
Противминске акције ( ПМА )  у ОС БиХ

 Мјесто и улога јединице ОС БиХ у укупном систему противминских акција      (у 
даљем тексту: ПМА) у БиХ ( шема у наставку).

 ОС БиХ су акредитацијом издатом од стране BH MAC-а акредитоване за извођење 
следећих активности: 

 хуманитарно деминирање:
                        по методама: 

o мануелно деминирање
o машинска припрема 
o прегирање ( употреба паса откривача експлозива)
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Јединица за 
деминирање 

ОС БиХ

Комерцијалне 
организације за 
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                        по садржају специфичних дјелатности:
o техничко извиђање
o чишћење тла
o чишћење објеката

 обука особља за провођење хуманитарног деминирања
 упозоравање на мине
     по садржају специфичних дјелатности:

o планирање упозоравања на мине за угрожену заједницу
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o имплементација програма за упозоравање на мине
o хитно обиљежавање

ПМА у ОС БиХ

МОБиХ

ЗШОС БиХ

ОКОС БиХ

• Деминерски батаљон броји 611 ПВЛ
(4,3% од укупног бројног стања или 6,11% од бројног стања ПВЛ ОС БиХ)

ОдјељењеОдјељење за деминирање и уништавање НУСза деминирање и уништавање НУС--аа
БТР
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 ОС БиХ, као  државна организација  за  ПМА, у свом саставу имају деминерски 
батаљон као јединицу за непосредно извршавање задатака ПМА

 Формација  деминерског  батаљона,  изражена  кроз  капацитете  за  провођење 
ПМА,обухвата следеће:

 32 мануелна одјељења
 2 мануелна одјељења за деминирање војних објеката
 6 машина за припрему терена “Божена 1,2”
 1 машина за припрему терена “Божена 5”
 1 тенк чистач мина “Либератор” (Т-55)
 1 плант тим за чишћење рушевина
 9 ПОЕК тимова ( тимови са псима откривачима експлозива)
 6 тимова за генерално извиђање
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 Из  горе  наведеног  се  да  видјети  како  је  широк  спектар  активности  ПМА  које 
проводе ОС БиХ. 
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 Поред  BH  MAC-а,  са  којим су сарадња и контакт готово свакодневни,  ОС БиХ 
активно сарађују са ЕУФОР-ом,  UNDP-ијем,  амбасадама страних земаља у БиХ, 
цивилним заштитама РС и ФБиХ.

 Укупан  број  акредитованог  деминерског  особља  које  је  директно  укључено  у 
операције  деминирања  износи  422  припадника, док  је  у  директну  подршку 
деминирању укључено још 88 припадника  ОС БиХ

 Имајући у виду да је, после последњег рата, Босна и Херцеговина постала земља 
веома загађена – контаминирана минама (у почетку су процјене предвиђале око 2 
милиона  мина  на  око  4  000  км2 миниране  површине)  морале  су  се  предузети 
активности на уклањању ове опасности по становништво и развој привреде. Према 
последњим процјенама, сматра се да сумњива површина износи 1820 км2 или 3,6% 
територије Босне и Херцеговине.

 На основу Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, анекса А 
војног  дијела  споразума,  и  Лондоснске  конференције  за  имплементацију  мира 
одржане у децембру 1996. године, ОС БиХ су у обавези да предузимају активности 
на смањењу опасности од мина и НУС-а. У почетку су војске вршиле уклањање 
мина на «mine lifting» начин јер је он у том моменту био најбржи и значајно је 
умањивао опасност.

 ОС БиХ све активности на провођењу ПМА раде у духу и оквирима државних 
закона  и  стандарда  (Закон  о  деминирању  у  БиХ,  Правилник  за  акредитацију 
организација за провођење противминских акција у БиХ, Стандард за уклањање 
мина и НУС-а у БиХ) и сопственог СОП-а одобреног од стране BH MAC-а.

