


Почетак нове етапе БиХ на путу
ка пуноправном чланству у НАТО

Највећа и најпознатија вјежба безбједно-
сне сарадње у области комуникацијскихи
информатичких системана свијету,“Здру-
жени напор”, одржана је од 03. до 17. 09.
2009. године у касарни “Козара” у Бања
Луци.По први пут у земљи која није чла-
ница НАТО савеза, учешће у вјежби је
узело више од 435 припадника из 27 зе-
маља свијета и око 150 припадника ОС
БиХ. Главна оперативна база вјежбе је
била на локацији касарне“Козара”у Бања
Луци,а вјежба се истовремено одржавала
на двије истурене оперативне базе уДанс-
кој иХоландији,гдје је био смјештендруги
дио учесника вјежбе.Ову мултинациона-
лну вјежбу организује и реализује Коман-
да снага САД за Европу, заједно са земљ-
ама чланицама НАТО, Партнерства за
мир и осталим партнерским земљама.
Тежиште вјежбе је тестирање опреме за
систем командовања,контроле,комуник-
ација и компјутера,а уфункцији подршке
потенцијалних мултинационалних опер-
ација широм свијета.Учесници вјежбе
„Здружени напор 2009“су били у могућ-
ности да тестирају глобалну телекомуни-
кацијску интероперабилност,критичну за
успјех бројних досадашњихмултинацио-
налних операција.Тестирање телекомуни-
кацијске опреме ове године се фокусир-
ало на мрежно-центричне способности,
формирање заједничке оперативне слике
те одбрану од компјутерског напада.
Вјежба ове године је била посебно важна
и изазовна, а представници земаља учес-

ница су пробалинештоновоштоније из-
ведено у 14-годишњој историји вјежбе
“Здружени напор”. Протеклих година,
учесници вјежбе су упућивали персонал
и опрему на добро познату локацију, док
је ове године вјежба изведена упућива-
њем комуникацијских средстава на три
различите локације.Тестирање телекому-
никацијске опреме на вјежби “Здружени
напор 2009”одвијало се у двије фазе.
У првој фази је извршено тестирање ком-
патибилности комуникацијске опреме
националних делегација у оквиру тзв.
регионалних група док се у другој фази
тестирање односило на тестирањеизмеђу
регионалних група.На вјежби“Здружени
напор 2009”земљу домаћина представља-
ла је и делегација ОС БиХ са радио уре-
ђајима HARRIS RF 5022,ASELSAN 9612 и
централом ERICSSON MD 110. Петнае-
сточлану делегацију БиХ водио је мајор
Небојша Стајић. Поред људства које је
учествовало у тестирању, успјешну реа-
лизацију вјежбе омогућио је читав тим
припадника ОС БиХ, представљених у
јединици ОС БиХ за подршку вјежбе.
Тако је нпр. 22 члана медицинске екипе,
заједно са седам припадника Војске САД,
у амбулантикасарне свакодневнобринуло
о здрављу учесника вјежбе.Истовремено,
око 500 посјетилаца обишло је вјежбу,
што показује величину и обим послова
Мултинационалног бироа за посјетиоце.
УлогаЦентра за контролу кретања је била
да планира, организује и координира
покрете цјелокупног персонала и војне
опреме. Потребну енергију учесника
вјежбе обезбјеђивала је екипа у ресторану
касарне, а да се све то правовремено пре-
зентује јавности бринула је екипа тима
односа са јавношћу. У слободно вријеме,
за учеснике вјежбе организован је читав
низ спортских такмичења. Вјежба je зва-
нично завршена 17.септембра.
Церемонији затварања вјежбе присуство-
вали су чланови Предсједништва БиХ,
представници Амбасаде САД-а у БиХ,

представници ентитетских и државних
органа власти, међународних институ-
ција у БиХ,Америчке команде за Европу,
те МО иОС БиХ.
“За мене лично ово је доказ зрелости
структура које руководе Оружаним сна-
гама БиХ, Предсједништва БиХ иМини-
старства одбране, као и самих ОС БиХ,
што доказује да се, када то истински же-
лимо, можемо равноправно укључити у
најсложеније војничке активности”,рекао
је предсједавајући Предсједништва БиХ
Жељко Комшић, те истакао: “Ми у БиХ
морамо бити јошодлучнији да земљушто
брже покренемо и доведемо до жељеног
циља, нашег стратешког циља – пуно-
правног чланства у НАТО-у“.
Амерички амбасадор у БиХ Charles Eng-
lish рекао је да је БиХ кроз ову активност
свијету показала професионализам, го-
стопримство и способност да буде дома-
ћин оваквог скупа,што потврђује колико
је БиХ успјела на свом путу ка НАТО-у.
“Успјешнареализација вјежбепредставља
почетак једне сасвимнове етапе за БиХна
њеном путу ка пуноправном чланству у
НАТО”, истакао је овом приликом мини-
стар одбране БиХ Селмо Цикотић.
Kомандант Америчке команде за Европу
адмирал James G. Stavridis, у свом обра-
ћању je истакао да је „Здружени напор“
послао поруку опредјељења замирипри-
ближавања различитости, те да предста-
вља својеврстан мост повјерења на којем
треба да радe сви у БиХ.“
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Мисија извршена - Вјежба“Здружени напор 2009”успјешно реализована



Реализација ПАРП-а
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Поводом обиљежавања 60-те годишњице оснивања НАТО савеза, у
Парламентарној скупштини БиХ 09.07.2009. године одржана је свеча-
носткојој суприсуствоваличлановиПредсједништваБиХЖељкоКом-
шић и Харис Силајџић, министар одбране БиХ др Селмо Цикотић,
начелник ЗШ ОС БиХ генерал-пуковник Миладин Милојчић, те мно-
гобројни гости из војно-дипломатског кора и политике.
Свечаности су,измеђуосталих,присуствовалиичлановиSTANAGтима
ОС БиХ, те пет официра и подофицира који су остварили најбоље ре-
зултате на првом тестирању познавања енглеског језика тестом “BiH
STANAG 6001”,које је одржано од 02 - 04. јуна 2009. године.
Цертификате петорици најбољих уручили су генерал Милојчић и ко-
мандантНАТОштаба уСарајевубригаднигенералErrico Sabato.Важно
јенапоменутида је чиномуручивањацертификатаи званичнообиље-
жено испуњење првог партнерског циља за улазак БиХ у НАТО савез.
ПартнерскициљG-0355-I представља језичке стандарде,а STANAGтим
ОCБиХ га је реализовао с високим степеномпрофесионализма и у ре-
кордномвремену.Наосновуинформација добијениход званичникаиз
НАТО савеза, а према процјени Marshal centra, STANAG тим ОС БиХ
представља најбољи STANAG тим у Европи.

Министарство одбране БиХ је од 29. до 30. јуна 2009. године било до-
маћин радној посјетиНАТОПАРПтима (Процес планирањаи ревиз-
ије –PlanningAndReviewProcess –PARP),којег је предводио директор
Одјела за одбрамбено планирање НАТО-а Frank Boland. Циљ ове
посјете је био дискусија о Партнерском циљу - Преглед одбране. На
радном дијелу састанка,којем је присуствовао амбасадор Краљевине
Норвешке у БиХ, Њ.Е. Jan Baathu, учесницима је презентован овај
Партнерски циљ, са посебним освртом на развој концепта и наредне
кораке.Учесницима састанка презентована су и искуства Краљевине
Норвешке у овој области,која ћеподржаватиовај процес.Разговорима
су, осим НАТО ПАРП тима из Брисела и највиших представника МО
иЗШОСБиХ,присуствовалиипредставнициМинистарства безбјед-
ности БиХ,Министарства финансија и трезора БиХ,Министарства
спољних послова,као и представнициНАТОштаба у Сарајеву и ком-
панијеMPRI.

Испуњен први партнерски
циљ за улазак БиХ у НАТО

Посјета НАТО ПАРП тима
из Брисела

Потписан Споразум о уласку БиХ
у НАТО кодификациони систем
Од10.до 16.05.2009.године одржан је 95.састанакНАТОКомитета за
кодификацију на коме су учествовалидиректори за кодификацију зе-
маља чланицаНАТО,ПфП земаља и других земаља из Африке,Азије
и ЈужнеАмерике,укупно 125представника из 65 земаља.Састанак се
одржавао у - Battle Creek,Michigan US, домаћин овог састанка је био
Амерички државни биро за кодификацију. Представник МО БиХ на
овом састанку био је бригадир Мирсад Пајевић. У завршном дијелу
овог састанка предсједавајући НАТО комитета за кодификацију
George Bond, овлаштен од стране Генералног Секретара НАТО-а, по-
тписао је 14.05.2009.Споразумо уласкуБиХуНАТОкодификациони
систем (NCS).Улазак БиХ уNCSпредставља велики корак ка прихва-
тању НАТО норми кодификације и стандардизације.Потписивањем
овог Споразума БиХ прихвата принципе,процедуре и политике NCS
и добија могућност приступаНАТО систему кодификације и кориш-
тења успостављених база података.

Подсјетимода јеПАРП Процјена 2009 за БиХусвојена 19.03.2009.го-
динеи да јеПАРПусмјерен капромовисању транспарентности упла-
нирању државне одбране и бољој припреми снага партнера за
сарадњу са снагама Савеза. Он тежи подстицању развоја интеропе-
рабилностиизмеђу снага партнераи савезника упуном спектруПфП
операција,те обуке и вјежби.Када је ријеч о актуелномпериодуиреа-
лизацијиПАРП-а, издвојимо сегмент у области безбједноснихи одб-
рамбених планова и политика.У вези с тим може се констатовати да
је БиХидаље усмјеренапрема евроатлантскиминтеграцијама,а члан-
ство у НАТО и ЕУ ће бити и даље главни циљеви спољне политике.
У оквиру области одбрамбених планова, треба истаћи да је иници-
ран Преглед одбране у 2008., ради анализе урађених планова, те раз-
воја одбрамбене структуре и способности ОС БиХ, које ће бити
дугорочноостваривеиодрживе уоквирурасположивихресурса.Про-
цес би требао бити завршен до краја 2010. године. У овом периоду,
важно је и питање рјешавања покретне и непокретне војне имовине.

