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ЧЕСТИТАМО ДАН ОС БиХ!
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Од почетка пандемије COVID-19, Оружане снаге БиХ 
су путем Оперативног центра примиле 54 захтјева 

за помоћ цивилним структурама у превенцији и 
спречавању ширења вируса корона. 

Од тога је одобрено 34, а дјелимично одобрено 4. 

Није одобрено 13, отказан је један, а на чекању  
су 3 захтјева. 

Оружане снаге БиХ су на захтјеве цивилних структура 
укупно одобриле 68 контејнера, 38 великих и 16 малих 

шатора, 1.751 кревет и ангажовале АБХО тимове на 
дезинфекцији простора и објеката у шест општина.

До краја октобра, у ОС БиХ вирусом корона  
је укупно било заражено 366 лица.

5 припадника ОС БиХ и  
2 запосленика МО БиХ су преминула.

116 лица је било заражено.

246 припадника ОС БиХ је излијечено.
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ПРОГРАМ РЕФОРМИ БиХ

МО и ОС БиХ извршавају задатке 
из Програма реформи БиХ

Министарство одбране БиХ је документом „Програм реформи 
БиХ“, као носилац, задужен за реализацију 72 задатка, а 
на реализацији 16 задатака сарађује са другим државним 
институцијама. 

Министар одбране БиХ Сифет Поџић је у јавности више пута 
истакао да Министарство одбране БиХ активно ради на 
испуњавању задатака из овог документа, али да ће једнако 
тако бити важно и испуњавање задатака који у „Програму 
реформи“ стоје пред осталим министарствима из састава 
Савјета министара БиХ.

Нужна финансијска средства

„Реализовали смо неких 70 до 80 одсто предвиђених задатака 
из Програма реформи, али има ствари које нисмо могли 
реализовати због недостатка финансијских средстава“, рекао 
је тим поводом министар Поџић. 

„У Програму реформи речено је да ће основно бити да се 
реализују Преглед одбране и модернизација Оружаних снага 
БиХ. У Прегледу одбране имамо неких активности као што су 
смањење бројног стања, премјештање са неких локација на 
неке друге и тако даље, али то мора пратити и модернизација 
Оружаних снага“, нагласио је министар.

Министар Поџић истиче и да су у МО и ОС БиХ посвећени 
испуњавању задатака из Прегледа одбране, али да спровођење 
Плана развоја и модернизације ОС БиХ 2017-2027. који из тога 
произилази, зависи од финансијских средстава које треба 
издвојити за 16 пројеката модернизације.

Анализа реализације

Тим за имплементацију Програма реформи БиХ унутар МО БиХ, 
којим предсједава замјеник министра одбране БиХ за политику 
и планове Мијо Крешић, одржао је свој четврти састанак 21. 
септембра у Дому ОС БиХ у Сарајеву. Састанку су присуствовали 
начелник и замјеници начелника ЗШ ОС БиХ и руководиоци 
организационих цјелина МО БиХ, као и представници НАТО 
Штаба Сарајево.

На састанку је урађена анализа реализације задатака 
проистеклих из Оквирног плана имплементације Програма 
реформи БиХ. Закључено је да је, и поред негативног утицаја 
изазваног вирусом корона, као и значајних финансијских 
ограничења у овој години, остварен добар степен 
имплементације планираних активности, који су у надлежности 
МО и ОС БиХ.  

Такође, закључено је да се резултати самопроцјене доставе 
менаџменту МО БиХ, те ставе у даљу процедуру у циљу израде 
финалног документа који се путем Мисије БиХ при НАТО-у 
доставља надлежним ауторитетима НАТО-а у Бриселу.

Самопроцjена учињеног

Октобра 2020. године у МО и ОС БиХ извршена је самопроцјена 
степена реализације свих задатака у области одбране и 
безбједности према документу „Програм реформи БиХ“. Послат 
је Министарству иностраних послова БиХ које ће објединити 
самопроцјену свих надлежних институција и послати га у 
сједиште НАТО-а до краја октобра на даље дјеловање и оцјену, 
од чега ће зависити израда новог документа за 2021. годину.

Министарство одбране и Оружане снаге БиХ активно раде на испуњавању задатака проистеклих из 
документа „Прогам реформи БиХ“ који је Предсједништво БиХ усвојило 19. новембра 2019. године, 
а 23. децембра 2019. достављен je у сједиште НАТО-а у Бриселу. 
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Вјежба Батаљонске групе 
лаке пјешадијe ОС БиХ на 

војном полигону „Мањача“

ОЦЈЕЊИВАЊЕ ДЕКЛАРИСАНОГ БАТАЉОНА

Припадници Батаљонске групе лаке пjешадије (INF-L-BNG) Оружаних снага Босне и Херцеговине 
завршили су 24. септембра 2020. године четвородневну вjежбу на војном полигону „Мањача“ у циљу 

извршавања НАТО процjене (NEL-1) према Концепту оперативних способности (OCC E&F).

Група лаког пjешадијског батаљона 
успjешно је извела вjежбу у сврху 
процjене NEL-1 од 21. до 24. септембра. 
Вјежби су присуствовале три пјешадијске 
чете, логистичка чета, артиљеријска 
батерија, чета за борбену подршку, 
одјељење војне полиције, CIMIC и тим 
UMINT са преко 800 припадника ОС БиХ.

НАТО евалуатори из 11 земаља 

Оцjењивање су извршили оцjењивачи 
из земаља НАТО-а. За мање од  десет 
дана окупљен је тим од 52 оцjењивача 
из Хрватске, Њемачке, Норвешке, 
Француске, Румуније, Шпаније, 
САД-а, Канаде, Ирске, Азербејџана и 
Италије. Посебна пажња посвећена 
је превентивним мjерама против 

вируса корона. Сама организација 
процjене NEL-1 била је сложен задатак 
самог НАТО-а, највише због пандемије 
COVID-19.

Министар одбране БиХ Сифет Поџић, 
начелник Заједничког штаба ОС БиХ 
генерал-пуковник Сенад Машовић 
и командант НАТО Штаба у Сарајеву 
бригадни генерал Вилијам Џ. Едвардс 
посјетили су 23. септембра 2020. године 
војни полигон „Мањача“ у циљу праћења 
процјене NEL-1 Батаљонске групе лакe 
пjешадијe (INF-L-BNG).

Министар Поџић истакао је задовољство 
виђеним и, између осталог, нагласио да 
смо 2019. године прогласили батаљон 
лаке пjешадије. „Након што је прошле 

године извршена самооцjена (SEL-1) 
ове јединице и што су ову јединицу 
оцијенили оцjењивачи НАТО-а (NEL-
1), у наредне двије године планира 
се процjена нивоа SEL-2 и NEL-2, тако 
да 2023. имамо обучену батаљонску 
борбену групу лаке пjешадије за мисије“, 
рекао је министар Поџић.

Током посjете гости су имали прилику да 
се упознају са активностима и задацима 
јединица из структуре групе лаког 
пjешадијског батаљона.

Начелник ОС БиХ генерал-
пуковник Сенад Машовић истакао 
је да је посебно важно да ОС БиХ 
реализацијом вјежбе NEL-1 подигну 
ниво интероперабилности са НАТО-ом, 
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побољшају обуку и капацитете, али и 
створе претпоставке да, поред групе 
батаљона, и друге јединице ОС БиХ 
имају боље стандарде и бољу обуку. 
Такође је нагласио да је посебна 
пажња током припреме и спровођења 
вjежбе посвећена поштовању свих 
епидемиолошких и хигијенских 
мjера које су прописале надлежне 
институције, како би се спријечило 
ширење вируса корона. Командант 
НАТО Штаба у Сарајеву бригадни 
генерал Вилијам Едвардс честитао је 
на успjешној реализацији овог врло 
захтјевног догађаја и додао да је све још 
сложеније због ограничења изазваних 
пандемијом COVID-19 и заштитних мjера 
које се морају примиjенити. „Према 
ономе што сам видио, тим је одлично 
урадио посао и успоставио услове за 
вjежбу, ублажавајући ризик од COVID-19 
за војнике“, рекао је генерал Едвардс.

Јединица Оружаних снага Босне и 
Херцеговине показала је висок ниво 
обуке и интероперабилности у складу 
са НАТО стандардима, што би на крају 
требало да резултира позитивном 
оцјеном Врховне савезничке команде за 
Европу (SHAPE), која ће бити објављена 
након 30 дана.

Према почетној процjени, Батаљонска 
група лаке пjешадије успjешно 
је испунила прописане норме и 
стандарде. Овом приликом истичемо 
изузетну посвећеност, ентузијазам и 
професионалност свих припадника 
Батаљонске групе лаке пjешадије, као 
и свих оних који су их подржавали 
на разне начине током цjелокупне 
реализације овог значајног догађаја. Као 
и раније, и овог пута ОС БиХ потврдиле 
су висок ниво одговорности, обучености 
и спремности за извршавање законом 
прописаних задатака.    

Организација процjене 
NEL-1 била је сложен 
задатак самог НАТО-а, 
највише због пандемије 
COVID-19.

За мање од десет дана 
je окупљен тим од 52 
оцjењивача из Хрватске, 
Њемачке, Норвешке, 
Француске, Румуније, 
Шпаније, САД-а, Канаде, 
Ирске, Азербејџана и Италије. 
Посебна пажња посвећена 
је превентивним мjерама 
против вируса корона.

НАТО 
евалуатори 
из 11 
земаља

Успјешним реализацијом вјежбе у оквиру 
НАТО-овог Концепта оперативних 
способности (OCC E&F), Оружане 
снаге Босне и Херцеговине настављају 
да развијају интероперабилност и 
оперативне способности декларисаних 
јединица ОС БиХ за учешће у изградњи 
и одржавању мира.

У претходном периоду спроведена 
је вјежба оцјењивања SEL-1 
(самопроцјена), а у наредне двије године 
планирани су нивои SEL-2 и NEL-2, па се 
очекује да ће ОС БиХ 2023. године имати 
оперативно способан Лаки пјешадијски 
батаљон за учешће у операцијама под 
вођством НАТО-а.

Током вjежбе поштоване су све 
епидемиолошке и хигијенске мjере које 
су прописале надлежне институције у 
циљу спречавања ширења вируса .
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Заједничкој церемонији присуствовали 
су министар одбране БиХ Сифет Поџић 
и начелник Заједничког штаба Оружаних 
снага БиХ генерал-пуковник Сенад 
Машовић са сарадницима, те амбасадор 
САД-а у БиХ Њ.Е. Ерик Нелсон (Eric 
Nelson), британски амбасадор у БиХ Њ.Е. 
Мeтју Филд (Matthew Field) и командант 
НАТО Штаба у Сарајеву бригадни генерал 
Вилијам Џ. Едвардс (William J. Edwards).

Донирана су америчка високомобилна 
вишенамјенска моторна возила 
(HMMWV) „Humvee“, и то пет примјерака 
у санитетској варијанти М-1152, три 
оклопљена М-1152А1, три дјелимично 
оклопљена М-1152А1 те три у 
командној варијанти М-1165А1. Овим је 

ДОНИРАНО 14 
НОВИХ АМЕРИЧКИХ 
ТЕРЕНСКИХ ВОЗИЛА

Свечана церемонија примопредаје нових 14 специјализованих теренских возила за ОС БиХ, које 
је Влада Сједињених Америчких Држава донирала Министарству одбране БиХ, одржана је 8. јула 
у касарни „Рајловац“ код Сарајева, заједно са отварањем војне амбуланте, чије је успостављање 
помогла Влада Уједињеног Краљевства.

ЈАЧАЊЕ УЗ ПОМОЋ ПРИЈАТЕЉА

употпуњена америчка донација од 24 
возила „Humvee“ испоручена у марту 
2017. године и 20 комада у јулу 2019. 
године. Све је укупне вриједности од око 
девет милиона долара.

„Ова донација ће убрзати остварење 
нашег примарног спољнополитичког 
циља, интеграције наше државе 
у евроатлантске структуре. Међу 
возилима видим и пет специјализованих 
амбулантних возила која савршено 
пристају уз амбуланту коју отварамо 
и која је обновљена и опремљена у 
склопу пројекта који је подржала Влада 
Уједињеног Краљевства“, нагласио је 
министар Поџић.

Начелник ЗШ ОС БиХ генерал-
пуковник Сенад Машовић је 
истакао да је очигледно да ће нова 
испорука специјализованих возила 
додатно побољшати способности и 
интероперабилност ОС БиХ, што је један 
од приоритета, али и услова да ОС БиХ 
израсту у модерне оружане снаге.

„Бољим опремањем и развијањем 
способности у сегменту подршке снага, 
конкретно медицинских способности, 
Оружане снаге БиХ полако али сигурно 
унапређују своју оперативност за што 
очекујемо још ефикаснију подршку и 
институција БиХ“, закључио је генерал 
Машовић.

Помажу и Турска, Кина, Холандија 

На бази билатералне сарадње, МО и ОС 
БиХ си у протеклом периоду примили 
неколико донација пријатељских 
земаља.

У складу са Споразумом о војно-
финансијској сарадњи са Републиком 
Турском, Министарству одбране БиХ 
донирани су резервни дијелови и 
услуге ремонта за хеликоптере УХ-1Х у 
вриједности од 1,16 милиона америчких 

Донација заштитних визира
Пријем 180 комада деминерских заштитних визира извршен је 26. августа 
на локацији касарне ОС БиХ „Рајловац“. Визире су у име Амбасаде САД у 
БиХ уручили представник амбасаде Салман Кан и помоћник војног аташеа 
САД-а у БиХ мајор Џошуа Магнусон. Министарство одбране БиХ је 21. јула 
прихватило и донацију Краљевине Холандије за компјутерску опрему у 
износу од 21.095 КМ.
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долара. Рок за реализацију ове донације 
је 31. децембар 2020. године и све 
активности на спровођењу споразума се 
одвијају по плану. 

У складу са Протоколом између НР Кине 
и МО БиХ о кинеској донацији бесплатне 
војне помоћи БиХ, у новембру 2020. 

Након недавног отварања амбуланти у касарни „Козара“ у Бањалуци и „Дубраве“ код Тузле, 
припадници Оружаних снага БиХ су у касарни „Рајловац“ код Сарајева добили и трећу 
установу у којој могу добити основну здравствену заштиту. 

