајнхард Клос (Reinhard Kloss).  Теме о којима се разговарало односиле 
су се на тренутни статус сарадње са НАТО-ом, резултате реализације 
Листе активности у 2016. години као и на планове за 2017. годину. Такође, 
учесници састанка разговарали су и о упутама и смјерницама војне 
сарадње, учинцима Листе активности сарадње у периоду од 2007. до 
2016. године, мобилним тренинг тимовима, њиховом значају за БиХ, као 
и о учешћу ОС БиХ на међународним вјежбама.

Eкcпертни штабни разговори о војној сарадњи са НАТО-ом за 2017. годину

ПУТ БИХ ПРЕМА НАТО-у

Министар одбране Босне и Херцеговине 
Марина Пендеш, заједно са делегацијом 
МО и ОС БиХ, је 17. октобра 2016. годи
не учествовала на редовном годишњем 
састанку министара одбране у формату 
Министара одбране Југоисточне Европе 
(South East Europe Ministerial - SEDM) у 
Риму, Република Италија.
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Замјеник министра одбране за поли
тику и планове Сеад Јусић примио је 

8. децембра 2016. године у посјету НАТО 
тим из Брисела др Алберта Бина и др 
Надју Миланову. 

Повод посјете НАТО тима је сагледавање 
подршке коју НАТО може пружити МО БиХ 
у погледу имплементације Препорука од 
стране НАТО-а, исказаних у документу 
ˮСамопроцјена изградње интегритета .ˮ

Замјеник Јусић се захвалио представни
цима НАТО-а на свестраној подршци коју 
нам пружају у погледу изградње интегри
тета у одбрамбеном систему. Генерални 
инспектор МО БиХ бригадни генерал Енес 
Хусејновић и руководиоци организационих 
цјелина МО БиХ упознали су госте са тре
нутним стањем у погледу имплементације 
Препорука исказаних у наведеном доку
менту. Представници НАТО тима из Брисе
ла су оцијенили досадашњи рад МО БиХ у 
овој области веома успјешним, те изразили 

задовољство напретком МО БиХ од 2014. 
године у овој области. На крају састанка, 
договорен је начин даље сарадње, при 

чему су представници НАТО-а обећали до
датну помоћ и подршку МО БиХ у погледу 
изградње интегритета.

У организацији Министарства одбра
не БиХ у Дому Оружаних снага БиХ у 

Сарајеву 6. децембра 2016. године одржа
на је Годишња анализа имплементације 
Партнерских циљева сарадње БиХ и 
НАТО-а за период 1. јануар - 1. децембар 
2016. године из надлежности МО и ОС 
БиХ. 

Годишњој анализи присуствовали су ру
ководиоци организационих цјелина Ми
нистарства одбране БиХ, замјеник на
челника Заједничког штаба ОС БиХ за 
операције генерал-мајор Мирко Тепшић, 
командант Команде за подршку ОС 
БиХ генерал-мајор Хусеин Турсуновић, 
замјеник команданта Оперативне коман
де ОС БиХ бригадни генерал Мирсад 
Ахмић, генерални инспектор МО БиХ 
бригадни генерал Енес Хусејновић, на
челници управа ЗШ ОС БиХ и носиоци 
имплементације партнерских циљева са 
нивоа МО и ОС БиХ.

Анализа се односила на процјену степена 
имплементације двогодишњих партнер
ских циљева и израду што квалитетнијег 
извјештаја НАТО тиму из Брисела чија је 
посјета планирана у марту 2017. године.

Током анализе носиоци имплементације 
Партнерских циљева са нивоа МО и ОС 
БиХ презентовали су анализе према за
датом садржају, питањима и обрасцу који 
је припремио организатор ове анализе.

Посјета НАТО делегације из Брисела Министарству одбране БиХ

Одржана Годишња анализа имплементације Партнерских циљева 
сарадње БиХ и НАТО

У сједишту НАТО-а у Бриселу 6. сепетмбра 2016. године одржан 
је састанак генералног секретара НАТО-а Јенса Столтенбер

га и предсједавајућег Савјета министара БиХ Дениса Звиздића. 
Састанку су присуствовали шеф Мисије БиХ при НАТО Алмир 
Џуво и шеф Војног дијела Мисије при НАТО-у бригадир Алија 
Кожљак. 

Генерални секретар НАТО-а је изразио захвалност за допри
нос Босне и Херцеговине активностима и напорима НАТО-а, 
укључујући операцију ISAF и мисију ˮОдлучна подршка .ˮ Он је ис
казао задовољство до сада оствареним напретком, захвалио се 
за континуирано учешће ОС БиХ у операцијама подршке миру, те 
изразио наду да ће се позитивни тренд наставити и у наредном 
периоду. Овом приликом генерални секретар Столтенберг је ис
казао пуно разумијевање у вези техничких и административних 
питања књижења појединих војних локација те потврдио важност 
активирања Акционог плана за чланство БиХ у НАТО (MAP). 

Снажно партнерство између НАТО-а и Босне и Херцеговине

ПУТ БИХ ПРЕМА НАТО-у
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У организацији НАТО штаба Сарајево 
и Министарства одбране и Оружаних 

снага БиХ, од 19. до 22. септембра 2016. 
одржана је радионица ˮИзмјене и допуне 
правних прописа у области родне равно
правности у ОС БиХ .ˮ

Радионицу су водили чланови Координа
ционог одбора за имплементацију Акцио
ног плана за УН резолуцију 1325: секре
тар МО БиХ Мухамед Смајић, помоћник 
министра одбране за персонал Сеад 
Муратовић, начелник Управе за персо
нал ЗШ ОС БиХ бригадир Зоран Дуспара, 
контакт особа за родна питања МО БиХ 
Жељка Благовчанин, док је модератор 
радионице била мајор Асима Лихић, кон
такт особа за родна питања у ОС БиХ. 

У раду радионице, коју је отворила ко
мандант НАТО штаба у Сарајеву бригад
ни генерал Жизел М. Вилц, учествовали 
су сви чланови Координационог одбора, 
контакт лица за родна питања у коман
дама и јединицама ОС БиХ, као и сер
тификовани тренери за родна питања. 
Током радионице презентоване су теме 
из безбједности и родне равноправ
ности, узнемиравања на основу пола, 
дискриминације и њених облика, као и 
друге сродне теме. Ово је било нарочито 
корисно за даљи рад радних група које су 
формиране у циљу развоја Стандардних 
оперативних процедура (СОП) за области 
родне равноправности и родних питања 
ОС БиХ те измјене и допуне СОП-а за 
контакт особе за родна питања у ОС БиХ. 