Треба поменути и да је план БиХ да се у наредних пет година униште
и преостале залихе нестабилне муниције,те да се на тај начин смањи
број складишта муниције. Планира се смањивање броја складишта
наоружања, а предуслов је да се прво ријеши проблем вишка наору-
жања и опреме.Подсјетимо и да је Пакет од 31.партнерског циља до-
говорен 2008. године. БиХ је кроз ПАРП програм декларисала један
водНУС-аи једанпјешадијскиводзаНАТОвођенеоперације.Уоквиру
економскихифинансијскихпитања,можемоконстатоватидатренутна
дистрибуција трошковаодбраненедајемогућностодговарајућегнивоа
одржавања опреме и инфраструктуре, нити подржава програме мо-
дернизације који су неопходни за развој корисних војних способно-
сти. Поред свега наведеног,истакнимо и да је Савјет министара БиХ,
у априлу 2009. године, размотрио и усвојио Информацију МО БиХ о
ПАРП Процјени 2009 и задужио ресорна министарства да кроз своје
програме и планове предвиде учествовање у ПАРП-у, као и наставак
имплементације партнерских циљева.
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Отворен Оперативни центар за
командовање и контролу

Донирано возило за деминирање

ОC Турске донирале телекомуни-
кацијску опрему ОС БиХ

Успјешна сарадња са ВДП

Активности Генералног инспектората

Генерални инспекторат Министарства одбране БиХ,
поред осталих активностииз свог дјелокруга рада,18.
06.2009. године извео је у ДомуОС БиХ обуку за при-
паднике МО БиХ и ЗШ ОС БиХ. Том приликом пре-
зентоване су теме: “Систем инспектора у МО БиХ и

ОС БиХ”, “Стандарди понашања”,“Поглавље 14.,измјена 25.Упутства
странама команданта НАТО и ЕУФОР-а” и “Кодекс понашања при-
падника ОС БиХ”. Такође, инспектори у командама и јединицама, у
више термина, реализовали су сличну обуку са новопримљеним
војницима,као и осталим припадницима ОС БиХ.

Учешће припадника
ОС БиХ на вјежби у Грузији

Укасарни„Бутиле“ уСарајеву
24. 06. 2009. године свечаном
церемонијом извршена је пр-
имопредаја донираних средс-
тава телекомуникацијске оп-
реме од стране Генералштаба
Оружаних снага Републике
Турске за потребе Оружаних

снага БиХ.Испред ОС Турске донацију је уручио турски војни аташе
бригадир Fedai Unsal,а донирана средства је примио замјеник начел-
ника ЗШ ОС БиХ за ресурсе генерал-мајор Славко Пуљић. Ради се о
донацији у вриједности од око 700. 000 (седамстотина хиљада) аме-
ричкихдолара.ГенералПуљић јеистакао да је ово само једна унизу до-
нација уручених од странеОСиВладе РепубликеТурске за опремање
командии јединицаОСБиХ.Како је рекао ова донација ће у значајној
мјери олакшати систем командовања и контроле у командама и једи-
ницама ОС БиХ.

У Сарајево се 02. 06. 2009. го-
дине вратилапосљедња група
припадника ОС БиХ, који су
учествовали на здруженој
војној вјежби земаљачланица
НАТО-а и ПфП, одржаној од
05. 05. до 02. 06. 2009. године у
Грузији, под називом „Coope-

ratvie Longbow and Cooperative Lancer 09“, а у организацији НАТОCC
LAND Мадрид. На вјежби је учествовало укупно 17 припадника ОС
БиХ подијељених у 3 групе, који су заједно са припадницима оружа-
них снагаАлбаније,Бугарске,Хрватске,Грчке,Канаде,Норвешке,Ње-
мачке, Белгије, САД, Мађарске, Данске, Турске, Велике Британије,
Македоније, Украјине, Азербејџана и домаћина Грузије, реализовали
војну вјежбу командног мјеста и рада Kоманде у процесу доношења
војних одлука, те рада на терену по сценарију надгледања и опсерва-
ције провођења мира у складу са Повељом УН,подржавања хумани-
тарних акција, очувања инфраструктуре и помоћи цивилним
структурама власти.Циљвјежбе је биопомоћцивилнимструктурама
власти у случајевима природних катастрофа.За припаднике ОС БиХ
вјежба НАТО-а у Грузији била је прилика да својим залагањем до-
принесу да се вјежба у потпуности реализује премаплануи да својим
учешћем афирмишу ОС БиХ и опредијељеност наше државе према
НАТО-у. НАТО штаб у Сарајеву честитао је ОC БиХ на професиона-
лизму ипосвећености послу које су показали током учешћа наНАТО
вјежби у Грузији.

МО и ОС БиХ су у протеклом периоду успоставили веома добру са-
радњу са Удружењем војно-дипломатских представника акредитов-
аних уБиХ,што је потврђено кроз исказивање захвалности од стране
Удружења ВДП-а у више наврата.Намјера је да се овакав вид профе-
сионалног односа и сарадње настави.Сарадња се обавља у комуник-
ацији са војно-дипломатским представницима 27 земаља (17 рез-
идентних и 10 нерезидентних).У овој години планирано je 26 актив-
ности које се односе на обиљежавање значајних датума,посјете једи-
ницама, вјежбе,специфичну обуку,информативне брифинге и друго.

Издвојили смо само неке од сусрета и посјета ВДП у протеклом пе-
риоду. МО и ОС БиХ су у Сарајеву 27. 05. 2009. године, реализовали
радни састанак са Удружењем ВДП-а. Сектор за обавјештајно-
безбједоносне пословеМОБиХ, у координацији са надлежним орга-
низационимцјелинама организовао је иреализовао тај састанак.ВДП
су 23.04.2009.годинепосјетиликасарну,Козара" у Бањалуци,a на ло-
кацији касарне “Војвода Радомир Путник” у Добоју, боравили у
посјети 11.06.2009.године. Локацију касарнеОСБиХуТравнику, гдје
је смјештена Команда обуке и доктрине ОС БиХ, 25. 06. 2009.године
посјетило је 13 ВДП.

Замјеник министра одбране БиХ за политику и планове Живко
Марјанац 24.06.2009.године боравио је у службеној посјетиАустрији,
и том приликом од аустријског министра иностраних послова др
Michaelа Spindeleggera примио специјално возило за деминирање
МинеDigger D-3.Поред возила,донираног од странеОмладинске ор-
ганизацијеЦрвеног крстаДоњеАустрије и вриједног око 500.000КМ,
аустријска страна се обавезалаи дапроведе одговарајућу обуку за пет
припадника ОC БиХ који ће радити с возилом, те на пружање бес-
платне гаранције и сервиса током прве године експлоатације.

У МO БиХ 05. 08. 2009.
године свечано је отв-
оренОперативницен-
тар за командовање и
контролу у институц-
ијама одбранеБиХ.
Заједничкимпресијец-
ањемврпцеОператив-
ни центар су отворили
министародбранеБиХ
др Селмо Цикотић,
амбасадор САД у БиХ Charles English и бригадни генерал Америчке
команде за Европу David Cotton.
Истакнут је значај отварања овогЦентра за даљи развој институција
одбране БиХ,као и значај даље сарадње Владе САД саМО иОС БиХ.
Пројекат је финансирала Влада САД,а у наредној фази ће се реализо-
вати и проширење на локације команди и јединица ОС БиХ.
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У Сарајеву је 22. 06. 2009. године потписан ре-
видирани и продужени“Проjeкaт контроле и
редукције малог оружја и муниције” између
МО БиХ и UNDP-а у БиХ (Развојни програм
Уједињенихнација).Споразум јепотписаоми-
нистар одбранеБиХдр.СелмоЦикотићи гос-
пођаKristinMeknab,резидентнипредставник
UNDP-a. Поред представника МО БиХ и ОС
БиХ,церемонијипотписивањаовогдокумента
присуствовали су и пригодним ријечима об-
ратили се FerdinandKop,шеф одјела за опера-
ције при Европској комисији и Адем Хускић
члан Заједничке комисије за одбрану и сигур-
ностПарламентаБиХ.Уобраћањуприсутним
министар Цикотић је рекао да се уклањањем
нестабилног оружја имуниције постиже већа
сигурност становништва у БиХ и ослобађају
складишта.Госпођа Meknab је истакла да је
један од циљева овог пројекта смањење до-
ступности оружја у локалним заједницама.

Реализација пројекта уништавања
нестабилне муниције на полигону
Гламоч
На полигону за уништавање муниције и ми-
нско-експлозивних средставаОСБиХГламоч
08.07.2009. године,извршено је планско уни-
штавањенестабилнемуниције са локација за
складиштење муниције ОС БиХ. Ова акти-
вност је диопројекта који се проводи сциљем
стварања безбједног окружења и подизања
високог степена безбједности складиштења
муниције и минско-експлозивних средстава
на локацијама ОС БиХ. Активности уништа-
вањанестабилнеинеперспективнемуниције
и МЕС-а, реализује јединица из састава Де-
минерског батаљона брТП-Чета за неекспло-
дирана убојна средства (НУС). Овај пројекат
веома је важан како заОСБиХ,тако и за БиХ,
јер се наперспективнимлокацијама ослобађа
простор за складиштење, чиме се стварају
услови за правилноибезбједно складиштење
перспективне муниције и МЕС-а за потребе
ОС БиХ. Такође, обезбјеђују се реалне пре-
тпоставке за отклањање сталне опасности од
неконтролисаних експлозија, стварају се
услови за затварање и предају неперспектив-

них војних локација локалним заједницама,
те значајно се повећава степен безбједности
персонала, материјалних средстава и непо-
средног окружења складишта од евентуалних
посљедица.Чета заНУСуништавамуницијуи
МЕС са три локације и то: Кула 1 и 2 –Мрко-
њић град (бруто 218484 кг),Козловац – Тузла
(бруто 53672 кг) и Крупа – Хаџићи (бруто
85563 кг) – што је укупно бруто експлозивне
тежине 357719 кг. Максимална дневна коли-
чина NEW (нето експлозивне тежине) је 500
кг по фугаси и дневно се раде 2 фугасе. Реа-
лизација овог веома важног пројекта плани-
рана је у 2фазе и то: првафаза од 08.06.до 31.
10. 2009.годинe,док је реализација другефазе

планирана од 15. 03. до 23. 08. 2010. године.

