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Š E S T  G O D I N A  O R U Ž A N I H  S N A G A  B i H

Nizom aktivnosti u zapovjedništvima 
i postrojbama OS BiH obilježena je 
šesta obljetnica Oružanih snaga BiH. 
Središnja vojnička svečanost upriličena 
je 1. prosinca 2011. godine u vojarni 
Rajlovac kod Sarajeva postrojavanjem 
pripadnika zapovjedništava i postrojbi 
OS BIH i uz nazočnost predstavnika 
vlasti. U ime Predsjedništva BiH, 
nazočnima se obratio Željko Komšić, 
naglašavajući da su OS BiH jedna od 
najboljih institucija na državnoj razini i 
da zajedno s ostalim institucijama BIH 
prolaze teškoće i izazove kojih će i u 
buduće biti.

Načelnik ZS OS BiH general-puk-
ovnik Miladin Milojčić je rekao da 
su OS BiH u 2011. godini izvršile sve 
planirane zadaće, a posebice je ak-
centirao uspješno obavljanje zadaća u 
mirovnim misijama, pomoć civilnom 
stanovništvu, te obuci i osposoblja-
vanju pripadnika OS BiH na različitim 
razinama.

Na ceremoniji su uručene nagrade i 
pohvale pripadnicima OS BiH koji su 
osobnim radom i zalaganjem postigli 
posebne rezultate.

Istim povodom u Sarajevu je 30. stude-
nog 2011. godine održana svečana aka-
demija. Akademiji su nazočili najviši 
dužnosnici obrambenih struktura BiH, 
državni i međunarodni dužnosnici, 
predstavnici diplomatskog kora, te 
brojni uzvanici i gosti, a nazočnima su 
se obratili ministar obrane BiH-e, dr.. 
Selmo Cikotić, i Željko Bakalar, iza-
slanik predsjedavajućeg Predsjedništva 
BiH Željka Komšića.

U svom obraćanju ministar Cikotić je 
istakao da je reforma obrane pokazala 
ne samo da je moguće postići kom-
promis o teškim pitanjima, nego da 
ga je moguće i primijeniti. Ministar 
se posebno zahvalio predstavnicima 
NATO-a, EUFOR-a, OESS-a, UN-a, 
UNDP-a, vladama i veleposlanstvi-
ma zemalja čiji su diplomatski i vojni 
predstavnici akreditirani u BiH svo-
jim angažmanom u proteklom raz-
doblju omogućili reformu obrane sa 
dugoročnim efektima. Posebnu čestitku 
ministar Cikotić je uputio djelatnicima 
MO BiH i pripadnicima OS BiH jer su 
promovirali interese svih etničkih struk-
tura u državi. I gospodin Bakalar je u 
svom obraćanju naglasio postignuća OS 
i predanost njenih pripadnika vojnom 
pozivu i Bosni i Hercegovini.

Na istoj svečanosti su učenicima i 
nastavnicima osnovnih škola iz BiH, koji 
su sudjelovali na natječaju za najbolji 
likovni rad na temu “Dan Oružanih 
snaga”, dodijeljene nagrade i zahvalnice, 
a upriličen je i glazbeno-umjetnički pro-
gram u kojem je sudjelovao Vojni orke-
star Oružanih snaga BiH.

Bilten Ministarstva obrane i 
Oružanih snaga BiH

sektori MO, zapovjedništva 
i postrojbe OS BiH

za izdavača: Uma Sinanović 
sarađuju:

broj: 7
travanj 2012. godine  
izdavač: Ured za odnose s 

javnošću Ministarstva 
obrane BiH

lektor: Miodrag Filimonović

Tehničku pripravu 
i tiskanje financirao 

NATO stožer u Sarajevu

Ured za odnose s javnošću 
Ministarstva obrane BiH

71000 Sarajevo 
e-mail:      info@mod.gov.ba                        
kontakt:    telefon  033/286-680, 

fax 033/286-685 
web:          www.mod.gov.ba 

Šest godina Oružanih snaga BiH
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Na svečanoj sjednici kolegija ministra 
odbrane BiH održanoj u Domu OS 
BiH u Sarajevu 16. 02. 2012. godine 
izvršena je zvanična verifikacija zapis-
nika o primopredaji dužnosti između 
dosadašnjih najviših dužnosnika Mini-
starstva odbrane BiH i ministra od-
brane Muhameda Ibrahimovića i zam-
jenika ministra Mirka Okolića i Marine 
Pendeš.

Osim dužnosnika Ministarstva odbrane 
BiH, svečanoj sjednici prisustvovali su:  
načelnik Zajedničkog štaba OS BiH 
general-pukovnik Miladin Milojčić, 
njegovi zamjenici general-major Rizvo 
Pleh i general-major Anto jeleč, kao i 
generalski kor Oružanih snaga BiH.

Prigodnim riječima prisutnima su se 
obratili dosadašnji ministar Selmo 

Cikotić i  zamjenik  Živko Marjanac, 
novoimenovani zamjenici ministra od-
brane, Marina Pendeš i Mirko Okolić, te 
načelnik ZŠ OS BiH general-pukovnik 
Miladin Milojčić.  

Novoimenovani ministar mr. Muhamed 
Ibrahimović je istakao da će prioriteti u 
radu biti odgovornost, profesionalan rad 
i poštovanje zakona.

Primopredaja 
dužnosti 

u Ministarstvu 
odbrane BiH

Предсједавајућа Заједничке комиси-
је за одбрану и безбједност Парла-
ментарне скупштине БиХ, госпођа 
Душанка Мајкић и њени замјеници 
Борјана Кришто и Шефик Џафе-
ровић састали су се 7. марта 2012. 
године са највишим званичницима 
Министарства одбране и Оружаних 
снага БиХ, а разговарано је о акту-
елним питањима из активности МО 

и ОС БиХ, као што је реализација 
Акционог плана који је МО БиХ 
доставило Заједничкој комисији за 
одбрану и безбједност, приоритет-
не активности МО БиХ и ОС БиХ. 
Посебно је истакнут значај рада на 
документу „Преглед одбране“, стра-
тешком документу за будућност МО 
и ОС БИХ,  те сарадњи са чланови-
ма Заједничке комисије за одбрану и 

безбједност у изради овог документа.

Састанку су присуствовали и замје-
ници министра одбране, госпођа 
Марина Пендеш и господин Мирко 
Околић са сарадницима, те начел-
ник ЗШ ОС БиХ генерал-пуковник 
Миладин Милојчић и његови замје-
ници, генерал-мајор Ризво Плех и 
генерал-мајор Анто Јелеч.

Чланови колегија 
Заједничке комисије 

за одбрану и безбједност 
Парламентарне 

скупштине 
БиХ посјетили МО БиХ
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Учешће ОС БиХ у спасилачким мисијама 
током сњежног невремена

На територији БиХ-е и ширег ре-
гиона, почетком фебруара 2012. го-
дине дошло је до великих сњежних 
падавина, што је довело до блокаде 
саобраћајница и отежаног рада свих 
сегмената друштва, па је у складу 
са прописаним процедурама, 9. фе-
бруара 2012. године Предсједнишво 
БиХ, на хитној сједници, донијело 
одлуку о ангажовању припадни-
ка, јединица и ресурса ОС БиХ за 
потребе пружања помоћи цивил-
ним структурама. Сви захтјеви за 
ангажовање људства и других ресур-
са упућивани су путем Оперативно 
– комуникационог центра  (ОКЦ) 
Министарства безбједности БиХ. 

Дио захтјева се односио на ангажовање 
људства за уклањање снијега са 
путних комуникација и објеката 
од општег интереса за локалне 
заједнице; дио захтјева на ангажовање 
инжињеријских машина на пословима 
оспособљавања путних комуникација, 
док се један број захтјева односио на 
ангажовање припадника и ресурса ОС 
БиХ за медицинску евакуацију хро-
ничних болесника, евакуацију лица 
која су била затрпана сњежним пада-
винама,  или доставу хране и лијекова 
путем хеликоптера на она подручја 
гдје се није могло приступити  путним 
комуникацијама.

Преко ОКЦ у наведеном периоду је 
достављено 49 захтјева за дјеловање 
ОС БиХ, од чега је 35 реализовано од-
мах, 5 захтјева је реализовано касније, 

3 захтјева је реализовао ЕУФОР, док су 
4 захтјева одбијена због неоправдано-
сти, а 2 нису разматрана јер није била  
испоштована редовна процедура. 

*

Припадници ОС БиХ су током фе-
бруара 2012. године били ангажо-
вани  у акцијама помоћи цивил-
ним структурама, тако да је 2.647 
припадника ОСБиХ било ангажо-
вано на чишћењу снијега са пут-
них комуникација и објеката на 
202 локације на подручју БиХ. То 
су, прије свега, Мостар, Сарајево, 
Пале, Томиславград, Ливно, Билећа, 
Невесиње, Бања Лука, Чапљина, 
Гацко и Горажде и на тим задацима 
су провели 16.968 часова. 

Углавном на истим локацијама 
било је ангажовано и људство са 
160 инжињеријских машина, а осим 
инжињеријских машина била су 
ангажована и 72 моторна возила 
разних капацитета која су кориш-
тена за пријевоз људства, хране, 
лијекова, евакуацију болесних и од-
воз  снијега на депоније. Машине су 

биле ангажоване 1.005 мото сати.

Што се тиче ангажовања хеликоп-
тера, било је укупно 38 хеликоптер-
ских интервенција, односно 68 часо-
ва лета са 4 типа хеликоптера (Ми 8, 
Ми 17, УХ 1Х и „Газела”). Од тога је 
13 летова било у сврху медицинске 
евакуације,  евакуисано је 21 лице, 
превезено 166 путника, од чега 50 
лица  из горских служби спасавања 
(21 лет), а са 20 летова на угрожена 
подручја достављено је 15 тона хра-
не и лијекова  и 1.300 литара горива.                 

Приликом наведених интервенција, 
десио се и један ванредни догађај. 
Наиме, због неповољних мете-
оролошких услова, приликом 
достављања хране и лијекова у села 
Буквица, Бахори и Лончари, у оп-
штини Калиновик, хеликоптерска 
посада се одлучила на принудно 
слијетање. Хеликоптер је тешко 
оштећен, али није било људских 
жртава, иако се у летјелици налази-
ло 11 лица. Становницима помену-
тих села  помоћ је убрзо достављена 
другим хеликоптером ОС БиХ. 

Захваљујући брзој интервенцији 
пилота из састава ОС БиХ, 
спашени су животи Цокоја 
Мухарема из Пачерана, Потур 
Зејне из Грушче, Хољан Миралема  
из Градељине, сви са подручја 
општине Коњиц, те Хрват Салке 
из Поповог Дола у општини Рудо. 
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Ministar obrane primio 
posadu helikoptera MI -8 MTV i 

ekipu Federalne televizije

Prinudno slijetanje helikoptera OS BiH

Helikopterima OS BiH, 10. veljače 
2012. godine,  obavljeno je sedam 
letova za dostavu hrane, lijekova, 
goriva i prijevoz putnika i pacijenata 
s različitih lokacija. Pri akciji dostave 
hrane, lijekova i goriva za Kalinovik, 
Gacko i Bileću u 13.45 sati zbog vre-

menskih neprilika posada helikoptera 
OS BiH MI 8 bila je prinuđena na sli-
jetanje u selu Bukvica kod Kalinovika.

U helikopteru je bilo 11 putnika, četiri 
člana posade, tri vojnika, 2 osobe iz 
civilnih struktura vlasti koje su bile 

zadužene za podjelu paketa s hranom, 
te novinar i snimatelj Federalne tel-
evizije BiH.

Nitko od putnika nije bio ozlijeđen 
i do poboljšanja vremenskih prilika 
našli su sklonište u obližnjoj kući.

Ministar obrane Muhamed Ibrahimović 
primio je 13. veljače 2012. godine po-
sadu helikoptera MI-8MTV i ekipu Fed-
eralne televizije koji su prilikom zračne 
akcije pomoći civilnom stanovništvu 10. 
veljače. 2012. godine bili u helikopteru 
OS BiH koji je prinudno sletio u rejonu 
općine Kalinovik.

Susretu su nazočili i zamjenici ministra 
obrane, Mirko Okolić i Marina Pendeš, te 
najviši predstavnici OS BiH, načelnik ZS 

general-pukovnik Miladin Milojčić i nje-
govi zamjenici general-bojnik Rizvo Pleh 
i general-bojnik Anto jeleč, dosadašnji 
ministar obrane dr. Selmo Cikotić i 
zapovjednik NATO stožera u BiH brigad-
ni general Gary E. Huffman.

Ministar obrane i ostali dužnosnici 
čestitali su pilotu pukovniku Muhamedu 
Hasanoviću i posadi helikoptera na 
stručnosti, iskazanom profesionalizmu 
i savjesnom reagiranju, pri čemu su 

izbjegnute teže posljedice, a osim sat-
nika helikoptera pukovnika Muhameda 
Hasanovića, prijamu su nazočili članovi 
posade helikoptera, glavni narednik Dra-
gan Perković , satnik jasmin Sinanović, 
stožerni narednik Suljo Osmanović, gal-
vni narednik Kemal Karčić, viši narednik 
Zijo Kajmović Zijo i vojnik Ivana Čubro, 
te novinar FTV Darjan Babić i snimatelj 
jasmin Šuvalija.
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OS BiH na visini zadataka
Intervju - ministar odbrane BiH mr. Muhamed Ibrahimović

Gospodine ministre, u februaru 
ste zvanično primili dužnost min-
istra odbrane BiH. Molimo Vas da 
za Bilten MO i OS BiH iznesete pri-
oritete Vašeg angažmana sa poz-
icije koju obavljate i osnovne pravce 
Vašeg djelovanja.

Prije svega, prioritet mojih saradnika i 
mene će biti nastavak rada na ostvari-
vanju uslova za pridruživanje OS BiH eu-
roatlantskim integracijama, a u skladu s 
dosadašnjim odlukama Predsjedništva 
BiH i sporazumima koji su potpisani, 
ispunjavanje međunarodnih obaveza, 
obuka jedinica OS BiH, podmlađivanje 
personala, rješavanje viškova pokretne 
i nepokretne imovine, nastavak sarad-
nje u oblasti odbrane,  posebno s našim 
susjedima, zemljama regije i članicama 
NATO-a. 

Kao što ste i rekli, jedan od prioriteta 
BiH je ulazak u NATO. Očekujete 
li pozitivan odgovor NATO-a kada 
je u pitanju odobravanje Akcijskog 
plana za članstvo (MAP) i kada je, 
po Vašem mišljenju, realno očekivati 
pridruženje BiH-e NATO savezu?

BiH-a je svojim zakonskim rješenjima  
opredijeljena za ulazak u NATO i 
evroatlantske integracije. Kao što je 
poznato, ministri vanjskih poslova 
članica NATO-a  su 2010 godine 
odlučili BiH-u primiti u MAP, pod us-
lovom da perspektivna vojna imovina 
bude uknjižena na MO BiH. Nažalost, 
ovo pitanje nije bilo riješeno sve do 
marta 2012. godine i nadamo se da će 
BiH-a na samitu NATO-a u Čikagu 
biti primljena u MAP, odnosno da će 
već od septembra početi koristiti prvi 
Godišnji nacionalni plan. Međutim, 
opredjeljenje za evropske i evroat-
lantske integrativne procese postavlja 
pred BiH brojne obaveze na dostizan-
ju potrebnih standarda koji će BiH-
u učiniti prihvatljivim partnerom za 
NATO, a i za EU. Ali za pristupanje 
NATO-u svaka zemlja mora ispunjavati 
jasno utvrđene uslove i dostići potrebne 
standarde u svim sferama društvenog 
djelovanja, što znači da brzina pristu-
panja u NATO uglavnom zavisi od naše 
spremnosti i sposobnosti da  ispunimo 
tražene uslove. Zato nije potrebno lic-
itirati sa datumima pristupanja BiH-e 
u NATO. Naš prevashodni cilj je dalje 
dostizanje NATO standarda, kako bi na 
taj način bili prepoznati kao kredibilan 
partner NATO-a. Osim toga, u NATO, 

kao vojno-politički savez, ulazi BiH 
kao država u cjelini, a ono što bih želio 
naglasiti je da su  zemlje iz regionalnog 
okruženja, Slovenija, Hrvatska i Al-
banija već članice NATO-a, Crna Gora 
je na putu, Makedonija takođe. Važnost 
ulaska zemalja Zapadnog Balkana u 
NATO je u činjenici da bi to u najvećoj 
mjeri relaksiralo odnose između zem-
alja i poboljšalo političke, društvene i 
sigurnosne aspekte zemalja u regionu. 
Isto tako, iskustva zemalja u tranziciji 
govore da su nakon ulaska u NATO 
imale ubrzan rast vanjskih investicija i 
rast ekonomije, tako da je i sam finansi-
jski i ekonomski efekat toliki da pravda 
investiciju koja podrazumijeva ulazak 
u NATO.

Može li i u kojem vremenskom roku 
MO BiH u okviru svojih nadležnosti 
provesti politički dogovor o vojnoj 
imovini i očekujete li probleme pri 
realizaciji dogovorenog?

MO BiH je aktivno radilo na pripremi 
uslova koji su doveli do političkog dog-
ovora i odmah će pristupiti implemen-
taciji Sporazuma u onom dijelu koji se 
odnosi na MO. Dakle, preduzeli smo 
sve mjere da se što prije, u skladu sa 
interesima svih subjekata, izvrši proces 
uknjižbe perspektivne vojne imovine 
na MO BiH.  

S obzirom na misije OS BiH u miru, 
da li, po Vašem mišljenju, trebaju vo-
jsci svi objekti koji su označeni kao 
perspektivni, a nalaze se u oba en-
titeta?

U ovom trenutku komande i jedinice 
Oružanih snaga (OS) BiH su razmještene 
su na 69 lokacija i postoje razmišljanja i 
o tome da smanjimo broj objekata koji 
su nam potrebni. Međutim, mi smo 
opterećeni neperspektivnim lokacijama. 
Mi želimo da što prije sve 43 neperspek-
tivne lokacije predamo civilnim struk-
turama, jer su na njima angažovani vo-

jnici za osiguranje, na svim lokacijama 
se plaća npr. utrošak vode, električne 
energije, a čak 18 od tih lokacija je 
potpuno prazno. Uz to, neke od njih, 
poput kasarne „jajce“ u Sarajevu ili 
kasarne u Trebinju su u samim cen-
trima, na izvrsnim lokacijama i lokalne 
zajednice bi ih sigurno mogle iskoris-
titi u druge svrhe, a na korist građana 
BiH. Dugoročno, a vezano za razvoj i 
resurse OS BiH, dokumentom „Pregled 
odbrane“, koji je naš partnerski cilj, 
definiraće se i vizija i razvoj OS BiH 
za period 2011 – 2020. godine,  što će 
biti temelj za definiranje naših potreba i 
resursa u ovom periodu. 