ОРУЖАНЕ СНАГЕ ДОБИЈАЈУ 
НОВЕ АМБУЛАНТЕ

До сада су окончани радови на три 
објекта на које је Влада Уједињеног 
Краљевства утрошила више од пола 
милиона марака, а ускоро ће се појачати 
и радови на четвртој војној амбуланти у 
касарни „Божан Шимовић“ у Чапљини.

Министар одбране БиХ Сифет Поџић и 
британски амбасадор у БиХ Њ.Е. Метју 
Филд су 10. јуна 2020. године отворили 
просторије нове војне амбуланте у 
касарни ОС БиХ „Дубраве“ код Тузле, а  8. 
јула у касарни „Рајловац“.

Успостављање амбуланти на укупно 
четири локалитета ОС БиХ одвија се кроз 
пројекат који финансира Влада УК-а, а 
усмјерен је ка развоју санитетске службе 
ОС БиХ и унапређењу здравствене 
заштите припадника ОС БиХ на подручју 
цијеле Босне и Херцеговине. До сада 
су приведени радови на три објекта на 
које је до сада утрошено више од пола 
милиона марака. 

„Захваљујући свесрдној помоћи 
Британске амбасаде у БиХ, амбуланте 
су опремљене свом потребном 
медицинском опремом за несметан рад“, 
изјавио је министар одбране БиХ Сифет 
Поџић. 

„Активности на унапређењу санитетске 
службе ОС БиХ отпочели смо 2016. 
године, заједничком иницијативом 
Министарства одбране БиХ, Британске 
амбасаде у БиХ, НАТО Штаба у Сарајеву 
те надлежних здравствених институција 
у БиХ. Циљ нам је да побољшамо 
услове рада санитетских органа, ради 
достизања способности ROLE-2 те у 

године планиран је долазак пошиљке 
инжињеријских машина у вриједности 
10 милиона јуана (2,4 милиона КМ). 
Ради се о 15 инжињеријских возила 
разне намјене, која ће у великој мјери 
побољшати капацитете и оперативност 
инжињеријских јединица у саставу 
Оружаних снага БиХ. 

оквиру наших капацитета омогућимо 
квалитетну здравствену заштиту 
свим припадницима ОС БиХ“, рекао је 
министар Поџић.

Амбасадор Филд се захвалио на доброј 
и континуираној сарадњи са МО и ОС 
БиХ и НАТО Штабом Сарајево, а која је 
довела до успјешног завршетка пројекта 
успостављања војних амбуланти. „Ове 
амбуланте ће направити значајну 
разлику у раду ОС БиХ, те унаприједити 
пружање медицинских услуга, у складу 
са потребама модерних оружаних 
снага“, рекао је амбасадор Филд. 

Начелник ЗШ ОС БиХ генерал-пуковник 
Сенад Машовић истакао је да је 
пројекат отварања војних амбуланти 
показао перспективност те да очекује 
да ће допринијети и пријему нових 

медицинских кадрова ОС БиХ. 

„Унапређење медицинских способности 
показало се и више него неопходним, 
јер је очигледно да се ситуације попут 
пандемије COVID-19 могу поновити. 
С овим новим капацитетима и 
способностима, ОС БиХ ће бити много 
спремније за такве будуће изазове“, 
закључио је генерал Машовић.

Значајну подршку у овом пројекту 
пружио је НАТО Штаб Сарајево, а 
бригадни генерал Вилијам Едвардс 
је овом приликом истакао да успјех 
оваквог пројекта захтијева и улагање 
у људе, те додао да су „потребни 
професионалци медицинске струке 
и организацијско лидерство како би 
празну грађевину оживили и учинили да 
буде на услузи људима.“ 
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кораке да могућности укључења жена у 
систем одбране буду још веће, а услови 
њихове службе у Оружаним снагама БиХ 
још бољи. Драго ми је да идемо у правом 
смјеру”, рекао је тим поводом министар 
Поџић.

Резолуција UNSCR 1325 промовише 
родну једнакост, побољшање 
статуса и већу заступљености жена 
у институцијама и организацијама 
одбране и безбједности, дефинисање 
најбољих метода за остваривање родне 
једнакости у структурама оружаних 
снага, као и промовисање родне 
равноправности у међународним 
мировним операцијама. 

На свечаности су се тим поводом 
обратили министар одбране БиХ Сифет 
Поџић, британски амбасадор у БиХ 
Њ.Е. Мет Филд, начелник Заједничког 
штаба ОС БиХ генерал-пуковник Сенад 
Машовић, командант ЕУФОР-а у БиХ 
генерал-мајор Рајнхард Тришак те 
командант НАТО Штаба у Сарајеву 
бригадни генерал Вилијам  Едвaрдс. 
Посебном видео изјавом скуп је 
поздравио замјеник начелника Главног 
штаба Оружаних снага Уједињеног 
Краљевства Велике Британије и Сјеверне 
Ирске адмирал Тим Фрејзер, чиме је 
истакао да Уједињено Краљевство 
низ година подржава МО и ОС БиХ на 
путу испуњавања Резолуције, а у циљу 
развијања веће родне равноправности 
у ОС БиХ.

РОДНА РАВНОПРАВНОСТ

Акциони план

Говорници су нагласили да је БиХ прва 
држава у регији која је усвојила Акциони 
план за спровођење UNSCR 1325 и једна 
од 19 земаља у свијету које су га усвојиле. 
Занимање жена за приступање ОС БиХ 
у континуираном је порасту. Након 
посљедњег овогодишњег пријема нових 
кадрова, проценат заступљености жена 
у ОС БиХ порастао је на 8,1 одсто. МО и 
ОС БиХ воде посебног рачуна о родној 
равноправности унутар свих јединица, 
о чему свједочи чињеница како у свим 
јединицама до нивоа батаљона постоје 
контакт особе за родна питања. 

На путу спровођења Резолуције, 
начелник Заједничког штаба ОС БиХ 
генерал-пуковник Сенад Машовић је 
2019. године у Сарајеву био домаћин 
регионалне конференције „Жене, мир и 
безбједност“, по први пут организоване 
у оквиру Мреже начелника главних 
штабова. Смјернице са те конференције 
користе се на побољшању услова за 
родну равноправност у ОС БиХ. 

„Улога жене у оружаним снагама у 
данашњем свијету је све значајнија. 
У складу с тим, предузимамо одлучне 

Министарство одбране и Оружане снаге Босне и Херцеговине, заједно са Британском амбасадом у БиХ 
и партнерским институцијама, у петак 30. октобра 2020. године, у Дому ОС БиХ у Сарајеву, свечано су 
обиљежили 20. годишњицу Резолуције Савјета безбједности УН 1325 „Жене, мир и безбједност“.

20. ГОДИШЊИЦА 
РЕЗОЛУЦИЈЕ 
САВЈЕТА 
БЕЗБЈЕДНОСТИ 
УН 1325 

       „ЖЕНЕ, МИР И БЕЗБЈЕДНОСТ“
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„Уједињено Краљевство је глобални 
лидер када је ријеч о програму „Жене, 
мир и безбједност“ и предводник 
иницијативе за доношење Резолуције 
Савјета безбједности УН-а 1325 чије 
спровођење подржавамо широм 
свијета, укључујући и овдје у Босни и 
Херцеговини”, истакао је британски 
амбасадор у БиХ Њ.Е. Мет Филд. „Врло 
успјешно сарађујемо са МО и ОС БиХ, 
као лидерима у спровођењу овог 
програма у БиХ. Кроз задње двије 
године, након приступања генерал-
пуковника Машовића међународној 
Мрежи начелника штабова „Жене, 
мир и безбједност“, заједно смо 
покренули велики број активности 
усмјерених на успостављање веће 
родне равноправности у ОС БиХ. Једна 
од најважнијих била је израда Родне 
анализе ОС БиХ чије препоруке ће 
дефинисати даљи рад на спровођењу 
овог програма у систему одбране 

БиХ, који ће Уједињено Краљевство 
наставити подржавати“, рекао је Филд.

Генерал-пуковник Машовић је у 
свом обраћању посебно нагласио да 
савремени сукоби често доводе до 
појава да оружане групе, а неријетко 
и владине снаге, често прибјегавају 
неетичким методама - убијању цивила, 
пркосећи међународном праву. 

„Статистике јасно говоре да већина 
цивила углавном умире од рата, а не 
од битке, те да су жене, дјеца, али и 
старије особе завршиле на првој линији 
фронте, али не као војници, него као 
жртве рата. Постоје покушаји да се ова 
врста насиља прикаже као неизбјежни 
дио конфликта, као да је то нешто што се 
не може контролисати и да се то треба 
прихватити као дио или посљедица 
било којег сукоба”, истакао је генерал 
Машовић. „Не смијемо прихватити 

ове лажне премисе као дефинитивне 
чињенице, јер сексуално насиље у 
сукобу је у свом коријену криминално 
дјело и као такво се треба и третирати 
на глобалном нивоу.“ Генерал Машовић 
је нагласио и да жене данас извршавају 
широк спектар дужности у ОС БиХ од 
командних преко штабних до разних 
специјалистичких дужности, а посебно 
су истакнуте ангажовањем у мировним 
мисијама широм свијета. Све ово што је 
истакао начелник ЗШ ОС БиХ, свакако је 
допринијело унапређењу оперативне 
ефикасности Оружаних снага БиХ, 
јер су избалансиране јединице са 
интегрисаном родном перспективом 
унаприједиле наше досадашње 
способност.

Родна равнотежа

Командант ЕУФОР-а генерал Тришак 
је нагласио да у БиХ постоје истински 
напори да се постигне боља родна 
равнотежа у Оружаним снагама. 
Суштински приоритет ЕУ-а за 
оснаживање жена у свим секторима 
друштва је нешто што би све 
организације требале разумјети, не само 
на пољу безбједности, нагласио је он. 

„Повећавање учешћа жена у мировним 
операцијама је утврђени приоритет ЕУ. 
Сви заједно смо прешли далек пут од 
почетка примјене прије 20 година, али 
је битно да сви схватимо да посао није 
завршен и да је пред нама и даље дугачак 
пут”, констатовао је генерал Тришак.

„Како обиљежавамо 20. годишњицу 
Резолуције 1325 Савјета безбједности УН, 
поносан сам да је НАТО Штаб у Сарајеву 
активни учесник њеног спровођења 
у ОС БиХ”, рекао је командант НАТО-а 
у Сарајеву генерал Едвардс. „Све 53 
активности садржане у Динамичком 
плану за спровођење Родне анализе 
ОС БиХ, наша су шанса да направимо 
промјену и покажемо стварну преданост 
у унапређењу Резолуције 1325 Жене, 
мир и безбједност.“ 

„Вјерујем да су жене лидери најбоље 
амбасадорке ове резолуције. Већи 
број жена на високим дужностима и 
мјестима одлучивања у одбрамбеним 
структурама БиХ требао би бити један 
од наших циљева. НАТО Штаб у Сарајеву 
остаје предан пружати подршку тим 
настојањима”, закључио је генерал 
Едаврдс. 

       „ЖЕНЕ, МИР И БЕЗБЈЕДНОСТ“
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Успјешно оцјењивање

Шта је и колики је значај НАТО-овог 
оцјењивања Батаљонске групе лаке 
пјешадије на Мањачи за ОС БиХ?

Успјешно реализовано NEL-1 (NATO 
evaluation level) оцјењивање 
Батаљонске групе лаке пјешадије (INF-
L-BNG), које се односи на провјеру 
интероперабилности декларисане 
јединице ОС БиХ по Програму 
оцјењивања оперативних способности 
НАТО-a (NATO OCC E&F), од великог 
је значаја за ОС БиХ и представља 
напредак у имплементацији Програма 
сарадње са НАТО-ом – Концепта 
оператиних способности (Operational 
Capabilities Concept (OCC)).

Велики значај војне вјежбе, у контексту 
НАТО пута Босне и Херцеговине, се 
огледа у томе што Оружане снаге 
БиХ, кроз реализацију ове вјежбе 
и NEL-1 оцјењивања, подижу свој 
ниво интероперабилности са НАТО-
овим стандардима и процедурама, 
унапређују квалитет обуке и капацитете, 
али и креирају претпоставке да, поред 
Батаљонске групе лаке пјешадије, и 
остале јединице ОС БиХ имају боље 
стандарде и квалитетнију обуку. 

Јединица Оружаних снага Босне и 
Херцеговине је показала висок ниво 
обучености и интероперабилност у 
складу са НАТО стандардима. Успјешно 
је задовољила прописане НАТО 
норме и стандарде, са крајњим циљем 
достизања пуне интероперабилности 
и способности ОС БиХ за учешће у 
будућим НАТО-вођеним операцијама. 

Користим прилику, а на чему сам 
посебно поносан, да нагласим висок 
професионализам и ентузијазам наших 
припадника који су показали током 
вјежбе на полигону „Мањача“, која је, 

Начелник Заједничког штаба Оружаних снага Босне и Херцеговине 
генерал-пуковник Сенад Машовић за „Нашу војску“ одговорио је на 
нека од кључних питања поводом 15. годишњице ОС БиХ 

према званичном извјештају НАТО-
ових оцјењивача, највећа изведена 
вјежба у историји НАТО-овог Концепта 
оперативних способности. Наравно, 
сви резултати и све што је реализовано 
приликом оцјењивања добија на 
значају да је вјежба спроведена током 
пандемије вируса корона, уз поштовање 
свих прописаних хигијенско-
епидемиолошких мјера, што уствари 
само по себи говори да Оружане снаге 
БиХ и у најтежим условима морају 
бити спремне за извршавање својих 
задатака, а што оне свакодневно у 
пракси и показују.      

Такође, сматрам битним истаћи да су, 
након NEL-1 оцјењивања, у наредне 
двије године, уз координацију са 
НАТО-ом, а по Главном плану обуке 
ОС БиХ, планирана оцјењивања нивоа 
SEL-2 и NEL-2 (провјера способности), 
тако да 2023. године Оружане снаге 
БиХ имају оспособљену Батаљонску 
групу лаке пјешадије. На овај начин, 
не само да би Батаљонска група 
лаке пјешадије направила искорак 
у сегменту интероперабилности и 
нивоа способности, него и комплетне 
Оружане снаге БиХ у извршавању свих 
законом прописаних задатака.  