Покретна војна имовина
(приоритети,реализација, акти)
Када јеупитањупокретнавојнаимовина,од01.
01.2009 .године,најважнији задатак је био де-
финисање вишкова наоружања, муниције и
минско-експлозивних средстава (МиМЕС) за
ОС БиХ.Министар одбране је донио Рјешење
ооглашавањувишкованаоружањаиМиМЕС-а

у мају 2009. године.Други једнако битан зада-
так био је припрема Одлуке Предсједништва
БиХ о вишковима наоружања и МиМЕС-а за
ОС БиХ и принципима њиховог рјешавања.
Иста је припремљена и упућена на Предсјед-
ништво БиХ,које ју је усвојило на 58.редовној
сједници,одржаној 10.06.2009.године.
Наредникоракурјешавањувишковапокретне
војне имовине проистиче из наведене Пред-
сједничке одлуке, као и из Споразума о кона-
чном располагању свим правима и обавезама
на покретној имовини која ће и даље служити
запотребе одбране,а односи сенаформирање
комисије за рјешавање вишкова наоружања и
МиМЕС-а за ОСБиХ.Израђен је нацрт одлуке
оформирању комисије, са задатком да изради
приједлог за рјешавање вишкова на начин да
се јасно дефинишу три категорије средстава
(ОдлукаПредсједништва БиХ,члан 2):
1.Вишкови наоружања иМиМЕС-а који ће се
продати,
2.ВишковинаоружањаиМиМЕС-а који ће се
уништити у сaрадњи са UNDP-om и
3.Вишкови наоружања који ће бити предмет
донација.

Споразум о сарадњи између Министарства
одбране БиХ и Министарства безбједности
БиХ у области реаговања на природне или
другенесреће29.06.2009.годинепотписалису
министар одбране БиХ др Селмо Цикотић и
министар безбједности БиХ Тарик Садовић.

Пригодној церемонији уприличеној овимпо-
водом, поред представника оба министарст-
ава и ЗШ ОС БиХ, присуствовали су и ком-
андант НАТО штаба у Сарајеву бригадни ге-
нералErrico Sabato и замјеникминистра одб-
ране за политику и планове Живко Марј-
анац.Споразум је израдила радна група коју
су чинили представници МО БиХ, Минис-
тарства безбједности БиХ,ЗШОС БиХ иНА-
ТОштаба у Сарајеву.С обзиром да заштита и
спашавање људи и материјалних добара од
природних и других несрећа представља ак-
тивност од општедруштвеног значаја, те да
ОC БиХ представљају значајну снагу у си-
стему заштите и спашавања,Споразум је на-
стао као резултат потребе за додатним
уређењемоквира сарадњенадлежнихинсти-
туција у овој важној области.

Потписан Споразум о сарадњи у области
реаговања на природне или друге несреће



Уговори опрофесионалној војној служби
за 2.752 лица, већином војника, истичу у
првој половини 2010. године и неће се
моћи продужити због законских ограни-
чења прописаних чланом 101. став 1. За-
кона о служби у ОС БиХ, тако да ће та
лица бити отпуштена из ПВС, без могућ-
ностипензионисања.Истовремено са им-
плементацијом НАТО ТФ за БиХ, МO
БиХ развија властити систем транзиције
и збрињавања отпуштеног персонала ин-
ституција одбране БиХ, са циљем да се
персоналу који ће у наредним годинама
бити отпуштен из наведених разлога, по-
могне у реинтеграцији у цивилни живот.
У том смислу припремљена су и донесена
одговарајућа планска документа,каошто
je Политика транзиције и збрињавања,
чија је сврха системско уређење области
транзиције и збрињавања персонала ин-
ституција одбране БиХи активности које
у оквиру исте реализујуМО иОС БиХ са
цивилним органима и институцијама
БиХи ентитета.ЗначајПолитике је у томе
што је она поставила темељне основе
транзиције и збрињавања персонала, као
главне компоненте система за управљање
персоналом, у будућности. Припремљен
je и Програм транзиције и збрињавања
отпуштеног персонала“Перспектива”,чи-
ја је сврха дефинисање мјера и активно-
сти које реализују институције одбране
БиХ у сарадњи са свим нивоима власти у
транзицији и збрињавању отпуштеног
персонала.Програмом се осигурава једи-
нствена институционална подршка свих
нивоа власти, невладиног сектора и пот-
енцијалних донатора отпуштеном персо-
налу, чиме се позитивно утиче на пове-
ћање интересовања за војни позив код

младе популације.Програмом транзиције
и збрињавања отпуштеном персоналу се
нуди савјетодавна, едукацијска и друга
стручна помоћ и подршка дефинисана
Програмом.Циљ је да се комплексомраз-
личитих активности више органа и ин-
ституција од државног и ентитетског ни-
воа до нивоа локалне самоуправе, почев
од информисања о тржишту рада до са-
вјетовањаипомоћи упроналажењупосла,
аподвођствомикоординацијомМОБиХ,
отпуштеном лицу помогне у што бржој и
лакшој реинтеграцији из војног у циви-
лни живот, тако што ће се искористити
расположиви ресурси система, а финанс-
ијска средства ће се користити само онда
када је то нужно, односно када се понуде
одрживи пројекти за развој.

Правилник о транзицији и збрињавању,
којим се детаљније дефинишу процедуре
права,обавезе и одговорности свих учес-
ника у процесу имплементације Про-
грама“Перспектива”налази се у процесу
одобравања од стране министра одбране.
Одлука о формирању, надлежностима и
овлаштењима регионалних транзици-
јских центара МО БиХ, са сједиштем у:
Сарајеву -Рајловац,МостаруиБањаЛуци.
Крајњи рок за њихову коначну успоставу
је 30.09.2009.године. МОБиХпредузима
активности да се у буџету обезбједе по-
требна финансијска средства неопходна
за реализацију програма “Перспектива”.
Такође,МОБиХ је почело проводити ин-
формативну кампању унутар ОС БиХ и
према јавности у вези са предстојећим
процесом транзиције и отпуста персо-
нала. За потребе попуне упражњенихмје-
ста подофицира, официра и цивилних
лица уОСБиХ,МOБиХ је расписало ин-
терни оглас, тако да ће се један број војн-
ика који не испуњавају услове за проду-
жење уговора о професионалној војној
служби (члан 101. Закона) прекатегори-
сати, односно промјенити свој статус у
оквиру ОС БиХ, а у складу са условима
утврђеним у Закону о служби у ОС БиХ.
МО БиХ, изградњом властитог система

транзиције и збрињавања персонала,раз-
вија систем јединственихинституционал-
них активности и модела сарадње и
помоћи државних органа и институција
свих нивоа (област привреде,образовања,
рада и запошљавања), те привредних и
других удружења из области малог и
средњег предузетништва и невладиних
организација у транзицији и збрињавању
војног персонала који ће бити отпуштен.
У циљу јачања властитих транзицијских
капацитета, МО БиХ је у сарадњи са
ИОМ-ом у јуну 2009. године организо-
вало Радионицу на тему“Излазна страте-
гија”, са циљем едукације транзицијског
особља које ће бити ангажовано у три ре-
гионална транзицијска центра.У сарадњи
саМOКраљевинеНорвешке за едукацију

наведеног особљаМОиОСБиХ,органи-
зована је Радионица“Тренинг тренера”- I
Модул која је од 29.06. до 03.07.2009. го-
дине одржана уСарајеву,а јошдвамодула
обуке тренера ће бити одржана до краја
године.МОБиХпредузима и активности
око дефинисања облика сарадње и помо-
ћи органа и институција БиХ свих нивоа,
као и потенцијалних донатора, у транзи-
цији и збрињавању отпуштеног персона-
ла. У томциљуодржано је више састанака
са амбасадорима земаља НАТО-а и ВДП
акредитованимуБиХ,те представницима
домаћих органа иинституција из области
привреде, образовања, рада и запошља-
вања. Показано је велико занимање и во-
ља да се помогнеМОБиХ у предстојећим
активностима збрињавања персонала
који ће бити отпуштен. Краљевина Нор-
вешка је одобрила апликацијуМОБиХ за
билатералну помоћ у јачању транзициј-
ских капацитета од око 500.000 еура, а
ИОМ је припремио приједлог посебног
двогодишњег Пројекта “Техничка помоћ
за имплементацију политике збрињавања
МО БиХ”, укупне вриједности 698.076
еура, којим би се, након одобравања од
странеНАТО-а,МОБиХпомогло уизгра-
дњи капацитета у области транзиције и
збрињавања војног персонала.
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Транзиција и збрињавање
војног персонала

Законом о служби у ОС БиХ - члан 101. став 1. дефинисана је максимална дужина
трајања службе професионалних војних лица у Оружаним снагама и то: а) офи-
цира - 30 година, али најдуже до 55. године живота, б) подофицира (ОР-5-9) - 30
година, али најдуже до 50. године живота и ц) војника (ОР-1-4) - 15 година, али
најдуже до 35. године живота, а у ставу 2. одређено је да у случају потребе службе,
министар одбране може одређеном броју лица продужити трајање службе и након
година живота предвиђених у ставу 1. овог члана.



Од 01. 04. 2009. Република Хрватска је
постала пуноправна чланица НАТО-а,
чиме је остварила један од најважнијих
вањскополитичких и сигурносних ци-
љева. Што особно за вас значи пријем
Хрватске уНАТО?
Улазак у пуноправно чланство Сјеверно-
атлантског савеза остварење је једног од
два најважнија хрватска вањскополи-
тичка циља. Могу рећи како је сам чин
уласка био потврда како смо пут који смо
сами изабрали и испланирали био добар.
Осим што је то велики политички успјех
важан за цијелуХрватску ињезине грађа-
не, чланство је дошло и као резултат изн-
имног рада свих људи у нашем обрамб-
еном суставу. Поготово наших припад-
ника који од 2003.судјелују уНАТО-овим
операцијама, људи с богатим искуством
из Домовинског рата које се свугдје по-
себно цијени ипоштује.Спомињем то за-
то јер је наше чланство у НАТО-у велика
заслуга свих тих људи, на свим разинама,
на различитимпословима,који су допри-
носили заједничкомциљу.Замене особно
хрватско чланство у НАТО-у је потврда
како се налазим на челу сустава који је
спреман и способан остварити најзахтје-
вније задаће.