Vezano za dokument „Pregled od-
brane“ koji podrazumijeva moderni-
zaciju vojske, da li su  sredstva koje 
MO BiH dobiva zadnjih godina iz 
proračuna BiH dostatna za potrebe 
MO i posebno OS-a? 

Sredstva za modernizaciju, razvojne 
programe ili kapitalne investicije su 
nedovoljna, ali smo svjesni finansijske 
situacije i činjenice da OS BiH, kao in-
tegralni dio bosanskohercegovačkog 
društva, dijele njegovu sudbinu. 
Također, moram pomenuti da za pro-
jekte i aktivnosti MO i OS BiH značajnu 
pomoć pružaju međunarodne organi-
zacije, prije svega NATO štab u Saraje-
vu, Glavna komanda EUFOR-a, UNDP, 
Misija OSCE-a, kao i Američka koman-
da za Evropu (US EUCOM), Nacion-
alna garda države  Merilend, Vlada SAD 
i druge prijateljske zemlje. Budžet je re-
striktivan i jedan od važnih zadataka će 
biti da u MO i OS BiH izvršimo uštede 
gdje god je to moguće, a da ne dovede-
mo u pitanje funkcionalnost sistema. To 
sam prenio svim svojim saradnicima i 
mislim da svi radimo u tom pravcu.

Vaš komentar na odluku 
Predsjedništva BiH-e o proširenju 
misije u Afganistanu. 

Da bi postala članicom NATO-a, BiH 
mora pokazati da je sposobna da dijeli 
rizike i teškoće operacija podrške miru, 
ali i drugih mehanizama kolektivne 
sigurnosti, što je suština NATO-a. jed-
nostavno kazano nas niko nije prisil-
javao učešće u misiji u Afganistanu, 
ali da smo rekli da ne želimo ići, to bi 
značilo da ne želimo u NATO. 

Saradnja između Predsjedništva BiH 
kao vrhovnog komandanta, Parlamen-
tarne skupštine BiH, Vijeća ministara 
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(VM) i OS BiH je veoma dobra i up-
ravo to je činjenica koja pokazuje da je 
BiH u vrlo kratkom roku od zemlje ko-
joj je bila potrebna vojna pomoć došla 
u poziciju da drugim zemljama pruža 
sigurnosne usluge. 

U misiji ISAF proširujemo naše učešće 
i osim jedinice na osiguranje vojne baze 
u Helmandu, i oficira koji su angažovani 
kao članovi Štaba pri njemačkom konti-
gentu, imamo i prvu rotaciju vojnih pol-
icajaca u Afganistanu. Predsjedništvo 
BiH je donijelo odluku o učešću deset 
instruktora iz sastava vojne policije koji 
će biti angažovani u školi za vojne poli-
cajce u Afganistanu. 

Mi znamo da je odlazak naših pripad-
nika u misiju ISAF rizičan, ali procje-
na je da bi neodlazak bio još rizičniji. 
Naša Pješadijska jedinica u Afganist-
anu u potpunosti je dostigla potrebne 
standarde za izvršenje misije, a obuka 
je provedena u skladu sa standardima 
oružanih snaga zemalja članica NATO-
a. javnost je, u najvećoj mjeri, svjesna 
činjenice da je ovim činom učinjen 
jedan od najkonkretnijih koraka ka 
članstvu BiH u NATO.

Gospodine ministre, kako vidite 
modernizaciju OS BiH kad su državna 
budžetska sredstva ograničena?

Dokument „Pregled odbrane“ u svom 
prilogu sadrži i plan modernizacije 
OS BiH za period 2011-2020. godina. 
Plan modernizacije je usmjeravajućeg 
karaktera za OS BiH i trenutno je 
završena radna verzija, odnosno os-
novni elementi za modernizaciju, o 
čemu je informisano Predsjedništvo 
BiH, Parlamentarna skupština putem 
Zajedničke komisije za odbranu i sig-
urnost BiH i VM BiH. Usvajanjem 
ovog dokumenta, kroz predviđenu pro-
ceduru i institucionalnu podršku, nad-
amo se da će biti više razumijevanja i 
da će biti osigurana budžetska sredstva 
za modernizaciju OS BiH. Međutim, 
svjesni smo finansijske situacije i toga 
da u ovom trenutku ne možemo dobiti 
onoliko sredstava koliko bi nam uistinu 
bilo potrebno. 

Obuka je jedan od prioritetnih i stal-
nih zadataka za pripadnike OS BiH. 
Imate li posebne planove po tom 
pitanju?

Obuka je svakako težišni zadatak za 
MO i OS BiH i kontinuirano se izvodi 
institucionalna i individualna obuke za 
pripadnike OS BiH, a pozvani su i na 
nekoliko međunarodnih vježbi.Što se 
tiče opremanja materijalnim i drugim 
sredstvima potrebnim za obuku, 
nastojaćemo da obezbijedimo barem 
minimum sredstava za što kvalitetnije 

izvođenje terenske obuke. 

Da li će biti još promjena u personalu 
u MO i OS BiH?

Formiranjem VM BiH, ja sam imenovan 
za ministra odbrane, gospođa Marina 
Pendeš, do sada zamjenik MO za uprav-
ljanje resursima je preuzela mjesto zam-
jenika za politiku i planove, a gospodin 
Mirko Okolić je imenovan za zamjenika 
MO BiH za upravljanje resursima. Što 
se tiče ostalog personala iz sastava MO 
i OS BiH,  pomjeranja ljudstva, poseb-
no profesionalnih vojnih lica, su stalan 
proces. U proteklom periodu znatno je 
podmlađen sastav OS BiH, tako da je 
od ukupnog broja od oko 5.000 vojnika, 
2.800 novoprimljenih, što je ogroman 
korak ka podmlađivanju i dostizanju 
NATO standarda. Što se tiče eventualnog 
smanjenja broja profesionalnih vojnih 
lica, mora se pratiti stanje u okruženju, i, 
naravno, mora postojati politička odluka. 
Mi ćemo tokom 2012. godine nastaviti sa 
personalnom popunom, a od januara ove 
godine u toku je potpisivanje ugovora o 
produženju vojne službe sa vojnicima, 
oficirima i podoficirima koji ispun-
javaju uslove. Paralelno s tim, radićemo 
na razvoju i jačanju sistema upravljanja 
karijerom personala, implementaciji 
partnerskih ciljeva iz oblasti upravljanja 
personalom, a nastavićemo i tranzicijski 
proces i implementaciju NATO -Pers-
pektiva programa. 

Koliko je ostalo viškova naoružanja 
i municije i kakav je plan njihovog 
uništenja? Da li će, s obzirom na 
slučaj registrovanja „nestanka“ ek-
sploziva prilikom uništavanja mu-
nicije, biti pooštrene procedure?

Trenutno se u skladištima i maga-
cinima na lokacijama OS BiH nalazi 
oko 18.378 tona municije i minsko-ek-
splozivnih sredstava (MiMES) koje su 
registrovane kao višak, odnosno 40.096 
tona neperspektivnog naoružanja. To 
je pitanje koje zabrinjava. U skladu sa 
planom operacija uništavanja MiMES,  
primjenjujemo metodu delaboracije, 
spaljivanja ili otvorene detonacije. Pro-
cedure za uništavanje do sada je prošlo 
oko 2.413 tona. Međutim, kapaciteti za 
uništavanje kojima raspolažemo nisu 
dovoljni, pa u tome i dalje očekujemo 
nastavak podrške i Vlade SAD, 
OSCE-a i UNDP-a. Osim uništavanja 
viška naoružanja, predviđeno je da  
Predsjedništvo BiH donosi odluke o 
prodaji i  doniranju viškova naoružanja. 

Što se tiče samih procedura, uništavanja 
su kontrolirana od strane Komisije MO 
BiH za verifikacju uništavanja, čime se 
izbjegavaju sve eventualne nepravil-
nosti ili zloupotrebe i iste su tokom 

2011. godine maksimalno pooštrene. 
Za svako sredstvo izdaje se certifikat 
da je uništeno, a za nastalu sekundarnu 
sirovinu da je oslobođena eksploziva, 
deformisana do neprepoznatljivosti i 
neupotrebljivosti i kao takva vraćena u 
posjed MO BiH. 

Gospodine ministre, ovo je Vaš prvi 
intervju za Bilten MO i OS BiH. Koja 
bi bila poruka pripadnicima MO i OS 
BiH?

Poznato je da  su institucije odbrane od 
formiranja zajedničkog MO i OS BiH 
otišle najdalje u reformskim procesima 
koji vode priključenju evroatlantskim 
integracijama. Vjerujem da takvi re-
zultati daju još više odlučnosti pripad-
nicima MO i OS BiH da u svim sit-
uacijama djeluju profesionalno, jer tako 
doprinose stvaranju pozitivne atmosfere 
i jačanju podrške daljem razvoju od-
brambenog sistema BiH. Uz čestitke za 
do sada učinjeno na realizaciji zakon-
skih nadležnosti, zadataka i planskih 
aktivnosti MO i OS BiH, očekujem od 
njih da uz dodatne napore nastave istim 
putem čime će, na najbolji način, dati 
svoj doprinos jačanju institucija od-
brane i BiH u cjelini. A ja ću nastojati 
da svojim radom opravdam povjerenje 
koje mi je ukazano.

Na samom početku Vašeg mandata, 
Bosnu i Hercegovinu su zahvatile 
vremenske nepogode. Javnost je 
uglavnom upoznata sa rezultatima 
angažovanja pripadnika OS BiH u 
pomoći civilnim strukturama. Vaš 
komentar?

jako sam zadovoljan profesionalnošću 
pripadnika MO i OS BiH, jer je 
sve funkcionisalo onako kako to 
predviđaju standardno-operativne 
procedure. To je još jedan dokaz da 
MO i OS BiH mogu odgovoriti iza-
zovima vremena pri izvršavanju za-
dataka iz svoje zakonom propisane 
misije, a to je, u ovom slučaju, pomoć 
civilnim strukturama za vrijeme 
elementarnih i drugih nepogoda. 
Smatram da svi građani BiH imaju 
razloga da budu zadovoljni njihovim 
angažmanom. I kad su bili primo-
rani da se tokom akcije dostavljanja 
hrane i lijekova na području općine 
Kalinovik zbog jakog vjetra spuste 
na tlo, članovi posade helikoptera su 
pokazali veliku profesionalnost i hra-
brost i bez ljudskih žrtava prizemljili 
11 osoba. Zaista sam ponosan na njih 
i sve koji su svojim radom, zalagan-
jem i organizacijskim sposobnostima 
učinili da  svi zadaci bude besprije-
korno izvršeni. 



8

A K T I V N O S T I  M O  I  O S  B I H 

Marina Pendeš,  
zamjenica ministra obrane BiH 
za politiku i planove

Implementacija Programa državnog partnerstva 
Nacionalne garde Marylanda i Bosne i Hercegovine

Vršilac dužnosti komandanta Operati-
vne komande OS BiH brigadni general 
Ivica jerkić primio je 16.03.2012.godi-
ne u posjetu načelnika Štaba EUFOR-a 
brigadnog generala Ernő Pétera Sipos-
sa sa saradnicima. 

Tokom susreta razgovarano je o do-
sadašnjoj saradnji EUFOR-a i OK OS 

BiH kao i planovima buduće saradnje. 
U sklopu svoje misije u BiH EUFOR 
će nastaviti pružati pomoć u obuci i 
izgradnji kapaciteta OS BiH. Takođe, 
konstatovano je da je dosadašnja sa-
radnja OK OS BiH i EUFOR-a na polju 
vojne obuke bila na visokom nivou što 
treba nastaviti i ubuduće.

Načelnik Štaba EUFOR-a u 
Operativnoj komandi OS BiH

Partnerstvo između BiH i Maryland-a 
uspostavljeno je 2003. godine sa ciljem 
suradnje, razumijevanja i interoperabil-
nosti između OS SAD-a i OS BiH, kao i 
pružanja pomoći i potpore institucijama 
i državnim organima BiH. Od srpnja 
2011. godine ovu aktivnost u ime BiH-e 
vodi pukovnik Dževad Burić, časnik za 

vezu sa Saveznom Državom Maryland i 
pomoćnik vojnog izaslanika BiH u SAD.

Početne aktivnosti između Maryland-a 
i BiH su se primarno odnosile na voj-
na pitanja i  brojna izaslanstva i osoblje 
Nacionalne garde Maryland-a posjeti-
le su BiH-u, kako bi prezentirali semi-
nare po raznim temama, od planiranja 
sistema pričuve, do uloge dočasnika u 
obuci. Oni su pružili veliki broj kori-
snih informacija i omogućili osobno  
upoznavanje s vojnim osobljem iz OS 
BiH od kojih je veliki broj posjetio voj-
ne strukture države Maryland. 

Osim vojnog aspekta, Program drža-
vnog partnerstva se u međuvremenu 
proširio i na  civilne strukture, prije 

svega u područjima ekonomije, obrazo-
vanja i medicine, a za   buduće razdoblje 
je predloženo proširenje programa na 
suradnju u oblasti studiranja i razmje-
ne studenata sa Maryland-om, potporu 
razvoju turizma, potporu projektima 
razvoja poljoprivrede, razvoja malih i 
srednjih poduzeća itd.

Gospođo Pendeš, Vaša sadašnja 
dužnost je zamjenik ministra obrane 
BiH za politiku i planove. Šta će biti 
težište Vašeg rada u narednom man-
datu?

Težišne aktivnosti iz resora politika i 
planova za 2012. godinu obuhvaćaju 
implementaciju obveza iz NATO 
programa (PARP, IPAP; IPP i PG), 
ispunjavanje međunarodnih obveza, 
sudjelovanje u NATO i UN misijama, 
završetak izrade i usvajanje „Pregleda 
obrane BiH“, implementaciju NATO 
obrambenog sustava planiranja i bro-

jne druge aktivnosti.

Kao najbitnije aktivnosti željela bih 
istaknuti da je u tijeku ispunjavanje 
uvjeta za Akcijski plan za članstvo 
(Membership Action Plan – MAP) i 
rješavanje pitanja perspektivne vojne 
imovine, te završetak izrade i usvajanje 
dokumenta „Pregleda obrane BiH“, ko-
jim su određeni pravci daljeg razvoja i 
modernizacije Oružanih snaga BiH na 
njenom putu ka NATO-u i euroatlant-
skim integracijama.

Ministarstvo obrane i Oružane snage 

BiH su opredijeljene za ulazak u 
NATO savez i nadamo se da ćemo na 
svom putu ka punopravnom članstvu 
imati dosadašnju potporu NATO 
stožera u Sarajevu, EUFOR-a i drugih 
međunarodnih organizacija u BiH.
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Мирко Околић, 
замјеник министра одбране 
за управљање ресурсима

Између МО БиХ и МО Њемачке, 
09. марта 2011. godine, потписан је 
Меморандум о разумијевању, којим 
се у склопу помоћи у војној обуци 
са МО Њемачке, планира обука 
припадника ОС БиХ у објектима 
Bundeswehr-a, те проведбени 
аранжман Меморандума. 

У име МО БиХ, Меморандум 
је потписао Зоран Шајиновић, 
помоћник министра одбране БиХ 
за међународну сарадњу, а у име 
МО Њемачке, војни аташе Њемачке 
у БиХ, господин Ingo Klaus Gnoyke 
је доставио усаглашени текст 
Меморандума, потписан од стране 
Њемачке. 

Меморандум о разумијевању између 
МО БиХ и МО СР Њемачке

Министар одбране БиХ Мухамед 
Ибрахимовић и његови замјеници 
Марина Пендеш и Мирко Околић, 
са сарадницима, састали су се 14. 03. 
2012. године са шефом делегације 
Европске уније у Босни и Херце-
говини и специјалним представ-
ником ЕУ, амбасадором Петером 
Соренсеном, са којим су разговара-
ли о актуелним питањима. На са-
станку, амбасадор Соренсен дао je 

подршку активностима МО и ОС 
БиХ, а посебно је било ријечи о 
имплементацији политичког дого-
вора везаног за књижење перспек-
тивне војне имовине, питање буџета 
МО, стању муниције и МЕС-а, те 
пројектима деминирања.

Министар Ибрахимовић је захвалио 
на помоћи коју ЕУ пружа пројектима 
Министарства одбране, прије свега у 

уништавању муниције и наоружања 
и истакао да су постојећи капаци-
тети за уништавање недовољни, и 
да у наредном периоду тај процес 
треба интензивирати, а контроле 
уништавања муниције максимално 
пооштрити. 

Амбасадор Соренсен је за пројекте 
МО БиХ понудио помоћ и у наред-
ном периоду.

Шеф делегације ЕУ у БиХ и специјални 
представник ЕУ посјетио МО БиХ

Господине Околићу, у наред-
ном периоду обављаћете дуж-
ност замјеника министра одбране 
БиХ-е за управљање ресурсуиима. 
Који задатке сте себи поставили 
као проритетне?  

„У складу са овлаштењима која имам 
као замјеник министра за управљање 
ресурсима, сматрам да у предстојећем 
периоду Mинистарству одбране БиХ 
приоритет треба бити рјешавање про-
блема вишка наоружања и муниције, 
јер се суочавамо са безбједоносним 
изазовима и проблемима које морамо 

убрзано рјешавати. 

Такође, веома важним сма-
трам провођење мјера штедње и 
рационализације средстава и у МО и 
ОС БиХ, јер су буџетска средства за 
наше потребе ограничена и морамо 
користити више унутрашњих резер-
ви како би могли испуњавати обавезе 
које се од нас очекују. 

Стање и потребе за персоналом ћемо 
дефинисати у документу „Преглед 
одбране“, имајући при томе у виду 
реалне потребе и могућности Бос-

не и Херцеговине, а упориште за све 
наше активности требамо налазити 
у законским прописима, заједничком 
договору и сарадњи, како у МО и 
ОС БиХ-е, тако и са представницима 
међународне заједнице“. 
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Делегација ОС БиХ 
на састанку шефова одбране

Perspektive reguliranja 
upotrebe oružja 

U organizaciji MO BiH i Međunarodnog 
komiteta Crvenog krsta iz Ženeve, u 
zgradi Parlamenta, krajem januara 
2012. godine održana je regionalna 
konferencija pod nazivom „Perspek-
tive reguliranja upotrebe oružja prema 
međunarodnom humanitarnom pravu.” 