Какав је степен имплементације 
задатака ОС БиХ проистеклих из 
Програма реформи БиХ?

Одобравањем Програма реформи 
Босне и Херцеговине, Министарству 
одбране БиХ и Оружаним снагама 
БиХ додијељена су 72 задатка, од 
чега су ОС БиХ конкретни носиоци 
за 20 задатака. На основу тога 
израђен је и одобрен Оквирни план 
имплементације документа „Програм 
реформи Босне и Херцеговине“ из 
надлежности Министарства одбране 
и Оружаних снага БиХ. У складу са 
надлежностима, припремили смо 

и приступили спровођењу мјера и 
активности за реализацију задатака 
који произилазе из Програма реформи, 
а које произилазе из Оквирног плана 
са конкретним носиоцима и могућим 
роковима реализације. 

Оружане снаге БиХ у процесу израде 
планских докумената су уврстиле све 
задатке проистекле из Оквирног плана 
и приступиле процесу имплементације 
истих. Већина задатака је дугорочног 
карактера и планирано је да се спроведу 
у складу са одобреним плановима.

И поред негативног утицаја 
изазваног вирусом корона, као и 
значајних буџетских ограничења 
у овој години, остварен је добар 
степен имплементације планираних 
активности које су у надлежности 
Оружаних снага БиХ. Оружане снаге БиХ 
већ увелико раде, како на задацима из 
Програма реформи за 2020. годину тако 
и на задацима из Програма реформи 
који имају дугорочан карактер.   

Планске обавезе

При томе, такође желим нагласити да 
је процес прикључења БиХ НАТО-у у 
надлежности највиших нивоа власти 
државе Босне и Херцеговине. Оружане 
снаге БиХ на том путу извршавају своје 
задатке и обавезе проистекле из важећих 
докумената и одлука претпостављених 
институција. Испуњавање услова 
од стране БиХ за пријем у НАТО је 
свеобухватног карактера, гдје се 
подразумијевају промјене и реформе у 
многим ресорима друштвеног живота, 
као што је владавина права, безбједност, 
економија, саобраћај и транспорт, 
привреда и слично. 

Ако се сагледа само ресор одбране, 
може се истаћи да су ОС БиХ извршиле 
и настављају извршавати своје планске 

ГЕНЕРАЛ-ПУКОВНИК  
СЕНАД МАШОВИЋ

ИНТЕРВЈУ СА НАЧЕЛНИКОМ ЗШ ОС БиХ 
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помоћи цивилним структурама у борби 
против пандемије и биле спремне да 
ставе на располагање своје ресурсе. 
Тако су, између осталог, на цијелом 
простору Босне и Херцеговине, наши 
припадници вршили дезинфекцију 
неколико градова, као и дезинфекцију 
јавних површина и објеката институција 
БиХ, а у складу са захтјевима цивилних 
органа власти. 

Такође, у том периоду и све до данас, 
јединице ОС БиХ наставиле су са 
активностима помоћи цивилном 
становништву и цивилним органима 
власти у ванредним ситуацијама, као 
што су акције спашавања ваздушним 
путем, те помоћ у гашењу пожара. ОС 
БиХ су наставиле и са активностима 
деминирања, уништавања вишкова 
наоружања, муниције и МЕС-а, 
инжињеријским радовима, наставиле 
су са учешћем у операцијама подршке 
миру, али и извођењем вјежби и обуком, 
и као највећи искорак постигле су 
резултате, као што је извођење вјежбе 
НАТО оцјењивања (NEL1) по Концепту 
оперативних способности.

Желим истаћи да је током извођења 
вјежбе, као и свих других реализованих 
активности, посебна пажња била на 
поштовању свих епидемиолошких 
и хигијенских мјера, прописаних од 
надлежних институција, а у циљу 
спречавања ширења пандемије 
COVID-19.

Такође, сматрам да смо на вријеме 
реаговали и, у складу са ситуацијом, 
предузели потребне превентивне и 
оперативне мјере у свим командама 
и јединицама Оружаних снага БиХ на 
спречавању ширења вируса корона. 
Све мјере које смо предузимали биле су 

народима и грађанима у БиХ.

И као што сам пуно пута до сада истицао, 
данас припадник оружаних снага више 
није првенствено само војник, он је и 
градитељ и амбасадор. 

Данашњи војник је несумњиво потребан 
овој држави, а његов допринос миру 
и безбједности те пружање помоћи 
у невољи и несрећи, извршавањем 
операција унутар и изван државе, 
требају сви у друштву препознати, а 
надлежне институције, у складу с тим, 
обезбиједити им потребне услове за 
свакодневни рад, али и напредак. 

Када говоримо о финансирању и 
личним примањима, истакао бих да 
нас охрабрује чињеница што су кроз 
подршку оба дома Парламентарне 
скупштине БиХ недавно повећане 
плате војницима и подофицирима. 
Али сматрам такође да је, с обзиром 
на постигнуте резултате Оружаних 
снага БиХ, крајње вријеме да 
кренемо са модернизацијом ОС БиХ, 
извршимо инвестициона улагања 
у инфраструктуру, побољшамо 
услове за живот и рад припадника, 
повећамо плате примарно за војнике 
и подофицире, али и официре, те да 
се дугорочно препознају потребе ОС 
БиХ и побољша укупан статус наших 
припадника у бх. друштву. 

Како оцјењујете и коментаришете 
улогу ОС БиХ у вријеме пандемије 
проузроковане вирусом корона?

Оружане снаге БиХ су и у овим тешким 
ситуацијама, као што је пандемија 
COVID-19, биле ефикасне и нису 
престајале извршавати своје активности. 
Од почетка су биле ангажоване на 

обавезе проистекле из Програма 
реформи и осталих међународних 
споразума, а који дефинишу однос БиХ 
према међународним организацијама. 

НАТО партнери су веома задовољни 
са нашим активностима, тако да увијек 
примамо похвале и комплименте за 
наше припаднике који су много пута 
до сада на дјелу показали да могу 
и знају успјешно извршавати своје 
задатке. Нарочито је то препознато кроз 
дугогодишње учествовање припадника 
Оружаних снага БиХ у НАТО и УН-овим 
вођеним мировним мисијама, а у новије 
вријеме и у мисијама под вођством 
ЕУ. Кроз учествовање у мисијама, 
и у свим другим међународним 
активностима које доприносе развоју 
ОС БиХ у процесу достизања НАТО-
ових норми и стандарда у раду, као 
и унапређењу интероперабилности 
и компатибилности са партнерима у 
НАТО-у, Оружане снаге БиХ значајно 
доприносе укупном процесу 
евроатлантских интеграција, али 
и презентацији државе Босне и 
Херцеговине као кредибилног партнера 
на међународном плану.   

Каква је перспектива младих људи 
и њихова каријера у ОС БиХ? Шта 
млади могу очекивати уласком у ОС 
БиХ, с обзиром на релативно ниска 
примања? 

Нажалост у цјелокупном бх. друштву, 
присутан је пораст одлива младих у 
иностранство, а што се одражава и на 
стање персонала у ОС БиХ. Ипак, желимо 
да млади препознају Оружане снаге БиХ 
као шансу и прилику за своју будућност 
и чинимо све што је у нашој могућности 
да створимо што боље услове за 
то. Већ годинама плански вршимо 
подмлађивање и попуњавање ОС БиХ, и 
наша намјера и циљ је да тај процес буде 
реализован на квалитетан и праведан 
начин. Од индивидуалне воље и жеље 
појединца, те резултата постигнутих 
у извршењу дужности, зависиће и 
лични успјех и даље напредовање 
у служби. Тежимо и покушавамо да 
резултати буду примарна референца 
за напредовање свих припадника ОС 
БиХ. Професионална војна служба, осим 
што пружа могућност напредовања на 
основу властитих заслуга и резултата, 
даје и прилику за даље усавршавање и 
оспособљавање, учење страних језика, 
одлазак у мисије, прекатегоризацију 
војника у подофицирски и официрски 
чин, као и низ других могућности. 

С друге стране, од припадника ОС БиХ се 
очекује да буду способни да се изнесу са 
бројним изазовима и да своје вјештине 
искористе у заштити и подршци свим 
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са циљем наставка активности у датим 
околностима, али првенствено заштите 
личног здравља персонала и отклањању 
евентуалних посљедица. То ћемо и 
наставити, обзиром да је ситуација око 
вируса корона и даље неизвјесна, а по 
потреби предузимати и додатне мјере. 

Нажалост, до сада је пет наших 
припадника преминуло од посљедица 
заразе вирусом корона, што је велики 
губитак за Оружане снаге БиХ, и ево 
и овом приликом желим да изразим 
саучешће породицама преминулих. 

Мала издвајања

Са каквим проблемима се могу 
сусрести ОС БиХ уколико се брзо 
не крене са реализацијом плана 
модернизације ОС БиХ, а што је 
условљено недостатком буџета за 
одбрану? 

Подсјетио бих да је, на основу Плана 
развоја и модернизације Оружаних 
снага Босне и Херцеговине, Заједнички 
штаб ОС БиХ у потпуности израдио 
петнаест пројеката модернизације 
ОС БиХ. Оружане снаге БиХ су велика 
институција са исто тако великим 
потребама, а наши главни проблеми 
произилазе из садашњег неадекватног 
буџетског оквира. 

Неповољна структура трошкова је 
посљедица дугогодишњег стагнирања и 
смањења буџетског оквира у протеклим 
годинама, што се директно одражава 
на опремање и обуку ОС БиХ. Обзиром 
да буџетски оквир за потребе МО и ОС 
БиХ није задовољавајући, приморани 
смо континуирано тражити недостајућа 
средства за опремање ОС БиХ, 
односно реализацију вишегодишњих 
капиталних пројеката, а све са циљем 
подизања оперативних способности ОС 
БиХ и успјешније реализације задатака 
дефинисаних Законом о одбрани БиХ.  

Досадашње кретање одобреног буџета 
није пратило динамику и ниво потреба 
развоја и опремања Оружаних снага БиХ 
и знатно је испод нивоа финансирања 
оружаних снага земаља у окружењу, али 
и НАТО стандарде који су дефинисани 
усвојеним закључцима са НАТО-самита 
2018. године достављеним чланицама 
НАТО-а, Партнерства за мир (PfP) и 
партнерима. 

Средства која се издвајају за 
финансирање Оружаних снага БиХ 
не подржавају потребе дефинисаним 
развојним плановима модернизације, 
у складу са Одлуком Предсједништва 

БиХ и задацима дефинисаним Законом 
о одбрани БиХ.  

Оружане снаге БиХ у пројекцијама 
буџетског захтјева константно траже 
додатна средства која су највећим 
дијелом усмјерена на опремање и 
инвестиције, у складу са усвојеним 
Прегледом одбране и Планом 
модернизације те Партнерским 
циљевима у оквиру процеса НАТО-а 
и Партнерства за мир у наредном 
средњорочном периоду, јер су 
протеклих година управо ове ставке 
биле најугроженије. Узимајући у обзир 
све наведене чињенице, јасно је да 
је Оружаним снагама БиХ неопходно 
побољшање тренутне финансијске 
ситуације, кроз повећање учешћа буџета 
Министарства одбране БиХ у БДП-у, 
а у циљу унапређења оперативних 
способности ОС БиХ и изградње 
ефикаснијег одбрамбеног система. 
У томе нам је неопходна подршка 
надлежних институција БиХ, у смислу 
бољег и квалитетнијег артикулисања 
укупних потреба ОС БиХ кроз значајно 
бољи буџетски оквир. 

Оружане снаге БиХ и даље раде 
на достизању већег степена 
интероперабилности и јачању већ 
достигнутих, али и изградњи додатних 
способности које ће омогућити 
ефикасније извршавање задатака 
и пружање помоћи грађанима БиХ. 
Такође, наставићемо са учешћем у 
операцијама подршке миру, али и 
свим другим активностима у настојању 
да држава Босна и Херцеговина  буде 
кредибилан партнер на међународном 
плану. У коначници, у потпуности смо 
посвећени имплементацији свих НАТО-
ових норми и стандарда и оно што нас 
посебно храбри, када су у питању ОС 
БиХ, јесте да имамо подршку наших 
стратешких партнера, како би Оружане 
снаге БиХ постале високофункционалне, 
капацитиране и модерне у циљу 
имплементације законских рјешења, 
а за потребе свих грађана на цијелој 
територији Босне и Херцеговине и за 
добробит свих грађана БиХ.   

Желим нагласити нарочито важним 
то што ми нисмо сами на путу ка 
евроатлантским интеграцијама. Наши 
стратешки партнери и пријатељи из 
НАТО-а чврсто су уз нас и дају подршку 
нашим активностима у циљу креирања 
адекватног оквира за одговоре на 
све савремене изазове са којима се 
суочавају савремене државе, али и 
кроз наставак пружања помоћи у 
модернизацији опреме ОС БиХ.  

Порука грађанима Босне и 
Херцеговине и припадницима 
ОC БиХ поводом 15. годишњице 
Оружаних снага БиХ?

Првог децембра обиљежавамо 
значајних 15 година формирања 
Оружаних снага Босне и Херцеговине, 
једине легалне и легитимне оружане 
силе у БиХ. Вјерујем да су нашим 
укупним ангажовањем током свих ових 
година и резултатима које смо постигли, 
грађани препознали Оружане снаге 
БиХ као један од најкохезивнијих, али и 
проактивнијих актера бх. друштва, који 
доприносе укупном напретку Босне и 
Херцеговине на путу ка ЕУ и НАТО-у.  

Мислим да сви грађани наше државе 
треба да буду поносни на ОС БиХ, 
јер наше припаднике одликује 
професионализам и посвећеност у 
извршавању задатака, али и спремност 
да свакодневно буду у служби грађана, 
како у БиХ тако и ван БиХ. Оружане снаге 
БиХ ће и у овим тешким ситуацијама, као 
што је пандемија COVID-19, наставити 
извршавати своје активности, дјеловати 
и ставити на располагање своје ресурсе 
у циљу помоћи цивилном становништву 
у заштити од пандемије те бити 
спремне да реагују и, у зависности од 
расположивих капацитета, пруже сву 
потребну помоћ грађанима на цијелој 
територији Босне и Херцеговине. 