Генерал Вилц је током свог обраћања 
изразила задовољство у вези рада на 
изради правних прописа у области род
не равноправности у ОС БиХ, при чему 

је  пренијела специфична искуства из 
ове области која је стекла током своје 
тридесетдвогодишње каријере. У име 
Министарства одбране и Оружаних снага 
БиХ, секретар Мухамед Смајић је рекао: 
ˮУважавајући важност имплементације 
Акционог плана за имплементацију 
резолуције 1325, припадници МО и ОС 
БиХ су током радионице извршили анали
зу подзаконских прописа, њихову функци
оналност и, сходно дискусијама, урадили 

приједлоге докумената који ће, у складу 
са интерним документима за доношење 
прописа у институцијама одбране, бити у 
даљем фокусу наше пажње.ˮ Он је израз
ио захвалност НАТО штабу у Сарајеву за 
подршку у реализацији радионице, а по
себно команданту Вилц за лични допри
нос, презентоване приједлоге и сугестије 
за унапређење рјешења у остваривању 
принципа родне равноправности, а тиме 
и људских права у цјелини. 

Радионица - Измјене и допуне правних прописа у области 
родне равноправности у ОС БиХ

Вишкови неперспективног и нестабил
ног наоружања, муниције и минско-

експлозивних средстава (НМиМЕС-а) већ 
дужи низ година представљају својеврсни 
баласт и потенцијалну опасност, како за 
припаднике ОС БиХ тако и за грађане 
БиХ па и шире регије, при том имајући у 
виду ризик од кријумчарења наоружања 
и МиМЕС-а. Интензивне активности које 
су Министарство одбране и Оружане 
снаге БиХ заједно сa међународним пар
тнерима подузимале претходних година 
настављају се и данас, а остварени ре
зултати указују на већи интензитет него у 
претходном периоду. 

Уложени су огромни напори како би се 
процес рјешавања вишкова и неперспек
тивног наоружања и МиМЕС-а убрзао. 
Настављена је интензивна сарадња 
са међународним организацијама и 
институцијама, прије свега ЕУФОР-ом и 
НАТО штабом у Сарајеву, као и Мисијом 
ОЕБС-а у БиХ, УНДП-ем те амбасада
ма САД-а, Швајцарске, Шведске, Нор
вешке, Аустрије, Велике Британије и СР 

Рјешавање вишкова наоружања, муниције и МЕС-а у 2016. години

ПУТ БИХ ПРЕМА НАТО-у / Вишкови науружања
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Њемачке и других земаља које својим 
донаторским средствима помажу у 
реализацији овог процеса. Све то указује 
на одлучност свих актера у процесу да 
се започете активности заврше у што је 
могуће краћем року. Иако постоји много 
изазова и комплексних активности, МО 
и ОС БиХ улажу много напора у њиховој 
реализацији, при томе водећи рачуна  о 
безбједносном фактору који је увијек на 
првом мјесту. 

Министарство одбране  и Оружане снаге  
БиХ су током 2016. године биле усредо
точене на наставак реализације процеса 
уништавања муниције у војним капаци
тетима те вршењу 100%-них инспекција 
на локацијама складиштења муниције и 
МЕС-а. 

Планом операција са МиМЕС-ом за 
2016. годину је планирано да се  униш
ти 2 746 тона муниције, од чега у војним 
капацитетима 2 200 тона, а у цивилним 
капацитетима 546 тона. У војним капа
цитетима ˮРзОиУ МиМЕС“ Добој и по
лигону ˮГламочˮ уништено је око 1 540 
тона муниције, а у цивилним капаците
тима, уз подршку УНДП-а, уништено је 
око 36,6 тона ракета, што говори да је до 
краја 2016. године уништено око 1 577 
тона муниције. Када се томе дода да је 
уз помоћ Амбасаде САД-а реализована 
донација око 565 тона муниције влади 
Ирака, као допринос БиХ међународној 
коалицији у борби против тероризма, те 
да је у цивилне капацитете предузећа 
„Sprewerk“ Госпић у Републици Хрватској, 
кроз пројекат УНДП-а, транспортовано и 
уништено око 153 тоне муниције пуњене 
бијелим фосфором, евидентан је на
предак у релизацији плана операција са 
МиМЕС-ом за 2016.

У циљу цјеловитог и свеобухватног при
ступа рјешавању вишкова муниције и 
МЕС-а, настављено је са интензивним 
активностима и остварен је напредак на 
утврђивању квантитативног и квалита
тивног стања муниције на локацијама ОС 
БиХ (тзв. 100%-тне инспекције). У 2016. 
години је извршена инспекција 5 449 
тона муниције или 34 951 464 различитих 
врста и комада муниције и МЕС-а, што 

указује на даљњи напредак у овој обла
сти. Побољшани су и резултати циљаног 
КТП-а авио-муниције која се испаљује 
из летјелица, а који су извршили при
падници ЕОД Air Force тима Уједињеног 
Краљевства током августа и септембра 
2016. године на три локације ОС БиХ у 
количини од око 264 тоне. Ангажовање 
„UK Air Force“ тима је реализовано по
средством ЕУФОР-а, обзиром да ОС БиХ 
не располажу са обученим људством за 
КТП-ове врсте муниције. Инспекције су 
током године вршене на укупно десет 
локација и то: Габела, Дужи, Бачевићи, 
Крчмарице, Блажуј, Козловац, Кула, Кру
па, Рудо и Блажуј.      

Поред 35 инспектора за вршење кон
тролно-техничких прегледа (КТП), у 2016. 
години се наставило са реализацијом 
нових обука додатног броја инспекто
ра, као и дообука ЕОД техничара те 
курсева у „РзОиУ МиМЕС“ Добој у вези 
делаборације МиМЕС-а, чиме сe стварају 
услови за несметану даљњу реализацију 
активности на делаборацији муниције у 
властитим капацитетима. 

Паралелно са 100%-ним инспекцијама, 
наставили смо и са вршењем испитивања 
хемијске стабилности барута, коришћењем 

мобилних комплета опреме донираних од 
стране Р. Аустрије. У досадашњем раду 
на испитивању барута је извршена ана
лиза узорака око 450 серија барута те 
су до сада одређене категорије за 185 
узорака. На основу резултата тестирања 
барута добијени су подаци о нестабил
ним серијама муниције те стабилним 
серијама муниције за период од двије или 
четири године. 