Који су најважнији пројекти и изазови
обрамбеног система у Министарству
одбране иОСРепублике Хрватске у на-
редном периоду?
Очекује нас прије свега испуњење задаћа
везаних уз циљеве снага као чланице Са-
веза, но морам нагласити да у предстој-
ећим годинама ОС намјеравамо увести
осјетно више стандарде.Од војарне,одоре
и опреме до увјета вјежбања и припрема,
желимо створити пуно боље увјете. Ту у
првом реду мислим на наше војнике, а
онда и на све остале. И досад је ту било
знатних помака, али у идућим годинама
желимо да се ХВ и по увјетима живота и
радаможемјеритинајмодернијимвојскама.
Наравно, у тијеку је и модернизација и
опремањеновимборбенимоклопнимво-
зилима, новимпушкама.
Дијелимосудбинуцијеле земље,а то значи
да је ова година и за нас тешка.Смањен је
знатан диопрорачунских средстава.Сами
смо се одлучили за реорганизацију и по-
словање у оквиру нових могућности.
Приоритет је штедња, а то значи уштеда
гдје год је могуће.

С друге стране, овакве околности за нас
су својеврсна шанса и изазов.Могу рећи
како смо ипак сачували све стратешки
важне пројекте.

На који начин се одвија процес преу-
строја ОС РХрватске?
Стварање малих, мобилних, ефикасних
оружаних снага био је циљ који смо сами
себи поставили на самом почетку проце-
са приступања еуроатлантским интегра-
цијама. Био је то великипосао транзиције
послијератних бројчано великих Оружа-
нихснаганавеличинепотребнеупосвеиз-
мијењеним мирнодопским околностима.
Било је потребно мијењати и начине раз-
мишљања, напуштати територијални ус-
трој, градитимодуларне имобилне снаге.
Сматрам како смо процес преустроја во-
дили без социјалних или било каквих
других потреса.Треба знати како је у про-
цесу који је трајао од краја деведесетих до
данас из сустава издвојен велики број
људи.И данас процес траје. Трансформа-
ција у сувременимобрамбенимсуставима
никада и не престаје. Ријеч је о димензи-
онирању сустава с обзиром на потенциј-
алеи задаћекоје сепред суставпостављају.

КоликоимазапосленикауМОРХ-уиОС
и за колико још треба смањити тај број?
Број запосленикаМОРХ-а и припадника
ОСРХјенештовишеоддвадесетактисућа.

Сукладно нашимплановима сустав би до
краја ове године требало напустити по
разним темељима нешто око тисућу и
петсто људи. То не значи да ће се за то-
лико и смањити број особља, будући да
истодобно,особито уОружаним снагама
трају процесипривлачења особља.Тоније
ништа необично јер је свим оружаним
снагама циљ имати младе, образоване
војнике. У сваком случају ми се прибли-
жавамо планираној величини Оружаних
снага изДугорочног плана развојаОСРХ.
Сматрам како главна задаћа више није
смањивање броја особља, већ подизање
квалитете преосталог и постављање још
виших стандарда за онемладе,школоване
људе који тек улазе у обрамбени сустав.

Како оцјењујете сурадњу са МО БиХ и
ОСБиХигдје видитемогућностинајбл-
иже сурадње?
Са задовољствоммогу констатирати како
је сурадња наших двају министарстава
врлоконструктивна.Сматрамкакосупро-
цеси изградње МО БиХ врло позитиван
потицај стабилности Босне и Херцего-
вине,што је и хрватски интерес.Подручја
будуће сурадње сагледавам у свјетлу хрва-
тскепотпоребосанскохерцеговачкомпро-
цесу еуроатлантских интеграција.На том
подручју у Министарству обране РХ ув-
ијек ћете имати отвореног суговорника.

Како оцјењујете регионалну сурадњу и
сурадњу оружаних снага у регији?
Сурадња у регији, иницијативе које до-
приносе сигурностии стабилностинашег
окружја заузимају врло високо мјесто у
нашим активностима. Не случајно, јер
само стабилно окружењепружа свакој од
земаља регије да се посвети животним
питањимаизградњешто бољег стандарда
за своје грађане. Могу рећи како сам уг-
лавном задовољанинтензитетом сурадње
са земљама у регији. Сурадња може бити
и снажнија.Република Хрватска иМини-
старство обранежелии даље битипартн-
ер у регији, мост за продубљивање сура-
дње према еуроатлантским интеграциј-
ама.Оношто с пуним увјерењеммогу ре-
ћи је како никада нећемо бити брана ини-
цијативама које доприносе заједничким
интересима.Своја искустважелимо дије-
лити са земљама регије. Све се то, нарав-
но, односи и на оружане снаге земаља из
нашег окружења.

И Н Т Е Р В Ј У
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Будућу сурадњу сагледавам у свјетлу
хрватске потпоре бх. процесу
еуроатлантских интеграција

Интервју са министром одбране Републике Хрватске Бранком Вукелићем
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Обука и школовање припадника
Из активности КОиД-а - учење страних језика

У складу са мисијом, у Команди обуке и док-
трине (КОиД),готово да немапредаха - oбуке,
курсеви,школовања.Ипак,ако сеизузмеколе-
ктивна обука,највишеполазника током годи-
не похађа курсеве страних језика, који у ОС
БиХ заузимају посебно мјесто. 40 полазника,
27. 04. у Рајловцу почело је тзв. кондицирање
енглеског језика по IMET програму, док је у
Бањалуци иСарајеву организован троседми-
чни курс енглеског језика.Задатак овог курса
је био даполазнике припреми за обуку уPSO-
TC-u, а похађало га је 30 полазника.
Истовремено, одвијала се и обука инструк-
тора заизвођењенаставена средњемивишем
нивоу (13 полазника). У мају је завршен че-
творомјесечникурсфранцуског језика који је

успјешно заврши 106 полазника и почео је
курс војне терминологије за француски језик
за 8 полазника.
Такође су завршене стручне припреме за по-
лагање грчког језика у Сарајеву.

Испиту је приступило15припадникаОСБиХ.
Од 04.до 09.05.делегацијаМинистарства на-
ционалне одбране Грчке посјетила је центре
за учење грчког језика уСарајеву иБањалуци.
Новициклус учења енглеског језика за 395по-
лазника, припадника ОС БиХ,почео је 25. 05.
на локацијама Бањалука,Чапљина,Добој,Са-
рајево и Тузла и то почетни и нижи средњи
ниво, по програму Британског вијећа, те у
Рајловцу,Сарајеву и Бањалуци по IMET про-
граму, средњи и виши средњи ниво.
Истог дана у касарни Рајловац почело је кон-
дицирање турског језика за 15полазника које
је трајало 4 седмице. Седам полазника курса
њемачког језика завршило је 19. 06. петомје-
сечни курс,почетни ниво њемачког језика.

Центар за професионални развој (ЦПР) Изведена симулацијска
вјежба по систему ББС

Центар за борбене симулације (ЦБС)
и Центар за борбену обуку (ЦБО)
У истом периоду ЦБС КОиД је наставио са
интезивномобукомодјељења симулација.Као
врхунацобуке,почетком јунамјесеца органи-
зована је провјера стечених знања.Тако су че-
тири лица цертификована за звање инстру-
кторана систему JANUS,док је једнолицецер-
тиификовано за звање систем инжињера на
истом систему.Истовременоорганизоване су
припреме и реализација симулацијске цвје-
жбе на систему JANUS са 2/5пбр. и 2/4пбр на
привременој локацији уЖуновници.Као кру-
ну досадашњег рада у овој години издвајамо
припремеиреализацију симулацијске вјежбе
на систему ББС са 6 пбр.која је успјешно реа-
лизована крајем јуна мјесеца.
Припадници ЦБС-а су организовали краћу
пилот симулацијску вјежбу за полазнике
КШК, а такође ЦБО је пружио активну под-
ршку реализацијиштабног курса одржаног у

организацији PSOTC-a, средином јуна у ка-
сарни“Залужани”.ПрипаднициЦБС су узели
учешће у завршној вјежби полазника курса
PSOTC“Pлава беретка”на локацији“Бутмир”.
У ЦБО од 25. 05 до 29. 05. 2009. године реа-
лизована је обука за припаднике ОС БиХ
рода –веза.

Oд априла до јула 2009. године у ЦПР КОиД
реализовани су војни, језички и стручно-
специјалистички курсеви.

У оквиру војних курсева реализовани су
Командно-штабни курс од 19. 01. до 03. 07.
2009. године на локацији касарне “Травник”
који је завршило 30 припадника ОС БиХ,
Основни официрски курс од 09. 02. до 05. 06.
2009. године на истој локацији, а успјешно га
је окончало 22 припадника ОС БиХ, те Осн-
овни подофицирски курс од 09. 02. до 05. 06.
2009.године којег је завршило 22припадника
ОС БиХ.Од стручно-специјалистичких
курсева поменимо обавјештајни курс Ј-2 који
је реализован у Дому ОС БиХ од 25. до 29. 05.
2009. године.

Наконшто су крајеммарта 2009.године,при-
падници 2. батаљона 6. пјешадијске бригаде
успјешно завршили симулацијску вјежбу по
тзв. JANUS систему, 26.јуна 6. пбр. ОС БиХ
завршила је симулацијску вјежбупо тзв.Бри-
гада-батаљон систему (ББС). Иначе, JANUS
вјежбе су симулацијске вјешбе за јединице
ранга чета/батаљон, а ББС је симулацијска
вјежба којом се провјерава увјежбаност и
координација команди батаљона и команде
бригаде.Вјежба је извођена од 22.до 26. јуна у
ЦБС-у на локацијиЖуновница код Сарајева.
У завршној анализи изведеној задњег дана
вјежбе, изнесене су добре оцјене, а коман-
данту 6.пбр, уручен је цертификат о успјешно
изведеној обуци на ББС систему за 6.пбр.
У вјежби је учествовало 178 припадника из
састава 6. пбр и 33 припадника из састава
ЦБС-а. Трећи, завршни корак за припаднике
6. пбр требао би бити крајем августа када је
планирана ситуацијско-теренска вјежба на
локалитету ЦБOМањача код Бањалуке.Биће
то вјежба“живих”снага на терену, у реалним
условима.
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Оружаних снага БиХ
Вјежба Ваздушних снага ОС БиХ “Ведро 2009”

Обука противпожарне заштите у
јединицама ОС БиХ

Школовање у
RACVIAC-u

Сциљемштоквалитетнијег укључивањапри-
падника Оружаних снага БиХ у пружању по-
моћи цивилним структурама друштва у
отклањању опасности те санирању посље-
дица које могу настати од тих опасности, Ко-
мандаБригаде тактичкеподршке је у сарадњи
са Професионалном ватрогасном бригадом
Тузла организовала обуку припадника брТП
из области заштите од пожара.Обуку је за 20
припадникабрТПи20припадника5.пбрреа-
лизоваоОклопнибатаљонбрТПу сарадњи са
ПрофесионалномватрогасномбригадомТуз-
ла на локацији касарнеДубраве уТузли,од 18.
до 22. 05. 2009. када је изведена завршна по-
казна вјежба у којој су заједнички учествова-
ли припадници брТП,5.пбр,5.блп и ватрога-
сци ПВБ Тузла. Припадници Оклопног бата-
љона, чија је и највећа заслуга овако профес-
ионално и квалитетно изведена вјежба, исп-
унили су основниинајважнијициљизвођења
ове показне вјежбе, а то је да припадници
брТП послије теоријске обуке и практичне
провјере стечених знања иста могу примје-
нити у случају потребе гашења пожара на
војним објектима или пружања помоћи ци-
вилним структурама у гашењу пожара. Та-
кође, на локацији касарне“Билећки борци”у
Билећи 10.06.2009.године реализована је по-
казна вјежба“Помоћ цивилним структурама
у гашењу пожара”.