Војницима, подофицирима и 
официрима желим честитати 1. 
децембар - Дан Оружаних снага БиХ и 
15. годишњицу формирања, и поручити 
да, првенствено, чувају своје здравље 
и буду примјер другима, како би се 
успјешно изборили са пандемијом која 
нас је задесила. Такође, желим изразити 
задовољство њиховим ангажманом у 
овој години и одати им признање за 
професионално, одговорно и успјешно 
извршавање задатака, чиме су дали 
значајан допринос укупном напретку 
и развоју Оружаних снага БиХ. Увјерен 
сам да ће јединствене Оружане снаге 
БиХ и у наредном периоду наставити 
пут реформе у циљу стварања и развоја 
модерних и оспособљених ОС БиХ које 
ће своју законом прописану мисију 
и задатке извршавати као и до сада, 
искључиво у интересу свих грађана 
Босне и Херцеговине.    

И на крају, поводом обиљежавања 15. 
годишњице формирања ОС БиХ, још 
једном желим изразити наду да ће 
бити далеко боље препознате потребе 
Оружаних снага БиХ и да ће се на основу 
тога креирати и бољи буџетски оквир.  

ИНТЕРВЈУ СА НАЧЕЛНИКОМ ЗШ ОС БиХ МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ 
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МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ 

Процес планирања  
и ревизије - PARP
Годишњи састанак сa представницима НАТО-а у оквиру Процеса 
планирања и ревизије (Planning and Review Process - PARP), на којем ће 
се ревидирати постојећи партнерски циљеви те одредити сет нових, 
планиран је да се одржи у другој половини новембра 2020. године путем 
видео-линка на којем ће се расправљати и о будућим модалитетима 
сарадње са НАТО-ом у контексту пандемије изазване вирусом корона. 

Напредује сарадњa сa НАТО-ом 

Листа активности  
сарадње са НАТО-ом
У погледу осталих активности са НАТО-ом, у оквиру Партнерства за 
мир (Partnership for Peace - PfP), у току је реализација 14. циклуса Листе 
активности сарадње са НАТО-ом (раније познатијем као Индивидуалном 
плану сарадње са НАТО - IPCP). Такође, већ је покренута процедура за 
израду Листе активности сарадње са НАТО у 2021. години. 

Листа сарадње у 2020. години састоји се од 126 активности и 201 догађаја, 
а у периоду од 1. јануара до 30. априла ове године реализовано је 28 
догађаја. Одобрени догађаји организовани од стране НАТО-а, одржавају 
се у НАТО-овој школи у Оберамергау у СР Њемачкој, НАТО-овој школи 
за комуникације и информације (NCIA) у Оирасу у Португалу, затим 
појединим центрима изврсности и партнерским центрима за обуку и 
едукацију.

Програм унапређења 
едукације у одбрамбеном 
сектору - DEEP
НАТО-ов Програм унапређења едукације у 
одбрамбеном сектору (Defence Education 
Enhancement Programme - DEEP) пружа прилику да 
партнерске земље уз помоћ НАТО-а изврше ревизију 
система каријерне и других врста обуке, сагледају 
стање и унаприједе способности инструкторског 
кадра, те планове и програме каријерних курсева 
подофицирског и официрског кадра, који су 
компатибилни са системом војног школства у 
земљама чланицама НАТО-а. 

Босна и Херцеговина је приступила овом програму 
2019. године. У току је имплементација Акционог 
плана по програму DEEP БиХ 2019-2020. који обухвата 
21 активност, односно семинаре, радионице и обуке 
наставног особља које предводе НАТО-ови тимови 
DEEP-а.

Представници Мисије Босне и Херцеговине при Главном сједишту Сјеверноатлантског савеза (НАТО) у 
Бриселу интензивно одржавају састанке сa надлежним представницима НАТО-а по питању Програма 
реформи БиХ и Процеса планирања и ревизије (PARP).

На недавном састанку у Бриселу, Мисија 
БиХ је информисана да је у оквиру НАТО-а 
оформљена фондација за борбу против 
пандемије COVID-19 за БиХ у износу од 
500.000 евра. Операционализација ових 

НАТО прикупља 500.000 евра за борбу БиХ против COVID-19

средстава за БиХ очекује се ускоро.

Што се тиче будућег односа НАТО-а и БиХ, 
истакнуто је да ће се односи заснивати 
на Програму реформе БиХ, као кровног 

стратешко-политичког документа који 
ће бити директно повезан са PARP-ом и 
програмима који директно проистичу из 
њега. 
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IN MEMORIAM

Са великом тугом примљене су вијести да су од посљедица заразе вирусом COVID-19 у новембру ове 
године, а до закључења овог броја, преминули дугогодишњи радници Министарства одбране Босне и 
Херцеговине, помоћник министра за финансије и буџет Миро Цабо и запослени у Сектору за набавку и 
логистику МО БиХ Шефик Хасановић.

У јулу, августу и  новембру од посљедица заразе вирусом COVID-19, преминула су четири, а од почетка 
пандемије пет припадника ОС БиХ.

Смрт капетана Зорана Чабрила, који је био на дужности у Бригади ваздушних снага и противваздушне 
одбране потврђена је 5. јула у болници Касиндо - Лукавица. Смрт пуковника Наила Суљића, припадника 
деминерског батаљона, потврђена је 4. августа, а 14. августа преминуо је пуковник Алмир Ајдиновић, 
који је радио у Сектору за набавку и логистику Министарства одбране БиХ. Преминули капетан Нихад 
Мирвић био је припадник 4. пјешадијске бригаде из Устиколине.

Изненадна смрт наших припадника је велики губитак за Оружане снаге Босне и Херцеговине. Њихов рад 
као изграђених старјешина обиљежен је високим нивоом спремности и обучености, великим знањем, те 
примјер личне храбрости, пожртвовања и потпуне посвећености извршавању задатака и мисије ОС БиХ. 

Овом приликом позивамо све наше припаднике, као и све грађане БиХ да строго поштују мјере заштите 
од пандемије COVID-19.

Алмир Ајдиновић Наил Суљић Зоран Чабрило

Шефик ХасановићМиро Цабо

Нихад Мирвић
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У знак подршке мјерама 
и активностима које 
Министарство одбране и 
Оружане снаге БиХ проводе с 
циљем спречавања и сузбијања 
ширења пандемије изазване 
вирусом COVID-19, Канцеларија 
војног аташеа Народне 
Републике Кине уручила је 28. 
септембра донацију од 9.000 
заштитних маски.

Донацију је уручио старији пуковник Лу Тифенг 
(Luo Tiefeng), војни аташе Народне Републике 
Кине у БиХ, а у име Министарства одбране БиХ, 
захвалност на донираним средствима изразио 
је господин Зоран Шајиновић, помоћник 
министра одбране БиХ за међународну 
сарадњу.

Донација 
Народне 
Републике 
Кине 
Министарству 
одбране и 
Оружаним 
снагама БиХ

Донација износи око 10.000 £, а састоји се од 3М маски, средстава за 
дезинфекцију, медицинских термометара и додатних средстава за 
дезинфекцију.

Ова опрема коришћена је и као директна подршка током вјежбе 
Батаљонске групе лаке пјешадије Оружаних снага БиХ. 

Британска 
амбасада донирала 
заштитну опрему 
Оружаним 
снагама Босне и 
Херцеговине 
Војни аташе Уједињеног Краљевства Велике Британије 
и Сјеверне Ирске у БиХ пуковник Ендрју Тејт (Andrew 
G. Tait), 17. септембра je предао заштитну опрему 
за борбу против ширења вируса корона Оружаним 
снагама Босне и Херцеговине.
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БОРБА ПРОТИВ ПАНДЕМИЈЕ
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ЈЕДИНИЦА ЗА АБХО

Дезинфиковане су просторије и објекти Агенције за надзор над тржиштем БиХ и 
Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције, те су 
тиме поново стављени на употребу службеницима агенција. На извршење задатка 
дезинфекције простора и објеката упућени су припадници санитетске јединице 
ОС БиХ, те је прије поласка на задатак, у координацији са носиоцима логистичке 
подршке, обављен превентивни љекарски преглед свих припадника на вирус 
корона. 

Кориштена средстава током ове дезинфекције су се показала ефикасним у одбрани 
од ширења вируса, што је видљиво на подручју Маглаја, Читлука, Мостара, 
Јабланице и Коњица, гдје су припадници Оружаних снага БиХ вршили дезинфекцију 
простора, објеката и јавних површина у мају ове године. Припадници санитетске 
јединице ОС БиХ дјеловали су на основу захтјева Службе за заједничке послове 
институција Босне и Херцеговине, а у циљу помоћи агенцијама за државну службу 
Босне и Херцеговине у одбрани од ширења вируса корона. 

Ангажовањем припадника Оружаних снага БиХ на помоћи државним агенцијама, 
исказујемо чврсту опредијељеност да у сваком тренутку са свим расположивим 
ресурсима пружимо неопходну помоћ широм Босне и Херцеговине. Овим су 
Оружане снаге БиХ још једном показале да посједују капацитет, способност и високо 
обучен персонал за извршење најзахтјевнијих задатака, у овом случају превенција 
против вируса корона.        

ОРУЖАНЕ СНАГЕ БиХ 
УСПЈЕШНО ИЗВРШИЛЕ 
ДЕЗИНФЕКЦИЈУ 
ОБЈЕКАТА 
ИНСТИТУЦИЈА БиХ У 
ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
У борби против ширења вируса корона, санитетска јединица Оружаних снага 
Босне и Херцеговине обавила је 12. августа 2020. године дезинфекцију објеката 
институција Босне и Херцеговине у Источном Сарајеву.
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РЕГИОНАЛНА САРАДЊА

Одјељење за познавање страних језика Управе за персонал 
Заједничког штаба ОС БиХ већ дуги низ година у оквиру 
билатералне војне сарадње са Министарством одбране Црне 
Горе, два пута годишње реализује тестирање припадника 
Војске Црне Горе у познавању енглеског језика по НАТО 
стандарду STANAG 6001. Овим тестирањем годишње се 
обухвати око 80 припадника Војске Црне Горе којима је 
овај сертификат од кључног значаја за даље напредовање у 
каријери, као и за ангажовање у мировним мисијама УН-а и 
мисијама које предводи НАТО.

Тим за тестирање енглеског језика из састава ОС БиХ чинили 
су пуковник Јасмин Софић и мајор Златко Косић те капетани 
Нермин Нухић, Марио Прањковић и Селвер Хаџић.

ТИМ 
ОРУЖАНИХ 
СНАГА БиХ 
ТЕСТИРАО 
ПРИПАДНИКЕ 
ВОЈСКЕ  
ЦРНЕ ГОРЕ
Припадници Оружаних снага Босне и Херцеговине 
реализовали су редовно тестирање припадника 
Војске Црне Горе из познавања енглеског језика 
по НАТО стандарду. Тестирање је реализовано 
од 31. августа до 4. септембра 2020. године у 
Даниловграду, Црна Гора.
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САРАДЊА СА ЕУФОР-ом

Шестог дана ЕУФОР-ове вјежбе „Брзи одговор 2020“, у којој су биле укључене и јединице 
Оружаних снага Босне и Херцеговине, уприличен је Дан високих званица који је одржан 
у Кампу Бутмир код Сарајева 5. септембра 2020. године.  

ЈЕДИНИЦЕ ОС БиХ УСПЈЕШНЕ  
НА ЕУФОР-овој ВЈЕЖБИ  
„БРЗИ ОДГОВОР 2020“

У присуству државних министара, 
међународних амбасада и представника 
ЕУФОР-а, министар одбране Босне и 
Херцеговине Сифет Поџић и начелник 
Заједничког штаба ОС БиХ генерал-
пуковник Сенад Машовић честитали 
су припадницима ОС БиХ и јединицама 
ЕУФОР-а на показаној спремности и 
ефикасности.

Тим поводом министар Поџић је 
рекао да „Босна и Херцеговина у 
вјежби учествује како са јединицама 
Оружаних снага БиХ тако и са другим 
безбједносним институцијама. Осим 
ЕУФОР-ових главних циљева вјежбе, 
овим је, уз спремност ОС БиХ, показана 
и функционална сарадња безбједносних 
структура наше земље.“

„Вјежба представља потврду 
дугогодишње успјешне сарадње ОС 
БиХ и ЕУФОР-а, посебно у обуци која 
доприноси да припадници ОС БиХ 
кроз индивидуалну и колективну 
обуку достигну највише захтијеване 
стандарде“, рекао је генерал Машовић. 
Уз честитке јединицама ОС БиХ, он је 
исказао захвалност Команди ЕУФОР-а 
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и свим земљама које су учествовале, 
упркос изазовима које проузрокује 
COVID-19.

Годишњом вјежбом „Брзи одговор“ 
провјерава се способност ЕУФОР-а 
да распоређује резервне снаге 
које се налазе изван БиХ, а које 
земље учеснице држе у високој 
приправности. Оружане снаге БиХ 
на вјежби су учествовале са једним 
пјешадијским водом, припадницима 
војне полиције, тимом за уклањање 
експлозивних средстава (ЕОД) и 
једним хеликоптером за медицинску 
евакуацију. За потребе вјежбе, МО 
БиХ на располагање ЕУФОР-у је дало и 
властите инфраструктурне капацитете 
на различитим локацијама у Босни и 
Херцеговини.

На вјежби су приказани напад ауто-
бомбом на касарну, откривање 
минско-експлозивних средстава 
(МЕС), евакуација повријеђених 
ваздушним путем и контрола 
саобраћајница. Вјежбом је показано 
да су ОС БиХ увјежбане и оспособљене 
да успјешно одговоре на овакве 
инциденте како у сарадњи са снагама 
ЕУФОР-а тако и самостално.

Како би се придружиле колегама из 
Мултинационалног батаљона ЕУФОР-а 
прије распоређивања на локације 
широм БиХ, резервне снаге ЕУФОР-а 
су стигле из Аустрије, Бугарске, 
Грчке, Мађарске, Италије, Румуније, 
Уједињеног Краљевства и састава 
КФОР-а.       