Тиме смо добили поузданије податке о 
стању тестиране муниције у односу на по
датке добијене само визуелним увидом у 
стање истих, те учинили даљи напредак 
ка жељеном циљу, односно комплетно 
успостављеном процесу управљања жи
вотним циклусом муниције. Утврђивањем 
тачног броја и стања свих количина 
перспективног, али и неперспективног 
наоружања, муниције и МЕС-а може
мо допринијети коначном рјешењу овог 
важног логистичког и безбједносног 
питања како за Оружане снаге БиХ тако 
и за локалне заједнице и грађане БиХ. 
Са извршењем овог важног задатка од
лучно и интензивно настављамо и у 2017. 
години, што ће представљати један од 
најважнијих приоритета нашег рада и у 
будућности.

Вишкови науружања
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Велика пажња се поклања питању 
рјешавања наоружања, муниције и 

минско-експлозивних средства (НМи
МЕС), што доказује и чињеница да је у 
кратком временском периоду у 2016. 
години одржана 13. и 14. сједница Стра
тешког комитета за наоружање, муницију 
и МЕС. 

Развојни програм Уједињених нација 
(УНДП) је 29. септембра 2016. године 
био домаћин 13. сједнице Стратешког 
комитета којом је предјседавала мини
стар одбране БиХ Марина Пендеш, док 
је замјеник министра одбране БиХ за 
ресурсе Борис Јеринић предсједавао 14. 
сједницом Стратешког комитета, оджаној 
5. децембра 2016. године, у организацији 
Мисије ОЕБС-а у Босни и Херцеговини.

Четрнаестој сједници Стратешког коми
тета, поред замјеника Јеринића и шефа 
Мисије ОЕБС-а, уједно и домаћина овог 
састанка, Њ.Е амбасадора Џонатана 
Мура, присуствовали су представни
ци Заједничког штаба Оружаних снага 
БиХ, међу којима замјеник начелника 
Заједничког штаба генерал-мајор Сенад 
Машовић, стални чланови комитета из 
међународних организација: ОЕБС-а, 
Канцеларије специјалног представника 
Европске уније у БиХ, Развојног програ

ма Уједињених нација (UNDP), НАТО-а, 
ЕУФОР-а, амбасада Сједињених Аме
ричких Држава, Швајцарске, Републи
ке Аустрије, Краљевине Шведске, као 
и прикључени чланови овом комите
ту, представници амбасада Велике 
Британије и Савезне Републике Њемачке.              

Замјеник министра одбране БиХ Борис 
Јеринић исказао је захвалност Мисији 
ОЕБС-а у БиХ, као и свим релевантним 
учесницима процеса рјешавања пред

метних вишкова те исказао задовољство 
прикључењем нових чланова овом про
цесу, амбасадама УК и СР Њемачкe. 
Након уводног излагања, предстaвљени 
су резултати рада током 2016. године, 
имплементација пројеката EXPLODE и 
SECUP, као и планови рјешавања вишко
ва наоружања за наредни период. 

Њ.Е. амбасадор Мур истакао је опред-
јељење Мисије ОЕБС-а у БиХ за на
ставак пројекта SECUP кроз покретање 
имплементације пројекта SAFE-UP, у 
циљу повећања степена безбједности и 
цивилног становништва и војног персо
нала на локацијама складишта у БиХ. 

Амбасадор Мур је навео да ће се побољ-
шањем безбједносне инфраструктуре у 
складиштима муниције и наоружања у 
БиХ, које је у складу са међународним 
стандардима, допринијети већем степену 
опште безбједности у БиХ. 

На крају сједнице, чланови Комитета су 
усагласили ставове по питању потре
бе коришћења капацитета намјенске 
индустрије у процесу рјешавања виш
кова наоружања, муниције и МЕС-а као 
и тјешње сарадње са локалним заједн-
ицама у циљу превентивног дјелов ања.

Стратешки комитет за наоружање, муницију и МЕС

БиХ служи као позитиван примјер другим државама у побољшању безбједности складишта 
наоружања и муниције

Церемонијом примопредаје пројекта 
за побољшање безбједности на 

локацијама складишта оружја и муниције 
у БиХ (SECUP) између Министарства од
бране БиХ и Мисије ОЕБС-а у БиХ, која 
је одржана у Дому Оружаних снага БиХ 
26.01.2017. године, Министарство одбра
не БиХ је званично преузело на даљу 
употребу пројекат SECUP са свим својим 
резултатима и достигнућима.

Церемонији примопредаје, поред ми
нистра одбране БиХ Марине Пендеш и 
шефа Мисије ОЕБС-а у БиХ Њ.Е. амба
садора Џонатана Мура који су званично 
извршили примопредају пројекта SECUP, 

Примопредаја пројекта SECUP

Вишкови науружања
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присуствовали су и замјеник министра 
одбране БиХ Сеад Јусић, командант 
ЕУФОР-а генерал-мајор Фридрих Шре
тер, велики број представника амбаса
да у БиХ – донатора пројекта SECUP у 
БиХ, генерала Оружаних снага БиХ те 
војнодипломатског кора у БиХ. 

Реализацијом пројекта SECUP , који је од 
октобра 2013. године до децембра 2016. 
године имплементирала Мисија ОЕБС-а 
у БиХ у сарадњи са МО БиХ, ЕУФОР-ом, 
Развојним програмом Уједињених нација 
(УНДП) у укупној вриједности око 1,53 ми
лиона евра, на складишним локацијама 
наоружања: „ТБТ” Високо и „Рабић” Дер
вента и муниције „Кула” Мркоњић Град и 
„Крупа” Хаџићи, уграђена је савремена 
опрема за надзор и побољшана је инфра
структура на локацијама и у објектима у 
којима се складиште материјална сред
ства, при томе примјењујући савремене 
стандарде у оквиру управљања животним 
циклусом НМиМЕС-а (систем видео-над
зора, безбједносне ограде, улазне капије, 
знакови упозорења и изградња уличне 
расвјете). Како још увијек постоји потреба 

за унапређењем безбједности складиш
та, пројекат SECUP ће бити настављен и 
у наредном периоду кроз имплементацију 
пројекта SAFE-UP у циљу унапређења 
безбједности у складиштима, као и 
безбједности у облику заштите од пожара 
и побољшања противпожарних капаци
тета на свим перспективним локацијама 
и централној лабораторији за муницију 
(ТРОМ – Добој). 