Konferenciji je prisustvovalo preko 50 
predstavnika iz zemalja jugoistočne 
Evrope, međunarodnih organizacija 
(ICRC-a, UNDP-a, OSCE-a, EUFOR-
a), nevladinih organizacija (Handi-
cap International, Norwegian People 
Aid), te predstavnici Parlamentarne 

skupštine BiH-e, MO i OS BIH, Mini-
starstva vanjskih poslova, Ministarstva 
sigurnosti i BHMAC-a .

U uvodnom izlaganju, ministar odbrane 
dr. Selmo Cikotić, je naglasio da su  
zahtjevi međunarodnih humanitarnih 
zakona, konvencija, rezolucija i sporazu-
ma koji su usvojeni od strane Parlamen-
ta BiH uključeni u programe i propise 
vojnog obrazovanja i obuke, kao i obuka 
o međunarodnom humanitarnom pra-
vu, te odredbe i obaveze koje proizilaze 
iz njega. Posebna pažnja u ovom seg-
mentu se daje učesnicima u operaci-
jama podrške miru za koje su izrađeni 
priručnici kao dio dodatne opreme.  

Ipak, ključna poruka skupa je da je na-
jbolji pristup primjeni međunarodnog 
humanitarnog prava upravo prevencija 
rata kao instrumenta. 

У сједишту НАТО-а у Бриселу, 18. и 
19. јануaра 2012. године одржана је 
серија састанака шефова одбране у 
више формата и по више актуелних 
тема, под предсједавањем генера-
ла Knud Bartels-а, предсједавајућег 
НАТО Војног комитета. Делегација 
ОС БиХ, коју је предводио генерал-
мајор Ризво Плех, замјеник начел-
ника ЗШ ОС БиХ, учествовала је на 
састанку шефова одбране земаља 
учесница мисије у Авганистану 
(ИСАФ) и састанку шефова одбра-
не земаља чланица програма Пар-
тнерство за мир (ПфП).

О будућности НАТО-а, 
НАТО вођеним операцијама, 
имплементацији нове НАТО ко-
мандне структуре и њеном утицају 
на оружане снаге разговарали су 
представници 67 земаља.   На са-

станку о  ИСАФ мисији, фокус раз-
говора шефова одбране био је на 
тренутној ситуацији и плановима за 
даље ангажовање у овој највећој и 
најзахтјевнијој НАТО операцији, док 
се на другом састанку разговарало о 
значају разних облика партнерства за 

НАТО и за партнере, и користима од 
заједничке обуке и учешћа партнера 
у НАТО вођеним операцијама.

Ови састанци представљају дио 
припрема за наредни НАТО самит у 
Чикагу у мају ове године.
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Ministar obrane na sastanku 
ministara obrane NATO

Ambasador SAD-a 
posjetio MO BiH

Ministar odbrane BiH mr. Muhamed 
Ibrahimović sa saradnicima, primio 
je 6.marta 2012. godine  ambasadora 
SAD-a u BiH-i, gospodina Patricka 
S. Moona.  Gospodin Moon je, uz 
čestitke ministru Ibrahimoviću za iz-
bor i imenovanje na dužnost ministra 
odbrane BiH, pohvalio ulogu MO i OS 
BiH za rezultate postignute u procesu 
reforme odbrambenog sistema u BiH. 

„Impresionirani smo visokim ste-
penom profesionalizma i obučenosti 
OS BiH koje su na usluzi građanima 
ove zemlje što su dokazale pružanjem 
pomoći stanovništvu ugroženom pop-
lavama, požarima i snježnim nevre-
menom”,  rekao je ambasador Moon. 

Iako je konstatovao da BiH po svemu 

zaslužuje članstvo u NATO-u, izrazio je 
nezadovoljstvo zastojem na tom putu i 
nadu da će doći do približavanja sta-
vova oko ispunjavanja uslova za pristu-
panje MAP-u. 

Ministar Ibrahimović je zahvalio 
ambasadoru Moonu na pohvalama 

upućenim MO i OS BiH i Vladi SAD-a 
na sveukupnoj pomoći i podršci BiH u 
dosadašnjem toku reforme sistema od-
brane u BiH i njenom putu prema NA-
TO-u i EU, uz posebnu zahvalnost za  
pomoć u procesu uništavanja viškova 
naoružanja i municije i rješavanju 
pitanja nepokretne imovine.  

U sklopu dvodnevnog sastanka NATO-
a na razini ministara obrane u Brux-
ellesu, izaslanstvo BiH koje je predvo-
dio ministar obrane dr. Selmo Cikotić, 
03. 02. 2012. godine, sudjelovala je na 
sastanku u ISAF formatu, gdje su min-
istri obrane 50 zemalja sudionica ISAF 
operacije razgovarali  o situaciji u Af-
ganistanu i aktivnostima planiranim za 

završetak procesa tranzicije. Zajednički 
cilj je da afganistanske snage preuzmu 
punu odgovornost za sigurnost u Af-
ganistanu do konca 2014. godine, a u 
međuvremenu, ISAF snage postupno 
mijenjaju svoju misiju sa borbene na 
misiju potpore afganistanskim snaga-
ma sigurnosti kroz obuku, savjetovanje 
i mentorstva, što bi trebalo biti nastav-

ljeno i poslije 2014. godine.

Razgovaralo se i o veličini i strukturi 
afganistanskih snaga sigurnosti i ISAF 
snaga poslije 2014. godine, a sastanak 
je dio pripremnih aktivnosti za NATO 
summit u Chicagu, u svibnju 2012. go-
dine, na kome će ovi planovi biti konk-
retnije razrađeni.
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Na temelju inicijative Američkog 
zapovjedništva za Europu (USEU-
COM), MO i OS BiH u suradnji sa Min-
istarstvom sigurnosti BiH u vremenu od 
28. svibnja do 7. lipnja 2012. godine or-
ganiziraju međunarodnu civilno-vojnu 
vježbu „Zajednički otpor 2012“. 

Vježba će biti izvedena na lokacijama 
vojarni OS BiH u Čapljini i Bileći, a sud-
jelovat će oko 900 sudionika iz sastava 

MO i OS BiH, Ministarstva sigurnosti 
BiH, Ministarstva civilnih poslova BiH, 
entitetskih direkcija za civilnu zaštitu 
i spašavanje, policijskih tijela i drugih 
državnih i entitetskih direkcija i agencija, 
predstavnika Američkog zapovjedništva 
za Europu (USEUCOM), sudionika iz 
zemalja regije, te drugih zemalja, članica 
Partnerstva za mir.

Ova vježba bit će izvanredna prigoda da 

se testira i unaprijedi izuzetno složen 
sustav reagiranja u kriznim situaci-
jama u BiH, a time i uloga OS BiH u 
izvršenju zakonom definirane misije, 
koja se odnosi na zadaće potpore civ-
ilnim strukturama za vrijeme prirodnih 
katastrofa i drugih nesreća. Do sada 
je održano pet planskih konferencija 
na kojima su ključni predstavnici in-
stitucija i zemalja sudionica vježbe 
„Zajednički otpor 2012“ radili na 
pripremama potrebnih dokumenata i 
aktivnosti za uspješno izvršenje vježbe.

Međunarodna civilno-vojna vježba 
„Zajednički otpor 2012“

Brifing za VDP akreditovane 
u Bosni i Hercegovini

U Domu OS BiH u Sarajevu, 06. 03. 
2012. godine, održan je informativni 
brifing za vojno-diplomatske predsta-
vnike (VDP) akreditovane u BiH, kao 
dio redovne saradnje između MO BiH 
i međunarodnog diplomatskog kora. 
Predstavnike VDP-a predvodio je do-

ajen vojno-diplomatskog kora, puko-
vnik Cornel-Adrian Ionita iz Rumunije. 

Ministar odbrane BiH, mr. Muhamed 
Ibrahimović je, u ime domaćina, od-
ržao pozdravni govor i informisao VDP 
o aktuelnoj situaciji u MO i OS BiH, 

sa posebnim akcentom na dokument 

„Pregled odbrane“, statusom rezerve OS 

BiH, učešću OSBiH u ISAF misiji, dono-

šenju budžeta za 2012. godinu, procesu 

otpusta i prijema personala u OS BiH, te 

aktuelnoj situaciji u MO i OS BiH.
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U Glavnom Štabu NATO-a u Briselu  
15. i  16.  februara 2012. godine održan 
je sastanak predstavnika partnerskih 
centara za obuku i obrazovanje (PTEC) 
pod nazivom „PTEC Marketplace 
2012”. 

Ovom prestižnom skupu prisustvo-
vala su i dva predstavnika iz sastava 
Centra za obuku za operacije podrške 
miru (PSOTC) OS BiH iz Bosne i Her-
cegovine. Cilj sastanka je bio promo-
cija kurseva i sumiranje dostignuća 
pred visokim predstavnicima deleg-
acija Glavnog štaba NATO-a,  Vrhovne 
komande savezničkih snaga u Evropi 
(SHAPE) i članovima misija NATO 
država partnera. Sastanak je iskorišten 
i za razmjenu iskustava, ideja i infor-
macija. 

Ambasador Dirk Brengelmann, 
pomoćnik generalnog sekretara NA-
TO-a za političke poslove i  sigurnosnu 

politiku, general-major Sandor Fuc-
sku, zamjenik načelnika štaba Odjela 
za vojnu saradnju, Commodore Emil 
Eftimov, zamjenik direktora Odjela 
za međunarodno osoblje i regionalne 
sigurnosti i  brigadir Mark D. Baines, 
komandant NATO škole u Oberam-
mergau su u obraćanju  učesnicima 

prvog dana skupa izrazili zadovoljstvo 
činjenicom da se PTEC zajednica  
povećava i da trenutno broji 23 centra 
koji pružaju obrazovanje i obuku unu-
tar NATO-a i PfP zajednice. Dio te za-
jednice i PSOTC OS BiH. 

Godišnji sastanak partnerskih centara 
za obuku i obrazovanje (PTEC)

Из рада Генералног инспектората МО БиХ

Генерални инспекторат (ГИ) Ми-
нистарства одбране Босне и Хер-
цеговине је поред свакодневног 
ангажовања ради пружања помоћи 
припадницима МО и ОС БиХ и 
провођења истрага и прелими-
нарних истрага о непрописном 
понашању  припадника ОС и МО 
БиХ, током 2011. године извршавао 
и остале задатке из дјелокруга рада 
Генералног инспектората.

У  оквиру тога изведена је обука про-
фесионалних војних лица на свим 
нивоима из области етике и профе-
сионализма, а поред тога ГИ је свим 

будућим војницима, кандидатима 
на обуци у Центру за основну об-
уку, одржао наставу из ове области 
и упознао их са основним принци-
пима рада система инспектора и на-
чина комуникације са испекторима. 
Такође је одржан основни курс за 
инспекторе, као почетна степеница 
у обуци за будуће инспекторе.           

Веома битна активност и 
сублимација цјелокупне активности 
ГИ МО БиХ и система инспекто-
ра у цјелини је била Конференција  
инспектора, која је 2011. године од-
ржана шести пут за редом. Била је то 

јединствена прилика да се на једном 
мјесту, поред инспектора из састава 
ГИ МО БиХ и ОС БиХ, окупе и ко-
манданти команди и јединица ОС 
БиХ, њихови правни савјетници и 
остали ауторитети из ОС и МО БиХ 
укључујући и министра одбране и 
начелника ЗШ ОС БиХ. Ту су пре-
зентовани резултати једногодишњег 
рада, истакнути уочени системски 
проблеми и предложени начини 
њиховог рјешавања.  

Планирано је да у 2012. години, осим 
испуњења основних функција из 
надлежности ГИ, што подразумијева 
и сталну сарадњу са Парламентар-
ним војним повјереником БиХ, буде 
организован напредни курс за ин-
спекторе, као логичан наставак у 
обуци нових инспектора, затим на-
ставак сарадње са инспекторатима 
земаља у окружењу, а планирана је 
и израда нацрта и коначне верзије 
етичког кодекса за припаднике МО 
и ОС БиХ. Такође,  ГИ МО БиХ има 
обавезу да узме учешће у пројекту 
„Борба против корупције“.
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Ministarstvo odbrane BiH je tokom 
2011.godine učestvovalo u radu ne-
koliko regionalnih inicijativa, kao što 
su  Inicijativa ministara odbrane zem-
alja jugoistočne Evrope (SEDM) Pro-
gram podrške zemljama jugoistočne 
Evrope (SEEC), Proces koordinaci-
je u jugoistočnoj Evropi (SEECP), 
Američko – jadranska povelja (US – 
Adriatic Charter, A-5), Upravna grupa 
za sigurnosnu saradnju u jugoistočnoj 
Evropi  (Southeastern      Europe Se-
curity Cooperation Steering Group – 
SEEGROUP), te Centru za sigurnosnu 
saradnju (Centre for Security Coopera-
tion – RACVIAC)

*

U 2007. godini Bosna i Hercegovina 
je stekla status punopravnog člana 
SEDM-a, a aktivno učešće MO BiH u 
ovoj inicijativi u toku 2011. izraženo 
je  kroz učešće predstavnika MO BiH 
u radu Koordinacionog komiteta 
SEDM-a, učešće u radu Političko-
upravnog komiteta multinacionalnih 
mirovnih snaga (SEEBRIG)  u svojstvu 
posmatrača, učešće u radu Ministar-
skog sastanka zemalja jugoistočne Ev-
rope, učešće u izradi svih dokumenata 
ovog foruma i organizaciji aktivnosti 
koje je kreirao Koordinacioni komitet 
SEDM-a.

U okviru  SEDM inicijative MO BiH 
aktivno učestvuje u realizaciji aktivnosti 
projekta SEESIM (Southeastern Europe 
Simulation Network), projektu aktivne 

saradnje u oblasti simuliranja upravljanja 
katastrofama i prirodnim nesrećama. 
Izvršene su detaljne pripreme, te u sarad-
nji sa Ministarstvom sigurnosti BiH 
zajednički se učestvovalo u organizaciji 
i učešću na vježbi SEESIM 12.  Bosna i 
Hercegovina će biti domaćin ministar-
skog sastanka 2012. godine.

*

Kao član SEEC-a, Ministarstvo od-
brane BiH je tokom 2011. nastavilo ak-
tivno učestvovati  u funkcionisanju svih 
mehanizama SEEC inicijative, te je or-
ganizovalo Radnu grupu SEEC za BiH, 
na kojoj je relevantnim međunarodnim 
faktorima ponuđeno nekoliko projeka-
ta za podršku unapređenja bilateralne i 
regionalne saradnje. 

Kroz aktivan rad Političkih direktora 
SEEC-a inicirano je ustanovljavanje re-
gionalnih centara za obuku za mirovne 
operacije, a od strane političkih direk-
tora predloženo je da  Centar za obuku 
za operacije podrške miru pri OS BiH 
(PSOTC) bude delegiran kao regionalni 
centar, odnosno model za regionalnu 
saradnju u obuci za mirovne operacije.

*

Bosna i Hercegovina je kontinuirano 
podržavala SEECP kao jedinstvenu re-
gionalnu inicijativu iniciranu i vođenu 
od strane zemalja regiona. Od 2008. 
godine u Sarajevu  je  uspostavljano 
sjedište Savjeta za regionalnu saradnju 
(Regional Cooperation Council – RCC) 
u Sarajevu. Osnovni ciljevi regionalne 
saradnje u okviru SEECP-a odnose se 
na jačanje sigurnosne i političke sarad-
nje, intenziviranje privrednih odnosa 
te saradnje na području ljudske dimen-
zije, demokratije, pravosuđa i borbe 
protiv ilegalnih aktivnosti.

*

Cilj inicijative Američko-jadranske 
povelje je jačanje sigurnosti i stabilnosti 
kao preduslova za što brže uključivanje 
u evroatlantske integracije. Dokument 
podstiče i tekuće reforme oružanih 
snaga u zemljama članicama i nji-
hovu međusobnu vojnu saradnju. Na-
kon aktivnog sudjelovanja u statusu 
posmatrača, početkom decembra 2008. 
godine,  BiH  je primljena u  puno-

Regionalna saradnja
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pravno članstvo u ovoj regionalnoj 
inicijativi, a 2010. BiH  je u ulozi zem-
lje domaćina organizovala sastanak 
načelnika štabova oružanih snaga. U 
prvom polugodištu 2012. godine BiH 
predsjedava Američko – jadranskom 
poveljom (A-5).

*

SEEGROUP je regionalna inicijati-
va koja osim regionalnog karaktera 
podržava kako zemlje pojedinačno, 
tako i cijeli region u procesu dostizanja 
zajedničkih standarda za punopravno 
članstvo u širim integracijskim proces-
ima – NATO  i  Evropska unija.

Cilj SEEGROUP je da pomogne re-
gionalnu praktičnu saradnju u sferi 
odbrane i sigurnosti, te da unaprijedi 
harmonizaciju i koordinaciju između 
zemalja regiona.

*

U sastav radnog osoblja RACVIAC-
a, 24. januara 2011. godine, upućena 
su 3 oficira iz sastava OS BiH, na pe-
riod od tri godine, a u skladu sa im-
enovanjem od strane Predsjedništva 
BiH, pomoćnik ministra odbrane za 
međunarodnu saradnju, gosp. Zoran 
Šajinović je od oktobra 2010. do ok-
tobra 2011. godine obavljao funk-
ciju predsjedavajućeg Multinacionalne 
savjetodavne grupe, koja ima ulogu 
Upravnog odbora RACVIAC-a. 

Implementacija 
Sporazuma o subregionalnoj 

kontroli naoružanja

Zamjenik  načelnika ZS za operacije ge-
neral-bojnik Rizvo Pleh održao je 08. 11. 
2011. godine sastanak sa osobnim izasla-
nikom predsjedavajućeg Organizacije za 
europsku sigurnost i suradnju za članak 
IV, general-bojnikom Michele Torres-om.

Razgovaralo se o implementaciji 
Sporazuma o subregionalnoj kontroli 
naoružanja, sa naglaskom realiziranja 
obveza iz prve faze Akcijskog plana za 
prijenos vlasništva u implementaciji 
Sporazuma na Strane, te obveza koje 

predstoje iz druge faze Akcijskog plana 
za prijenos vlasništva. 

Ocijenjeno je da Bosna i Hercegovina, 
odnosno njene OS, kvalitetno i uspješno 
izvršavaju sve preuzete obveze, a 
zaključak je da dostignuta razina imple-
mentacije Sporazuma predstavlja dobar 
temelj za nastavak procesa prijenosa 
vlasništva, sa iskazanim očekivanjima 
da će se druga faza Akcijskog plana za 
prijenos vlasništva uspješno okončati do 
konca  2014. godine.