Министарство одбране и Оружане снаге БиХ  |  19  



20  |  Министарство одбране и Оружане снаге БиХ

ДЕМИНИРАЊЕ

Деминери ОС БиХ активни 
упркос вирусу корона - 
нова техника деминирања 
показује резултате
Деминерски батаљон Оружаних снага Босне и Херцеговине и у сложеним околностима пандемије 
виpуса корона предводи напоре на уклањању заосталих мина широм Босне и Херцеговине.

Након што је коначно ријешено 
питање неблаговременог продужења 
акредитације за извођење 
противминских активности 
проузрокованих касним именовањем 
Комисије за деминирање у БиХ, Оружане 
снаге БиХ, након тромјесечног прекида, 
настављају са деминирањем и то по 
знатно ефикаснијој методи „ослобађања 
земљишта“ (Land Release). За разлику 
од класичне методе и техничког 
извиђања шире површине, метода 
„ослобађања земљишта“ подразумијева 
да се, ослањањем на минске записнике 
и информаторе, деминер циљано 

упућује на тачно познату локацију 
сваке појединачне мине. Ако се мина 
не пронађе на утврђеној тачки, даље 
се потрага, системски са те тачке, шири 
истражним стазама. Овај поступак је 
захтјевнији за саме деминере, али је 
знатно бржи. 

На локалитету Гојчин у општини Калесија, 
челницима Министарства одбране 
и Министарства цивилних послова 
БиХ као и ЕУФОР-а представљени 
су подаци деминирања. Према тим 
подацима, просјечна продуктивност 
деминерског батаљона ОС БиХ до 

сада је износила очишћених три до 
3,5 четворних километара годишње. 
Новим приступом, који се реализује 
у сарадњи са кровном Агенцијом за 
уклањање мина (BH MAC), годишње се 
очекује ослобађање површине од 35 
до 42 четворна километра. Површина 
која се традиционалном методом 
очисти за 1.448 радних дана, новом 
методом се деминира за 353 радна дана. 
Оружане снаге БиХ иначе су једна од 
ријетких војски у свијету која уклања 
мине не по класичним војним, него по 
изузетно захтјевнијим хуманитарним 
критеријима. У укупно постигнутим 
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Ова држава мора почети размишљати 
о људима који раде најхуманије 
послове. Да није донатора из ЕУФОР-а и 
пријатељских земаља, пуно теже бисмо 
се борили с овим, али не може се стално 
живјети на донацијама“, упозорио је 
министар Поџић. 

Босна и Херцеговина сада је земља која 
је у Европи највише загађена нагазним 
минама и НУС-ом, а седма је у свијету. 

ентитетских управа цивилне заштите 
и ЕУФОР-а, са циљем израде Плана 
којим се намјерава од марта 2021. 
године све деминерске ресурсе ОС 
БиХ употријебити кроз нову методу 
Land Release. Деминерски батаљон 
Бригаде тактичке подршке ОС БиХ 
броји готово 600 људи, од којих је њих 
420 свакодневно ангажовано широм 
БиХ. Прошлогодишњи план су чак 
и премашили и очистили 107 одсто 
планиране површине. У свом ризичном 
послу се користе пипалицама, али и 
детекторима, деминерским машинама, 
псима и цивилним дроновима. 

Због сталних проблема проузрокованим 
ниским издвајањима за одбрану, 
обнављање технике не прати стварне 
потребе. „Знамо да је наша економија 
тешко погођена пандемијом COVID-19 и 
да Савјет министара БиХ мора спашавати 
привреду, али и ово је један од хуманих 
послова и спашавања привреде“, 
рекао је министар одбране БиХ Сифет 
Поџић на деминерском радилишту код 
Калесије. 

„Заболи човјека кад расправљате о 
буџету па се изборите да се нашим 
војницима и подофицирима минимално 
повећа коефицијент за плату, а онда 
дођете у ситуацију да вам колеге 
просто узму средства од деминера да 
би се повисиле плате. Тако не можемо! 

резултатима на годишњем нивоу у 
нашој земљи, ОС БиХ учествују са чак 
30 одсто и највећа су противминска 
организација у БиХ. Од 2006. године до 
данас, ОС БиХ су укупно деминирале 
више од 36 милиона четворних метара 
простора, уклоњено је више од 13.490 
комада мина и неексплодираних 
убојитих средстава (НУС), и то без и 
једне деминерске несреће. Начелник 
Управе цивилне заштите Општине 
Калесија Хазем Халиловић не крије 
захвалност Оружаним снагама БиХ на 
напорима који се чине у деминирању 
економски важних простора у овој 
општини. „Од средине 2018. године, 
Оружане снаге БиХ на нашим шумским 
и пољопривредним газдинствима су 
очистиле више од 9.800 четворних 
метара простора, а прегледале укупно 
998.800 четворних метара. Очекујемо 
да ћемо цијело подручје моћи преузети 
очишћено у септембру ове године и 
велика хвала Оружаним снагама БиХ, на 
томе“, рекао нам је Халиловић. 

Поред овог пројекта, ОС БиХ раде на 
још три пројекта методом Land Release 
у општинама Бихаћ, Купрес и Олово. 
Такође, ОС БиХ пружају помоћ BH MAC-у 
на пословима хитног обиљежавања 
минско сумњивих подручја у БиХ, а 
све на иницијативу ЕУФОР-а. На основу 
иницијативе ЕУФОР-а формирана 
је радна група из састава BH MAC-а, 

Тренутна величина мински сумњиве 
површине износи 1,97 одсто укупне 
територије БиХ, на којој је преостало око 
79.000 комада мина и НУС-а.
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БУДИМО ОДГОВОРНИ!



24  |  Министарство одбране и Оружане снаге БиХ

Сергеја Иљницкија (Sergej Iljnickij), којем је ово била 
наступна посјета. Војне аташее примио је и замјеник 
министра одбране БиХ Мирко Околић 22. октобра у згради 
Министарства одбране БиХ. 

14.10.2020.

Министар одбране БиХ Сифет Поџић разговарао је 14. 
октобра са амбасадорком Републике Аустрије у Босни и 
Херцеговини, Њ.Е. др Урлике Хартман (Hartmann) и војним 
аташеом ове земље бригадиром Ериком Симбургером 
(Erich Simburger).

14.10.2020.

Министар одбране Босне и 
Херцеговине Сифет Поџић 
примио је 14. октобра војне 
аташее НР Кине бригадира Лу 
Тифенга (Luo Tiefeng), коме је 
ово била опроштајна посјета 
и новоименованог војног 
аташеа НР Кине у БиХ старијег 
бригадира Су Чена (Su Qiang).

Састанци и протоколарне активности 
у Министарству одбране БиХ

ПОСЈЕТЕ И ПРОТОКОЛ

Период јули-новембар 2020. године обиљежен је и бројним билатералним и мултилатералним и протоколарним састанцима, на 
којима су министар одбране Сифет Поџић и његови замјеници Мијо Крешић и Мирко Околић разговарали са представницима 
амбасада и војним представницимa у БиХ, НАТО Штаба у Сарајеву и представницима других домаћих и међународних 
организација. Теме састанака односиле су се на имплементацију усвојеног документа „Програм реформи“, испуњавање законом 
прописане мисије Министарства одбране и Оружаних снага БиХ, документ „Преглед одбране“, као и друге активности којима је 
исказано опредјељење Министарства одбране БиХ на реформама у сектору одбране.

С друге стране, саговорници су охрабрили челнике МО БиХ да наставе са радом на реформама одбране, без обзира што 
постоје објективне тешкоће због буџетских ограничења за институције одбране, ситуацијом изазваном вирусом корона,  те да 
постоји спремност да се укупном билатерално-одбрамбеном сарадњом јачају међусобни односи и пружи помоћ БиХ на путу 
ка евроатлантским интеграцијама. Осим тога, реализацијом планираних активности из билатерално-одбрамбене сарадње ће се 
додатно ојачати способности и капацитети ОС БиХ, а степен интероперабилности и компатибилности ОС БиХ са снагама земаља 
партнера ће се подићи на још виши ниво.

 
Министар одбране Сифет Поџић је 19. августа 2020. године на Игману присуствовао комеморативној церемонија поводом 25. 
годишњице погибије америчких дипломата Џозефа Крузела, Роберта Фрејзера, Семјуела Нелсона Друа и француског војника 
Стефана Раула, „Ово мјесто њиховог трагичног страдања, обaвезује и све припаднике Министарства одбране и Оружаних снага 
БиХ“, рекао је том приликом министар Поџић, закључивши да „ми у Министарству одбране и Оружаним снагама БиХ вјерујемо 
у свијетлу будућност Босне и Херцеговине, коју видимо као просперитетну државу, интегрисану у НАТО и друге европске и 
евроатлантске структуре.“

Замјеник министра одбране за политику и планове Мијо Крешић предводио је делегацију МО и ОС БиХ  4. и 5. октобра 2020. 
године на војном ходочашћу у Марији Бистрици (Република Хрватска), гдје се сусрео и са новоименованим министром одбране 
РХ Маријом Баножићем, а посјетио је и наше полазнике на Хрватском војном училишту у Загребу.

Замјеник министра одбране Мирко Околић је у јулу ове године присуствовао промоцији поводом завршетка школовања 
припадника МО и ОС БиХ у Београду, а у августу је предводио делегацију МО БиХ на Војнотехничком форуму у Русији.

Замјеник министра одбране БиХ Мијо Крешић посјетио је 22. октобра касарну “Војвода Радомир Путник” и касарну “3.мај” у Добоју, 
гдје је, заједно са командантом Команде за подршку генерал-мајором Марком Стојчићем и сарадницима, извршио обилазак 
команди и јединица стационираним на овим локацијама.

21.10. 2020.

Министар одбране 
БиХ Сифет Поџић 
примио је 21. 
октобра у наступну 
посјету амбасадора 
Исламске Републике 
Иран Њ.Е. Голамрезу 

Алимохамеда Геликана (Gholamrezа Alimohammad 
Ghelichkhan).

16.10.2020.

Војни аташе Републике Сјеверне Македоније бригадир 
Донче Кузманов у опроштајној посјети код министра 
одбране БиХ Сифета Поџића 

14.10.2020.

Министар одбране Босне и Херцеговине Сифет Поџић 
примио је у посјету 14. октобра досадашњег војног аташеа 
Руске Федерације у БиХ бригадира Иљу Скребнева (Ilya 
Skrebnev), као и новоименованог војног аташеа бригадира 
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14.10.2020.

У оквиру Иницијативе министара одбране земаља 
Југоисточне Европе – SEDM (South East Europe Defence 
Ministerial Meeting), 14. октобра одржана је видео-
конференција, на којој је, из сједишта Министарства 
одбране БиХ у Сарајеву, учествовао и замјеник министра 
одбране БиХ Мијо Крешић.

9.10. 2020.
Замјеник министра 
одбране Босне 
и Херцеговине 
за управљање 
ресурсима Мирко 
Околић примио је 9. 
октобра  у службену  
посјету команданта 
НАТО Штаба Сарајево бригадног генерала Вилијама 
Едвардса (William Ј.  Edwards).

4-5.10. 2020.
Делегација МО и ОС БиХ, на челу 
са замјеником министра одбране 
БиХ за политику и планове 
Мијом Крешићем и замјеником 
начелника ЗШ ОС БиХ за 
операције генерал-мајором 
Ивицом Јеркићем, боравила је 4. 
и 5. октобра у службеној посјети 
МО Републике Хрватске.

30.9.2020.
Министар одбране БиХ Сифет Поџић са сарадницима 
састао се 30. септембра са делегацијом Амбасаде 
Сједињених Америчких Држава у БиХ, коју је предводио 
одбрамбени аташе Сједињених Америчких Држава у БиХ 
бригадир Мајкл Тарквинто (Michael Tarquinto). 

Потписан План билатералне војне сарадње између МО БиХ 
и МО САД-а за 2021. годину

30.9.2020.
У сједишту 
Министарства одбране 
Босне и Херцеговине 
у Сарајеву 30. 
септембра одржан 
је радни састанак са 
високим званичницима 
Амбасаде Мађарске у 
БиХ, која дјелује и као 
контакт-амбасада са 
Сјеверноатлантским 
савезом (НАТО).

24.9.2020.

Замјеник министра одбране 
БиХ за политику и планове Мијо 
Крешић примио је 24. септембра 
у службену посјету војног аташеа 
Сједињених Америчких Држава у 
БиХ бригадира  
Мајкла Тарквинта са сарадницима.

 
 

24.9. 2020.

Парламентарни војни 
повјереник БиХ Бошко 
Шиљеговић и генерални 
инспектор МО БиХ бригадни 
генерал Мирсад Ахмић 
посјетили су 24. септембра 
Главну логистичку базу (ГЛБ) у 
касарни Бутиле. 

24.8.2020.

Министар одбране Босне и 
Херцеговине Сифет Поџић 
примио је 24. августа у 
службену посјету команданта 
НАТО Штаба у Сарајеву 
бригадног генерала Вилијама 
Едвардса.

24.8.2020.

Представници 
МO БиХ на челу 
са замјеником 
министра 
одбране БиХ 
за управљање 
ресурсима 
Мирком 

Околићем на Међународном војнотехничком форуму 
„Армија 2020“ код Москве.

19.8.2020.

На планини Игман код 
Сарајева 19. августа 
одржана је комеморативна 
церемонија поводом 
25. годишњице погибије 
америчких дипломата 
Џозефа Крузела, Роберта 
Фрејзера, Семјуела Нелсона 
Друа и француског војника 
Стефана Раула (Joseph Kruzel, Robert Frasure, Samuel Nelson 
Drew, Stephan Reault).

14.7.2020.

Министар одбране Босне 
и Херцеговине Сифет 
Поџић примио је 14. 
јула у службену посјету 
амбасадора Републике 
Турске Њ.Е. Халдуна Коча 
и новог турског војног 

аташеа бригадира Мустафу Ситкија Татара. 

10.7.2020.

Поводом завршетка 
школовања полазника 9. класе 
Високих студија безбједности и 
одбране и полазника 63. класе 
Генералштабног усавршавања 
Школе националне одбране, 
10. јула 2020. године у Београду 
одржана је пригодна свечаност којој је присуствовао 
замјеник министра одбране БиХ Мирко Околић.
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СУСРЕТИ И КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Начелник Заједничког штаба Оружаних снага БиХ  
генерал-пуковник Сенад Машовић примио је 17. септембра 2020. 
године бригадира Мајкла Тарквинта (Michael Tarquinto), америчког 
војног аташеа у БиХ, и мајора Таиба Грозданића, шефа Канцеларије 
за одбрамбену сарадњу Амбасаде САД у БиХ.