Министар Пендеш је изразила захвал
ност, прије свега Мисији ОЕБС-а у БиХ 
те земљама донаторима, међу којима су 
Швајцарска, Њемачка, Норвешка, Вели
ка Британија, Турска, Данска, Чешка и 
Лихтенштајн и њиховим представници
ма на помоћи коју су нам пружили да се 
пројекат SECUP БиХ успјешно реализује, 
те је исказала увјерење да ће пројекат 
SAFE-UP бити једнако успјешан као 
пројекат SECUP БиХ. 

„Министарство одбране и Оружане 
снаге ће се на најбољи начин одужити 
тиме што ће савјесно управљати опре
мом која нам је повјерена, стварајући 

претпоставке да у будућности радимо 
самостално или у сарадњи са партне
рима на побољшању безбједности и на 
другим локацијама складишта оружја и 
муниције Оружаних снага БиХ. Оваквом 
одговорношћу јасно дајемо до знања да 
Босна и Херцеговина поштује утврђене 
принципе безбједности, развија сарадњу 
и служи као позитиван примјер другим 
државама које имају потребу побољшати 
безбједност својих складишта”, истакла 
је министар Пендеш. 

Шеф Мисије ОЕБС-а у БиХ, Њ.Е. ам
басадор Мур је нагласио да је „успјех 
пројекта SECUP постигнут заједничким 
радом међународне заједнице и Мини
старства одбране БиХ“, чиме је одао 
признање доприносу партнера у његовој 
имплементацији. Амбасадор Мур је на 
крају свога обраћања нагласио да су сви 
циљеви пројекта SECUP испуњени те 
да ће се наставити са новим пројектима 
у циљу испуњења основног циља, а то 
је ˮбезбједност свих грађана Босне и 
Херцеговине .ˮ

Церемонија примопредаје опреме коју 
је донирала Европскa унијa (ЕУ) Ми

нистарству одбране Босне и Херцеговине 
у вриједности 468 180 долара, уприличе
на је 19. децембра 2016. године у Висо
ком, у складишу оружја Оружаних снага 
Босне и Херцеговине.

Церемонији примопредаје присуствова
ли су представници Министарства одбра
не и Оружаних снага БиХ,  Делегације ЕУ 
у БиХ и Развојног програма Уједињених 
нација у БиХ.   

Европска унија је донирала безбједносну 
опрему за два војна складиша ”Рабић” Дер
вента и “Теуфик Буза Туфо” Високо, као дио 
ЕУ подршке SEESAC-овим активностима 
за разоружање и контролу наоружања у 
југоисточној Европи кроз EUSAC пројекат. 
Донација је дио EUSAC-ове компоненте 
1, којој је циљ унапређење безбједности 

инфраструктуре и управљање залиха
ма на локацијама складиштења конвен
ционалног наоружања и муниције. ЕУ је 

обезбиједила подршку за ове активности 
Одлуком Савјета ЕУ 2013/730/CFSP у из
носу до 5 127 650 евра. 

Замјеник министра одбране БиХ за политику 
и планове Сеад Јусић присуствовао је 28. 

септембра 2016. године у Амбасади Савезне Ре
публике Њемачке церемонији потписивања Уго
вора о додјели средстава за пројекат Развојног 
програма Уједнињених нација EXPLODE+ (Urgent 
Action on Ammunition Destruction in Bosnia and 
Herzegovina).

Амбасадорица Савезне Републике Њемачке 
Кристин Хохман и резидентна представница 
УНДП-а у Босни и Херцеговини Сизин Синаноглу 
потписале су Уговор о додјели средстава Вла
де СР Њемачке за пројекат УНДП-а EXPLODE+ 
(Urgent Action on Ammunition Destruction in Bosnia 
and Herzegovina) у износу од 100 000 евра.

Средства ће послужити за уништавање око 1 000 
000 муниције ручног наоружања и преко 20 000 
артиљеријске муниције која је највећим дијелом 
несигурна.

Европска унија донирала безбједносну опрему Министарству одбране БиХ

Подршка СР Њемачке и УНДП-а уништавању вишка муниције у БиХ

Вишкови науружања
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У Дому Оружаних снага Босне и Херце
говине 16. јуна 2016. године уприличен 

је ифтар за припаднике МО БиХ и ОС БиХ, 
представнике Исламске заједнице у БиХ, 
те многобројне представнике војног, ди
пломатског, академског и политичког живо
та у БиХ. Домаћин овог ифтара је био војни 
муфтија Хадис-еф. Пашалић, уз подршку 
и покровитељство Министарства одбране 
БиХ. 

Након акшам-намаза и вечере, ифтарску 
и јемек-дову проучио је бивши pеису-л-
улема ИЗ у БиХ др Мустафа-еф. Церић, 
а потом се присутнима обратио војни 
муфтија Хадис-еф. Пашалић. У свом 
обраћању војни муфтија је још једном све 

присутне подсјетио како организовање иф
тара на свим локацијама, па тако и у Дому 
ОС БиХ, представља веома важан догађај 
за муслимане у систему одбране. 

Своју надахнуту поруку упутио је и замјеник 
реису-л-улеме Исламске заједнице у БиХ, 
Хусеин-еф. Смајић, који је указао на важ
ност институције поста у животу муслима
на и да је то, сходно куранском тексту, не
што што у својој традицији и пракси дијеле и 
друге монотеистичке религије. ˮ Све нас то ,ˮ 
како је нагласио замјеник Реису-л-улеме, 
ˮподсјећа и на важност суживота и лијепог 
међусобног односа којег босанскохерцего
вачки простор баштини стољећима. Само 
на односу међусобног уважавања разли
ка, које су квалитет једног друштва, овај 
простор има своју шансу и може опстати ,ˮ 
поручио је замјеник реису-л-улеме Хусеин-
еф. Смајић.

Поводом обиљежавања Нове 1438. 
хиџретске године, војни имами са 

војним муфтијом Хадис-еф. Пашалићем 
на челу, реализовали су неколико 
значајних активности у војним месџидима 
Оружаних снага БиХ. Након што су одржа
не пригодне тематске хутбе посвећене 
значајним порукама хиџре, предавањима 
на неколико локација скренута је додатна 
пажња на овај веома значајан догађај у 
историји ислама. 

Централни програм реализован је 6. окто
бра 2016. године у касарни ‘’Травник’’ гдје 
су у присуству великог броја припадника 
ОС БиХ, војни имами извели пригодан 
програм, учећи Кур’ан Часни, изводећи 
илахије и читајући текстове о хиџри и 

њеним порукама. Као гост-предавач, 
проф. др Алмир Фатић, професор на 
Факултету исламских наука у Сарајеву, 
указао је на многа важна значења Хиџре 
те да је муслиманима обавеза да живе 
у миру и пријатељству са свим људима. 
Честитајући свим присутним наступајућу 

Нову хиџретску годину, Војни муфтија је 
подсјетио на универзалне поруке овог 
догађаја и скренуо пажњу на устрајност 
у извршавању прописаних дужности и 
чувања јединиства босанскохерцего
вачких муслимана и њихове Исламске 
заједнице.