Uprava za logistiku ZS OS BiH je u raz-
doblju od 28. do 30. lipnja 2011. godine 
bila domaćin i organizator sastanka 
načelnika uprava za logistiku oružanih 
snaga zemalja potpisnica Američko-

jadranske povelje (A5 Annualy Lo-
gistics Meeting). Sastanku su nazočili 
predstavnici Albanije, Bosne i Herce-
govine, Crne Gore, Hrvatske i Make-
donije u svojstvu sudionika, a u svojstvu 
promatrača  nazočio je predstavnik Sr-
bije. Takođe su bili nazočni predstavnici 
MO BiH, NATO stožera u Sarajevu i 
NATO savjetodavnog tima u BiH.

Na sastanku su prezentirani ostvareni 
rezultati MO i OS BiH u implement-
aciji partnerskih ciljeva iz područja lo-
gistike i redukcije viškova naoružanja, 
streljiva i minsko-eksplozivnih sred-
stava; izvršen obilazak logističkih el-
emenata ZL OS BiH i  radionice za 
delaboraciju i uništenje streljiva i min-
sko-eksplozivnih sredstava, Središte  za 

materijalni menadžment i Središte za 
kontrolu i kretanje. U sklopu sastanka 
izvršene su nacionalne prezentacije 
određenih logističkih tema, sa težištem 
na intenzivnijoj suradnji u području 
održavanja materijalno-tehničkih 
sredstava. Također su prezentirane 
aktivnosti MO i OS BiH na organi-
zaciji vježbi “Shared Resilience 2012“ i 
“LOGEX 2013“, te rezultati  napretka u 
implementaciji NATO kodifikacijskog 
sustava u MO i OS BiH. Zaključak je 
bio da je potrebno napraviti daljni 
iskorak u oblasti regionalne suradnje sa 
naglaskom na održavanju materijalno-
tehničkih sredstava i poboljšanju inter-
operabilnosti snaga i sredstava.

Godišnji logistički sastanak- A 5
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На основу Споразума који су мини-
стар одбране БиХ др Селмо Цикотић 
и генерални секретар НАТО-а jaap 
de Hoop Sheffer потписали 11. марта 
2009. године у Бриселу, утврђени су 
услови учешћа припадника ОС БиХ 
у мисији ИСАФ који су стандар-
дни и важе за све чланице учеснице 
ИСАФ-а. 

До фебруара 2012. године, ОС БиХ 
су учествовале са 10 официра, 
када је број смањен на 8 офици-
ра. Њихова мисија је извршавање 
оперативних функција, функција 
планирања, одржавања веза, као и 
других штабних послова. Овај модел 
учешћа у ИСАФ мисији се показао 
ефикасним, јер је значајно подигнут 

ниво професионализма припадни-
ка ОС БиХ кроз њихове способно-
сти извршавања војних задатака у 
међународном окружењу.   

У Регионалној команди „Југозапад“, 
у саставу данског контигента било је 
6 ротација по два штабна официра 
из састава ОС БиХ. Задња ротација 
је завршена у фебруару 2012. годи-
не, док се у Регионалној команди 
Сјевер, у саставу њемачког конти-
гента налази шеста ротација од осам 
официра из састава ОС БиХ. 

Осим тога, у мисији ИСАФ у Авга-
нистану учествује и Пјешадијска 
јединица ОС БиХ од 45 припад-
ника. Тренутно се у мисији налази 
четврта ротација, а њихов задатак 
је обезбјеђење војне базе „Прице“ у 
провинцији Хелманд. 

Мисија УН-а у Демократској 
Републици Конго

Мировна мисија УН-а у 
Демократској Републици Конго 
(МОНУЦ) успостављена је у но-
вембру 1999. године на основу 
Резолуције Савјета безбједности 
УН-а број 1279. У складу са 
резолуцијом Савјета безбједности 
УН-а 1291 од 24. фебруара 2000. го-
дине МОНУЦ је добио мандат да 
надгледа имплементацију споразу-
ма о прекиду ватре и верификацију 
распуштања и повлачења сна-
га, омогући доставу хуманитарне 
помоћи и надгледање људских пра-
ва, да сарађује са Канцеларијом за 

национални дијалог, координира ак-
тивности деминирања, успоставља 
и одржава  непрекидне везе са ко-
мандама војних снага и сарађује са 
странама ради ослобађања војних и 
осталих затвореника.         

Временом је, резолуцијама Савјета 
безбједности УН 1925 и 1991, до-
шло до промјене мандата и сада је 
назив мисије „Организационо-ста-
билизациона мисија УН-а у Кон-
гу“, МОНУСЦО. Мисија је про-
дужена до 30. 06. 2012. године, а 
главни задатак, осим  надгледања 
имплементације донесених спора-
зума, је подржавање предстојеће 
организације и провођења држав-

них, провинцијских и локалних из-
бора кроз пружање техничке и ло-
гистичке подршке. Предсједништво 
ОС БиХ је 19. 03. 2012. донијело од-
луку о продужењу мандата припад-
ницима ОС БиХ.

Тренутно је у Конгу десета ротација 
из БиХ-е, са 5 официра, војних по-
сматрача. У досадашњим мисијама 
није било губитака, а припадници 
ОС су, захваљујући постигнутим 
резултатима, добили признања од 
бројних међународних војних и ци-
вилних институција.

Учешће ОС БиХ у операцијама подршке 
миру и операцијама одржавања мира

Мисија ИСАФ у Авганистану 
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Слање инструктора војне полиције ОС БиХ у мисију 
ИСАФ резултат је обавеза проистеклих из Меморан-
дума о разумијевању Америчко-Јадранске повеље (А-5 
плус) на челу са САД и земљама потписницама,  а то су 
Босна и Херцеговина, Албанија, Црна Гора, Хрватска 
и Македонија, док су земље посматрачи Словенија и 
Србија. 

На основу билатералних и мултилатералних састана-
ка министара одбране и иностраних послова земаља 
потписница и посматрача, разматрана је могућност 
упућивања заједничких регионалних тимова инструкто-
ра и ментора за обуку Авганистанске националне армије 
(АНА) у склопу операција ИСАФ.У овоме би се огледао 
заједнички допринос земаља потписница Америчко-
Јадранске повеље (А-5 плус). 

Република Хрватска је преузела улогу оснивања школе 
војне полиције у Авганистану и  предложила укључивање 
земаља потписница Повеље, али и других из регије, у 
ову инцијативу. До сада су спремност за учешћем иска-
зале земље потписнице А-5 плус и Словенија. Очекује 
се да се у наредном периоду прикључи и Србија, што је 
поздрављено од стране НАТО и земаља  Европске уније. 

Војно-полицијска школа 
у мисији исаф 

Прва група од шест инструктора војне полиције  ОС БиХ је 29. фебруара 2012. године отпутовала на 
извршавање шестомјесечне мисије у школу војне полиције у Кабулу, као дио НАТО мисије обучавања при-
падника АНА-е, и од 5. марта  успјешно реализују  постављене задатке.  

Заједничко учешће припадника ОС БиХ и Националне гарде Мериленда у мисији ИСАФ

Влада САД је покренула иницијативу 
за могућност заједничког упућивања 
јединице војне полиције ОС БиХ и На-
ционалне гарде Мериленда. Извршена је 
иницијална координација МО БиХ и ЗШ 
ОС БиХ са представницима Владе САД  
да се испита изводљивост заједничког 
упућивања, уважавајући политички 
процес у БиХ за одобрење упућивања и 
ограничења са којима се МО БиХ суоча-
ва у подршци такве мисије. 

МО БиХ је упутило информацију 
Предсједништву БиХ са приједлогом 
за давање начелне сагласности за 
заједничко учешће ОС БиХ и На-
ционалне гарде Мериленда у мисији 
ИСАФ. Предложено је да ОС БиХ 
учествују са јединицом војне полиције. 
Предсједништво БиХ је прихватило 
Информацију МО БиХ.
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Tijekom 2011. godine nastavljena je 
aktivna suradnja BiH i NATO-a na 
razini Individualnog partnerskog ak-
cijskog plana (IPAP), kao jednog od 
najznačajnijih mehanizama partner-
skih odnosa, pri čemu je MO BiH 
nadležno za dio koji se odnosi na 
obrambena pitanja. Nakon okončanja 
implementacije prvog ciklusa IPAP, 
zaključno sa 2009. godinom, nadležna 
ministarstva i institucije BiH pristu-
pilia su izradi prijedloga dokumenta 
IPAP-a koji definira sljedeći ciklus 

suradnje s NATO-om, u razdoblju 
2011.-2013. godina. Prijedlog je, na-
kon usuglašavanja s NATO-om, usvo-
jen od strane Sjevernoatlantskog vijeća 
(NAC) 16. veljače 2011. godine, nakon 
čega je pokrenuta zakonska procedura 
usvajanja i odobravanja dokumenta na 
nacionalnoj razini (Vijeća ministara i 
Predsjedništvo BiH).

U okviru IPAP 2011.- 2013. godina MO 
i ZS OS BiH su planirali 48 aktivnosti i 
15 ciljeva u raznim područjima kao što 
su:  obrambene reforme, obrambeno 
planiranje, vojne operacije, upravljanje 
ljudskim resursima, vojna infrastruk-
tura i pokretna imovina, ekonomika 
obrane i drugo. Generalna ocjena je 
da je realizacija planiranih aktivnosti 
bila uspješna, te da su planirani ciljevi 
najvećim dijelom ostvareni, posebno 
imajući u vidu složenu situaciju tije-
kom godine, a koja se tiče, privreme-
nog financiranja institucija BiH, što je 
rezultiralo nedovoljnim proračunom 
za provođenje spomenutih aktivnosti.

Potvrda ove konstatacije data je i kroz 
Procjenu implementacije IPAP BiH 
za 2010/prvi kvartal 2011.godine koju 
je uradio NATO stožer u Bruxellesu u 
suradnji s ministarstvima i instituci-
jama BiH. Ovaj dokument, u kojem 
se ističe da je BiH uspješno realizirala 
planirane aktivnosti u okviru pome-
nutog dokumenta, čak u većem stupnju 
u odnosu na prethodni (prvi) ciklus 
IPAP-a, usvojen je od strane Političko-
partnerskog odbora NATO-a (NATO 
PPC) 19.09.2011. godine.

Paralelno s tim, koncem 2011. godine, 
pokrenuta je izrada analize implemen-
tacije IPAP BiH za preostali dio 2011. 
godine, odnosno razdoblje travanj 
2011 - ožujak 2012. godina, na razini 
MO BiH. Ona će biti sastavni dio inte-
gralne analize realizacije IPAP BiH za 
period 2010 / 2011. godina.

U narednom razdoblju MO BiH će 
nastaviti provedbu planiranih ak-
tivnosti trenutačnog ciklusa IPAP-a.

Individualni partnerski akcijski plan 
Bosna i Hercegovina - NATO

U području implementacije Procesa 
planiranja i revizije (PARP), ključne 
aktivnosti su bile usmjerene na izradu 
PARP Pregleda (odgovori na PARP 
Upitnik iz 2010. godine), odnosno 
usuglašavanje i konzultacije s NATO-
om u svezi s tim.

Inače, BiH sudjeluje u PARP procesu 
od svibnja 2007. godine, a od lipnja 
2010. godine je dostavljanjem PARP 
Upitnika od strane NATO stožera iz 
Bruxellesa, počeo treći ciklus. U rujnu 
iste godine izrađeni su i dostavljeni 
odgovori na spomenuti upitnik. BiH-
a je, u okviru trećeg ciklusa PARP-a, 
prihvatila 37 partnerskih ciljeva (PG) i 
to 25 općih, 7 za kopnene snage i 5 za 
zračne snage. Svi ciljevi su usuglašeni 
s NATO-om. Od ukupnog broja PG-
a  34 su u nadležnosti MO i OS BiH, 
2 u nadležnosti Ministarstva sigurnosti 
BiH, a 1 u nadležnosti NATO Koordi-
nacijskog tima Vijeća ministara BiH.

Od aktivnosti koju su tijekom 2011. go-
dine provođene u okviru PARP procesa 
potrebno je naglasiti da su nastavljene ak-
tivnosti u svezi sa obukom i kondiciranje 
deklariranih postrojbi po ovom osnovu. 

Procjena je da, zbog trenutačne situacije 
u području proračunskog financiran-
ja, tijekom 2012. godine neće doći do 
značajnijeg napretka u opremanju pos-
trojbi, a od 37 ciljeva, provedba 2 cilja 
bila je jako otežana. Osnovni razlozi za 
otežanu implementaciju PG-a su, prije 
svega, nedostatak potrebne opreme i sred-
stava za OS BiH zbog ograničenih finan-
cijskih sredstava, što ZS OS BiH pokušava 
prevazići kroz izradu tzv. “Paketa sposob-
nosti”, kao i putem donacija od strane 
partnerskih zemalja. Pritom se posebna 
pozornost posvećuje obuci postrojbama 
koje su deklarirane u okviru PARP pro-
cesa, a realizacija PG praćena je putem 
mjesečnih i kvartalnih raščlambi imple-
mentacije PG-a i redovito dostavljana 
NATO stožeru u Sarajevu, kao i jFC HQ 
Napulj.

Nakon što je BiH-a, u okviru PARP-a, 
incirala program Koncept operativnih 
sposobnosti (OCC), kao logičan ko-
rak u daljnjoj implementaciji PARP-a, 
usmjeren na kolektivnu obuku pos-
trojbi OS BiH deklariranih u ovom 
programu, tijekom 2011. godine usli-
jedila je tzv. savjetodavni posjet NATO 
tima, s ciljem pripreme za realizaciju 

ocjenjivanja deklariranih postrojbi na 
razini SEL -1 (Self Evaluation Level 1), 
koje provode certificirani ocjenivači 
OS BiH, a nakon održanih radionica u 
suradnji sa predstavnicima OS Make-
donije, izvršeno je ocjenjivanje deklar-
iranih OCC postrojbi OS BiH na po-
ligonu Manjača. Za rujan 2012. godine 
planirano je procjenjivanje na razini 
NEL -1 (NATO Evaluation Level 1).

Prije toga, u listopadu 2011. godine u Sara-
jevu je održana godišnja OCC konferen-
cija, u organizaciji Odjela za vojnu surad-
nju SHAPE (MCD SHAPE) i OS BiH kao 
domaćina organizacije Konferencije. Bila 
je to redovita planska aktivnost na kojoj 
su razmatrana pitanja provedbe OCC 
koncepta, a sudjelovalo je 50 predstavnika 
NATO-a i NATO PfP zemalja.

Za drugu polovicu 2012. godine plan-
iran je nastavak implementacije PARP 
procesa, pri čemu treba izdvojiti 
pripreme i izradu odgovora na PARP 
upitnik narednog ciklusa, razmatranje 
provedbe PG-a s NATO stožerom u 
Bruxellesu i razvijanje novih planova 
za njihovu provedbu,  te nastavak ak-
tivnosti u okviru OCC koncepta.

Proces planiranja i revizije
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Odluka o uspostavljanju saradnje Bosna 
i Hercegovina - NATO na nivou Akci-
jskog plana za članstvo (MAP) done-
sena je na NATO  samitu u Talinu 
aprila 2010.godine, uz uslov da je „Sje-
verno-atlantski savjet (NAC) ovlašten 
da prihvati prvi godišnji nacionalni plan 
(ANP) BiH onda kada BiH ispuni uslov 
knjiženja nepokretne perspektivne vo-
jne imovine kao državne imovine koju 
bi koristilo Ministarstvo odbrane BiH“. 

Dakle, po ispunjavanju ovog uslova bilo 
bi moguće aktiviranje ANP, kao me-
hanizma i dokumenta saradnje u ok-
viru MAP-a. NATO Koordinacijski tim 
Vijeća ministara BiH je tokom juna 2010. 
godine izradio prvi ANP BiH za period 
2011-2012. godine, ali isti nije aktiviran s 
obzirom da pitanje knjiženja nepokretne 
perspektivne vojne imovine nije bilo 
riješeno do avgusta iste godine, kada je 
predviđeno otpočinjanje MAP ciklusa. 

Tokom godine nije došlo do značajnijih 
pomaka u ovom pogledu, te se može 
konstatovati da je stanje u ovoj oblasti 

nepromijenjeno. U međuvremenu su 
stručne službe MO BiH  intenzivno radile 
na prikupljanju imovinsko-pravne doku-
mentacije za perspektivne vojne lokaci-
je, u saradnji sa NATO HQ Sarajevo.  
Zaključno sa 1. februarom 2012. godine 
prikupljena je i kompletirana neophod-
na imovinsko-pravna dokumentacija 
za svih 69 lokacija (kopija katastarskog 
plana, posjedovni list, zemljišno-knjiški 
izvadak), dakle, u ovom pogledu MO 
BiH okončalo je sve planirane aktivnosti. 

Osim toga, na nivou MO BiH je us-
postavljena jedinstvena baza podataka 
za perspektivne vojne lokacije, a nar-
edni korak je provođenje uknjižbe ovih 
lokacija kao državne imovine koju će ko-
ristiti MO BiH. 

U tom pravcu su planirani i naredni 
koraci MO BiH u oblasti MAP-a, te 
aktivno učestvovanje u pripremi i re-
alizaciji ANP-a, iz domena odbrane, po 
njegovom aktiviranju.

Individualni partnerski program (IPP) 
između Bosne i Hercegovine i NATO-
a za 2011. godinu sastojao se od 27 
područja suradnje i 194 događaja. Od 
toga je 36 događaja dodijeljeno MO 
BiH, 140 OS BiH, Ministarstvu in-
ozemnih poslova dva događaja, Direk-
ciji za europske integracije dva, a Mini-
starstvu pravde jedan događaj. 

Od planiranih 176 događaja koji su dodi-
jeljeni MO i ZS OS BiH, realizirano je 
140, a na  temelju informacija za razdo-
blje 2007. godina (realizirano 50 % plan-

iranog) do 2011. (realizirano 79 % plan-
iranog), činjenica je da je 2011. godine 
ostvaren najveći postotak realizacije. 

20. 2.  2012. godine održan je sas-
tanak u sjedištu NATO-a, na zahtjev 
međunarodnog osoblja. Na sas-
tanku je razgovarano o nominiranim 
događajima za IPP za 2012. god-
inu i ispred MO BiH su predložena 
42 događaja, a ispred OS BiH 116 
događaja. NATO škola Oberammergau 
je za 2012. godinu odobrila 45 događaja  
u kojima će biti i pripadnici OS BiH. 

Individualni partnerski program 2011/2012.