Вјежбу је реализовао 2. пјешадијски батаљон
4. пјешадијске бригаде у сарадњи са припад-
ницима Ваздушних снага, Цивилне заштите
иватрогаснихдруштаваизТребињаиБилеће.
А колико се придаје пажње индивидуланој и
колективној обуци припадника 6.пбр у га-
шењу пожара, доказ је и изведена вјежба на
локацији касарне“Крајшких бригада” - Залу-
жани. Овог пута актери вјежбе били су при-
падници извиђачке чете уз мониторинг ста-
рјешина команде бригаде.
Вјежба је реализована 09. 04. 2009. године са
ограничаним могућностима на новој лока-
цији размјештаја дијела јединица 6.пбр.
Имала је за циљ провјеру свих елемената за
успјешно ангажовање првенствено персо-
нала, а онда и расположивих средстава за ту
намјену.

Bјежба Артиљеријског
батаљона 4.пбр

RACVIAC - Центар за безбједоносну организ-
ацију утемељен је 2000.годинекаоРегионални
центар за помоћ у провођењу међународних
уговораизподручја контроленаоружања (Re-
gionalArmsControlVerification and Implemen-
tationCentre),са циљемомогућавањанадзора
наоружања, промовисања и изградње мјера
безбједностииповјерења,каоиуспостављања
уже сарадње у југоисточној Европи. Мисија
RACVIAC-a је јачање дијалога и сарадње на
подручју безбједности у Југоисточној Европи
успостављањемпартнерстава између држава
у регији и њихових међународних патнера.
RACVIAC-ov годишњи план укључује у про-
сјеку готово тридесетак активности - курсева,
семинара, радионица и конференција. Те ак-
тивности тематски покривају питања безбје-
доноснихреформиибезбједоноснеполитике,
главне споразуме о контролинаоружања,а од
2005. RACVIAC је почео са организовањем
радионица на тему кључних аспеката прeна-
мјене одбране - смањења,односнопренамјене
војних објеката, некретнина и особља. У
овоме центрушколовали су се и припадници
МО и ОС БиХ. Током ове године, укупно до
јуна мјесеца, 19 официра је учествовало у
разним облицимашколовања и обуке.

У касарни Залужани у Бања Луци 02.07.2009.
припаднициБригадеВаздушних снага ипро-
тивваздушне одбране ОС БиХ извели су по-
казну вјежбу“Ведро2009”.Ова вјежбапродукт
је планиране и реализоване обуке усмјерене
напружањепомоћицивилнимвластимауслу-
чајевима природних катастрофа или несрећа
проузрокованихљудскимфактором.Циљове
вјежбе био је увјежбавањерадњиипоступака
посада,летјелица,тестањетехнике,асветоради
превентивног дјеловања спречавањапожара,

посебно на теренима који су склони пожар-
има, а који нису приступачни ватрогасним
колима и стандардним ватрогасним проце-
дурама. У овој вјежби учествовало је 5 хели-
коптера ОС БиХ са комплетним посадама
(2xGAZELE, 1xUH1H - MEDAVAC i 2xMi-8),
који су своје знање и искуство показали кроз
врло интересантан и атрактиван сценариј
увјежбавањапосада хеликоптера за ефикасно
и сигурно извршавање задатака превожења,
гашења пожара употребом ППВ (противпо-
жарних ведара), евакуације повријеђених са
неприступачног теренаи евакуације из рејона
захваћеног пожаром, a све то с циљем што
квалитетнијихприпрема за пружањепомоћи
цивилним властима за вријеме и након при-
родних катастрофа или несрећа проузроко-
ваних људским фактором. “Ведро 2009” -
вјежба је која још једномпотврђује спремност
припадника бригаде ЗС и ПЗО за извршење
задатакапомоћицивилима у гашењупожара,
те стање и спремност опреме којом распо-
лажу за извршење оваквих задатака.

У касарни“Миралем Југо”Ливач -Мостар 11.
06.2009.године реализована je СТXвјежбaна
тему “Посједање ватреног положаја водом
хаубица 122мм и рад на ватреном положају”.
Циљвјежбе је билапрезентација постигнутих
резултата након планираног периода обуке,а
у поводу припрема артиљеријске јединице за
пружање ватрене подршке пјешадијском ба-
таљону који се припрема за ротацију.Коман-
дант батаљона пуковник ЗаимШарац у свом
обраћањуучесницимавјежбеистакао је неоп-
ходност увјежбаности свихпослугаприликом
рјешавања ватрених задатака.



Бригада тактичке подршке ОC БиХ

Бригада тактичке подршке је, и у персо-
налном и у материјалном смислу,најком-
плекснија јединицаОСБиХ,формацијски
је најмногољуднија,специјалистичкинај-
захтјевнија и локацијски најраспростра-
њенија широм Босне и Херцеговине.

Њена посебност и специфичност је у по-
тпуној мултиетничности те у томе што у
реформи одбране није имала ни правног
нифизичког претходника,него је и кван-
титативнои квалитативнонова јединица.
Најосјетљивија мјеста у смислу персона-
лне формације, а која су од кључног зна-
чаја за функционисање и дјелотворност
борбено оперативних система, су у једи-
ницама брТП, од успоставе и одржавања
система везе па до атомско-биолошко-
хемијске одбране. Када је у питању мате-
ријална формација ОС БиХ у Бригаду
тактичке подршке је распоређена најсо-
фистициранија техника, која подржава
врло комплексне родове као што су елек-
тронско извиђањеи обавјештавање,сист-
еми везе, АБХО, или пак војно обавјеш-
тајни род. Оклопни батаљон је носилац
Оклопномеханизованог рода уОСБиХ,у
смислу интегрисања борбено оператив-
них система маневра и паљбене моћи.

Инжињеријски батаљон је такође осно-
вна јединица када је у питању извршење
једног од 4 задатакаОСБиХ,а то је помоћ
цивилним институцијама у држави. Она
је носилац рода инжињерије у ОС БиХ и
у пракси најангажиранија на пословима
помоћицивилним структурамаи станов-
ништву. Деминерски батаљон је носилац
послова деминирања у ОС БиХ као још
једног елемента из задатака ОС БиХ,дак-
ле врло важног посла хуманитарног дем-
инирања који је и у државним приорите-
тима БиХ.Она у свом саставу има чету за
уништавање НУС-а, која је била носилац
ангажмана ОС БиХ у мировним мисиј-
ама, и носилац је трећег елемента из ми-
сије ОС БиХ. БрТП у свом саставу има
Батаљон војне полиције, елитни дио рода
пјешадије уОСБиХ,која свакодневно из-
вршава најкомплексније задатке из доме-
на војнополицијских послова. У форма-
цијском смислу органски дио овог бата-
љона су и Почасна јединица ОС БиХ, и

Оркестар ОС БиХ који су носиоци про-
токоларних активностиОСБиХ.Бригада
тактичке подршке је носилацшест родова
ОС БиХ, а и седми је кроз војну полицију
као елитну пјешадијску јединицу итекако
заступљен. Оваква структура изискује
врло сензибилан, стручан и крајње про-
фесионалан приступ планирању,органи-
зацији, а посебно обуци у брТП. И оно
што свакако треба рећи и нагласити је да
брТП даје есенцијалну подршку за извр-
шењемисијеОСБиХна тактичкомнивоу,
али не самопјешадијским бригадама него
комплетним оружаним снагама.
Бригада је такође у извршењу великог
броја задатака и сама носилац извршења

гдје она треба примати подршку и гдје је
тај ниво извршења, због специфичности
структуре, врло често на оперативном и
стратегијском нивоу.БрТПније јединица
логистичке нити сервисне подршке, него
јединица која даје борбену подршкуОру-
жаним снагама у извршењумисије, а због
своје “родовске” структуре врло често је
непосредниносилац извршавања задаткa
којој ће се, у организацији за извршење
задаткa, додати елементи пјешадијских
јединица.
Команда брТП, Батаљон војне полиције,
Војнообавјештајни батаљон и вод везе
смјештени су у Рајловцу,Оклопни батаљ-
он и чета АБХО у Тузли, Деминерски ба-
таљон у Бугојну са деминерским тимови-
ма распоређеним по цијелој БиХ, Инжи-
њеријски батаљон у Дервенти и Батаљон
везе на Палама са 14 радио-релејних чво-
ришта на локацијама: Козара, Приједор,
Хан Пијесак, Фоча, Требиње, Сребреник,
Кладањ,Жепче,Мостар, Кисељак, Бихаћ,
Травник и Сарајево. Вријеме од форми-
рања до данас доказује изузетну успјеш-
ност брТП, реализовани су сви постав-
љени задаци, а посебно они које је НАТО
крозПартнерство за мир и учешће у опе-
рацијама подршке миру поставио пред
ОС БиХ. Деминирани су милиони ква-
дратнихметара,саниранииреконструис-
ани километри путева, одржавани функ-
ционалним најважнија радио-релејна
чворишта, учињене на стотине војно-по-
лицијскихпратњииосигуравање врло ва-
жних војних и цивилних манифестација
и личности у БиХ, спремно су реаговали
на многе ванредне задатке добиване од
надређених. Уз све то успјешно је реали-
зована и врло квалитетна обука и створе-
ни су предуслови за њено побољшање, те
уз све проблеме и ометаче који су се сва-
кодневно осјећали,који су билииматери-
јалне и нематеријалне природе, није се
десио нити један тежи инцидент у једи-
ници. Командант ове бригаде је бригадир
мр. ЕсадШејтанић.
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Наредник Саид Џафо
почасни дипломац

Наредник Саид Џафо, припадник 1.пб/5.
пбр (на дужности вође тима у 1.пјеша-
дијској чети) похађао је и врло успјешно
завршио Основни подофицирски курс
(класа 09-1) уЦПРКОиДод 09.02. - 05.06.
2009. године, и том приликом постигао
натпросјечне резултате.На завршној све-
чаности проглашен је за почасног дипло-
мца у класи 09-1, односно за најбољег
полазника овог курса.НаредникСаидЏа-
фо посебно се истакао у академском зна-
њу и вођству током похађања овог врло
захтјевног курса, те је достојанствено и
часно представио углед припадника
1.пб/5.пбр, као и ОС БиХ у цјелини. Ради
се о припаднику 1.пб/5.пбр који се про-
фесионално, достојанствено,одговорнои
поштено односи према свим задацима у
јединици, а својим примјером позитивно
дјелује на остале припаднике јединице.