Значајни датуми у календару Ис
ламске заједнице у БиХ и њихово 

обиљежавање спадају у важне активности 
Канцеларије војног муфтије. Тако су и ове 
године на примјерен начин обиљежене 
рамазанске и бајрамске активности, Дан 
џамија, Нова 1438. хиџретска година, те 
други мубарек дани и ноћи. Сви ови да
туми обиљежавали су се и на локацијама 

Оружаних снага БиХ уз учешће припадни
ка Министарства одбране и Оружаних сна
га БиХ. Вриједно је споменути да су овим 
поводом организована бројна предавања 
и трибине за муслимане у структури од
бране БиХ. У овој врсти едукације, по
ред војног муфтије и упосленика Војног 
муфтијства, учествовали су еминентни 
предавачи из Исламске заједнице у БиХ.

Ифтар војног муфтије у Дому Оружаних снага Босне и Херцеговине

Обиљежавање Нове 1438. хиџретске године у Војном муфтијству

Обљежавање значајних датума у календару 
Исламске заједнице у БиХ

У сарадњи са Канцеларијом главног имама ОС БиХ, Канцеларија 
војног муфтије је пратила реализацију Годишњег плана 

рада, како би се на адекватан начин пружила потребна под
ршка вјерницима у разним приликама и околностима које су то 

захтијевале. С тим у вези, војни имами су предано муслима
не предводили у дневним и седмичним обредима настојећи 
унаприједити властиту и заједничку духовност. Током године на 
квалитетан начин укључили су се у припрему и реализацију ак
тивности: ˮ Ајватовица 2016. ,ˮ ˮ Марш мираˮ и ˮ Колективна џеназаˮ 
у Поточарима, те по први пут учествовали у организацији 
вјерског програма и џума-намаза на Кушлат џамији, најстаријој 
војној џамији у Босни и Херцеговини. Организацијом вјерског 
програма у оквиру манифестације ˮОдбрана БиХ - Игман 
2016. ,ˮ Канцеларија војног муфтије, као носилац овог дијела 
програма, указао је на важност чувања мира и слободе људи 
као најважнијих вриједности у животу људи. Свој допринос 
Канцеларија војног муфтије пружила је и у обиљежавању Дана 
Армије Републике Босне и Херцеговине, организујући приго
дан вјерски програм на шехидском мезарју ˮКовачи .ˮ Мусли
мани из Министарства одбране и Оружаних снага БиХ и ове су 
године уз подршку Министарства одбране БиХ путовали на хаџ, 
употпуњујући пету темељну исламску дужност.

Обредне активности и учешће у војним и културним церемонијама

Вjерске активности МО и ОС БиХ

Канцеларија војног муфтије је у 2016. 
години реализовала низ активности на 
локацијама Оружаних снага БиХ, у циљу 
вођења цјеловите бриге за муслимане, 
припаднике Министарства одбране и 
Оружаних снага Босне и Херцеговине. 
Пружајући потребну духовну подршку, 
Канцеларија војног муфтије настоји дa 
муслимане у систему одбране БиХ сва
кодневно подстакнe на извршавање 
планираних задатака на најквалитетнији 
могући начин. 
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Централна свечаност на нивоу Мини
старства одбране и Оружаних снага 

БиХ, поводом обиљежавања Мевлуда 
- рођење посланика Мухамеда, одржана 
је 15. децембра 2016. године у касарни  7. 
муслиманске бригаде  у Зеници. 

Централном програму присуствовали су 
реису-л-улема Исламске заједнице у БиХ  
Хусеин еф. Кавазовић, замјеник министра 
одбране БиХ Сеад Јусић, војни муфтија Ха
дис еф. Пашалић, генерали Оружаних снага 
БиХ на челу са генерал-мајором Хусеином 
Турсуновићем, главни имам Меџлиса ИЗ-е, 
Зеница, Јакуб еф. Салкић, те  бројни при
падници Министарства одбране и Оружа
них снага Босне и Херцеговине.

Програму су присуствовали и кандидати 
на обуци за војнике Оружаних снага БиХ 
за које је овом приликом проучена дова и 
исказане ријечи добродошлице у Оружане 

снаге БиХ. Лијепе и надахнуте поруке из 
Мевлуда, илахија и рецитала о Божијем по
сланику Мухамеду, присутни су имали при
лику чути у интерпретацији хора “Рејјан” из 
Сарајева и војних имама у Оружаним сна
гама БиХ.

У пригодном предавању, које је присут
ним у месџиду касарне у Зеници одржао 
Зијад еф. Љеваковић из Ријасета Ислам
ске заједнице у Босни и Херцеговини, на
глашена је вриједност посланичке мисије 
Мухамеда а.с. цијелом човјечанству, са по
себним акцентом на заштиту вриједности 
вјере, живота, иметка, части и достојанства.

У мевлудској поруци припадницима Ми
нистарства одбране и Оружаних снага 
БиХ, коју је упутио реису-л-улема ИЗ-е 
у БиХ Хусеин еф. Кавазовић, истакнут 
је значај служења домовини, потреба за 
његовањем духовне компоненте у човјеку, 

али и важност примјене посланикове прак
се у нашем обредословљу, породици, у на
шим међусобним односима, сусједству и у 
широј друштвеној заједници.

Уз честитке и добре жеље, реису-л-улема 
Кавазовић је поручио да је јако важно да 
увијек испред себе имамо лице послани
ка, да устрајемо у настојању да личимо на 
нашег посланика и да увијек и ми и наше 
друштво, наша породица и пријатељи буду 
у миру и добру.

У касарни 7. муслиманске бригаде у Зеници приређен Централни 
мевлудски програм у ОС БиХ

Традиционални пријем поводом обиљежавања православног 
Божића одржан је 13. јануара 2016. године у касарни ˮКозараˮ 

у Бањaлуци. Домаћин догађаја био је замјеник министра одбране 
БиХ Борис Јеринић.