Akcijski plan za članstvo

Izrada dokumenta „Pregled odbrane“ 
je i partnerski cilj (PG) G 0001, defin-
isan dokumentom „Proces planiranja 
i revizije“ (PARP), koji je usvojen od 
članica zemalja NATO-a u februaru 
2009. godine, a dokumentom „Individ-
ualni partnerski akcioni plan“ (IPAP), 
u poglavlju  „Odbrambena i vojna 
pitanja“, usaglašena je potreba izrade 
navedenog dokumenta.

Proces izrade dokumenta „Pregled od-
brane“ podrazumijeva izradu pregleda, 
studija i analiza o postojećem stanju 
i definisanje ciljeva programa izgrad-
nje tog sistema na dugoročnoj osnovi, 

u načelu do 2020.godine. U prilogu bi 
sadržavao i plan modernizacije i bio 
usmjeravajućeg karaktera za dugoročne 
planove razvoja i modernizacije OS BiH.  

Izradom „Pregleda odbrane“ BiH-a osi-
gurava kontinuitet napora u tranziciji 
sa postojećeg stanja odbrane prema efi-
kasnijem odbrambenom sistemu, a ak-
tivnosti vezane za izradu navedenog 
dokumenta odvijaju se u koordinaciji sa 
NATO komandom u Sarajevu i Briselu, te 
kompanijom MPRI, kao i Ministarstvom 
odbrane Norveške. Radi kvalitetnije iz-
rade dokumenta, ostvarena je i saradnja 
sa Kraljevskim institutom za ujedinjene 

vidove iz Velike Britanije (RUSI)  i Mini-
starstvom odbrane Slovenije.

Trenutno je završena radna verzija 
svih poglavlja dokumenta i osnovni el-
ementi „Plana modernizacije OS BiH 
2011-2020“. Radna verzija podliježe 
internom usaglašavanju na nivou MO 
i OS BiH, a u narednom periodu MO 
će organizovati preliminarne sastanke 
sa Predsjedništvom BiH i Parlamen-
tarnom skupštinom - Zajedničkom 
komisijom za odbranu i sigurnost BiH,  
radi usaglašavanja, nakon čega će se ići 
u izradu konačnog teksta dokumenta 
„Pregled odbrane“.  

Pregled odbrane  
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Министарство одбране БиХ је и у 
протеклој години наставило про-
водити планске активности про-
цеса транзиције војног персонала и 
имплементације НАТО - Перспекти-
ва програма за БиХ.

Успостављањем овог програма, БиХ 
и НАТО обезбјеђују континуитет 
заједничког дјеловања, сарадње и 
вођења реформе одбрамбеног сис-
тема БиХ до пуноправног чланства 
у НАТО и Европској унији. У про-
теклом периоду на свим нивоима 
успостављена је изврсна сарадња, а 
свакодневни рад МО БиХ и ИОМ 
на провођењу НАТО - Перспектива 
програма олакшава трансфер знања 
и омогућује дугорочни утицај и само-
одрживост подршке у оквиру НАТО 
Партнерства за мир и обезбјеђује 
видљивост подршке НАТО-а про-
цесу реформе одбране и евроатлант-
ским интеграцијама БиХ.

Имплементацију овог програма 
врши Међународна организација за 
миграције (ИОМ) - Мисија у БиХ, а 
програмом је предвиђена асистенција 
и реинтеграција отпуштених лица у 
цивилни живот кроз директну под-
ршку за почетак или проширење 
бизниса, преквалификацију и 
иницијативу за тражење посла, 
као и подршку јачања транзицио-
них  капацитета МО и ОС БиХ што 
подразумијева јачање постојећих 
транзиционих капацитета, обу-

ку особља, публиковање научених 
лекција и екстерну евалуацију)

При томе се код асистенције и 
реинтеграције отпуштених лица у ци-
вилни живот користи методологија 
индивидуалног савјетовања и посјете 
корисницима, развоја индивиду-
алних пројеката реинтеграције, 
подјела опреме и сервис током 
имплементације; врши се праћење 
додијељене асистенције и развој ло-
калних веза, а код изградњу капаци-
тета МО и ОС БиХ врши опремање 
и постављање инфо и друге опреме 
и јачање вјештина кроз тренинг и 
учење кроз рад.

Током цијелог периода одржавана је 
инфо кампања усмјерена према како 
према персоналу у транзицији, тако 
и према припадницима ОС БиХ, 
јавности, међународној заједници и 
потенцијалним донаторима. МО БиХ 
и централна канцеларија ИОМ-а 
континуирано су анализирали и 
усмјеравали регистрацију отпуште-
них лица, ажурирали базу подата-
ка, пратили процес профилисања 
и савјетовања отпуштених лица и 
надгледали припрему, одобравање 
и имплементацију одобрених 
пројеката помоћи.

Закључно са  31. 12. 2012. године, од 
1.949 лица отпуштених из састава 
ОС БиХ, у транзицијским центрима 
их је регистровано и индивидуал-

но савјетовано 1.662, припремљено 
је 1.399 пројекта, од чега је одобрено 
1,331  док су остали у фази одобравања. 
Од 1.034 лица  којима је асистира-
но, за покретање пољоприовредне 
производње одлучило се 190 лица, 
за проширење пољопривредне 
производње 514 лица, запошљавање 
4, едукацију 11, док се за покретање 
самозапошљавања одлучило 161, а за 
проширење самозапошљавања 154 
лица. 

Транзиција војног 
персонала и имплементација 

НАТО - Перспектива 
програма за БиХ

План за 2012. годину 

Процес транзиције војног персонала 
ће бити настављен и у наредном пери-
оду, а тренутне анализе показују да ће 
током 2012. године бити отпуштено 15 
војника, у 2013. години 1.324 војника, 
у 2014. години 115 војника, а у 2015. 
године 116 војника, односно укупно 
1.592 војника до краја 2015. године.

У току реализације овог процеса и 
даље ће се примјењивати принцип 
поступног престанка војне служ-

бе војницима старијим од законом 
прописане границе, што  истовре-
мено прати и процес пријема мла-
дих војника у војну службу, тако да 
се на овај начин постижу два циља:  
одржавање оперативне способности 
ОС БиХ и подмлађивање ОС БиХ. 
Војну службу , такође у 2012. години, 
требало би да напусте  и 25 официра 
и 27 подофицира због навршених го-
дина старости или других законских 
ограничења. 
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Изградња 
транзицијских 

капацитета 
Одлуком Министра одбране БиХ о измјени формације обједињени су 
регрутни и транзицијски центри на локацијама Сарајево - Рајловац, 
Бања Лука, Чапљина и Тузла. Поред обједињавања, у наредном 
периоду извршиће се и реорганизација територијалне надлежности 
Центара и успоставити нове процедуре рада.  Планирано је да се 
овим обједињавањем покрију сви аспекти и потребе регрутних и 
транзиционих  активности у ОС БиХ. 

Пријем персонала 

Као дио континуитета пријема 
војника у професионалну војну 
службу по јавном огласу,  од 16. 
августа 2010. године извршен је 
љекарски преглед, обука и пријем 
1.179 нових војника, од чега 106 
припадница женског пола (као дио 

укупног и значајног ангажовања 
МО на провођењу Резолуције 1325 
„Жене, мир, безбједност“. Пара-
лелно је, путем интерног огласа,  
прекатегоризацијом или другим за-
конским рјешењима, из категорије 
војника у категорију подофицира 
преведено 123 војника, а у категорију 
официра 125 лица. Тако су ОС БиХ 
у 2011. години освјежене са 1.427 
војних лица.

Планирано отпуштање персонала 
и у 2012.години пратиће адеква-
тан пријем и попуна упражњених 
формацијских мјеста официра, по-
дофицира, војника и радних мјеста 

цивилних лица на служби у ОС БиХ.

У војну службу , у првом реду, 
примиће се генерација војника која 
се тренутно налази на обуци у ЦОО 
у Пазарићу. Крајем марта 2012. годи-
не расписан је јавни оглас за пријем 
у војну службу нових 300 кандида-
та, а јавним огласом се планира и 
пријем 4 официра и 13 подофицира. 

Интерним конкурсом планира се по-
пуна 70 упражњених формацијских 
места официра и 110 упражњених 
формацијских места подофицира, а 
планира се и пријем   29  цивилних 
лица у радни однос у ОС БиХ.

Едукација, обука и 
усавршавање персонала

У 2011.години је, као и до тада, једна 
од кључних области управљања 
персоналом, вршена планска и 
организована едукација, обука и 
усавршавање персонала МО и ОС 
БиХ.

На разне видове едукације, обуке и 
усавршавања од 1.994 планираних 
припадника МО и ОС БиХ упућено 
је 1.857 лица или 93,1%.  Од тога, 478 
лица или 26% чине припадници МО,  
док је 1.379 лица било из састава 
ОС БиХ. Главна карактеристика 
едукације у 2011. години била је 
реализација програма и планова 
обуке и усавршавања везано 
за НАТО и ПфП активности, 

односно обавеза проистеклих из 
међународних споразума, те обуке 
коју планира, организује и реализује 
Агенција за државну службу БиХ 
као и учење страних језика. 

Процес едукација припадника 
МО и ОС БиХ биће настављен и 
у 2012.години. Тежишни циљеви 
планова и програма едукације, 
обуке и усавршавања су дефинисани 
према приоритетима, у складу са 
додијељеном мисијом и задацима 
ОС БиХ, што је опет везано за 
средства у буџету. Реализација тих 
циљева ће се одвијати у  цивилним 
и војним институцијама у земљи и у 
иностранству.  
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KOiD OS BiH razvija doktrinu OS BiH, 
uspostavlja i održava sistem naučenih 
lekcija i, u skladu sa trendovima razvoja 
doktrine oružanih snaga zemalja članica 
NATO-a i NATO standarda, daje pre-
poruke za modernizaciju organizacije, 
strukture i opremljenosti OS BiH, s ciljem 
osiguravanja adekvatnog stepena borbene 
spremnosti i stvaranja uslova za imple-
mentaciju NATO standarda i procedura u 
komandama i jedinicama OS BiH. 

Težišne aktivnosti Odjeljenja doktrine 
KOiD u 2011. bile su na izradi doktri-
narnih publikacija, kojih je urađeno uku-
pno sedam, a to su: „Borbene vještine 
vojnika”, “Doktrina obuke”, “Priručnik 

za MILLES opremu”, “Puškomitraljez 
M-84 7,62x54”, “POM Tenkovski vod”, 
“Pješadijska obuka bojevog gađanja”, 
“Uputstvo za uspostavljanje i rad sistema 
naučenih lekcija u OS BiH”, a procedure 
odobravanja prolazi još 9 publikacija. 

jedan od težišnih zadataka KOiD-a  za 
2012. godinu biće obilazak komandi i 
jedinica OS BiH s ciljem utvrđivanja po-
dataka o doktrinarnim publikacijama po 
obuci koje se trenutno koriste u OS BiH, 
kao i publikacijama koje je neophodno 
ažurirati, odnosno  publikacijama koje 
je neophodno izraditi (od nivoa voda do 
nivoa ZŠ OS BiH).

Na unutarnjem planu u Bosni i Her-
cegovini prepoznata je uloga OS BiH 
kroz pomoć civilnim strukturama na 
više polja, posebice u kriznim situaci-
jama. Takva vrsta pomoći se realizira 
na zahtjev lokalnih i državnih tijela i 
institucija. OS BIH su osposobljene i 
opremljene za pružanje pomoći civ-
ilnim strukturama i pravodobno odgo-
varaju na takve zahtjeve, sukladno 
raspoloživim resursima.

Navedeni vidovi pomoći tijekom 2011. 
godine implementirani su kroz različite 
aktivnosti, bilo da je riječ o evakuaciji, 
spašavanju, zbrinjavanju i pružanju 
tehničke i materijalne pomoći civ-

ilnim strukturama i stanovništvu pri-
likom poplava u općinama Bijeljina, 
Derventa, Goražde, Novo Goražde i 
Čapljina ili angažiranju ljudskih i ma-
terijalnih resursa i pomoći na gašenju 
požara u općinama Trebinje, Čapljina, 

Konjic i Bileća. Tako su za potrebe 
gašenja požara, pripadnici OS BiH im-
ali 105,10 sati leta, prevezli su i upotri-
jebili 639 tisuća litara vode, preve-
zli 79 vatrogasaca na nepristupačna 
područja i u tim aktivnostima utrošili 
71.905 litara goriva za helikoptere. U 
okviru pružanja pomoći u medicin-
skoj evakuaciji tijekom 2011. godine 
helikopterima je izvršeno 6 prevoženja 
oboljelih osoba.

Istodobno, kroz realizaciju 
inžinjerijskih radova pripadnici OS 
BIH su sanirali oko 270 km mak-
adamskih puteva, uredili oko 6.000 
četvornih metara različitih površina, 
prevezli i ugradili 30.000 kubnih 
metara različitog materijala, izgradili 
kontejnerske objekte na olimpijskim 
planinama jahorini, Bjelašnici i Ig-
manu, sanirali dio korita rijeke Lašve, 
a inžinjerijska postrojbi OS BiH je bila 
angažirana na izgradnji vodovoda u 
sjeverozapadnom djelu BiH.

Svim ovim aktivnostima OS BiH su 
dokazale da su spremne i sposobne za 
izvršavanje svoje misije.

Pomoć civilnim strukturama vlasti tijekom 2011.godine

Razvoj doktrine i doktrinarnih publikacija

Razvoj kapaciteta na poligonu za obuku Manjača
Evroatlantska integracija postaje vjero-
vatna budućnost za BiH-u, a usvajanjem 
i implementacijom strategijsko-doktri-
narnih dokumenata, modernizacijom i 
smanjenjem Oružanih snaga, BiH ide ka 
stvaranju malih, savremenih, efikasnih, 
upotrebljivih i interoperabilnih profesi-
onalnih oružanih snaga. Stoga se name-

će potreba za ulaganje financijskih sred-
stava u infrastrukturu poligona Manjača 
kod Banjaluke, koji je glavno područje 
za izvođenje kolektivne obuke, odnosno 
izvođenje vježbi vanjskog ocjenjivanja 
komandi i jedinica OS BiH u operacija-
ma punog spektra i preduputnoj obuci 
(obuci za specifičnu misiju).

KOiD OS BiH  završila je izradu studije 
razvoja poligona Manjača. Planirano 
je da se poligon modernizuje, kako bi 
Centar za borbenu obuku (CBO) Ma-
njača zadovoljavao sve standarde koji 
su predviđeni za tu vrstu obuke, što je 
ujedno i stvaranje  povoljnijih uslova za 
pripremu jedinica za izvođenje misija.  
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Ministarstvo odbrane BiH i Oružane 
snage BiH su tokom 2011. i 2012. go-
dine nastavile aktivnosti na uništavanju 
nestabilne visokorizične municije koja 
se nalazi u skladištima municije i min-
sko-eksplozivnih sredstava OS BiH. S 
tim u vezi,  Ministarstvo odbrane BiH 
je sa predstavnicima Programa Ujedin-
jenih nacija za razvoj (UNDP) BiH pot-
pisalo Memorandum o razumijevanju 
o uništavanju visokorizične municije. 
Time je UNDP BiH ponovo pokazao 
spremnost za pomoć potrebnu svim 
građanima Bosne i Hercegovine, a 
tokom 2011. i januara 2012. godine, 
metodom otvorene detonacije, na po-
ligonu OS BiH u Glamoču uništene 
su sljedeće količine visokorizične mu-
nicije:

Uništavanje navedene municije me-
todom otvorene detonacije su izvršile 
komercijalne firme, i to uništavanje 
kasetnih aviobombi BL-755 izvršila 
je firma „Sterling International“, dok 

je ostale vrste municije uništila firma 
UXB Balkans d.o.o.

Takođe, tokom decembra 2011. i janua-
ra 2012. godine od strane komercijalne 
firme „AmmSol“ iz Banjaluke,  u pogo-
nima firme „PRETIS“ iz Vogošće izvr-
šena je delaboracija 56 raketa tipa „Or-
kan“ kalibra 262 mm M87 i uništenje 
metodom otvorene detonacije 16.128 
kasetnih bombica KB1 kojima su napu-
njene bojeve glave rakete tipa „Orkan“.

Uništenjem navedene municije MO BiH 
i OS BiH su dobile mnogo sa aspekta 
sigurnosti u skladištima MiMES u OS 
BiH, a ovim uništavanjem  Bosna i Her-
cegovina  je izvršila sve obaveze obuhva-
ćene Konvencijom o kasetnoj municiji 
(„Oslo konvencija“) koju je BiH potpisa-
la 2008., a ratificirala 2010. godine. Tom 
konvencijom se zabranjuje proizvodnja, 
promet i korištenje kasetne municije. 

Sve aktivnosti vezane za uništavanje 
municije je pratila Komisija MO BiH za 
verifikaciju uništenja municije i MES-
a, a tokom procesa delaboracije muni-
cije nije bilo  povreda ljudstva.

Protivminske akcije u OS BiH

Oružane snage BiH su neprekidno 
uključene u operacije humanitarnog 
deminiranja i jedan su od najznačajnih 
faktora u tom procesu. 

Tokom 2011. godine deminerska je-
dinica OS je, uz angažovanje 23 ma-
nuelna deminerska tima, 6 mašinskih 
deminerskih odjeljenja, 9 timova s psi-
ma za otkrivanje eksploziva, te jednog 
tima za generalno izviđanje, deminira-
la 2.010.263 m2, što znači da je do sada 
19.188.753 m2  ranije miniranog terena 
dato na upotrebu stanovništvu BiH.

U ukupnom procesu deminiranja u 
BiH, OS BIH učestvuju sa 20 %. Na 
ovaj način OS BiH daju značajan do-
prinos implementaciji Strategije pro-
tivminskog djelovanja koja ima za cilj 
obezbjeđenje stanja “Bosna i Hercego-
vina bez mina do 2019. godine”. 

Uništavanje visokorizične municije

Kasetne aviobombe BL-755  

Avibombe FAB 275

Detonacija na poligonu „Glamoč“

Kasetna aviobomba BL-755 321 kom

Aviobomba FAB 275 34 kom

Aviobomba RFAB 275-4 24 kom

Mina kasetna M93 120 mm 52 kom

Metak kumulativni 122 mm 76 kom

Metak 20 mm 39.720 kom.

Avibombe RFAB 275-4

Mina kasetna M93 kalibra 120 mm

Metak kumulativni kalibra 122 mm Metak kalibra 20 mm
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Aktivnosti u oblasti školovanja i obuke 
pripadnika OS BiH 

u centrima za obuku OS BiH
Cilj obuke i vojne edukacije u OS BiH je 
proizvesti visoko profesionalne i obučene 
oficire, podoficire, vojnike i jedinice koji 
će biti sposobni za reagovanje u operaci-
jama punog spektra kako bi se ispunili 
zahtjevi postavljeni od institucija BiH-e 
koje vrše civilnu komandu i kontrolu nad 
OS BiH, te razvijanje visokoobučenih 
komandnih kadrova koji se mogu brzo 
prilagoditi promjenjivim okolnostima 
i osigurati pravovremen i adekvatan 
angažman jedinica radi uspješnog 
izvršavanja  dodijeljenih misija. 