ЗамјенициПендеш додијељено одликовање

Одлуку оизради документа“Преглед одб-
ране” донио је министар одбране БиХ 27.
04. 2009. године.У току су интензивне ак-
тивности на изради појединачних анали-
за у складу са утврђеном динамиком
израде овог документа.Предмет анализа,
које требају бити окончане у првој фази
су: Безбједоносна политика БиХ,Одбра-
мбена политика БиХ, Закон о одбрани
БиХ, Закон о служби у ОС БиХ, Закон о
деминирању у БиХ, Оквирни закон о за-
штитии спашавањуљудииматеријалних
добара од природних или других несрећа
у БиХ, Војна стратегија БиХ, те Анализа
стратегијског окружења. Прва фаза из-
раде “Прегледа одбране” треба бити зав-
ршена до 30. 09. 2009. године.
У периоду мај-јуни ове године припре-
мљена је радна верзија Упутства о начину
израде, основама, структури и поступку
одобравања документа политика у МО и
ЗШОСБиХ.Циљдоношења оваквог упу-
тства је утврђивање јединственеметодол-
огије израде и процедура доношења док-
умента политика у свиморганизационим
јединицамаМО и ЗШОС БиХ, које изра-
ђују овакву врсту документа у оквиру
своје функционалне надлежности.
Од априла до јула ове године израђене су
и значајне политике за рад одбрамбених
институција.

Издвајамо неке од њих: INFOSEC поли-
тика, Политика рада мрежа за размјену
тајних информација у МО и ОС БиХ, те
Политика информационих мрежа у МО
БиХ за информације без додијељеног сте-
пена тајности.Затим,Политика стамбеног
збрињавања припадника МО и ОС БиХ,
као и Политика заштите снага. Све наве-
дене политике донио је министародбране
БиХ у редовној процедури. У истом пе-
риоду донесено је и неколико политика
које су израђене и упућене у процедуру
доношења у ранијем периоду, и то: Поли-
тика развоја имодернизације система ко-
манде, контроле, комуникација и ком-
пјутера у МО и ОС БиХ,Политика упра-
вљања електромагнетним спектром за
потребе одбране, Политика управљања
капацитетима стационарних комуника-
цијских чворишта МО БиХ, Политика
премјештаја и постављења персонала у
МО иОС БиХ и Политика професиона-
лног развоја и управљања каријером у
МО и ОС БиХ. Такође, Заједнички штаб
ОС БиХ је, у оквиру своје надлежности,
израдио и донио низ докумената с циљем
успјешног извршења задатака,и то: Војну
стратегију БиХ, Правилник о комуника-
цијама и информатичким системима ОС
БиХ,Правилник ооцјењивањупознавања
енглеског језика, Правилник о измјенама

и допунама Правилника о оцјењивању
рада ПВЛ у МО и ОС БиХ, Правилник о
раду Војне полиције ОС БиХ,СОП о ста-
тусу оружаних снага страних земаља на
локацијама ОС БиХ и Административни
СОП за вођење Књиге власништва у ОС
БиХ.Такође,урађени су подзаконски акти
веома важни за радМОиОСБиХ,а међу
њима: Правилник о исхрани у ОС БиХ и
о критеријима исхране уОСБиХ,теПра-
вилник о безбједности путног саобраћаја
уМО иОС БиХ.

Доношење и усвајање значајних прописа и докумената

Замјеница министра одбране БиХ Ма-
ринаПендешпримила јеОдликовање Ре-
публикеМађарске највишег нивоа,које се
додјељује страним лицима.
Церемонија додјелеОдликовања уприли-
чена је 05.08.2009.године у кампуБутмир-
Сарајево.Одликовање је уручила државна
секретарица Министарства одбране Ре-
публике Мађарске Anges Vadai. Одлико-
вање је уручено испред строја мађарског
контигента ЕУФОР-а,а овом чину прису-

ствовао је војни аташе Мађарске у БиХ,
као и представници Команде ЕУФОР-а и
НАТО штаба у Сарајеву. У образложењу
додјелеОдликовања стоји да се исто додј-
ељује госпођи Марини Пендеш за њене
великодушнеи трајне напоре да побољша
билатералне војне везе БиХ и Мађарске,
због чега јој се додјељује почасни назив
“ЗА НАЦИОНАЛНУ ОДБРАНУ” првог
реда (the honorary title “FOR NATIONAL
DEFENSE”First Class).



ОдлукомоучешћуприпадникаОружаних
снага БиХ у операцији ISAF у Авганиста-
ну од 05.01.2009.године,Предсједништво
БиХодобрило је учешће 10 официра у на-
веденој операцији. Два официра су анга-
жована у саставу контингента Оружаних
снага Краљевине Данске у зони региона-
лне команде југ (RC(S)), а осам официра
ће бити ангажовано у саставу континге-
нта Оружаних снага Савезне Републике
Њемачке у зони регионалне команде
сјевер (RC(N).Два официраОСБиХ,рас-
поређена у саставу контингента ОС Дан-
ске, упућена су у операцију подршкемиру
у ISAF уАвганистан 25.03.2009.године,са
мандатом у трајању од шест мјесеци.
Први официри ОС БиХ, упућени у ову
мисију,обављају своје дужности у складу
са добијеном мисијом и наређењима.На-
лазе се у саставу Данске борбене групе-
DABG/ISAF 7, а распоређени су у Регио-
налну команду Југ, покрајина Хелманд.
Данска БГ је иначе под командом британ-
скихНамјенских снагаHelmand –TFHel-
mand. Примарни задаци DABG су про-
тивпобуњеничка дејства, али се изводе и
друге операције.

Током извршења мисије у Авганистану,
тимофицираОСБиХ је под оперативном
командом ОК ОС БиХ, а од тренутка од-
ласка у Краљевину Данску, официри ОС
БиХ су под оперативном контролом DA-
BG, TFHelmand.ТимофицираОСБиХ је,
премаПредсједничкојодлуциоупућивању

у мисију, распоређен за обављање сљеде-
ћих дужности у саставу S3 органа DABG:
официр за информацијске и психолошке
операције и официр за тренутне опера-
ције. Припрема официра за мисију, како
у земљитакои уДанској,дала је резултате,
па су се официри ОС БиХ добро уклопи-
ли у средину. Тренутно се у Данској реа-
лизују припреме двојице официра ОС
БиХпланираних за другу ротацију која ће
у септембру бити упућена у мисију. МО
БиХ је 05. 05. 2009. године предложило
Предсједништву БиХ да узме у разматра-
ње“Иницијативу о судјеловању јединице
ОС БиХ у мисији ISAF у Авганистану”.
Предсједништво БиХ је разматрало ини-
цијативу МО БиХ, те донијело закључак
да министар одбране БиХ изврши изви-
ђање у Авганистану, са циљем утврђи-
вања услова упућивања јединице у ISAF,
те задужилоСавјетминистара БиХда до-
стави оцјену оправданости учешћа једи-
нице ОС БиХ у овој мисији.
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Операција подршке миру (ISAF) у Авганистану

Делегација МО иОС БиХ у посјети Авганистану
Ускладу са закључкомПредсједништва БиХ,који се односи на иницијативу о учешћу

јединицеОСБиХ умировној мисији у Авганистану,делегацијаМОиОСБиХ,коју је

предводиоминистар одбране дрСелмоЦикотић боравила је од 21.до 24.07.2009. го-

дине у Авганистану.Циљ посјете је био сагледавање и процјена могућности ангажо-

вања јединицеОСБиХ у мисији ISAF.Током посјете делегација се у Кабулу састала са

предсједником Hamidom Karzaijem, затим са министром одбране генералом Abdur-

rahimomWardakom,као и представницима Главногштаба ISAF-a.Током сусрета,теме

разговора су биле тренутна ситуација у овој земљи и најбоље могућности за ангажо-

вање наших јединица у некој од зона ISAF-а.Уприличени су и сусрети са министром

унутрашњих послова Ali Ahmadom Jalalijem, те представницима турског контигента

који се налази у мисији у овој земљи.Делегација је била задовољна прикупљеним ин-

формацијама које могу помоћи у сагледавању и процјени могућности ангажовања

јединицеОСБиХ у мисији ISAF,и које према оцјени чланова делегације,пружају“до-

вољно елемената за квалитетан приједлогПредсједништвуБиХ”.У делегацији су били

ишеф кабинета министра Сенахид Годињак, генерал-мајор Ризво Плех, бригадни ге-

нералиМиркоТепшић и Ивица Јеркић, и бригадир Ивица Павић.