Свечаности су присуствовали члан Предсједништва БиХ Младен 
Иванић, предсједник Републике Српске Милорад Додик, парла
ментарни војни повјереник Бошко Шиљеговић, замјеник начел
ника ЗШ ОС БиХ за операције генерал-мајор Мирко Тепшић, ге
нерали ОС БиХ, представници Заједничког штаба и Оперативне 
команде ОС БиХ те министри у Влади РС Миленко Савановић и 
Драган Лукач. Такође, пријему су присуствовали и представници 
других команди и јединица ОС БиХ, командант ЕУФОР-а те војни 
аташеи из неколико земаља.

Свету архијерејску литургију у православној капели касарне 
ˮКозараˮ служио је Његово преосвештенство епископ бихаћко-
петровачки Атанасије.

Најљепше жеље свим присутним у својству домаћина поводом 
обиљежавања православног Божића упутио је замјеник мини
стра одбране Борис Јеринић уз традиционални божићни поздрав 
ˮМир Божији, Христос се роди”.

Пригодним ријечима, уз честитке поводом Божића, присутнима 
су се обратили и члан Предсједништва БиХ Младен Иванић и 

предсједник Републике Српске Милорад Додик, истакавши значај 
и улогу Оружаних снага БиХ, као и значајно мјесто које у њима 
имају припадници из реда српског народа.

Божићни пријем

Међународна конференција руководилаца вјерске службе у војсци, 
одржана је 30. јануара 2017. године, а традиционално је организује 

Команда НАТО-а у сарадњи са земљом домаћином, ове године Мини
старством одбране Велике Британије.

Кроз презентацију предавача и учесника биле су обрађене теме: 
ˮРелигија у сфери јавног живота – Улога и функција војске .ˮ У раду 
конференције учествовала су 82 представника вјерске службе у војсци 
из 31 државе свијета, а у име Министарства одбране Босне и Херце
говине присуствовали  су настојатељ Канцеларије православног ду
шебрижништва, протојереј Милорад Милинковић те савјетник војног 
муфтије Мухамед Окић и савјетник војног бискупа дон Јосип Тадић.

Током боравка у Великој Британији, делегација Министарства одбра
не БиХ искористила је прилику да са припадницима вјерске службе у 
војскама других земаља размијени своја досадашња искуства у оквиру 
задате теме, али и да прикупи нова сазнања корисна за дјеловање у 
будућем раду. 

Учешће делегације Министарства одбране Босне и Херцеговине на
28. Међународној конференцији руководилаца вјерске службе у војсци

Вjерске активности МО и ОС БиХ
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Православно душебрижништво је у 
оквиру својих духовних активности 

и у току 2016. године организовало више 
поклоничких путовања за православне 
припаднике МО и ОС БиХ. У годинама 
јубилеја Првог свјетског рата организује 
се посјета највећих стратишта Краљевске 
српске војске, која је донијела слободу на
родима и областима будуће Краљевине 
Срба, Хрвата и Словенаца на острву Крф 
и у граду Солуну. Од самог оснивања 
православне вјерске службе у одбрам
беним структурама БиХ, неизоставна су 
поклоњења светињама Свете Горе, гдје 
се налази и најзначајнији српски мана
стир у историји – свети манастир Хилан
дар, који је ове године посјетила једна 
група поклоника. Организована су и по

клоничка путовања у светиње на канон
ском простору Српске православне цркве: 
манастири Крка, Рмањ, Острог, Ковиљ, 
манастири Фрушке Горе и ваљевског 
краја. Суштина поклоничких путовања, 
осим поклоњења светињама које се 

посјећују, јесте у напајању на изворима 
аутентичне православне духовности код 
њених најзначајнијих чувара и носилаца, 
православних монаха и монахиња, те у 
примјени узвишених духовних начела у 
свакодневном животу хришћана.

У фебруару 2016. одржана је Међуна-
родна конференција шефова вјерских 

служби у војсци у Љубљани, Република 
Словенија, у којој су учествовали и пред
ставници вјерских служби у МО и ОС 
БиХ, међу којима је био и настојатељ 
Kанцеларије православног душебриж
ништва, протојереј Милорад Милинковић. 
Трећа међународна конференција 
православних војних свештеника, у 
организацији Православног ординаријата 
Војске Пољске, одржана је у Варшави, 
Република Пољска, у периоду од 17. до 
21. октобра 2016. године. Са благосло
вом и упутствима Његовог преосвеш
тенства Епископа бихаћко-петровачког 
Атанасија, представника Српске право
славне цркве при Министарству од
бране и Оружаним снагама БиХ, у раду 
Конференције учествовала је делегација 
Православног душебрижништва у МО 
и ОС БиХ, коју су чинили протојереј 
Милорад Милинковић, настојатељ 
Канцеларије и Мирослав Тодоровић, 
стручни савјетник. Као домаћин, све госте 
поздравио је Његово преосвештенство 
епископ г. Георгије (Панковски), право
славни ординариј Војске Пољске, који је 
у току конференције показао родитељску 
љубав и бригу и уистину аврамовско 
гостољубље. Тема конференције била је 

„Проблем миграције и рад војних капе
лана“. На поменуту тему предавања су 
држали и пречасни оци из Православног 
ординаријата Војске Пољске из угла ду
ховно-пастирске службе, али и представ
ници пољске пограничне страже из свог 
домена. 

Домаћини су учесницима омогућили и 
поклоњење светињама Пољске право
славне цркве у Бјалистокско-гдањској 
и Супраској епархији и на Светој гори 
Грабарка. У манастиру Благовјештења у 
Супраслу, на гробу трагично настрада
лог православног пољског ординарија 
генерала дивизије архиепископа др Ми
рона (Ходаковског), служен је и помен. У 

склопу представљања домаћина, учес
ници конференције обишли су и комплекс 
посвећен погинулим припадницима 
Војске Пољске у мисијама изван граница 
Пољске, гдје су положени вијенци.

Посљедњег радног дана конференције, 
као круна сабрања, служена је света 
архијерејска Литургија, након које је упри
личена и аудијенција код Његовог бла
женства митрополита варшавског и све 
Пољске г. Саве. 

Трећа међународна конференција право
славних војних свештеника окупила је 
представнике тринаест земаља са 35 
учесника.

Поклоничка путовања

Учешће у међународним конференцијама

Вjерске активности МО и ОС БиХ

У касарнама ОС БиХ, гдје се налазе православне капеле, 
обиљежени су празници небеских покровитеља 

богослужбених здања: Светог великомученика Прокопија у 
касарни ˮДубравеˮ код Тузле, Светих мученика јасеновачких 
у касарни ˮКозараˮ у Бањалуци, Светог великомученика 
Димитрија у касарни ˮВојвода Радомир Путникˮ у Добоју и 
Светог великомученика Георгија у касарни ˮБожан Шимовићˮ у 
Чапљини.