U tom sistemu, Komanda za obuku i 
doktrinu (KOiD) nije operativna jedi-
nica, nego jedinica koja svojom per-
sonalnom i materijalnom formacijom 
omogućava pripadnicima OS BiH 
osnovnu, kolektivnu i institucionalnu 
obuku. To znači da se u centrima KOiD-
-a realizuju najvažniji događaji kada je u 
pitanju obuka pripadnika i jedinica OS 
BiH, a ona se ogleda u davanju opće 
vojničke obuke za kandidate na obuci, 
buduća PVL u Centru osnovne obuke 
(COO) u Pazariću, individualne obuke 
podoficira i oficira kroz Odjeljenje vo-
jnih kurseva i Odjeljenje stranih jezika 
u Centru za profesionalni razvoj (CPR), 
simulacijskim proigravanjem praktičnih 
borbenih situacija za nivoe komandi 
bataljona i brigada (BBS i jANUS) u 
Centru za borbene simulacije (CBS) na 
Manjači i praktičnim vježbama jedinica 
do ranga bataljona (CPX, STX, KGB, SI-
MEX, jANUS, BBS, FTX i LFX) u Cen-
tru borbene obuke (CBO) na Manjači 
čime se praktično zatvara krug i ostaje 
da se primijeni naučeno.

Centar za osnovnu obuku (COO)

U Centru za osnovnu obuku (COO) 
u Pazariću, čija misija je da organizuje 
i izvodi osnovnu obuku kandidata na 
lokaciji i lokalnom području tokom os-
novne obuke radi opšte borbene ospo-
sobljenosti,  tokom 2011. godine reali-
zovana je obuka sa VIII, IX i X klasom 
kandidata. Obuku je prošlo 900 kandida-
ta, a uspješno završilo 887 kandidata, od 
čega 84 žene. Obuka u COO realizova-

na je u skladu sa odobrenim tematskim 
planom i SOP-om koji regulira prihvat, 
život i rad kandidata na osnovnoj obuci 
vojnika. U januaru 2012. godine počela 
je realizacija obuke za 295 kandidata XI 
klase, a u martu 2012. godine raspisan je 
javni oglas za popunu 300 upražnjenih 
vojničkih formacijskih mjesta u koman-
dama i jedinicama OS BiH.  

Centar za profesionalni razvoj (CPR)

Centar za profesionalni razvoj (CPR) 
razvija vojno vođstvo i vojni profesio-
nalizam u sklopu realizacije individual-
ne i institucionalne obuke u OS BiH od 
nivoa vođa timova do nivoa komandi 
brigada, što predstavlja direktnu pod-
ršku u profesionalnom razvoju karije-
ra ključnog podoficirskog i oficirskog 
personala OS BiH.

Prioriteti CPR za obuku i edukaciju u 
2011. godini su bili učenje stranih je-
zika, institucionalna obuka, specija-
listički kursevi i vojno školovanje, te 
individualna obuka (obuka na općim 
vojničkim vještinama, obuka novopri-
mljenih lica na formacijskim mjestima, 
tjelesna obuka i samostalni razvoj). Ta-
kođe je vršena i obuka  instruktora, a  
završilo ju je 17 lica iz sastava OS BiH.  

CPR ključnu obuku pruža kroz 
Odjeljenje vojnih kurseva (OVK), gdje 
je tokom 2011. godine komandno-
štabni kurs završilo 40 polaznika, nap-
redni oficirski kurs 31 polaznik, osnov-
ni oficirski kurs 55 polaznika, napredni 
podoficirski kurs 31 polaznik, osnovni 
podoficirski kurs 59 polaznika, a 
specijalističke kurseve i obuke završilo 
je 105 polaznika.  

Realizacija GPO za 2012. godinu u OVK 
CPR započela je  kursom za logističke 
operacije koji je završilo 17 pripadnika 
OS BiH, dok je kurs profesionalnog raz-
voja instruktora održan u martu, uspješno 
završilo 28 instruktora iz sastava OS BiH. 
Trenutno traju osnovni podoficirski i os-
novni oficirski kurs koji su počeli 6. feb-
ruara, dok su za drugu polovinu godine 
planirani još jedan podoficirski kurs, te 
komandno-štabni kurs, kurs za operativne 
poslove i informatički kurs. 

*

Odjeljenje stranih jezika CPR-a daje 
odlične rezultate i vrlo značajan dopri-
nos kolektivnom napretku pripadnika 
OS BiH prema NATO standardima. 
Tako je tokom 2011. godine 665 pri-
padnika MO i OS BiH  završilo neki od 
kurseva engleskog jezika, uključujući i 
kurs engleskog za pripadnike deklar-
isane jedinice. Istovremeno, kurs tur-
skog je završilo 46, kurs francuskog 
36, kurs grčkog 33, a kurs njemačkog 
jezika 16 polaznika.   

*

U Odjeljenju za ocjenjivanje pozna-
vanja stranih jezika Uprave za personal 
ZŠ OS BiH i Odjeljenju stranih jezika 
CPR-a tokom 2011. godine, putem 
testa ALCPT testirano je 1659 pripad-
nika OS BiH u poznavanju engleskog 
jezika, a putem testa STANAG 6001 
je 219 pripadnika OS BiH. Takođe je 
putem STANAG testa u poznavanju 
njemačkog jezika  testirano 35 lica, 62 
lica u poznavanju francuskog jezika i  4 
lica u poznavanju turskog jezika.

Testom za određivanje nivoa pozna-
vanja stranih jezika testirano je 238 lica 
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i to 116 u poznavanju njemačkog jezi-
ka, 6 lica u poznavanju francuskog jezi-
ka, 91 lice u poznavanju turskog jezika i 
25 lica u poznavanju grčkog jezika.

Tokom 2011. godine, a po pozivima 
drugih država i odobrenja MO BiH,  
Odjeljenje za ocjenjivanje poznavanja 
stranih jezika je putem testa STANAG 
6001 vršilo ocjenjivanje pripadnika MO i 
Vojske Crne Gore, a Odjeljenje za ocjen-
jivanje poznavanja stranih jezika izvršilo 
je probno testiranje BiH STANAG – 
6001 testa u Hrvatskoj i Srbiji, dok su iz 
Odjeljenja za ocjenjivanje poznavanja 
stranih jezika Hrvatske  i Makedonije 
izvršili probno testiranje svojih STANAG 
6001 testova nad pripadnicima OS BiH. 

Centar za borbene simulacije (CBS)

Iz misije CBS-a, u cilju stvaranja uslova 
komandantima jedinica OS BiH  za efi-
kasnu obuku štabova putem borbenih 
simulacija radi postizanja interoperabil-
nosti i kompatibilnosti komandi i jedini-
ca OS BiH pri izvršenju zadataka jedini-
ca, a u skladu sa GPO za 2011. godinu, u 
CBS-u na lokaciji kasarne “Mika Bosnić” 
i poligonu na Manjači - realizirane su 
vježbe na sistemu jANUS za pripadnike 
prvih bataljona pješadijskih brigada, od 
čega je jedna bila MAPEX vježba, potom 
vježbe na BBS sistemu za komande sve 
tri pješadijske brigade OS BiH, te jANUS 
sa pripadnicima jedinica deklarisanih za 
učešće u operacijama podrške miru iz 
sastava 4. i 5. pbr. Sve simulacijske vježbe 
na sistemu jANUS su realizirane u skladu 
sa scenarijem za operacije podrške miru, 
a na sistemu BBS u skladu sa kom-
biniranim scenarijem za konvencionalne 
i operacije podrške miru.

Tokom 2011. godine napravljen je bi-
tan iskorak u dinamičnosti vježbi, jer 
su se vježbale kinetičke i nekinetičke 
operacije i na brigadnom nivou. Osim 
toga, po prvi put su jedinice vježbale 
tzv. „pokret do kontakta“ tehnikom 
„traži i napadni“. Vježbanjem na novim 
zadaćama dobilo se na kvalitetu i većoj 
zainteresiranosti za vježbe. Naučeni 
su novi termini, skraćenice, korištenje 
novih obrazaca za izvještaje i zahtjeve. 
Sa aspekta obavještajnog rada, bitno je 
reći da su vježbe u 2011. godini, svo-
jim većim dijelom, bile locirane u sferu 
asimetričnih operacija. Analogno tome, 
rad obavještajnih organa je iziskivao 
drugačiji pristup u pogledu procjena i 
izrade produkata bitnih za donošenje 
kvalitetnih odluka komandanta. Vježbe 

nivoa bataljona i čete, realizirane na siste-
mu jANUS, nisu ostavljale puno prostora 
za rad obavještajnih oficira u „punom 
obliku“ kroz proces donošenja vojnih 
odluka. Kroz brigadne vježbe na sistemu 
BBS, obavještajni organi su imali priliku 
da kroz svoj rad i aktivno participiranje 
u procesu donošenja vojnih odluka, 
daju puni doprinos izradi kvalitetnih 
naređenja i smjernica Komandanta. U 
velikoj mjeri, kvalitet rada obavještajnih 
organa je imao značajnu ulogu za 
uspješnost realizacije samih vježbi. 

Što se tiče Plana obuke za 2012. godinu, 
za pješadijske brigade planirana je po 
jedna vježba na jANUS i BBS sistemu, 
te za polaznike komandno-štabnog 
kursa vježba na jANUS sistemu.

Centar za borbenu obuku (CBO)

Centar za borbenu obuku vrši procjenu 
obučenosti jedinica OS BiH u punom 
spektru operacija u dodijeljenom vre-
menu i prostoru radi postizanja inter-
operabilnosti sa NATO jedinicama. S 
tim u vezi, primarni zadaci Centra su:  
provođenje pripremne obuke u jedini-
cama OS BiH za izvršenje rotacija u 
CBO, vršenje procjene obučenosti jedi-
nica kroz rotacije, pružanje adekvatne 
podrške jedinicama OS BiH kroz obuku 
za učešće u operacijama podrške miru i 
pomoći civilnom stanovništvu, zatim os-
iguranje, obučavanje i pružanje pomoći 
u rukovanju MILLES opremom, osigu-
ranje višenamjenskih kompleksa strelišta 
i provođenje sigurnosnih operacija na 
strelištu, adekvatna priprema i reali-
zacija kvalifikacijskih gađanja jedinica 
OS BiH na strelištu, obezbjeđenje stal-
nog i visokoobučenog mehanizovanog 
vježbovnog bataljona (OPFOR) kao 
snage suprostavljene jedinicama u rotaci-
ji, te obuka stalnog sastava Centra.

Tokom 2011. godine realizirane su 
tri rotacijske vježbe sa prvim batal-
jonima pješadijskih brigada, izvršeno 
pet procjena jedinica deklarisanih 
za operacije podrške miru, izvedeno 
kvalifikacijsko bojevo gađanje sa pri-
padnicima prvih bataljona pješadijskih 
brigada i gađanje mitraljezima sa oklo-
pnih transportera i tenka M-84. 

Ipak, obuka jedinica OS BiH deklarisan-
ih za učešće u operacijama podrške miru 
kroz PARP i Program ocjenjivanja i pov-
ratnog izvještavanja (OCC E&F) bila je od 
prioritetnog značaja za OS BiH. Tokom 
2011. realizovana je preuputna obuka sa 
završnom vježbom/procjenom jedinica 
OSBiH za ISAF misiju za jedinice iz sas-
tava 4. i 6. pbr. Takođe je izvršena obuka i 
procjena deklarisanih jedinica OSBiH za 
PARP (Proces planiranja i revizije) gdje 
su izvedene 2 vježbe, odnosno procijen-
jene dvije čete iz sastava 4. i 5. pbr, te iz-
vedena vježba  OCC E&F .  

Školovanje, kursevi, seminari i vježbe

Tokom 2011.godine 27 lica je završilo 
školovanje van BiH i to generalštabnu 
školu 6 oficira, komandno-štabnu 13 ofici-
ra, vojnu akademiju 2 kadeta, akademiju 
glavnih narednika 2 podoficira, visoku 
podoficirsku školu 2 podoficira i školu za 
aktivne podoficire 2 vojnika, a trenutno se 
na školovanju van zemlje nalazi 30 lica, od 
čega 25 oficira, 2 podoficira i 3 vojnika. 

Na raznim kursevima, seminarim i 
vježbama i drugim aktivnostima, kojih 
je tokom 2011. godine bilo 643 u zem-
lji i van zemlje, bilo je 3391 lice, od čega 
je na edukaciju i obuku van zemlje, po 
programima vojne pomoći IMET, IPP, 
MIL TO MIL, BMATT, MARŠAL CEN-
TAR, PSOTC, OSCE i RACVIAC,  na 
147  aktivnosti bilo  upućeno 310 lica.  
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Декан Факултета политичких наука 
у Сарајеву,  проф. др Шаћир Филан-
дра, и командант ПСОТЦ-а ОС БиХ,  
бригадир Кенан Даутовић, потпи-
сали су  15. новембра 2011. године 
Меморандум о разумијевању између 
ове двије институције. Циљ потпи-
саног Меморандума је унапређење 
сарадње, а  као полазна основа до-
говорено је да курс „Евроатлантска 
безбједност” и  курс „Управљање 
медијима у операцијама подршке 
миру”, који су стални у ПСОТЦ про-
грамима, буду  уврштени као избор-
ни предмети на мастер студијима 

Факултета политичких наука Уни-
верзитета у Сарајеву.

Меморандум о разумијевању  је 
такође потписан између Центра 
за безбједносне студије Сарајево и 
ПСОТЦ-а,  5. октобра 2011. године. Ос-
нова  сарадње је имплементација на-
учних и истраживачки орјентисаних 
пројеката чија реализација ће значити 
унапређење свеукупног безбједносног 
амбијента у БиХ и региону.  По-
себна пажња ће бити усмјерена на  
пројекате из домена ПСОТЦ-а , одно-
сно организацију  едукације и обуке за 

операције подршке миру.

Oви документи отварају могућности 
реализације сличних пројеката од 
узајамног интереса. 

Međunarodni kurs oficirskih štabnih vještina

Niži stožerni tečaj za operacije potpore miru

U Središtu za obuku za potporu miro-
vnim operacijama (PSOTC) 09. prosin-
ca 2011. godine upriličena je svečanost 
u povodu završetka dvadesetosedmi-
čnog nižeg stožernog tečaja za opera-
cije potpore miru. Tečaj je uspješno za-
vršilo 18 časnika iz sastava OS BiH, te 
24 časnika iz drugih zemalja.

Tečaj je bio podijeljen u tri semestra. U 
prvom su utvrđene osnovne vještine sto-
žernih časnika, u drugom usvajana do-
datna znanja s akcentom na unapređenje 
procesa planiranja, dok je u trećem seme-
stru, trajanja 10 tjedana, data prilika po-

laznicima da primjene sve vještine koje 
su stekli ili unaprijedili tijekom tečaja.

Za polaznike tečaja iz drugih država, 
elementi PSO jSC 1/11 su ponuđe-
ni kao posebni tečajevi. Oni su imali 
priliku pohađati 4 tjedna Međunarod-
nog časničkog tečaja stožernih vješti-
na (ISOSC) 16-tjedna PSOjSC 1/11 ili 
10-tjedna stožernog časničkog tečaja za 
operacije potpore miru (PSOSOC).

Četiri modula ovog tečaja, i to: tečaj eu-
roatlantske sigurnosti, tečaj o protupo-
bunjeničkim operacijama, Međunarodni 
tečaj taktičkog utjecaja i tečaj „Mediji u 
operacijama potpore miru” ponuđeni 
su i eksternim polaznicima, odnosno 
pripadnicima Ministarstva obrane, Mi-
nistarstva sigurnosti, Fakulteta političkih 
znanosti Sarajeva i Filozofskog fakulteta 
Istočno Sarajevo.

Akademski elementi su uključili pre-
davače svjetski priznatih akademskih 
institucija, kao što su predavači Ženeva 

Centra za sigurnosnu politiku (GCSP), 
Američke postiplomske mornaričke ško-
le (NPS), NATO škole Oberammergau, 
te Austrijske nacionalne obrambene aka-
demije.

Krunski događaj tečaja predstavljala je 
vježba zapovjednog mjesta (CPX) izve-
dena u razdoblju od 01. do 07. prosin-
ca 2011. godine. U njoj su sudjelovali 
i predstavnici međunarodnih organi-
zacija u Bosni i Hercegovini, UNHCR, 
IOM, UN Woman, a tijekom vježbe, 
polaznike su posjetili zapovjednik OZ 
OS BiH general-bojnik Ivica jerkić sa 
zamjenicima, brigadnim generalom 
Sakibom Forićem i Mirkom Tepšićem.

Certifikate za one koji su uspješno 
završili tečaj i knjige za najbolje pola-
znike, na ceremoniji zatvranja tečaja, 
uručio je general-bojnik Anto jeleč, za-
mjenik načelnika ZS OS BiH.

Потписани меморандуми о разумијевању 

Ceremonijom uručenja certifikata u 
Centru za obuku za podršku mirovnim 
operacijama (PSOTC) u kampu But-
mir u Sarajevu , 1. jula 2011. godine,  
uspješno je završen  Međunarodni kurs 
oficirskih štabnih vještina (ISOSC).

Kurs su uspješno završila 33 oficira, 
pripadnika iz sastava oružanih snaga 

Albanije, Azerbejdžana, Bosne i Her-
cegovine, Crne Gore, Gruzije, Irske, 
jermenije, jordana, Kirgistana, Kazah-
stana i Makedonije, a tokom ceremoni-
je obratili su im se zamjenik načelnika 
Zajedničkog štaba OS BiH general-
major Rizvo Pleh i komandant NATO 
štaba u Sarajevu, brigadni general Gary 
E. Huffman. 
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Reforma sigurnosnog 
sektora u kontekstu 

operacija podrške miru
U sklopu operacija  podrške miru, u 
Butmiru je 15.  decembra 2011. godi-
ne održan seminar na temu “Reforma 
sigurnosnog sektora”. Seminar je bio 
zajednički projekat PSOTC-a i RAC-
VIAC-a, a podržali su ga OSCE misija 
u BiH, Centar za bezbjedonosne studije 
Beograd i Sarajevo i NATO štab u Sa-
rajevu. 