МировнамисијаУН-aу Демократској Републици Конго (MONUC)
Припадници ОС БиХ учествују у једној посматрачкој мисији УН у Де-
мократској Републици Конго (MONUC) са 5 припадника, чинова: један
пуковник,двамајораи два капетана.ЗадњиконтигентприпадникаОру-
жаних снага БиХотпочео јемировнумисијуMONUC05.03.2009.године,
наконобављених свихпрописанихприпремаипроцедура за упућивање
у мисију. Сви припадници ОС БиХ ангажовани у овој мисији су добро.
Распоређени су у секторимаСјеверниКиву,ЈужниКивуиКатанга. Војни
посматрачи у мисији распоређени су на различите Тим сајтове, и сва-
кодневномеђусобнокомуницирају и сарађују.ЈеданприпадникОСБиХ
је већ постао и Тим лидер на једном од Тим сајтова,што је још један по-
казатељ да припадници ОС БиХ веома успјешно обављају своје профе-
сионалне активности и у међународном окружењу. Кроз ангажовање
припадника ОС БиХ у мисијама УН-а,БиХ даје подршкуОрганизацији
УН-а у реализацији операција подршке миру и јасно исказује
опредјељење да, као одговорна чланица међународне заједнице,жели и
може дати адекватан допринос заједничкимнапорима за успостављање
и очување мира и стабилности у свијету.



Од aктивности православног душебрижништва у периоду aприл-jули 2009. године,
издвајамо сљедеће догађаје:
- Институционално обиљежавање празника Васкрсења Господа Исуса Христа-
Васкрса.Овај празник прослављен је на 13 локација у јединицамаОС БиХ.Око 3.000
припадника МО и ОС БиХ је присуствовало овим активностима.
- Поклоничка путовања.У наведеном периоду обављено је 5 поклоничких путовања
у којима је учествовало 205 православних вјерника и то: 2 путовања манастирима
Херцеговине и Црне Горе, 2 путовањаФрушкогорским манастирима у Србији, 1 пу-
товање у манастир Хиландар у Грчкој
- Помени палим браниоцима током Отаџбинских ратова: Дан ВРС, Крсна Слава
ВРС, Пробој коридора,Жртве Јасеновца и осталих стратишта
- Присуство православних вјерника – припадника ОС БиХ богослужењима у хра-
мовима Српске православне цркве. Ова активност реализована је у складу са ка-
лендаром Српске православне цркве и мјесечним планом.
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Ифтарска дружења у току мјесеца Рамазана

Активности православног душебрижништва

Војници из БиХ учествовали на међународном
војно-полицијском ходочашћу у Лурду

У поводу обиљежавања годишњице Војног муфтијства, Уред
Војног муфтије је 03. септембра 2009. године организовао тра-
диционално ифтарско дружење у Дому ОС БиХ у Сарајеву.
Ифтар је организован под покровитељствомминистра одбране
БиХ др Селме Цикотића. Ифтару су присуствовали командант
снага ЕУФОР-а у БиХ генерал-мајор Stefan Castagnotto, коман-
дант НАТО штаба у Сарајеву бригадни генерал Errico Sabato,
замјеници министра одбране Живко Марјанац и Марина Пен-
деш, представницицркава и вјерских заједница у БиХ,генерали
ОСБиХ,представници културног и политичкогживота БиХ,те
упосленициМОБиХиприпаднициОСБиХ.Поред овог ифтара
Уред Војног муфтије и војни имами у командама и јединицама
ОСБиХу токумјесецаРамазана организовали су заједничке иф-
таре у командама и јединицамаОСБиХ.Тако су заједнички иф-
тари организовани у Бригади тактичке подршке у Рајловцу,
Команди подршке у Бања Луци – касарна “Козара”, Команди 5.
пјешадијске бригаде у касарни “Дубраве” и у касарни “Ливач” у
Мостару, те слична ифтарска дружења у другим јединицама
током мјесеца Рамазана. У данима Рамазанског бајрама реали-

зоване су активности централног обиљежавања Бајрама у ка-
сарни у Зеници, те активности у поводу Дана шехида и Бајрам-
ски пријем министра одбране у Дому ОС БиХ.

Под водством Уреда католичког душобрижништва Министар-
ства одбране БиХ и ове године под мотом„Много нација, један
Божји народ“ вјерници-католици дјелатници МО БиХ и при-
падници Оружаних снага БиХ по десети пут од 12. до 19. маја
ходочастили су умеђународномаријанско светиштеЛурд (Фра-
нцуска). Учествовали су на 51. међународном војно-полициј-
ском ходочашћу заједно с другима војницима и полицајцима из
46 земаља Европе и свијета. Овогодишњим ходочасницима се
придружила и висока делегација функционера из БиХ на челу
са замјеницом министра одбране Марином Пендеш, те коман-
дантом Оперативне команде ОС БиХ генерал-мајором Антом

Јелечом. Ходочасници из БиХ су у Госпину мјесецу мају пошли
у Лурд како би на овом светом мјесту Божје присутности још
више изградили своју личну вјеру и утекли се моћном заговору
Госпе Лурдске.Ово је једино мјесто у Европи и свијету на којем
током године припадници ОС БиХ под службеном заставом
Босне и Херцеговине и у службеним униформама ОС БиХ уче-
ствују на једном оваквом међународном догађању. Осим вјер-
ничког догађања ово је најбољи начин представљања Босне и
Херцеговине,Министарства одбране и ОCБиХ.
15.маја у БазилициПија X.уприличен је програм почетка међу-
народног мимохода отварања овогодишњег 51. међународног
војно-полицијског ходочашћа, а које је организовао домаћин
Француска. Своју поруку свим ходочасницима припадницима
војних и полицијских јединица упутио је Свети Отац Бенедикт
XVI.Централно мисно славље било је у недјељу 17. маја у Бази-
лици Пија X, а на њему је уз концелебрацију присутних војних
бискупа, војних управитеља, војних капелана и других свеште-
ника предсједао војни бискуп Француске монс. Patrick le Gal.
У дефилеу са заставама и војном музиком присутних земаља
завршило је овогодишње 51.међународно војно-полицијско хо-
дочашће с поруком:До виђења уЛурду 2010. године на 52.међу-
народном војно-полицијском ходочашћу.
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Деминери ОС БиХ постигли
значајне резултате у другом
кварталу 2009. године

Заједничка комисија у посјети
деминерском радилишту

Примопредаја деминерскихра-
дилишта ОС БиХ на локали-
тету Коридора 5Ц

Посјете деминерским
радилиштима

Ангажујући се на деминерским задацима,припадници Деминерског
батаљонаОСБиХ су,токомдеминерскихциклуса 04/09,05/09,06/09 и
07/09 деминирали 1 586 534 м² минама контаминиране површине,
чиме је план за наведени период испуњен и у значајној мјери према-
шен. Од поменуте површине, кроз машинску припрему земљишта
(стандардно узнемиравање тла) припремљено је 973 900 м², од чега
сопственим ресурсима 653 900 м² док је кроз донацију ЕУФОР-ИТФ
реализовано 320 000 м². За овај период, радови су завршени на 9 де-
минерскихпројеката.Посебно је потребнонагласитирезултате и зав-
ршетак радова деминирањанапредвиђеној трасиКоридора 5-Ц,што
ћеМинистарству комуникација и транспорта БиХ омогућити преду-
зимање даљих активности на реализацији овог важног инфраструк-
турног пројекта за грађане БиХ. За првих 7 мјесеци 2009. године
реализовано је 156% од планираног за овај период, односно укупно
69,5% од Годишњег плана противминских акција ОС БиХ за 2009. го-
дину. Комплетирани су радовина 17 деминерскихрадилишта,те иста
предата на употребуцивилнимвластима.ДеминериОСБиХсу,током
2009. године, на радилиштима пронашли и уништили 99 мина и 76
неексплодираних убојних средстава.

Деминерска радилишта на пред-
виђеној траси коридора 5Ц у оп-
штини Оџак, 13. 07. 2009., пос-
јетили су министар одбране БиХ,
дрСелмоЦикотићи замјеникми-
нистра за саобраћај и комуника-
ције Младен Симић, а у пратњи
команданта ОКОСБиХ,генерал-
мајораАнте Јелеча.Сврха посјете
је била упознавање са темпом
реализације задатака на деминерским радилиштима на траси кори-
дора 5Ц.Том приликом, на деминерском радилишту“Царински тер-
минал”, командант дем.бат/брТП, пук Рефик Фазлић, укратко је
упознао госте са активностима и степеном реализације плана про-
тив-минских акција за 2009.годину,каои са степеномреализације де-
минерских задатака на траси коридора 5Ц. Деминерска радилишта,
на предвиђеној траси коридора 5Ц у општини Оџак, 28. 05. 2009.го-
дине посјетили су и замјеница министра одбране БиХМарина Пен-
деш, начелник ЗШ ОС БиХ ген-пук.Миладин Милојчић, командант
ОКОСБиХген-мај.Анто Јелеч те командантЕУФОР-а ген.StefanaKas-
tanjoto са делегацијом.Генерал Kastanjotо је истакао одличну сарадњу
ОСБиХи ЕУФОР-а,те додао да деминерске способностиОСБиХпо-
стају препознатљива способност ОСБиХ умеђународним оквирима.

У општини Оџак,на локалитету Коридора 5Ц,23.07. 2009. године из-
вршена је примопредаја деминерских радилишта Оружаних снага
БиХ - Царински терминал, Петља, Обала Саве и Чеоно наплатно
мјесто. Примопредаји су присуствовали представници Оружаних
снага БиХ,BHMAC-a,представник ITF-a (Међународна организација
за деминирање за Југоисточну Еуропу), начелник општине Оџак,
пројект менаџер Јединице за имплементацију пројекта аутоцеста на
Коридору 5ЦМинистарства за промет и комуникације БиХ,те пред-
ставници Посавског кантона.
На овом пројекту, који је почео 06. 04. 2009. године, било је ангажо-
вано 8 мануeлних и 3 машинска тима који су од планираних 79 рад-
них дана успјешно завршили овај процес за 72 радна дана.Од укупне
површине 731 011 м2 створена је цјелина од 1 000 000 м2 преко које ће
пролазити траса будућег аутопута Коридора 5Ц.