Те су изузетне прилике послужиле да се покаже сарадња и 
духовно заједништво и са свештеницима који су изван војних 
структура, а који су учествовали у молитвеној прослави крсних 
слава на војним локацијама. Након светих литургија и резања 
славског колача, славље је настављено уз традиционални 
свечани славски ручак.

Прослава крсних слава
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Петнаести молитвени поход за домови
ну вјерника Врхбосанске надбискупије и 
Тринаесто ходочашће на Бобовац като
лика припадника Министарства одбране, 
Оружаних снага БиХ и полицијских снага 
прослављени су 22. октобра 2016. године, 
на остацима краљевског града Бобовца, 
недалеко од познатог фрањевачког само
стана и жупе Краљева Сутјеска. 

Свечано еухаристијско славље на Бо
бовцу предводио је кардинал Винко 
Пуљић у заједништву са војним бискупом 
у БиХ монс. Томом Вукшићем и војним 
бискупом у РХ монс. Јуром Богданом уз 
концелебрацију војних капелана из Босне 
и Херцеговине, а придружила су им се чет

ворица капелана из Републике Хрватске те 
војни капелан фра Вито Мухич из Словен
ског војног викаријата, као и свештеници из 
разних дијелова Босне и Херцеговине. На 
светој миси учествовали су и представни
ци разних нивоа власти на челу са чланом 
Предсједништва БиХ Драганом Човићем, 
министром одбране БиХ Марином Пен
деш, начелником Заједничкога штаба ОС 
БиХ генерал-пуковником Антом Јелечем, 
предсједником Федерације Маринком Ча
варом, замјеницом предсједавајућег Пред
ставничког дома Парламентарне скупшти
не БиХ Борјаном Кришто и другима. 

Придружило им се и неколико официра 
ОС РХ, које је предводио војни аташе, бри

гадир Божо Вукасовић те пуковник Жарко 
Хенигман, војни аташе Р. Словеније. И 
овај пут на Бобовац је дошла историјска 
Хајдучка дружина Мијата Томића из То
миславграда као и ходочасници које је 
организовала заједница жена ˮКраљица 
Катарина Косача ,ˮ удружење ˮТроплетˮ и 
друга удружења.

Молитвени поход Бобовцу покренуо је 
кардинал Пуљић у знак сјећања на дан 
смрти босанске краљице Катарине Коса
че 25. октобра  1478. године, са циљем 
уједињења у молитви за личне потребе, 
властити народ и државу Босну и Херце
говину, али и за све људе и народе који у 
њој живе. 

Молитвени поход на Бобовац

У маријанском светишту у Марији Би
стрици 2. октобра 2016. године од

ржано је 24. војно-полицијско ходочашће 
у којем су традиционално учествовали 
припадници Министарствa одбране БиХ 
и Оружаних снага БиХ. Уз војног бискупа 

монс. Тому Вукшића, ходочаснике из МО и 
ОС БиХ предводио је главни капелан ЗШ 
ОС БиХ дон Жељко Чутурић, а командант 
јединице ходочасника био је бригадир Вла
до Блажановић.  Организатор ходочашћа 
био је Војни ординаријат у Републици 

Хрватској, а ходочашћу су се прикључили 
и представници војних ординаријата  Репу
блике Словеније и Републике Словачке. У 
програму су учествовали и Оркестар Ору
жаних снага Републике Хрватске и клапа 
Хрватске ратне морнарице ˮСвети Јурај .ˮ

Ходочашће у Марију Бистрицу

Вjерске активности МО и ОС БиХ
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Да су Оружане  снаге  Босне и Херцего
вине институција једнаких могућности  

потврђују и два брата близанца из 
Сарајева, каплари Емир и Нермин Сиро
вина, припадници Чете за обезбјеђење и 
интервенције Вода за интервенције. 

Своју прилику препознали су у Оружаним 
снагама БиХ, те су се за војнички позив 
заједно пријавили 2008. године. 

Приликом пријема није им било тешко 
задовољити критерије тестирања неоп
ходне за пријем у војну службу. 

ˮУ то вријеме смо тренирали кошарку, 
а и радили смо појачане тренинге прије 
тестирања. Војнички живот нам није био 
непознат, будући да је и наш отац био при 
војсци.ˮ  

Након завршене основне обуке 
распоређени су у исту јединицу, а и да
нас, на њихово велико задовољство, 
војничке обавезе обављају заједно јер су 
јако повезани и велика су подршка један 
другоме. 

ˮКолеге нас подржавају у раду и увијек 
смо сложни. Трудимо се да побољшамо 
међуљудске односе у јединици и дамо 
свој максимум у вршењу својих војничких 
дужности. Понекад имамо различите за
датке, што нам не смета, јер смо првен
ствено професиналци и врло озбиљно се 
одосимо према послу којим се бавимо.ˮ

Оно што браћа Сировина цијене су 
могућности које им Оружане снаге БиХ 
пружају, а које се односе на школовање 
и обуку као и могућност напредовања у 
војничкој каријери. Поред војничких оба
веза и професионалног усавршавања, 
они су своје слободно вријеме искористи
ли и улагали у будућност тако да су завр
шили Едукацијски факултет студијског 
програма Специјалних намјена, а по
ред тога увијек пронађу времена и за 
рекреацију и спорт.   

Поводoм обиљежавања католичког 
Божића у Дому Оружаних снага Босне 

и Херцеговине 13. децембра 2016. године 
уприличен је традиционални божићни 
концерт и пријем, чији је домаћин била 
министар одбране БиХ Марина Пендеш. 
Између осталих, концерту је присуство
вао члан Предсједништва БиХ др Драган 
Човић, као и замјеница предсједавајућег 
Представничког дома Парламентарне 
скупштине БиХ Борјана Кришто, мини
стри у Савјету министара БиХ Вјекослав 
Бевадна и Јосип Грубеша и предсједник 
Федерације БиХ Маринко Чавара.

