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Број: 14-35-2-23-292/19 

Сарајево, 23.07.2019. године 

 

Савјет за штампу БиХ- info@vzs.ba 

цц: Портал „Ослобођење.ба“, е-маил: redaction@oslobodjenje.ba  

       Инфомедија Балкан 

       Новинар Жељко Раљић, е-маил: zeljko.raljic@gmail.com  

 

ПРЕДМЕТ: Д е м а н т  на писање портал „Ослобођење.ба“ од 22.07.2019. године и  

                      Информације „Инфомедија Балкан“ од 12.07.2019. године.-       
                

Поводом објаве чланка под насловом „Војни хеликоптери БиХ у војним и 

приватним и шверц десантима: За кога се обављају комерцијални летови?“, од 

стране Инфомедија Балкан аутора текста Жељка Раљића у којем су изнесени 

неистинити наводи о начину кориштења војних хеликоптера, те преузимање и 

објављивање истога од стране портала „Ослобођење.ба“ дана 22.07.2019. године, 

захтјевамо објаву демантија у оба медија. 

Дана 11.07.2019. године новинар Жељко Раљић је поднио захтјев МО БиХ за одговор 

на сљедећа питања: 

1. Да  ли је било службених пријава од стране лица унутар Оружаних снага БиХ 

или грађана о злоупотребама унутар ОС БиХ, конкретно злоупотребама војних 

хеликоптера у приватне сврхе? 

2. Да  ли је Генерални инспекторат предузимао одређене активности у вези са 

корупцијом у ОС БиХ, по питању злоупотребе хеликоптера у приватне сврхе? 

3. Да  ли је Министарство упознато са одређеним видовима сарадње припадника 

бригаде ВС и ПВО са приватном фирмом ВДХ Аеро из Бања Луке? 

Не чекајући одговор МО БиХ, сутрадан то јесте 12.07.2019. године, објавио је чланак 

без очитовања извора (МО БиХ), иако је МО БиХ 14.07.2019. године (недјеља) издао 

саопштење на предметну тему, а 15.07.2019. године исти садржај очитовања послао 

новинару Жељку Раљићу, те до данас чланак са нетачним наводима није укинут са 

портала Инфомедија Балкан 

Због напријед наведеног молимо да се објави демант спорног чланкаса сљедећим 

садржајем: 

„Од стране анонимног пријавитеља дана 01.02.2019. године, путем телефона, 

Генералном инспекторату МО БиХ поднешена анонимна пријава, која се односила на 

наводно непрописно кориштење војних хеликоптера. Уз наводе да су се непрописни 
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летови догађали у периоду од јула до октобра 2018. године, пријава је била заснована 

на одређеном броју фото и видео записа.  

На основу достављене пријаве и расположивих информација из исте, Генерални 

инспекторат МО БиХ и линија командовања и контроле ОС БиХ покренули су 

процес утврђивања чињеница, у складу са Правилником о војној дисциплини и 

дисциплинском поступку ("Службени гласник БиХ", број 96/10“). Међутим, 

приликом даљњег рада на предмету, МО БиХ је утврдио да се спорне фотографије и 

видео записи, тамо гдје је то снимак допустио, односе на период ранији од 2011. 

године, а не како је то било индицирано у пријави на период из 2018. године. На основу 

ознака хеликоптера ОС БиХ на снимци, утврђено је да је исти неоперативан од дана 

30.08.2011. године и као такав је ван своје функције. Поред наведеног, МО БиХ није 

могло утврдити идентитет војних лица са снимака на којима се види превожења лица у 

цивилној одјећи са војним хеликоптером. 

Приликом тражења додатних информација од пријавитеља, исти је изјавио да посједује 

и додатне и аутентичније доказе, али исте никада није доставио, већ је након тога 

прекинуо контакт са инспекторима на предметном случају. Напомињемо да се сви 

летови ОС БиХ спроводе у складу с прописаним процедурама, уз обавезне најаве 

летова које укључују и контроле зрачног промета.  

И поред тога што није било могуће утврдити основаност навода из ове предметне 

пријаве, МО и ОС БиХ ће наставити да подузимају одговарајуће мјере, у циљу 

поштивања свих прописа из области летења, а које ће бити контролисано линијом 

командовања и контроле. Такођер, имајући у виду да је у предметним писањима и 

тексту који је објављен 12.07.2019.године, дата информација о наводној сарадњи 

припадника Бригаде ВС и ПВО са приватном фирмом ВГХ Аеро из Бања Луке, МО 

БиХ ће одмах подузети мјере у циљу утврђивања чињеница и ових навода.“ 

 

Предлажемо да се убудуће, ради правовременог и истинитог информирања 

јавности, садржај текстова о МО БиХ и ОС БиХ, који се планирају објавити у 

јавности, претходно провјере код званичних извора информација у МО БиХ. 

С поштовањем. 

 

 

                                                                              Канцеларија за односе с јавношћу 

                                                                                            Ума Синановић  

Достављено: 

- Наслову; 

- Архива. 