НАЧЕЛНИК ЗШ ОС БиХ ПРИМИO 
АМЕРИЧКОГ ВОЈНОГ АТАШЕА У 
БиХ И НОВОИМЕНОВАНОГ ШЕФА 
КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ОДБРАМБЕНУ 
САРАДЊУ АМБАСАДЕ САД-а У БиХ

Генерал Машовић је том приликом нагласио 
значај континуиране и снажне подршке коју 
Канцеларија за одбрамбену сарадњу пружа 
Оружаним снагама БиХ, посебно у области обуке 
и образовања припадника и јединица ОС БиХ, 
како у БиХ тако и у САД-y. Како је нагласио, све 
активности које су до сада реализовале Оружане 
снаге БиХ и Канцеларија за одбрамбену сарадњу 
потврда су изузетно добре сарадње, што додатно 
јача способности и капацитете Оружаних снага 
БиХ, као и интероперабилност и компатибилност 
ОС БиХ у складу са НАТО стандардима.

Начелник Заједничког 
штаба Оружаних снага БиХ 
генерал-пуковник Сенад 
Машовић, 13. јула разговарао 
је са предсједавајућим 
Војног комитета Европске 
уније генералом Клаудијем 
Грацијаном. 

Током телефонског разговора 
генерали су размијенили 
информације о ситуацији у вези 
пандемије COVID-19, тренутним и 
будућим активностима Оружаних 
снага БиХ, али и ситуацији у 
Централноафричкој Републици (ЦАР), 
гдје припадници Оружаних снага БиХ 
учествују у Мисији обуке ЕУ.

Генерал Машовић са 
предсједавајућим 
Војног комитета ЕУ

У оквиру Иницијативе министара одбране земаља Југоисточне Еуропе (SEDM), 3. 
јуна 2020. године одржана је видео-конференција замјеника начелника штабова 
оружаних снага земаља SEDM-а чији је формални домаћин била Румунија. 
Представник МО и ОС БиХ је био генерал-мајор Ивица Јеркић, замјеник начелника 
ЗШ ОС БиХ за операције. Учесници видео-конференције су били представници 
земаља југоисточне Еуропе, чланице SEDM-а, као и представници Регионалног 
центра за безбједност и сарадњу - RACVIAC. Током конференције су презентоване 

активности и остварени учинци у протеклом 
једногодишњем периоду те размијењена 
виђења и идеје даљих праваца развоја 
иницијативе и подизања војне сарадње на 
виши ниво.

Видео-конференција замјеника 
начелника штабова оружаних 
снага земаља SEDM-а

У оквиру Иницијативе министара одбране земаља Југоисточне Европе – SEDM 
(South East Europe Defence Ministerial Meeting), 14. октобра 2020. године одржана 
је видео-конференција, на којој је из сједишта Министарства одбране БиХ у 
Сарајеву учествовао и замјеник министра одбране БиХ Мијо Крешић. Током 
састанка нагласио je значај SEDM-а, као регионалног форума који је фокусиран 
на побољшавање добросусједских односа, повећање регионалне безбједности и 
развијање регионалних механизама за управљање кризама.
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План обуке и сарадње Оружаних снага 
Босне и Херцеговине са ЕУФОР-ом за 
2021. годину потписан је 25. августа 
2020. године у Заједничком штабу ОС 
БиХ.

План су потписали замјеник 
начелника Заједничког штаба ОС БиХ 
за операције генерал-мајор Ивица 
Јеркић и начелник штаба ЕУФОР-а 
бригадни генерал Ерно Барат (Barath).

Оружане снаге 
БиХ и ЕУФОР 
потписали 
План обуке и 
сарадње за 
2021. годину

Замјеник министра одбране БиХ Мирко Оклић и замјеник 
начелника ЗШ ОС БиХ за ресурсе генерал-мајор Гојко Кнежевић 
разговарали су 14. септембра 2020. године са младим 
официрима ОС БиХ који су завршили школовање у Србији.  

Замјеник Околић и генерал Кнежевић су новим потпоручницима честитали 
завршетак  школовања уз жељy за успјехом y будућој  каријери у саставу ОС БиХ.

Замјеник министра 
Околић и генерал  
Кнежевић са младим 
официрима

Начелник Заједничког штаба Оружаних снага БиХ генерал-пуковник Сенад Машовић 
учествовао је 17. септембра 2020. године на видео-конференцији организованој поводом 
међународне војне вjежбе ”Immediate Response 21”, која ће бити одржана сљедеће године.

У разговору са командантом Копнених снага Команде 
Оружаних снага САД-а у Европи (USAREUR), генерал-
пуковником Кристофером Каволијем (Christopher G. 
Cavoli), генерал Машовић је представио припреме ОС БиХ 
у вези са спровођењем вjежбе. Такође га је упознао са 
ситуацијом у БиХ и активностима ОС БиХ током пандемије 
вируса корона (COVID-19), као и помоћи Оружаних снага 
БиХ цивилном становништву и институцијама у БиХ у 
борби против ширења пандемије.

Генерал-пуковник Сенад Машовић и командант 
USAREUR-а разговарали о спровођењу вjежбе 
”Immediate Response 21”
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ОПЕРАЦИЈЕ ПОДРШКЕ МИРУ

Босна и Херцеговина, у складу са могућностима, своје одбрамбене 
потенцијале и функције интегрише у глобални систем колективне 
безбједности, на основама међународне сарадње, ангажовања 
и партнерства, на начин да понуди квалитетне капацитете и 
способности за учешће у мировним мисијама. 

Официри, подофицири и војници из Босне и Херцеговине већ 20 
година успјешно пружају помоћ у разним кризним подручјима у 
свијету. Први контингент војних посматрача из Босне и Херцеговине 
упућен је у УН-ову мисију UNMEE у Етиопију/Еритреју 2001. године 
на основу Одлуке Предсједништва БиХ из 2000. године о учешћу 
ентитетских војски у опeрацију подршке миру (ОПМ). Од тада па до 
данас, официри, подофицири и војници из Босне и Херцеговине у 
различитим капацитетима су учествовале у сљедећим мисијама: 

• УН мисија UNMEE, Етиопија/Еритреја, 2001 – 2008. 

• УН мисија MONUC, ДР Конго, 2002 – 2010. 

• Војни посматрачи у УН мисији MONUSCO, ДР Конго,  
2010. до данас, 

• Штабни официри у УН мисији MINUSMA, Р.  Мали,  
2014. до данас,

• НАТО-вођена мисија ISAF, ИР Авганистан, 2009 – 2014. 

• НАТО-вођена мисија RESOLUTE SUPPORT, ИР Авганистан,  
2015.  до данас,

• Коалицијска мисија IRAQ FREEDOM, Р. Ирак, 2005 – 2008. 

• Тренинг мисија ЕУ у Централноафричкој Републици,  
2017. до данас.

Тренутно, у складу са одлукама Предсједништва БиХ, припадници 
ОС БиХ учествују у извршавању различитих задатака у укупно 
четири мисије подршке миру широм свијета: 

Мировне мисије Уједињених нација

a) Организацијско-стабилизацијска мисија УН-а у 
Демократској Републици Конго –MONUSCO

У мисији УН-a у ДР Конго-MONUSCO БиХ, тренутно се у мисији налази 
осамнаеста ротација са три војна посматрача упућена у јануару и 
фебруару 2020. године. Мандат једне ротације траје годину дана. 
Укупно су 84 припадника Оружаних снага Босне и Херцеговине до 
сада ангажована у овој мисији.

б) Мултидимензионална интегрисана стабилизацијска 
мисија УН-а у Републици Мали – MINUSMA

У мисији УН-а у Републици Мали - MINUSMA БиХ, мисија официра 
ОС БиХ је обављање штабних дужности у саставу надлежних 
команди и штабова УН-а. Тренутно је у мисији шеста ротација са два 
штабна официра ОС БиХ, од којих је једна жена - штабни официр. 

Официри, подофицири и војници из Босне и Херцеговине 
већ 20 година успјешно пружају помоћ на разним кризним 
подручјима у свијету.

20 ГОДИНА 

Шеста ротација је упућена у децембру 2019. године. Мандат једне 
ротације траје годину дана. Укупно је 12 припадника ОС БиХ до сада 
ангажовано у овој мисији.

Мисија обуке Европске уније

У Мисији обуке ЕУ у Централноафричкој републици БиХ (EUTM 
RCA) налази се шеста ротација, састављена од три припадника 
ОС БиХ, од чега двије жене. Шеста ротација је упућена у јануару 
2020. године. Штабни официри се ангажују на обављању штабних 
дужности у саставу Мултинационалне команде мисије обуке ЕУ 
у Централноафричкој Републици у граду Бангуи. Мандат једне 
ротације траје шест мјесеци. Укупно је 15 припадника Оружаних 
снага Босне и Херцеговине до сада ангажовано у овој мисији.

НАТО-вођена мисија „Одлучна подршка“ у 
Авганистану

У НАТО-овој мисији „Одлучна подршка“ у Авганистану, Оружане 
снаге БиХ тренутно учествују са укупно 66 припадника: пјешадијском 
јединицом за обезбјеђење снага, састава 45 припадника, једном 
групом од шест штабних официра и два подофицира, EOD тимом са 
пет припадника и групом од осам војних полицајаца. 

Мисија пјешадијске јединице за обезбјеђење снага је унутрашње 
обезбјеђење базе - Команде USFOR RSM у Баграму, без могућности 
изласка и извођења операција изван базе. Тренутно је у мисији 
дванаеста ротација пјешадијске јединице упућена у јуну 2020. 
године. Мандат једне ротације траје шест мјесеци. Мисија групе 
официра је вршење оперативних, административних и других 
штабних задатака и послова у штабу Команде за обуку, савјетовање 
и помоћ – Сјевер (TAAC N) у кампу Мармал, у Мазари-Шарифу. 

Прва ротација од осам штабних официра је упућена у августу 2020. 
године, а истог мјесеца и једанаеста ротација од два подофицира 
упућена је у августу 2020. године. Мандат једне ротације траје шест 
мјесеци.

Мисија групе војних полицајаца је извршавање задатака из области 
војнополицијских послова у склопу јединице међународне војне 
полиције на војном аеродрому Хамид Карзаи у Кабулу. Тренутно се 
у мисији налази пета ротација са осам припадника Војне полиције 
ОС БиХ, која је  упућена у јуну 2020. године. Мандат једне ротације 
траје шест мјесеци. Укупно је 660 припадника ОС БиХ  до сада 
ангажовано у мисији “Одлучна подршка” у ИР Авганистан. 

У вријеме пандемије COVID-19, припадници ОС БиХ ангажовани 
у oперацијама подршке миру поступају у складу са мјерама, 
препорукама и инструкцијама земаља у којима се спроводе мисије, 
као и надлежних команди мисија везано за спровођење мјера за 
заштиту људства у вријеме пандемије COVID-19.

У СЛУЖБИ МЕЂУНАРОДНОГ 
МИРА И БЕЗБЈЕДНОСТИ
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Успјешно успостављен „ноћни старт”
Други хеликоптерски сквадрон Бригаде ваздушних снага и противваздушне одбране ОС БиХ 
недавно је успоставио мјесто за ноћно полијетање и слијетање хеликоптера тзв. – ноћни старт. 

На локацији касарне 
„Козара“ у Бањалуци, 8. 
јуна извршена је свечана 
примопредаја дужности 
команданта Бригаде 
ваздушних снага и 
противваздушне одбране 
ОС БиХ те испраћај 
досадашњег команданта у 
заслужену пензију. 

Примопредаја дужности 
команданта извршена је између 
бригадира Драгана Накића и 
бригадира Јанка Петрушића. 

Примопредаја дужности 
команданта Бригаде

БРИГАДА ВАЗДУШНИХ СНАГА  И ПВО

Уз велики ентузијазам припадника 2. хеликоптерског 
сквадрона „ноћни старт“ је успостављен у складу са 
међународним стандардима, те је као такав једини у Босни 
и Херцеговини. Реализација пројекта изградње полетно-
слијетног мјеста за ноћно летење је извршена по стандардима 
америчке Управе за цивилно ваздухопловство (US FAA) и 
Међународне организације цивилне авијације (ICAO), који су 
прописани за хелиодроме.

У првој фази реализације овог пројекта извршени су радови 
на уређењу и означавању полетно-слијетног мјеста, као и на 
освјетљењу полетно-слијетног мјеста и прилазне равни по 

наведеним стандардима. У другој фази, која је завршена средином 
године, извршено је уређење, означавање и освјетљавање 
спојнице (рулнице) од ноћног старта до мјеста које је намијењено 
за укрцавање и искрцавање путника, пацијената и терета, чиме је 
овај пројекат успјешно приведен крају.

Успостављањем полетно-слијетног мјеста за ноћно летење, у 
великој мјери је олакшано организовање и припрема ноћног 
летења. На тај начин Оружанe снагe БиХ су унаприједиле 
своје оперативне способности како би успјешно одговориле 
постављеним задацима.
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ПОДМЛАЂИВАЊЕ
Реализација основне официрске 
обуке за oфицире

У складу са прописаним мјерама заштите 
од COVID-19, Центар за професионални 
развој (ЦПР) на локацији Травник 
спроводи Основну официрску обуку - 
VII класe кандидата за пријем у ОС БиХ у 
почетном чину официра за 11 кандидата 
и 3 кандидаткиње. Реализација је 
планирана за новембар 2020. године.

Центар за основну обуку у Пазарићу 
спроводи и Основну официрску обуку 
за кандидате одређених професија, 
одабране посебном одлуком министра 
одбране БиХ, за пријем у ОС БиХ у 
почетном чину официра за 4 кандидата 
и 2 кандидаткиње. Реализација је 
планирана за новембар 2020. године.

Обука се изводи са циљем развијања 
оперативних, тактичких и борбених 
компетенција поручника са фокусом на 
војно вођење, физичку и кондициону 
обуку, тактику, планирање и извођење 
тактичких операција, ситуацијско-
теренске вјежбе (STX), топографију и 
навигацију, као и административне и 
опште теме.