Cilj seminara je bio da omogući 
učesnicima uvid u planiranje i 

provođenje reforme sigurnosnog sek-
tora u području u kome se izvode ope-
racije  podrške miru, a prisustvovali 
su mu oficiri od čina pukovnika do 
brigadnog generala, te civilni uposle-
nici Ministarstva odbrane, Ministarst-
va inostranih poslova i Ministarstva 
unutrašnjih poslova Albanije, Hrvats-
ke, Grčke, Makedonije, Crne Gore, Sr-
bije i Slovenije.

Vježbe vanjskog ocjenjivanja 
zapovjedništava  i postrojbi OS BiH

U drugoj polovici 2011. godine u 
KOiD-u su počele aktivnosti na raz-
voju novog koncepta vježbi vanjskog 
ocjenjivanja zapovjedništava i postro-
jbi OS BiH sukladno NATO doktrini 
BI-SC 75-3 (Collective Training and 
Exercise Directive).

jedan od prvih koraka bio je realizacija 
radionica na lokacijama OS BiH koje su 
za rezultat imale izradu SOP-a „Vježbe 
vanjskog ocjenjivanja zapovjedništava 
i postrojbi OS BiH“ i prilagođavanje 
GPO za 2012. godine novom konceptu 
vježbi. Implementacija SOP-a je počela 
održavanjem specifikacijske konferen-
cije za vježbe vanjskog ocjenjivanja 30. 
12. 2011. godine u ZS OS BiH.

SOP „Vježbe vanjskog ocjenjivanja 
zapovjedništava i postrojbi OS BiH“ 
predviđa realizaciju vježbi vanjskog 
ocjenjivanja kroz četiri faze:

1. Faza razvoja koncepta i specifikaci-
je vježbe - u nadležnosti ZS OS BiH, a 
časnik za programiranje vježbe i skupi-
na za planiranje vježbe izrađuju smjer-
nice za vježbu i specifikaciju vježbe.

2. Faza planiranja i razvoja produ-
kata vježbe - u nadležnosti OZ OS BiH 
i KP OS BiH, a časnik za provođenje 

vježbe i glavni tim za planiranje vježbe 
izrađuju smjernice za planiranje vježbe 
i Plan vježbe.

3. Faza operativnog provođenja 
vježbe - u nadležnosti ZP OS BiH i OZ 
OS BiH, a časnik za izvođenje vježbe 
odnosno direktor vježbe, zajedno sa 
Direktoratom vježbe realiziraju ovu 
fazu kroz četiri podfaze. Podfaze su: 
obuka u pripremi za realizaciju vježbe, 
planiranje kao odgovor na kriznu sit-
uaciju (MINEX), izvršenje vježbe i 
procjena/analiza neposredno nakon 
realizacije vježbe

4. Faza analiza i izvještavanja - u 

nadležnosti OZ OS BiH i KP OS BiH, 
a predviđa izradu prvog inicijalnog 
izvješća, finalnog izvješća o vježbi sa 
identificiranim lekcijama i izvješća o 
unapređenju aktivnosti.

Novi koncept vježbi treba shvatiti kao 
neprekidan razvojni proces čiji cilj je 
poboljšanje obuke u OS BiH. Usvajan-
jem ovog koncepta vježbi, sve razine 
zapovijedanja su uključene u proces 
specifikacije, planiranja i realizacije 
vježbi, usklađene su procedure plan-
iranja domaćih i međunarodnih vježbi 
i stvoreni bolji uvjeti za sudjelovan-
je pripadnika OS BiH u planiranju 
međunarodnih vježbi.
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С циљем реализације обавеза 
препознатих у Акционом плану 
за имплементацију Резолуције 
1325,  МО БиХ је у програм рада 
за 2011. и 2012. годину   уврстило 
као програмску активност 
имплементацију тог плана. С тим 
у вези, уложени су додатни напори 
и настављен континуиран рад на 
пријему лица женског пола у ОС 
БиХ, а у складу са приједлогом 
петогодишњег плана развоја 
ОС БиХ којим је предвиђено да 
заступљеност жена до 2015.године 
буде 10%. Такође су именоване 
особе за гендер питања у МО 
БиХ и ОС БиХ, те задужене све 
организационе јединице МО БиХ 
и ЗШ ОС БИХ да приликом израде 
нових закона и подзаконских 
аката и ажурирања постојећих  
исте  усагласе са Законом о 
равноправности полова БиХ, 
укључујући дефиницију  забране 
дискриминације на основу пола. 
Истовремено, у склопу редовне 
обуке, у  наставне планове и 
програме уврштене су теме из 
области  равноправности полова.

У вези с унапређењем стања у 

овој области остварена је сарадња 
са ЕУФОР-ом,  НАТО штабом у 
Сарајеву и Центром за обуку за 
операције подршке миру (ПСОТЦ). 
Припаднице/ци МО БиХ и ОС БиХ 
су учествовали на радионицама 
које је организовао НАТО  штаб у 
Сарајеву, а везане  су за унапређење 
положаја жена  у  сектору 
безбједности. Сврха радионица 
је била  упознавање руководећих 
државних службеника/официра, 
команданата батаљона, официра 
из батаљона, подофицира и 

војника са УН Резолуцијом 1325 
и њеном имплементацијом у 
институцијама  одбране БиХ. 
У раду наведених  радионица 
учествовала  је и представница 
Агенције за равноправност  
полова БиХ  Министарства за 
људска права и избјеглице БиХ. 
Ова агенција је, својим радом и 
дјеловањем, пружајући стручну 
и савјетодавну подршку и помоћ, 
допринијела  подизању свијести и 
афирмисању родне једнакости.  

Активности  МО БиХ 
на праћењу УН Резолуције 
„Жене, мир и безбједност”  
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У редовима ОС БиХ тренутно има 
око 6 % особа женског пола, а НАТО 
стандард је 10 %. Велики дио њих 
је примљен путем јавних огласа за 
пријем кандидата у  професионалну 
војну службу, који се континуира-
но проводи од 2008. године с циљем 
подмлађивања војног персонала у 
складу са НАТО стандардима. Тако је 
кроз Центар за основну обуку (ЦОО) 
ОС БиХ до сада у једанаест  класа 
кандидата за пријем у професионал-
ну војну службу њих 2.880 успјешно 
завршило основну обуку, међу њима 
и 224 жене. То довољно говори о 
повећању интереса код лица женског 

пола за бављење војним позивом. 
У складу с тим, доста је урађено на 
обезбјеђивању смјештајних и дру-
гих капацитета у ЦОО Пазарић и 
осталим локацијама гдје су  упућене 
по завршетку обуке, како би имале 
адекватне услове за рад и боравак. По 
ријечима команданта ЦОО, пуковни-
ка Самира Нукића,  жене успјешно, 
раме уз раме са мушким колегама, 
извршавају све постављене задатке, 
а за њихов смјештај обезбијеђен је 
посебан павиљон са условима ин-
тернатског типа, у двокреветним и 
трокреветним собама. Током обуке 
оне постижу изванредне резултате, а 
по завршетку сваке класе бивају про-
глашени најбољи појединци у мушкој 
и женској конкуренцији. Жене су, 
по ријечима пуковника Нукића, 
оптерећене колико и мушкарци и 
дате су им једнаке могућности и шан-
се у сваком смислу.  

Обука у ЦОО траје 12 седмица, а 
радни дан почиње устајањем, након 
чега слиједи  постројавање, доручак, 
дизање заставе, тактичка обука на 
терену, физичка обука, па у 16.45 
постројавање, спуштање заставе, ве-
чера, прозивка и спавање.

Наше саговорнице, Ана Пантић из 
Сарајева (1990.) и Антонела Недић 
из Орашја (1991.) су двије од укуп-
но 28 кандидаткиња које су на обуци 

у једанаестој класи. Оне успјешно 
извршавају све постављене задатке 
и обавезе. Свакодневне вјежбе, фи-
зичке и психичке припреме, учење 
војне терминологије, упознавање и 
руковање оружјем, тактичка обука - 
изазови су са  којима се свакодневно 
сусрећу и успјешно их савлађују. 

Ана Пантић каже да се за војнички 
позив одлучила желећи да искуша 
нешто ново и сматра да је војнички 
позив изазов за сваку жену, поготово 
у средини каква је БиХ. За Антонелу 
је то дио породичне атмосфере, јер 
су тата и ујна били војна лица и она 
је пожељела да се искуша ту и кад јој 
се пружила прилика- искористила ју 
је. Међутим, ниједна од њих двије не 
жели остати само војник. Обје, прије 
свега, у обављању позива за који су се 
опредијелиле, желе професионални 
напредак, а да би постигле напредак 
у војној хијерархији треба им виши 
степен образовања. Дакле, приори-
тет је завршити факултет.Оне су по-
ручиле својим вршњакињама и свим 
младим дјевојкама да се пријаве на 
оглас за професионалну војну служ-
бу, да буду упорне, храбре, да вјерују 
у себе, а да  у војсци имају много 
могућности да напредују и иду ка 
врху.

Жене у ОС БиХ 

Кристина Филиповић је профе-
сионални војник у ОСБиХ  већ 
три године, била је друга класа 
кандидата на обуци, и има чин 
разводника. Из Вареша је и сма-
тра да су врата ОС БИХ отво-
рена свим лицима женског пола 
које сматрају да то могу и које 
равноправно са својим муш-
ким колегама желе учестовати 
у обављању и извршавању за-
датака. Један од Кристининих 
циљева је такође да заврши 
студије и учествује у некој од 
мировних мисија. 
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Objavljivanjem „Bijele knjige obrane 
BiH“ u ožujku 2005. godine, sačinjenoj 
sukladno definiranoj obrambenoj i sig-
urnosnoj politici BiH, te sukladno Za-
konu o obrani BiH i Zakonu o službi u 
OS BiH, opisan je dočasnički kor/zbor. 
Na temelju narečenih dokumenata i 

procjene dočasničkog kadra od strane 
Generalnog inspektorata MO BiH, od 
strane načelnika ZS date su smjernice o 
ulozi i poslovima dočasnika. 

Usljed nedostatka propisanih SOP-a, 
uputa i Smjernica nadređene razine, u 
4. pbr su urađene upute za fukcioniranje 
dočasničkog kora, tijekom 2009. godine, 
s ciljem skretanja pozornosti na mjesto i 
ulogu dočasnika u okviru 4. pbr, organ-
izirani su i provedeni „Dani dočasnika 4. 
pbr“, te upriličeno natjecanje u kojem je 
postrojba, koja je pokazala najviše kole-
ktivnog duha, dobila  prelaznu zastavu.     

Godina 2010. je u NATO snagama 
proglašena godinom dočasnika, u 
rujnu je  objavljena  NATO strate-
gija i preporučene smjernice za razvoj 
dočasnika unutar NATO i PfP zemalja, a 
u postrojbe je dostavljen „Koncept profe-
sionalnog razvoja dočasnika u OS BiH“.

I tijekom 2010. održano je natjecan-
je povodom Dana dočasnika 4. pbr, 
dok je središnjoj svečanosti koja je 
održana 2011. godine nazočio i mini-

star obrane BiH, dr. Selmo Cikotić. Tom 
prigodom, u natjecateljskim discipli-
nama vojničkog petoboja (savladavanje 
vojničkih prepreka, trčanje na 3.200 
metara, penjanje uz konop, skok u dalj 
i bacanje bombe u cilj), pored postro-
jbe koja je pokazala najviše spremnosti, 
umijeća, znanja i kolektivnog duha, pro-
moviran je i najspremniji pripadnik 4. 
pbr. Riječ je o vojniku Ukrupina Marku 
koji je za Dan OS BiH, 1. prosinca 2011. 
nagrađen ručnim satom sa posvetom. 

Ovim i sličnim primjerima i ubuduće će 
biti provođena vizija dočasničkog kora 
N ZS OS BiH.

4.pbr 

Deklarirane satnije
Od 2009. godine, kada je MO 
BiH donijelo odluku o formiranju  
pješačkih vodova  na razini pješačkih 
bojni za PSO/ NATO vođene operacije, 
prišlo se formiranju voda i to selekci-
jom najboljih pojedinaca iz mlađeg 
sastava novoprimljenih vojnika, te 
iskusnog zapovjednog kadra. Izobraz-
ba se izvodila u fazama, od izobrazbe 
uvježbavanja pojedinaca, timova i 
zajedničke izobrazbe koja se realizirala 
od jednostavnije do složenije. 

Pripadnici trenutačno deklarirane po-
strojbe 4. pbr su realizirali planirane 
zadaće počevši od izobrazbe provede-

ne po partnerskom cilju, proveli za-
jedničke vojne vježbe sa pripadnicima 
mađarskog, austrijskog i španjolskog 
kontingenta EUFOR-a, vježbe zapo-
vjednog mjesta (CPX) i situacijskih 
trening vježbi (STX ) na lokalnim pod-
ručjima izobrazbe u Livnu i Glamoču,  
potom jANUS vježbu u SBS Manjača, 
bojeva ciljanja na strelištima u Glamo-
ču i Bileći iz svih vrsta oružja i oruđa. 
Na kraju godišnjeg ciklusa izobrazbe, 
realizirane su PSO rotacije (operacije 
potpore miru) na poligonu Manjača, 
uz vanjsko ocjenjivanje instruktora iz 
Središta za borbenu izobrazbu.

Za  2012 godinu, planirana aktivnost 
postrojbe je provedba vježbe vanjskog 
ocjenjivanja bojne borbene grupe sa 
pripadnicima 2. pb na poligonu Man-
jača, te zajedničke vojne vježbe sa EU-
FOR-om.

Ovu postrojbu danas čine 122 djelatni-
ka koji su spremni izvršiti svaku posta-
vljenu zadaću i u najtežim uvjetima, a 
ključ uspjeha  leži u inicijativi svakog 
njenog pojedinca i proaktivnom pri-
stupu u rješavanju postavljenih zadaća, 
što omogućava najbolji način promovi-
ranja same postrojbe kao i OS  BiH u 
cjelini.

Dočasnički kor



31

     I Z  j E D I N I C A  O S  B I H

Под покровитељством туристичке 
организације Града Бања Лука реализо-
вана је 58. по реду манифестација “Љето 
на Врбасу” у којој су учествовали и при-
падници ОС БиХ.

Као и претходне године, у жељи да се 
обогати садржај минифестације, ор-

ганизатори су позвали и припаднике 
ОС БиХ да се укључе у манифестацију 
и припреме свој програмски садржај 
којим би грађанима Бања Луке и ту-
ристима представили најатрактивније 
вјештине којима су овладали. 

Тако су припадници 6.пбр и бр. ВС и 
ПВО, заједничким дјеловањем демон-
стрирали војне вјештине употребом 
опреме за цивилне операције кроз не-
колико радних тачака које су обухва-
тале активности на води и изнад воде, 
те употребу хеликоптера у сложеним 
операцијама брзе реакције снага и 
евакуације унесрећених. 

Грађани Бања Луке и туристи имали су 

прилику да присуствују атрактивном 
садржају у трајању од 90 минута, гдје је 
изведено спуштање војника из хеликоп-
тера на мост, искакање из хеликоптера у 
воду, разне технике савладавања водених 
препрека уз помоћ ужета, а све активно-
сти пратиле су добро увјежбани тимо-
ви у војним чамцима демонстрирајући 
способност контроле истих. Програм 
који су презентовале ОС БиХ изведен 
је према детаљно разрађеном сценарију. 
Поред занимљивих војних садржаја који 
су привукли пажњу публике, била је то 
и добра прилика за стварање додатног 
повјерења у ОС БиХ,  те популаризација 
војног позива и информисања јавности 
о активностима које проводе ОС БиХ . .

5.pbr 

6.пбр 

Pružanje pomoći u slučaju požara

Манифестација “ Љето на Врбасу” 

U skladu s misijom OS BiH koja se 
odnosi na pomoć civilnim strukturama 

prilikom prirodnih i drugih nepogoda, 
u 5. pbr OS BiH je planirana i tokom 
2011. godine na svim lokacijama 
razmještaja jedinica provedena petod-
nevna protivpožarna obuka. Teorijska 
i praktična obuka realizirana je od 
strane stručnog osoblja 5. pbr OS BiH, 
predstavnika stručnih službi Civilne 
zaštite Tuzlanskog kantona, općine Ze-
nica i Profesionalne vatrogasne brigade 
općine Zenica. Obuka je okončana 
izvođenjem završne vježbe pod na-

zivom „Gašenje požara“. 

U vojnoj bazi „Aerodrom Dubrave“ 
obuku je uspješno prošlo 100 pri-
padnika iz sastava 5. pbr i jedinica 
razmještenih na ovoj lokaciji. Težište je 
bilo na gašenju požara protivpožarnim 
sredstvima koje jedinice imaju na 
raspolaganju. U sklopu iste, na 
lokacijama kasarni Zenica i Tuzla 
uspješno su izvedene i pokazne vježbe 
protivpožarnih vodova.

Pružanje pomoći u odbrani od poplava
Radi osposobljavanja personala za 
pružanje pomoći civilnim strukturama u 
odbrani od poplava, 5. pbr OS BiH su u 
toku 2011. godine na obuku uputile nam-
jenski organiziranu grupu od 40 pripad-
nika iz sastava sve tri bataljona. Obuka 
na temu „Pomoć civilnim vlastima u od-
brani od poplava“, realizirana je u Orašju 
u septembru 2011. godine. Tokom petod-

nevne obuke, kroz svakodnevni  rad sa 
instruktorima iz inžinjerijskog bataljona 
brTP, polaznici obuke su obučavani za 
izradu nasipa, upotrebu čamaca od neo-
prena, sklapanju i rasklapanju skela no-
sivosti 40 tona, te upravljanju čamcem 
veslanjem i upravljanju čamcem upotre-
bom vanbrodskog motora. 

Instruktorski kadar je zadovoljan što je 
bio u mogućnosti doprinijeti podizanju 
stepena obučenosti pripadnika OS BiH 
u jednoj od njihovih osnovnih misija, a 
pripadnici grupe na obuci pokazali su vi-
sok nivo profesionalizma, odgovornosti i 
motiviranosti za ovaj vid obuke.

Помоћ цивилним структурама  у случају земљотреса
Припадници 1/6.пбр у садејству са 
припадницима бригаде ВС и ПВО, 
брТП, 6.блп и у сарадњи са цивилним 
структурама општине Приједор на 
локацији касарне „Жарко Згоњанин“ 
у Приједору су у новембру 2011. го-
дине извели вјежбу „Помоћ цивил-
ним структурама власти у случају 
земљотреса“.

Поред припадника ОС БиХ на 
вјежби су учествовали Општин-
ска организација цивилне заштите , 
Јединица за подршку СЈБ, Станица за 
безбједност саобраћаја, Полицијска 

станица Приједор 2, Територијална ва-
трогасна јединица, Хитна помоћ Дома 
здравља, Општинска организација 
Црвеног крста и ученици Средње ме-
дицинске школе из Приједора.