Заједничка комисија за одбрану и безбједност Парламентарне скуп-
штине БиХ у оквиру посјете БХMAC-u 07. јуна 2009. посјетила је де-
минерске тимове Деминерског батаљона Бригаде тактичке подршке
ОС БиХ на локалитету деминерског радилишта ОС БиХ “МАЧАК 1”
село Хајде у општини Вареш.Домаћини овој посјети испред ОС БиХ
били су командант Оперативне команде ОС БиХ генерал-мајор Анте
Јелеч и командант бТп бригадир ЕсадШејтанић.Шефик Џаферовић,
замјеник предсједавајућег Заједничке комисије заједно са ЈозомКри-
жановићем,ИвомМиром Јовићем,теЖељкомГрубешићем,у пратњи
представника БХMAC-a, представника општине Вареш те ЦЗ, изра-
зили су задовољствоовомпосјетом,чији је циљпрвенственобиода се
детаљније упознају са процесом противминских акција у БиХ, као и
да се упознају са практичним извођењем деминерских радова, тре-
нутним активностима и напретком у процесу деминирања деминер-
ских тимова ОС БиХ.
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Дан подофицира 4.пбр
Укасарни“БожанШимовић”
у Чапљини, 04. 06. 2009. год-
ине, обиљежен је први Дан
подофицира 4.пбр.Данупод-
официра 4.пбр, поред ком-
анданта 4. пбр., присуствов-
али су и замјеник начелника
ЗаједничкогштабаОСБиХза
ресурсе генерал мајор Сла-
вко Пуљић, главни подоф-
ицир НАТО за БиХ Gabrielle
Ranochieri, те сви главни по-
дофицири команди и једи-
ница ОС БиХ. Централни

догађај Данапоофицира 4.пбр.,било је такмичење уфизичкомувјеж-
бавању и то трчање уз напјеве и сплет вјежби снаге.У такмичарском
дијелу учествовале су све јединице 4.пбр,те припадници4.батаљона
логистичкеподршкекао гости такмичења.Судијски апарат,као главно
оцјењивачко тијелонапоменутомдогадају сачињавали су: главнипо-
дофицир НАТО за БиХ, као предсједник, те чланови главни подофи-
цир Оперативне команде,Команде за подршку,КОиД-а и Команде за
управљањеперсоналом.За најбољеизвођењефизичког увјежбавања,
каопрви,проглашени суприпадници3.пбУстиколина - Горажде,који
су добили прелазну заставу подофицира 4.пбр.

Отварање полигона-
вјежбалишта за тактичку обуку

На локацији 3.пб/6.пбр ОС БиХ у касарни «Синови Посавине» у
Орашју, 21.јула 2009.године, уприличено је отварање полигона-вјеж-
балишта за тактичку обуку пјешадије. На отварању полигона поред
генералаСтаменкаНоваковића који је и званичноистиотворио,били
су присутне старјешине команде 6.пбр,команданти и командирипо-
тчињених јединица бригаде.Полигон-вјежбалиштепружамогућност
увјежбавања доктрине, тактике, технике и тактичких стандардних
оперативних процедура (СОП) за борбу пјешадијских десетина. По-
лигон је организовандвоструко,такода се увјежбавају јединице зана-
падне и одбрамбене операције. Изграђен је на основу борбених
тактичких приручника тe на основу искуства припадника 3./6.пбр
који су својим приједлозима и сугестијама стеченим на разним кур-
севима, семинарима и школовањима допринијели да испуни своју
сврху употпуности.Уповоду отварањаполигона–вјежбалиштапри-
падници3./6.пбрприказали су двострану тактичку вјежбу «Десетина
у нападу», «Десетина у одбрани» кроз извођење линијске обуке на
траци.По завршетку активности командант бригаде одао је посебно
признање актерима вјежбе који су демонстрирали висок ниво моти-
вације у реализацији показне вјежбе.

Посјета министра
пјешадијским бригадама

Чланови Kомисије посјетили
касарне у Травнику и Бањалуци
Чланови босанскохерцеговачке
Парламентарне комисије за одб-
рануибезбједност,на челу сапре-
дсједавајућимБранкомЗрном,02.
06. 2009. године боравили су у
Травнику, на локацији касарне
“Травник”, а у оквиру циклуса
планираних посјета јединицама
Оружаних снага БиХ. Тој посјети
су присуствовали и министар
одбране БиХ др Селмо Цикотић, те начелник ЗШ ОС БиХ, генерал-
пуковникМиладинМилојчић.ГенералМирсад Гутић,командантКо-
манде подршке,у чијем саставу се налази Команда обуке и доктрине,
присутне је упознао са задацимаи активностима уКомандиподршке
и њеним јединицама, а бригадир Роберт Сушац са активностима
КOиД-а. Потом су обишли дио ЦПP-a. Било је ријечи и о актуелним
питањима,посебно оподизању стандарда обуке припадникаОСБиХ,
а ради испуњавања коначног циља - обезбјеђења услова за улазак
државе у НАТО.Чланови Парламентарне комисије су имали и саста-
нак са генералскимкором.Kасарну “Козара”уБањалуципосјетили су
03.06. 2009.године.Током састанка су размијењена мишљења и пи-
тања везана за актуелности у ОС БиХ, а гости су обишли касарну
“Козара”, гдје су имали прилику упознати се са свакодневним ак-
тивностима припадника 6. пбр.

Посјетом 6. пјешадијској бригади ОС БиХ, 29.05. 2009. године, мини-
стар одбране БиХ др Селмо Цикотић реализовао је планирани оби-
лазак све три пјешадијске бригаде ОС БиХ у мају мјесецу. Током
посјета 4., 5. и 6. пјешадијској бригади ОС БиХ, било је говора о про-
цесу имплементације реформе одбране,тренутнимусловимаживота
и рада војника у овима јединицама, као и модалитетима рјешавања
проблема у вези статуса војника којима истиче уговор у ОС БиХ у
фебруару наредне године. Посјета команди 4. пбр у касарни “Божан
Шимовић”уЧапљиниреализована је 15.05.2009.године.Измеђуоста-
лог, командант 4.пбр бригадни генералИвица Јеркић информисао је
министра Цикотића о тренутним активностима бригаде, постигну-
тим резултатима,те плановима за наредни период.Након предаје ра-
портаи сусрета санајодговорнијимстарјешинамакомандеи јединица
5. пбр, односно јединица које су лоциране у ВБ “Аеродром Дубраве”
код Тузле, 22. 05. 2009. године уприличен је брифинг на коме је ко-
мандант 5.пбр СенадМашовић,поднио извјештај о најзначајним ак-
тивностима у овој јединици. У касарни“Козара” у Бања Луци,мини-
стра Цикотића са командантом ОК ОСБиХ генерал-мајором Антом
Јелечем,примио је командант 6.пбр бригадни генерал Стаменко Но-
ваковић. Министар је информисан о актуелностима, као и планира-
ним задацима ове бригаде у предстојећем периоду.
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Прво спортско првенство у стрељаштву на нивоу ОС БиХ
На обновљеном стрелишту у касарни у
Бихаћу у зониразмјештаја 2.пб/6.пбр,све-
чаним постројавањем екипа учесника у
такмичењу и церемонијом свечаног затв-
арања спортског такмичења, 29. 05. 2009.
године завршено јеПрво спортско првен-
ство у стрељаштву на нивоу Оружаних
снага БиХ.
Учешће у овом четверодневном такми-
чењу у двије војне дисциплине – пиштољ
и пушка, узело је 10 екипа из ОС БиХ и

то: ЗШ ОС БиХ, Команда логистике, Ко-
манда за подршку,Команда за управљање
персоналом,КOиД,те брТП,брВСиПВО,
4. и 5. пјешадијска бригада, и екипа дома-
ћина 6.пјешадијска бригада, која се у обе
дисциплине исказала најбољим резулта-
тима, те је проглашена и за свеукупног
побједника у стрељаштву.
Другомјесто заузела је екипаКоманде ло-
гистике ОС БиХ, а треће екипа 5.пјеша-
дијске бригаде ОС БиХ.

Такмичење јединица ОС БиХ у фудбалу

Такмичење у штафетној трциУчешће на међународном
такмичењу у падобранству У кампу Бутмир у

Сарајеву 23.05.2009.
године,Одјељење за
морал и спорт Kо-
манде ЕУФОР-а,ор-
ганизовало је такми-
чење у штафетној
трци на 4 X 3750 м
у којој су, поред
екипаЕУФОР-а,уче-
ствовали и припад-
ници ОС БиХ.
Учешће на овој спортској манифестацији је узело 14 екипа.
Екипа ОС БиХ, у саставу кпл Сабахудин Тахировић, кпл
Ермин Чива, ств ЗаимШуман и мајШабанЖунић,освојила је
прво мјесто резултатом 51 минут и 40 секунди. Друго мјесто
је освојила екипа ОС Пољске са заостатком од 4 минута и 10
секунди за екипомОСБиХ,док је треће мјесто освојила екипа
ОС Шпаније. Након такмичења уприличена је церемонија
додјеле медаља најбољим екипама и такмичарима.

У организацији Команде логистике ОС БиХ на локацији ЦОО
у касарни“Заим Имамовић”Пазарић, од 22. 06 до 26. 06. 2009.
године одржано је такмичење ОС БиХ у фудбалу. На такми-
чењу је учествовало седам фудбалских екипа ОС БиХ.
Упркос лошим временским условима одиграно је 12 утак-
мица, а у финалној утакмици између 4.пбр и 6.пбр након
изједначене игре на терену, једанаестерци су одлучили побјед-
ника. Остварен је сљедећи поредак: прво мјесто 4.пбр, друго
6.пбр., а треће мјесто КОиД. Овом приликом је истакнуто да
је такмичење показало професионализам,мотивацију такми-
чара и високу физичку спрему, које ће послужити за одабир
најбољих фудбалера за формирање фудбалске екипе ОС БиХ
за наступе на свјетским војним такмичењима.

Припадници ОС БиХ су од 05.
до 08. 08. 2009. године учество-
вали на међународном такми-
чењу у падобранству у швајц-
арском граду Реперсвилу.
Такмичење је организовано од
стране CISM-a. На овом такм-
ичењу наша екипа је учество-
вала први пут, а учесници су
били још представници Ита-
лије, Мађарске, Аустрије, Чеш-
ке, Њемачке и домаћина Швајцарске. Током такмичења
оцјењиване су различите дисциплине у скоковима,а примјењи-
вала су се правила FAI међународног правилника. Поред вође
тима бригадира Јакуба Сиочића, у тиму ОС БиХ су били: пор.
Асмир Сарајлић, капитен тима, кап. Дарко Цигановић, ст. вод.
Рошић Смаил и вод.Шодоловић Дамјан.
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