Традиционалном концерту присуство
вао је и замјеник министра одбране 
БиХ Сеад Јусић, начелник Заједничког 
штаба ОС БиХ генерал-пуковник Анто 

Јелеч, његови замјеници генерали Се
над Машовић и Мирко Тепшић, војни би
скуп у БиХ мсгр. др Томо Вукшић те низ 
представника институција из Босне и 
Херцеговине са свих нивоа, представни
ци вјерских заједница у БиХ и пред
ставници, културног и јавног живота 
у БиХ. Међу присутним представни
цима међународних организација 
и институција и члановима дипло
матског кора акредитованог у БиХ 
били су и командант НАТО штаба у 
БиХ бригадни генерал Жизел Вилц, 
командант ЕУФОР-а у БиХ гене
рал Фридрих Шретер и амбасадор 
САД-а у БиХ Њ.Е. Морин Кормак. 
Министар одбране БиХ Марина 
Пендеш је истакла да овакви скупо
ви улијевају наду у безбједну и до

бру будућност за Министарство одбране 
и Оружане снаге БиХ, као и све станов
нике Босне и Херцеговине, a војни бискуп 
монс. Томо Вукшић је позвао на чињење 
добра и унапређење слоге међу људима.

ИЗ ВОЈНИЧКОГ ЖИВОТА

У Дому ОС БиХ одржан традиционални божићни концерт Министарства 
одбране БиХ

ˮДва брата близанца нераздвојни и у редовним професионалним војничким задацимаˮ

ˮБило је то вриједно искуство. Радили смо са војницима из других држава, а обука 
нам  није била тешка, обзиром да смо добро владали темом која је из нашег домена. 
Оружане снаге БиХ су испуниле наша очекивања, а жеља нам је да напредујемо у 
војничкој каријери, као и да учествујемо у мировној мисији ,ˮ кажу браћа Сировина.

Командант Чете за обезбјеђење и интервенције поручник Драгослав Јозић има 
само ријечи хвале за војнике, који каже: ˮКаплари Нермин и Ермин Сировина све 
постављене задатке обављају професионално и у задатом року. У свом раду 
увијек настоје да постигну највише стандарде. Већину задатака обављају рукујући 
наоружањем, у чему су показали висок ниво професионалности. Стога, они могу 
служити као примјер другим припадницима Оружаних снага БиХ.ˮ

Као врло корисно, браћа Сировина истичу 
обуке које су похађали у Савезној Репу
блици Њемачкој, гдје су били два пута као 

припадници Војне полиције. Том приликом 
каплар Емир Сировина је похваљен од 
стране НАТО штаба у Сарајеву.

Вjерске активности МО и ОС БиХ
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Дводневно спортско такмичење једини-
ца из састава Оружаних снага БиХ 

у одбојци одржано је  у септембру 2016. 
године на локацији касарне Рајловац ОС 
БиХ у Сарајеву.

На спортском такмичењу у одбојци такми
чило се седам екипа у мушкој и пет екипа 
у женској конкуренцији из укупно седам 
јединица. Најбољи пласман у мушкој 
конкуренцији остварила је екипа Команде 
логистике, друго мјесто заузела је екипа 
Бригаде тактичке подршке, док је треће 
мјесто освојила екипа 4. пјешадијске  бри
гаде. У женској конкуренцији прво мјесто 
је освојила екипа 4. пјешадијске бригаде, 
друга је била екипа Бригаде тактичке под
ршке, а треће мјесто заузела је екипа Ко
манде логистике. За најбољег појединца у 
мушкој конкуре нцији проглашен је Адмир 
Мујезиновић из Команде логистике, док 
је епитет најбоље учеснице такмичења 
у женској конкуренцији припао Данири 
Дедић, припадници 4. пјешадијске брига
де.  Након завршних утакмица у женској и 
мушкој конкуренцији, постројеним екипа

ма обратио се бригадни генерал Мирсад 
Ахмић, који је такмичарима честитао на 
оствареним резултатима, фер и спортском 
такмичењу и пожелио пуно среће у будућем 
раду. На спортском такмичењу ОС БиХ у 

одбојци укупно је учествовало 200 такми
чара (Команде логистике, Командe зa обуку 
и доктрину, 4, 5. и 6. пјешадијске бригаде, 
Бригаде тактичке подршке и Бригаде ваз
душних снага и противваздушне одбране). 

Поводом 1. децембра, Дана Оружаних 
снага БиХ, у спортској дворани ˮРамиз 
Салчинˮ на Мојмилу, 24. новембра 2016. 
године одржан је  ревијални турнир у ма
лом ногомету.

На турниру је учествовало пет екипа, од 
чега двије екипе из састава Оружаних 
снага БиХ, екипе Заједничког штаба и 
Оперативне команде ОС БиХ, те екипе 
Министарства безбједности БиХ, Држав
не агенције за истрагу и заштиту (СИПА) 
и МУП-а Кантона Сарајево. 

За побједника ревијалног турнира прогла
шена је екипа МУП-а Кантона Сарајево, 
која је у финалној утакмици пораз
ила екипу ОК ОС БиХ резултатом 3:1. 
Треће мјесто освојила је екипа СИПА-е, 
побједивши екипу ЗШ ОС БиХ резул

татом 2:0, док је екипа Министарства 
безбједности БиХ освојила пето мјесто. 
За најбољег стријелца такмичења прогла
шен је Харис Мешановић из екипе МУП-а 
Кантона Сарајево, за најбољег играча тур
нира Адмир Мусић из екипе МУП-а КС, а 

за најбољег голмана Бењамин Џанко из 
екипе ОК ОС БиХ.Пехаре и дипломе за три 
првопласиране екипе, најбољег играча, 
стријелца и голмана уручио је начелник 
Одјељења за физичку активност и спорт 
ЗШ ОС БиХ бригадир Фахир Чамџић.

Спортско такмичењe у кошарци ˮStreetballˮ одржано је 19. 
септембра 2016. године у касарни ˮРајловац ОС БиХ”.  На 

такмичењу je учествовало шест екипа у мушкој конкуренцији (4. 
пјешадијска бригада, Бригада тактичке подршке, 5. пјешадијска 
бригада, Команда логистике, 6. пјешадијска бригада и Командe зa 

обуку и доктрину) те четири екипе у женској конкуренцији (Брига
да тактичке подршке, 5. пјешадијска бригада, 6. пјешадијска бри
гада и 4. пјешадијска бригада). Прво мјесто у мушкој конкуренцији 
освојила је екипа 4. пјешадијске бригаде, а у женској конкуренцији 
најбоља је била екипа Бригаде тактичке подршке.

Спортско такмичење јединица из састава ОС БиХ у одбојци

Ревијални турнир у малом ногомету поводом Дана ОС БиХ

Спортско такмичење у кошарци

Спорт



https://www.mod.gov.ba

Web MO BiH

Pratite nas i na društvenim mrežama:

www.mod.gov.ba

Web OS BiH

http://os.mod.gov.ba
https://www.facebook.com/ modbih Kanal Ministarstva odbrane BiH na https://www.youtube.com