Парламентарни војни повјереник БиХ Бошко Шиљеговић и генерални 
инспектор МО БиХ бригадни генерал Мирсад Ахмић посјетили су 3. 
септембра 2020. године Центар за основну обуку (ЦОО) у касарни „Заим 
Имамовић“ у Пазарићу. Циљ посjете био је упознавање са нивоом припреме 
за пријем кандидата за основну обуку за војнике и предузетим поступцима 
и оперативним мjерама за заштиту персонала и материјалних ресурса од 
вируса корона.

Посјета парламентарног војног повјереника БиХ и 
генералног инспектора МО БиХ Центру за основну обуку

Поступак пријема 36 нових младих 
официра из цивилног становништва је 
актуелан од 13. октобра. 2020. године, а 
континуирано обнављамо и официрске 
кадрове школовањем младих у војним 
школама у иностранству.

Основнa подофицирскa обукa  
V класе

У октобру 2020. године у ЦПР на локацији 
касарне „Травник“ у Травнику завршена 
је Основна подофицирска обука за 
пријем 47 кандидата за служење војног 
рока у почетном чину подофицира 

Оружаних снага Босне и Херцеговине, 
а од новембра је у току обука будућих 
подофицира VI класе.

Пријем нове класе кандидата за 
војнике у Центру за основну обуку

У касарни „Заим Имамовић“ у Пазарићу 
14. септембра 2020. године прихваћена 
је XXIII класа кандидата за основну 
обуку војника у Центру за основну обуку 
(ЦОО). Реализација ове обуке планирана 
је за новембар 2020. године, након чега 
започиње обука XXIV класе кандидата за 
војнике.

ВОЈНОГ ПЕРСОНАЛА
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пројекта за период 2021-2025. године, а 
достављен је Савјету министара БиХ на 
одобрење.

Према подацима ЗШ ОС БиХ, у процесу 
транзиције и збрињавања 2021. године 
биће 14 војника, 2022. године 66 
војника, 2023. године 151 војник, 2024. 
године 228 војника и 2025. године 234 
војника, односно укупно 693 војника. 
То показује да ће транзиција и oтпуcт 
војног персонала према члану 101. 
став 1. Закона о служби у ОС БиХ бити 
настављени повећаним интензитетом 
у наредном средњорочном периоду, 
те је хитно потребно донијети одлуку о 
наставку спровођења вишегодишњег 
пројекта „Перспектива“.

Пројекат „Превенција и изградња 
компоненти и капацитета у области 
заштите менталног здравља и 
психосоцијалне помоћи припадника 
МО и ОС БиХ”

Од 2019. године континуирано се 
спроводи пројекат „Превенција и 
изградња компоненти и капацитета у 
области заштите менталног здравља и 
психосоцијалне помоћи припадника 
МО и ОС БиХ“ који су били ангажовани у 
операцијама подршке миру или другим 
активностима у иностранству.

Тако су припадници Оружаних снага 
БиХ, који су ове године били ангажовани 
у операцијама подршке миру у 
иностранству, у периоду од 22. до 26. 
јуна 2020. године, упућени у ЗТЦ „Бања 
Врућица“ у Теслићу, у циљу превентивне 
заштите менталног здравља и 
психосоцијалне помоћи и опуштања 
(тзв. декомпресија припадника ОС БиХ, 
након повратка из мисије).

Командно-штабни курс

Свечаном церемонијом у касарни 
„Травник“, 27. августа 2020. године 
успјешно је завршен Командно-штабни 
курс класе 20-I за 34 припадника 
Оружаних снага БиХ.

Полазници највишег облика образовања 
у ОС БиХ обучени су за обављање 
дужности у командама и штабовима у 
складу са доктринарним документима 
ОС БиХ.

Каријерно образовање и обука 
професионалних војних лица (ПВЛ) 
ОС БиХ у школској 2019/20.

У школској 2019/20. години, МO БиХ је 
у сарадњи са партнерским земљама 
наставило слати на образовање и 
обуку ПВЛ ОС БиХ. Од различитих врста 
образовања (опште, функционално, 
специјалистичко и каријерно) издвајамо 
развој каријере и школовање, а да на 
било који начин не умањујемо друге 
врсте ПВЛ обуке у земљи и иностранству.

Иако је пандемија COVID-19 у великој 
мjери отежала процедуре, живот и рад 
током обуке, школска 2019/20. година 
се успjешно завршила, а нова група ПВЛ 
је послата на школовање у предстојећој 
школској 2020/21. години. За школску 
2020/21. годину су планирана средства, 
али још нису послата кандидатима, јер се 
очекује званична потврда партнерских 
страна које пружају обуку. Такође, земље 
партнери задржавају право да допуне и 
промијене понуде за обуку.

 Образовање кадета ОС БиХ у 
школској 2019/20. - кадети који су 
завршили војне академије:

Школску 2019/20. годину завршило је 
укупно 27 кадета ОС БиХ у 7 партнерских 
земаља (од 10 у којима кадети ОС БиХ 
обично студирају), како слиједи:

1. Република Грчка  
- 2 кадета (ВА КоВ - 1, ЗВА - 1, 
 оба у Атини), дан матуре: 
26.06.2020, 1 кадет и 03.07.2020,  
1 кадет;

2. Република Хрватска  
- 3 кадета (ВА КоВ / ХВУ у Загребу),  
дан дипломирања: 08.07.2020;

3. САД - 1 кадет (ВА КоВ, Вест Поинт),  
дан дипломирања: 13.06.2020;

ШКОЛОВАЊЕ
4. Република Сјеверна Македонија 

- 4 кадета (ВА КоВ у Скопљу), дан 
дипломирања: 30.09.2020;

5. Република Србија - 8 кадета (ВА 
КоВ - 7, ЗВА - 1, оба у Београду), дан 
дипломирања: 12.09.2020;

6. Република Турска - 8 кадета (ВА 
КоВ / КХО у Анкари - 7, ЗВА / ХХО у 
Истанбулу - 1), дан дипломирања 
30.08.2020;

7. Велика Британија - 1 кадет (ЗВА, 
Кренвел), дан дипломирања: 
07.05.2020;

Програм прелаза и његe персонала 
„Перспектива“

У 2020. години у процесу транзиције 
и збрињавања персонала планирано 
је 5 (пет) лица, а за те потребе су 
обезбијеђена средства у износу од 
22.000,00 КМ. Од планираних пет лица 
за текућу годину, до сада су отпуштена 
4 (четири) лица, а једно лице  треба да 
добије отказ у децембру 2020. године.

У 2020. години четири отпуштена лица 
регистровала су се за помоћ кроз 
програм „Перспектива“. Од четири 
отпуштене особе, пројекти помоћи 
су сачињени и одобрени за три лица, 
а за четврту регистровану, пројекат 
помоћи је у фази развоја. У току је 
имплементација пројеката за ово троје 
лица и за њих је планирано утрошити 
износ од 9.860,00 КМ.

Као што је познато од раније, Савјет 
министара БиХ је, на основу приједлога 
МО БиХ за потребе транзиције и 
збрињавања отпуштеног персонала, 
донио Одлуку о удруживању средстава 
из буџета МО БиХ у вишегодишњи 
пројекат транзиције и збрињавања 
отпуштеног персонала МО БиХ. 

Вишегодишњи пројекат „Перспектива“ 
транзиције и збрињавања отпуштеног 
персонала МО и ОС БиХ спроводи се 
врло успјешно и у складу са планираном 
динамиком. Тренутно се спроводи 
посљедња (пета) година његове 
имплементације.

Како се имплементација вишегодишњег 
пројекта завршава крајем 2020. године, 
Одjељење за транзицију персонала 
припремило је потребну документацију 
за започињање наставка вишегодишњег 

У протеклом периоду успjешно 
је завршена акредитација УН-
овог курса за војне посматраче 
у мировним операцијама УН-
а, који се спроводи у PSOTC-у 
под називом „Курс војних 
посматрача Уједињених нација“.

Центар за обуку за 
операције подршке  
миру (PSOTC)  
добио сертификат  
о акредитацији  
УН-овог курса за војне 
посматраче

ПЕРСОНАЛ
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Пригодном свечаности 
у Дому Оружаних снага 
Босне и Херцеговине, 9. јуна 
2020. године обиљежена је 
финализација „Родне анализе 
ОС БиХ“ и примопредаја опреме 
коју је за Генерални инспекторат 
Министарства одбране БиХ 
донирала Амбасада Уједињеног 
Краљевства Велике Британије и 
Сјеверне Ирске у БиХ.

БРИТАНСКА АМБАСАДА У БиХ 
ДОНИРАЛА ОПРЕМУ ГЕНЕРАЛНОМ 
ИНСПЕКТОРАТУ МО БИХ И ПОМОГЛА 
ИЗРАДУ „РОДНЕ АНАЛИЗЕ ОС БиХ“

„Родну анализу ОС БиХ“ израдило 
је Министарство одбране БиХ уз 
подршку екстерних стручњака које је 
ангажовала Британска амбасада у БиХ. 
Документ је резултат рада на првој фази 
пројекта „Жене, мир и безбједност“, 
којег су МО и ОС БиХ започеле прошле 
године преузимањем обавеза из 
Резолуције Савјета безбједности 1325, 
а која се односи на афирмацију родне 
равноправности и побољшање статуса 
жена у институцијама одбране и 
безбједности.

То је резултат и иницијативе замјеника 
начелника Заједничког штаба ОС 
Уједињеног Краљевства, а коју је 
прихватио начелник Заједничког 
штаба ОС БиХ генерал-пуковник Сенад 
Машовић и тиме се укључио у Мрежу 
начелника штабова под називом „Жене, 
мир и безбједност“ у циљу јачања 
родне равноправности у МО и ОС БиХ. 
Документ „Родна анализа ОС БиХ“ биће 
издат и на сва три службена језика у БиХ.

„Развојем документа „Родна анализа ОС 
БиХ“, Министарство одбране и Оружане 
снаге добиле су јасан и чврст основ за 
будуће планирање, развој и испуњење 
својих обавеза у погледу родне 
равноправности, а даље спровођење 
пројекта „Жене, мир и безбједност“ ће 
обезбиједити и ојачати континуиран 
равноправни положај свих припадница 
и припадника ОС БиХ“, рекао је тим 
поводом министар одбране БиХ Сифет 
Поџић, који се захвалио Британској 
амбасади у БиХ на овој помоћи, али и 
вриједној донацији информатичке и 

биротехничке опреме за Генерални 
инспекторат МО БиХ.

Британски амбасадор у БиХ Њ.Е. Метју 
Филд је истакао да је данас уручена 
„Родна анализа ОС БиХ“, први такав 
детаљан извјештај у земљама Западног 
Балкана, али и шире, те додао да ће 
његове препоруке помоћи осигурању 
што веће родне равноправности 
припадница и припадника ОС БиХ.

„Данас смо уручили и донацију 
информатичке и канцеларијске опреме 
Генералном инспекторату МО БиХ. Ова 
донација, вриједна више од 150.000 
конвертибилних марака, ће омогућити 
ефикаснији и транспарентнији рад 
инспектора широм БиХ. На овај начин, 
Влада Уједињеног Краљевства подржава 
изузетно битан рад Генералног 
инспектората МО БиХ на изградњи 
интегритета, сузбијању корупције 
те развоју и модернизацији ОС БиХ“, 
изјавио је амбасадор Филд.

Начелник Заједничког штаба ОС БиХ 
генерал-пуковник Сенад Машовић 
је тим поводом истакао да су МО и 
ОС БиХ препознате као институције 
које у овом дијелу Европе предњаче 
по питању достигнутог нивоа родне 
равноправности. Напоменуо је да ОС 
БиХ у свом саставу тренутно имају 8,01 
одсто жена, у свим категоријама.

„Поносни смо на овај успјех и 
захваљујемо Великој Британији на 
указаном повјерењу и свесрдној 
подршци“, закључио је генерал 
Машовић.

Радни састанак Одбора за 
изградњу интегритета и 
борбу против корупције 
у Министарству одбране 
Босне и Херцеговине одржан 
је 3. јула 2020. године у 
Дому Оружаних снага БиХ. 
Састанку је присуствовао 
замјеник министра одбране 
за политику и планове Мијо 
Крешић, као предсједавајући 
Одбора.

Замјеник министра Крешић је изразио 
задовољство чињеницом што МО БиХ 
на овај начин показује примјер добре 
праксе институција БиХ у испуњавању 
услова и обавеза које је БиХ спроводи 
кроз одређена законска рјешења, али 
и донесену Стратегију превенције и 
борбе против корупције. Подсјетио 
је да је опедијељеност МО БиХ у овој 
области потврђена и кроз неколико 
изузетно важних процеса које је 
самостално донијело и спровело у 
сарадњи са партнерима.

Генерални инспектор МО БиХ 
бригадни генерал Мирсад Ахмић 
је, између осталог, презентовао 
остварене резултате у МО БиХ  у 
области интегритета у МО и ОС БиХ за 
период 23.12.2019. - 30.6.2020. године 
и приоритете у 2020. години.

Одбор за изградњу интегритета и 
борбу против корупције у МО БиХ 
донио је Пословник о раду, с обзиром 
на то да је замјеник министра 
одбране Мијо Крешић преузео улогу 
предсједавајућег.

Састанак Одбора 
за изградњу 
интегритета и 
борбу против 
корупције у МО БиХ

ГЕНЕРАЛНИ ИНСПЕКТОРАТ МО БиХ
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стране надлежних институција. Међутим, 
због недостатка буџетских средстава на 
нивоу институција БиХ, исти није био 
подржан протеклих година.

Средства за вишегодишње пројекте 
су осигурана једино кроз остатак 
средстава из одобреног буџета МО БиХ 
(реструктурирање и уштеде).

У текућој години је реализован значајан 
дио пројекта „Осигурање и унапређење 
оперативности моторних возила ОС 
БиХ“ у износу од око 7 милиона КМ, а 
активности се настављају на реализацији 
преосталих расположивих средстава.