На вјежби је приказано успостављање 
батаљонског командног мјеста, 
координација са Кризним шта-
бом ЦЗ, успостављање хумани-
тарног кампа са свим неопходним 
инсталацијама, успостављање пољске 
болнице, извиђање ваздушним пу-
тем подручја погођеног земљотресом, 
трагање и спасавање унесрећених, 

пружање хитне медицинске помоћи, 
рашчишћавање комуникација од 
рушевина, медицинска евакуација 
ваздушним путем, гашење пожа-
ра, спасавање из високих зграда, 
одржавање јавног реда и мира, слање 
хуманитарног конвоја, напад на 
конвој и реакција припадника МУП-а 
на напад.

Свим учесницима вјежбе из цивил-
них структура уручене су пригодне 
захвалнице, а изражено је заједничко 
опредјељење за будућу сарадњу на 
оваквим и сличним задацима.
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Припадници Деминерског батаљона 
брТП (дембат) су непосредни 
извршиоци хуманитарног 
деминирања, једног од задатака 
ОС БиХ из Закона о обрани БиХ.. 
У протеклом периоду јединица је 
извршавала планиране задатке и што 
је најважније без иједног озбиљнијег 
инцидента. Од формирања 
јединице до данас деминирано је 
10.630.535 м² терена, пронађено и 
уништено 1.326 комада мина и 962 

комада неексплодираних убојитих 
средстава (НУС), а на полигону 
„Одлучна Барбара“ у Гламочу до 
сада је уништено бруто 740.727,27 
кг нестабилне муниције и минско-
експлозивних средстава.  

У формацијском саставу дембат је 
и Чета за уништавање НУС-а која 
учествује у уништавању нестабилне 
муниције и експлозива на полигону 
Гламоч. То је, иначе, врло захтјевна 
операција од  државног значаја и 
један од партнерских циљева које је 
БиХ-а одредила као приоритет за ОС 
БиХ. Оно што је такође врло важно 
је обука припадника чете НУС-а 
за уништавање импровизованих 
НУС-а коју јединица изводи. У 
вези с тим, у касарни Рајловац, 
21. децембра 2011. године, 11 
припадника ОС БиХ  добило је 
цетрификат за успјешно завршен 
стручно-специјалистички курс из 
ове области. Обуку су изводили 
амерички инструктори, експерти на 
пољу неутралисања експлозивних 
убојитих средстава, а успјешним 
окончањем обуке, ОС БиХ су сада 
постале једина војска у региону која 
је оспособљена и цертификована 
за  савладавање импровизираних 
експлозивних направа, што ће 
свакако користити у подршци 
операцијама мира, као и у БиХ-и.  

Опрема и алати на којима су 
обучавани и које ће користити 

припадници ОС БиХ, донирани су 
од стране америчког Одјељења за 
одбрамбену сарадњу (ОДЦ) у износу 
од 6 милиона долара. Ради се о три 
врсте робота, рендгенапаратима, 
специјализованим алатима за 
разоружавање неексплодираних 
убојних средстава и импровизованих 
експлозивних направа (ИЕД), 
специјалним против-бомбним 
заштитним одијелима и другим 
алатима неопходних за рад и обуку 
овакве специјализоване јединице. 

Бригада тактичке подршке
Деминерски батаљон
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Поред помоћи цивилним струк-
турама Бригада тактичке подршке 
је кроз разне активности пружала 
помоћ и најугроженијем станова-
ништву на подручју БиХ. Тако је у 
септембру 2011. године у Команди 
и потчињеним јединицама брТП 
финализована добровољна акција 
прикупљања новчаних средстава 
за акцију опремања школске дјеце, 
првачића, под геслом „Данас по-
мажемо другом да буде образо-
ван и користан члан заједнице“ и у 
просторијама Команде Бригаде уз 
присуство родитеља, представника 
социјалних служби и кључног пер-
сонала брТП уручен школски при-
бор за 26 првачића најугроженијих 
категорија из општина Бугојно, Дер-
вента, Пале, Рогатица, Живинице, 
Тузла, Мостар и Чапљина.

Од укупно прикупљених новчаних 
средстава у износу од 4.207,00 КМ, 

првачићима су обезбијеђени школ-
ски руксаци и прибор, те новчана 
средства у износу од по 100 КМ. 

Такође, поводом новогодишњих и 
божићних празника припадници 
брТП уз подршку јединица стаци-
онираних на локацији ОС БиХ у 
Рајловцу уручили су 144 пакетића за 
незбринуту и болесну дјецу у Дому 
за незбринуту дјецу у Мостару, Кли-
ничком центру у Мостару и Клинич-
ком центру у Бања Луци, а с циљем 
успостављања што боље сарадње са 
локалним заједницама припадници 
брТП су узели учешће у цивилним и 
цивилно-војним манифестацијама, 
као што су:  “Отворени дани 
безбједности” у организацији НАТО 
штаба у Сарајеву, “Кид´с фестивал”, 
“Новоградски дани”, те “Дани отво-
рених врата” на свим локацијама и 
јединицама брТП.  

Други облици помоћи и сурадње

Бригада тактичке подршке (брТП) је 
и током 2011. године континуирано 
пружала подршку цивилним 
структурама власти на подручју 
БиХ, а поред редовних задатака  
реализовали су обуку на мирним 
водама и обуку „Трагање и спасавање 
у случајевима катастрофа“ као и 
обуку на тему „Рушење“. Циљ обуке 
је био да се припадници ОС БиХ 
оспособе за руковођење операцијама 
приликом пружања помоћи 
цивилном становништву у случају 
катастрофа као што су: земљотреси, 
поплаве, олује и несреће изазване 
људским фактором.

У протеклим годинама, припадници 
брТП су били ангажовани на војним 

и цивилним радилиштима широм 
БиХ, на санацији макадамских 
путева, уређењу земљишта, 
санацији објеката, зимској служби 
за потребе ОС БиХ, те у ротацијама 
пјешадијских јединица. Били су 
ангажовани приликом поплава у 
општинама Дервента и Бијељина 
током 2011. године.

Помоћ цивилним структурама власти Безрезервно, припадници ОС 
БиХ су помагали у гашењу по-
жара, спасавању цивилног 
становништва и материјално-
техничких средстава од по-
плава, учествовали у превозу 
повријеђених и обољелих, давали 
на употребу средства за различи-
те манифестације, церемоније и 
такмичења на културном, спорт-
ском, вјерском и традиционом 
плану. Санација путева извршена 
је у дужини од 538 км у општи-
нама Фоча, Трново, Брод, Гламоч, 
Дервента, Калиновик и Лопаре. 
Понтонски мостови уступљени 
су на привремено коришћење ло-
калним заједницама у Чапљини 
и Лакташима. У току је помоћ 
припадника ОС БиХ у изградњи 
водоводног система је у дијелу оп-
штине Босанска Крупа, а учество-
вали су у реконструкцији школе 
у Варешу. Ове двије активности 
потпомогнуте су средствима На-
ционалне гарде државе Мериленд 
из САД.  

Добровољно давање крви при-
падника ОС организовано је више 
пута. У  хуманитарне  сврхе и за 
лица погођена посљедицама при-
родних катастрофа прикупљено је 
141.624.68 КМ.



34

В Ј Е Р С К А  С Л У Ж Б А

23. међународна 
конференција руководилаца 

вјерске службе у војсци  

Вјерска служба у МО БиХ и ОС БиХ 
је препозната као кредибилан фак-
тор учвршћивања повјерења међу 
припадницима Оружаних снага и 
као изврстан модел настојања да 
се превазиђу потешкоће са којима 
се суочава свако постконфликтно 
друштво и да се у војничким ко-
лективима препозна вјера као једна 
значајна квалитета у животу сваког 
појединца и друштва у цјелини.

Цијенећи допринос који је Вјерска 
служба са својим уредима дала у 
изградњи повјерења и афирмацији 
добросусједског разумијевања 
и поштивања, Америчка коман-
да за Европу понудила је МО БиХ 
суорганизацију Међународне 
конференције руководилаца вјерске 
службе у војсци.

23. међународна конференција ру-
ководилаца вјерске службе у оружа-
ним снагама НАТО и ПфП земаља 
је одржана у периоду од 30. јануара 
до 03. фебруара 2012. године у 

Сарајеву у згради Парламента БиХ. 
Циљ конференције је био промоција 
сарадње у процесу остварења 
вјерских слобода припадника ору-
жаних снага, интеррелигијског 
дијалога, разумијевања другог и 
другачијег, промоција међувјерске 
толеранције и постконфликтног 
помирења у чему вјера као уни-
верзална вриједност има изузетно 
значајну друштвену улогу.

Тема конференције је била „Вјерски 
лидери као градитељи мира“, а било 
је присутно око 100 учесника из 28 
земаља Европе, Сједињених Америч-
ких Држава, Јужне Африке, Јужне 
Кореје, Аустралије, Канаде и других 
земаља чланица НАТО-а и ПфП-а. 
МО БиХ и вјерска служба у МО БиХ 
и ОС БиХ и у овој прилици су по-
казали да су спремни да се суоче и 
са најзахтјевнијим организацијским 
изазовима. 

Учесници Конференције (војни 
бискупи, главни капелани, војни 

имами и други високи званичници 
министарстава одбране земаља учес-
ница), током свог боравка у Сарајеву 
и БиХ имали су прилику да се по-
ближе упознају са појединостима 
везаним за нашу земљу, МО и ОС 
БиХ, као и да се упознају са знаме-
нитостима главног града БиХ. 

Посебном тачком у програму је 
представљен вјерски живот и кул-
тура становања у Босни и Херцего-
вини, а припремљен је и реализован 
дводневни програм за супруге учес-
ника Конференције. Оне су имале 
прилику да се упознају са нацио-
налним вриједностима, културним 
насљеђем и туристичким капаците-
тима у граду, околним планинама и 
Босном Херцеговином у цјелини.

Конференција је била изванредна 
прилика за промоцију националних 
вриједности, опредијељености 
и спремности за све изазове 
које произилазе из стандарда 
евроатлантских интеграција.
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Vojno muftijstvo

Vojno muftijstvo je tokom 2011. godine 
realiziralo Plan rada koji je obuhvatio 
obrede u vojnim mesdžidima, 
obilježavanje značajnih datuma u 
vjerskom kalendaru muslimana, 
učešće u vojnim ceremonijama, te 
saradnjU sa kapelanima i sveštenicima. 
Tako su obilježeni vjerski praznici, 
bajrami, Nova hidžretska godina, 
Mevlud, a vojni imami su učestvovali 
u obilježavanju godišnjica jedinica, 

na vjerskim obredima na spomen-
obilježjima i mezarjima, te učestvovali 
u manifestacijama na Ajvatovici, 
Srebrenici, Igmanu i drugim mjestima. 
Takođe su učestvovali u organizaciji 
putovanja u Mekku radi hadždža. 

U potpunosti su realizirani zahtjevi 
jedinica za podršku vjernicima, 
administrativna korespondencija, obuka 
kadrova i druge planirane aktivnosti. 

Активности Православног ду-
шебрижништва у 2001. години 
одвијале су се кроз богослужбене 
активности, што подразумијева ре-
довна и празнична богослужења 
и   славља, институционално 

обиљежавање значајних празника, 
учешће у  обиљежавању годишњица 
ВРС, помене страдалим брани-
оцима Oтаџбине и   вјере, кроз 
духовнички рад (лична духовна 
савјетовања и разговори, припре-
ме за пост и причешће, исповијести 
и слично, кроз едукативне актив-
ности (предавања, пројекције 
филмова и   разговори о темама 
из вјерског живота и културно-
историјског насљеђа, учешће на 
домаћим и међународним скупови-
ма и конференцијама,  дистрибуција 
штампаних материјала и часописа 

вјерског садржаја) те поклоничка 
путовања као синтезу свих тих ак-
тивности. 

Од посебног значаја је 
организација и реализација Дру-
ге међународне конференције 
православних војних свеште-
ника, коју је Православно ду-
шебрижништво   реализовало у 
Бијељини у октобру 2011. го-
дине, а на истој је учество-
вало око 50   учесника из 
13 земаља.

Православно душебрижништво

Iz Ureda katoličkog dušobrižništva

Što se tiče stvaranja uvjeta za kvalitet-
nije upražnjavanje vjerskih potreba 
katolika u OS BiH, tokom 2011. godine 
izvršeno je uređenje i posveta kapelica 
u vojarnama „Mato Lučić  Maturica“ 
u Kiseljaku, u vojarni „Kozara“ u Ban-
jaluci i vojarni u Travniku. 

Vjernici Vojnog ordinarijata u BiH su 
učestvovali 19. vojno-redarstvenom 
hodočašću u Mariju Bistricu, u Hrvat-
skoj, a dali su i veliki doprinos svojim 
sudjelovanjem i pomoći oko organi-

zacije 8. molitvenog pohoda Bobovcu 
vjernika Vrhbosanske nadbiskupije, 
listopada 2011. godine. Takođe je, s 
vojnim kapelanima, 20 pripadnika OS 
BiH katoličke vjeroispovijesti obavilo 
duhovne vježbe u kući susreta „Emaus“ 
Caritasa Mostar. Na svim lokacijama 
gdje djeluju vojni kapelani, pokorničkim 
bogoslužjima obavljene su priprave za 
svetkovinu Božića, a od početka koriz-
menog vremena ove godine, vjernici 
Vojnog ordinarijata u BiH sudjeluju u 
pobožnostima križnog puta te pripra-
vama za svetkovinu Uskrsa. 

U tijeku su aktivnosti na pripremama 
za 54. vojno-redarstveno hodočašće 
u Lurd, koje će biti realizirano od 8. 
do 15. svibnja ove godine. Ovo vojno 
hodočašće, pored toga što je vjerskog 
karaktera, jedno je od najznačajnijih 

predstavljanja OS BiH u svijetu, budući 
da se na ovome mjestu susreću del-
egacije i postrojbe iz više od 30 zemalja 
svijeta.

Papa Benedikt XVI je 27. siječnja 
2012. godine odobrio Statut Vo-
jnog ordinarijata u BiH. To je 
dokument kojim se detaljnije 
precizira apostolska konstitucija 
„Spirituali militum curae“ i njome 
se ravnaju svi vojni ordinarijati 
u svijetu. Takođe je prilagođen  
uvjetima svakog vojnog ordinari-
jata ponaosob. Ovaj crkveni doku-
ment predstavlja temelj za daljnji 
rad i potpuno zaživljavanje Vojnog 
ordinarijata u BiH. Pored ovoga, 
usvojen je izgled grba, logoa i 
pečata Vojnog ordinarijata u BiH. 
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Predstavnici OS BiH su tijekom 2011. 
sudjelovali na pet međunarodnih na-
tjecanja pod pokroviteljstvom Me-
đunarodnmog vojnog vijeća za sport 
(CISM), i to u veljači na „51. svjetskom 

vojnom prvenstvu u ski-
janju „, koje je održano na 
olimpijskim planinama 
kod Sarajeva gdje je ski-
jaška ekipa OS BiH ostva-
rila solidne rezultate; u 
svibnju na natjecanju“ 
VIA militaris Mountain 
Running Challenge CUP-
Dimitrovgrad OPEN 
2011 „u Srbiji, gdje je 
atletska ekipa OS BiH 
zauzela 3. mjesto u eki-

pnom poretku, kao i solidne rezultate 
atletičara u pojedinačnoj konkurenciji. 
Tijekom lipnja ekipe OS BiH su sudje-
lovale u 4 sportske discipline (džudo, 

tekvando, streljaštvo i atletika) u Rio 
de janeiru na 5. svjetskim vojnim igra-
ma, dok su u listopadu sudjelovali na 
polumaratonu u Apatinu (Srbija), gdje 
su ekipno osvojili drugo mjesto, a viši 
narednik Zaim Šuman (4.pbr) osvojio 
je 1. mjesto pojedinačno. U ukupnom 
poretku u discplina „Dunavski polu-
maraton“ također su osvojili drugo 
mjesto. Također, u listopadu je održano 
natjecanje u malom nogometu u No-
vom Mestu, u Sloveniji. Ekipa OS BiH 
je zauzela drugo mjesto, a za najboljeg 
golmana i najboljeg igrača proglašeni 
su bojnik Željko Radović (ZS OS BiH) i 
vojnik Senad Sarajkić (brTP OSD BIH) 

Na temelju rezultata postignutih 
na natjecanjima na razini OS BiH i 
natjecanjima pod pokroviteljstvom 
CISM-a, te drugim natjecanjima gdje 
je predstavljana Bosna i Hercegovi-
na i OS BiH, a koja su održavana na 
međunarodnoj sceni, najbolji u ekip-
noj konkurenciji za 2011. godinu u OS 
BiH su pripadnici 6. pbr sa 136,5 bo-
dova, potom pripadnici 4. pbr sa osvo-
jenih ukupno 134,5 bodova, dok treće 
mjesto pripada 5. pbr sa 80,5 bodova.

Na međunarodnoj razini, u natje-
canjima koja su održana pod pokro-
viteljstvom CISM-a, najbolje rezul-
tate je postigla nogometna ekipa OS 
BiH koja je osvojila drugo mjesto na 
međunarodnom turniru u Sloveniji. 
Najbolje rezultate u muškoj konkuren-
ciji postigao je dočasnik Zaim Šuman 
(4.pbr), au ženskoj vojnik Ljiljana 
Balać (6.pbr)

Sportske aktivnosti u OS BiH

Natjecanja na razini OS BiH
Sukladno kalendaru sportskih natjecanja za 2011. godinu, na razini OS 
BiH održana su natjecanja u šahu, nogometu, malom nogometu, orijenta-
cionom trčanju, cross country, polumaratonu, streljaštvu (pištolj CZ 999, 
AP M16 A1, zračna puška), odbojka i košarka.

Međunarodna natjecanja

Ostala sportska takmičenja

Predstavnici MO i OS BiH su sudjelovali na četiri bi-
lateralna susreta, od toga na 2 kao domaćini, te na 2 
kao gosti, u Srbiji iu Sloveniji u disciplinama odbojka, 
košarka i mali nogomet, a ekipa OS BiH je sudjelovala 
na malonogometnom turniru povodom Dana županije 
Sarajevo. Atletska ekipa OS BiH je sudjelovala u Sarajevu 
na tradicionalnoj uličnoj trci i šetnji kojom se obilježava 
Međunarodni dan borbe protiv droge. Na tom natjecan-
ju je viši narednik Zaim Šuman (4.pbr OS BiH) osvojio 
treće mjesto.

Izbor najboljih sportskih ekipa i pojedinaca OS BiH