 Операције ПМА ОС БиХ проводе континуирано, током цијеле календарске године, 
кроз  љетњу и зимску кампању деминирања. Током зимске кампање деминирања 
(децембар,  јануар,  фебруар)  ради  се  смањеним  капацитетима  и  то  у  подручју 
Херцеговине јер временски услови тако условљавају. Истовремено, тај период се 
појачано  користи  и  за  дообуку  и  обуку  особља.  У  преосталом периоду  године 
проводи  се  љетња  кампања  деминирања,  са  пуним  капацитетима  и  на  цијелој 
територији БиХ.

 Резултати  које  су  оствариле  ОС  БиХ  на  деминирању  у  БиХ  у  протеклом 
шестогодишњем периоду су следећи:

Година
2002 2003 2004 2005 2006 2007

Резулта
т

ОС БиХ
1341707 м2 1315610м2 957 684 м2 1460996 м2 2188101 м2 1771957 м2

Реорганизација деминерских јединица 2004. и и 2007. године је имала за последицу 
слабије  резултате  у  погледу  продуктивности,  а  што  се  да  видјети  из  напријед 
наведене табеле. 
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 Тренутно су  деминерски  тимови  ОС  БиХ   ангажовани  на  26  радилишта  у  20 
општина широм Босне и Херцеговине. Годишњим Планом ПМА ОС БиХ за 2008. 
годину планирани су резултати у обиму 2093584 м2. 
Генерално, ОС БиХ партиципирају са око 20% укупних резултата деминирања у 
БиХ са тенденцијом повећања тог удјела, а што би се посебно требало показати у 
наредном  периоду  за  када  је  планирано  осјетније  осавремењавање  технике,  тј. 
машина за машинску припрему земљишта. 
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 У процесу извођења обуке из области хуманитарног деминирања данашње ОС БиХ 
су  укључене  од  априла  1998. године  када  су  уз  помоћ  Владе  Сједињених 
Америчких Држава  формиране три Школе за деминирање (Травник, Бања Лука и 
Мостар). У периоду април-јуни 1998. године тим инструктора Војске Сједињених 
Америчких  држава  је  био  ангажован  у  Босни  и  Херцеговини  и  вршио  је 
оспособљавање  персонала  из  напријед  наведених  Школа  деминирање,  чиме  су 
створени  услови  за  почетак  обуке  персонала  данашњих  ОС  БиХ  и  његово 
укључивање  у  процес  деминирања  по  хуманитарним  стандардима.  Након 
оспособљавања  персонала,  од  јула  1998. године  војска  је  укључена  у  процес 
хуманитарног  деминирања  у  Босни  и  Херцеговини.  Посљедњим  реформама 
Оружаних  снага  Босне  и  Херцеговине, од  напријед  наведених  школа  за 
деминирање, формирано је Одјељење за обуку у деминерском батаљону. 

 У протеклом периоду у Оружаним снагама Босне и Херцеговине  су самостално 
извођени  курсеви  различитих  специјалности  према  захтјевима  Стандарда  БиХ. 
Реализовани курсеви су верификовани од стране Центра за укљањање мина Босне 
и  Херцеговине.  Данас  у  многим  владиним,  невладиним  и  комерцијалним 
компанијама у Босни и Херцеговини и ван земље ради деминерско особље које је 
обучавано у Оружаним снагама Босне и Херцеговине.

 Курсеви из области ПМА, а који се организују у ОС БиХ су:
 Основни деминерски курс
 Курс чишћење кућа
 Курс командира одјељења-тима
 Курс оператора машине за механичку припрему земљишта
 Курс за извиђаче
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 Основни  курс  за  оператора  за  УЕС  (уклањање  експлозивних 
средстава)

 Курс командира тима за УЕС
 Курс инспектора унутрашње контроле квалитета
 курс командира деминерског вода ( радилишта )

 На основу завршених курсева и искуства у раду, стичу се звања-квалификације у 
хуманитарном деминирању:

 деминер
 медицинар
 командир деминерског одјељења-тима
 извиђач
 деминер за чишћење кућа
 оператер машине за припрему површине
 оператер за УЕС
 командир тима за УЕС
 керовођа
 командир вода (радилишта)
 командир тима за механичку припрему земљишта
 инструктор деминирања
 инструктор за УЕС
 инспектор контроле квалитета хуманитарног деминирања
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