Како би се барем дијелом ублажиле 
посљедице неповољног тренда 
финансирања, потребно је истаћи 
значајан допринос партнерских земаља 
и НАТО-а свих ових година, обзиром 
на то да пружају значајну материјалну 
и финансијску подршку, како би се 
оспособио професионални војни састав 
(кроз обуке, вјежбе, Програм FMF са 
Владом САД-а, остале билатералне и 
мултилатералне споразуме сарадње и 
помоћи, и сл.) те обезбиједио дио војних 
средстава и опреме за прописане мисије 
и задатке.

Због материјалног стања у ОС БиХ и 
отежаних услова финансирања у 2020. 
години, постављени буџетски оквир 
може узроковати озбиљне потешкоће у 
извршавању задатака у 2021. години, а 
као и у наредном периоду, за успјешну 
реализацију Законом о одбрани 
дефинисаних задатака, преузетих 
обавеза и развој одбрамбених 
капацитета.

Вишегодишње стагнирање финансијског 
оквира, чак и са минималним порастом, 
је недовољан, с обзиром на то да је 
неопходно првобитно обезбиједити 
континуитет финансирања редовних 
планских активности, а затим покренути 
озбиљнији процес улагања у опремање 
и инфраструктуру, што изискује значајна 
финансијска средства, као и дужи 
временски период.

Реструктурирање и уштеде

Кроз Анекс буџетског захтјева, МО БиХ 
сваке године тражи додатна средства у 
циљу осигурања квалитетнијег основа за 
стабилније финансирање одбрамбеног 
система, посебно за одобрене 
вишегодишње пројекте и реализацију 
одобреног Плана модернизације од 

Дужи низ година МО и ОС БиХ се суочавају са умањењем буџетских ставки, што има 
континуиране негативне ефекте на материјално стање одбрамбеног система.

УМАЊЕЊЕ БУЏЕТСКИХ СТАВКИ

Због неусвајања буџета у 2020. години у 
законом предвиђеном року, донесене су 
три одлуке о привременом финансирању, 
тако да до краја мјесеца јула није 
било покретања ионако скромних и 
недовољних капиталних набавки, осим 
за одобрене вишегодишње пројекте.

Привремено финансирање, већ другу 
годину заредом, је додатно усложило 
процесе планирања одбрамбених 
ресурса и реализацију набавке, с 
обзиром да одобравање средстава 
од квартала до квартала, осим што је 
недовољно и не дозвољава капиталне 
набавке, процедурално и технички 
усложњава реализацију Плана и 
програма рада МО БиХ и реализацију 
Плана набавки.

Сложеност ситуације

На сједници Дома народа Парламентарне 
скупштине БиХ, одржаној 29.7.2020. 
године, усвојен је Закон о буџету 
институција БиХ и међународних 
обавеза за 2020. годину.

Сложеност ситуације се повећала и 
чињеницом да су у 2020. години донесене 
Измјене Закона о платама и накнадама 
којима је регулисано повећање 
коефицијената за војнике и подофицире, 
што узрокује драстичан пораст расхода 
на персоналним трошковима, а додатна 
средства за имплементацију Закона нису 
одобрена у буџету. Напротив, укупни 
буџетски оквир, услијед предузимања 
мјера санирања посљедица изазваних 
пандемијом COVID-19, додатно је 
умањен.

Када упоредимо одобрена средства 
са 2019. годином, одобрени буџет за 
текућу годину је мањи за 1.546.000 КМ, 
а за 3.867.000 КМ је мањи у односу на 
првобитни финансијски оквир за 2020. 
годину, прије коначног усвајања.

У периоду од 2009. до 2020. године 
удио војних издатака у БДП-у опао је 
са просјечних 1,27 % на испод  0,9 % 
и у цијелом периоду биљежи лагани, 
али константан пад, што се неповољно 
одражава на обим и структуру 
материјалних средстава ОС БиХ и 
утиче на оперативне способности и 
функционисање одбрамбеног система. 

БУЏЕТ ЗА ОДБРАНУ
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Инжињеријски батаљон Бригаде тактичке подршке ОС БиХ је у јуну 2020. године био 
ангажован на заштити локалног становништва и имовине од набујале ријеке Јадрине, 
која је проширила корито, излила се и оштетила путеве, спречавајући тако проток 
саобраћаја и нормално снабдијевање становништва животним намирницaма.

Допринос припадника Оружаних снага БиХ, који су овај задатак извршили у 
најкраћем могућем року, немjерљив је у овим активностима.

Оружане снаге БиХ пружиле 
помоћ у заштити од поплава у 
општини Петрово 

Онлајн обука 
о врстама 

копненог и 
ваздушног 
транспорта

ДОГАЂАЈИ

Инжињеријски батаљон Бригаде тактичке подршке ОС БиХ започео је уређење 
војне локације Маховљани. Предмет рада је чишћење одводних канала у дужини 
од око 3.000 м, чишћење земљишних површина од вегетације на локацији укупне 
површине око 20 ха и чишћење канала дуж западне ограде у дужини од 3.200 метара. 
Ради се о врло одговорном задатку који није повезан само са условима живота 
и рада припадника ОС БиХ, већ и са обезбјеђивањем предуслова за нормално 
функционисање једног од  аеродрома у БиХ. 

Бригада тактичкe подршкe ОС 
БиХ изводи инжењерске радове 
на локацији БиХ у Маховљанима

Трећи пјешадијски батаљон 4. пјешадијске бригаде ОС БиХ коначно је добио 
стрелиште које ће задовољавати потребе јединице за обуку у бојевом гађању и 
подићи ниво обучености када су у питању стрељачке вјештине војника и старјешина. 

Инжињеријски батаљон Бригаде тактичке подршке ОС БиХ је у августу уложио 
максималне напоре да потпуно „дивљи“ терен претвори у стрелиште, које ће 
омогућити гађање ручном одбрамбеном бомбом, пиштољима, пушком АП М-16А1, 
митраљезом М-60, снајперском пушком и другим врстама пјешадијског наоружања 
на даљинама до 100 метара.

У току 2021. године планирано је финално уређење свих елемената стрелишта које 
ће задовољавати све стандарде из приручника који регулишу уву област, а исто ће 
бити кориштено и од стране институција ван ОС БиХ.

Уређење стрелишта на Грепку

Због немогућности доласка инструктора, узрокованог пандемијом COVID-19, у 
касарни ОС БиХ „Рајловац“ је 9. и 10. септембра путем видео-линка реализован М2М 
догађај „Врсте копненог и ваздушног транспорта“, у организацији Канцеларије за 
одбрамбену сарадњу Амбасаде САД у БиХ (ODC) и ОС БиХ.

Сврха догађаја је обука санитетског особља ОС БиХ по питању врста копненог 
и ваздушног транспорта, те побољшање санитетских капацитета ОС БиХ 
и интероперабилности са НАТО-ом и САД-ом, а са циљем побољшања 
интероперабилности дефинисаном НАТО СТАНАГ-ом 2546 унутар области МЕДЕВАК-а.

Намјера је стећи боље разумијевање врста копненог и ваздушног транспорта 
повријеђених, обољелих у и изван ратишта током војних операција у условима 
сталног санитетског збрињавања, усавршавање санитетских капацитета, дијељење 
информација и транспарентност, те јачање билатералних споразума и односа.
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У организацији и координацији Канцеларије за одбрамбену сарадњу Амбасаде САД-а у БиХ (ODC) и 
Оружаних снага Босне и Херцеговине,  од 28. септембра до 1. октобра у касарни „Рајловац“ реализована 
је Обука о процедурама и начину употребе непосредне ваздушне подршке у операцијама.

Припадници Војске САД-а, који су уједно 
и специјалисти за навођење борбених 
летјелица које учествују у блиској 
вездушној подршци (Joint Terminal Attack 
Controller - JTAC), упознали су официре 
и подофицире ОС БиХ са процесом 
планирања и продуктима планирања у 
интегрисању копнених и ваздушних снага 
(Air Ground Integration - AGI). Разматрана 
је и улога тимова за контролу блиске 
ваздушне подршке те се разговарало 
и о могућностима и ограничењима 
ваздухопловних снага НАТО-а. 

Обука је кулминирала практичном 
вјежбом изведеном на полигону касарне 

У oклопном батаљону Бригаде тактичке подршке Оружаних снага БиХ на локацији касарне и 
аеродрома „Дубраве“ код Живиница, 26. августа је реализовано другостепено оцјењивање прве 
тенковске чете оклопног батаљона које је извршио тим старјешина команде Бригаде тактичке  
подршке Оружаних снага БиХ. 

Активност је изведена кроз неколико фаза. Проведен је наставак активности са 
првостепеног оцјењивања које је реализовано у јуну. Оцјењивањем је утврђен ниво 
обучености припадника тенковске чете у извршењу поступака и радњи неопходних 
за реализацију бојевог гађања. Прво је извршена провјера тактичких радњи при 
извођењу борбених мисија, након чега је оцијењена и увјежбаност у познавању и 
употреби опреме MILES, која се користи за подршку при вјежбама гађања.

Осим наведених активности, тим старјешина је остварио увид у стање комплетности 
и исправности технике за извршење задатка. Другостепено оцјењивање је завршна 
фаза обуке посада за стицање увида у ниво обучености припадника оклопног 
батаљона и њихове спремности за реализацију квалификационог бојевог гађања на 
полигону „Мањача“.

Нова вјежба JTAC-a
ДОГАЂАЈИ

„Рајловац“ у којој су припадници ОС БиХ 
имали прилику да примијене све научене 
лекције у току обуке. Вјежба је била и 
својеврсна припрема припадника ОС БиХ 
за планирану вјежбу у новембру (AGIE) са 
припадницима Ратног ваздухопловства 
САД-а (USAF).

Рекапитулацији обуке и практичној 
вјежби присуствовали су генерал-мајор 
Ивица Јеркић, бригадни генерал Кенан 
Даутовић, бригадир Мирзет Лубеновић, 
те војни аташе Амбасаде САД-а у БиХ 
бригадир Макл Тарквинто. Обука и вјежба 
су успјешно реализовани и на крају је 
наглашена важност будуће сарадње 

двију држава по питању одбране и 
безбједности.

Оцјењивање тенковске чете

Припадници oклопног батаљона Бригаде тактичке подршке ОС БиХ су 9. и 10. септембра реализовали 
обуку на води на локалном полигону за обуку (ЛПО) Дубраве, а у циљу обуке персонала за помоћ 
цивилним структурама власти у случају поплава. 

Обука на води је укључивала сљедеће теме: припрема 
чамаца за употребу, мјере безбједности за посаду чамца, 
мјесто чланова посаде у чамцу, рад посаде те поступке 
посаде у ванредним ситуацијама на води. 

Обука је била изазовна и занимљива за учеснике, што су они и 
показали високом жељом за усвајањем знања и практичним 
радом. Обука на води се реализује сваке године у складу са 
Годишњим планом обуке Бригаде тактичке подршке. Ове 
године, због пандемије COVID-19, обука на води се није могла 
реализовати у планираном термину. Користећи капацитете 
полигона Дубраве, оклопни батаљон је обуку реализовао 
са персоналом из састава механизоване чете, уз поштовање 
мјера заштите и превенције од COVID-19.

Оклопни батаљон вјежбао на води
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Према сценарију вјежбе, ултралака летјелица (жирокоптер), 
која је летјела на рути Сарајево-Травник-Бањалука за потребе 
Федералне управе цивилне заштите (ФУЦЗ), није слетјела у 
предвиђено вријеме на аеродром Бањалука. Задња позната 
позиција тачке јављања је Травник. Према прописаним 
процедурама у оваквим ситуацијама ангажује се Служба 
трагања и спашавања (СТС), која дежура 24 часа за потребе 
BHDCA. 

Посада СТС-а ангажује се на директан позив RCC-а. У 
вјежби су били ангажовани хеликоптери УХ-1Х из СТС-а и 
Газела као додатни хеликоптер за претраживање. Додатни 
хеликоптер се ангажује по процјени терена. Обично 
планински терен захтијева додатне капацитете, што је 
и симулирано у овој вјежби. Брзом реакцијом, како је 
предвиђено прописаним процедурама, хеликоптери су 
упућени у рејон претраживања гдје је пронађено симулирано 
мјесто пада летјелице. Координацијом на терену између 
посаде хеликоптера приступило се спашавању и евакуацији 
повријеђеног приликом чега су чланови обје посаде показале 
професионализам у извршавању задатака. 

Само добро обучене и увјежбане посаде могу одговорити 
задацима ове врсте, јер свако слијетање на терене надморске 

Успјешна вјежба „Потрага 20“
На локацији планине Влашић у рејону села Гостиљ, 9. септембра успјешно је реализована 
вјежба „Потрага 20“ у координацији Службе трагања и спашавања Бригаде ваздушних снага 
и противваздушне одбране ОС БиХ, Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ (BHDCA) и 
Спасилачко-координацијског центра (RCC).

висине изнад 1.000 метара захтијева додатни тренинг. При 
организацији вјежбе, локално становништво и власник 
земљишта на коме је извршена вјежба су понудили сву 
неопходну помоћ, што говори и о спремности наших грађана 
да подрже Оружане снаге БиХ кад год је потребно.

ДОГАЂАЈИ

Припадник ОС БиХ 
учесник Европског 
првенства у 
бициклизму 
Поручник Ведад Карић учествовао је на Европском 
бициклистичком првенству 26. августа 2020. у Француској 
(Plouay). Први је сениор који је представљао Босну и 
Херцеговину на таквом европском спортском догађају у 
бициклизму од 1995.

Поручник Карић припадник је артиљеријског батаљона 6. пешадијске бригаде ОС БиХ и већ је постигао значајне резултате на 
бициклистичким такмичењима у Босни и Херцеговини, што му је омогућило да учествује и на овом такмичењу.

Учешће на поменутом такмичењу je још једна потврда да припадници Оружаних снага БиХ, поред успјеха који постижу у 
извршавању редовних војних задатака, постижу и значајан успјех у спортским активностима, као и на значајним спортским 
такмичењима.



Министарство одбране и Оружане снаге БиХ  |  37  

Једна од хуманитарних активности коју припадници 6. 
пјешадијске бригаде Оружаних снага БиХ,  у координацији са 
надлежним здравственим установама, редовно спроводе, 
је добровољно даривање крви (ДДК).

Између осталог, припадници ове јединице свјесни су да ће на тај начин некоме 
спасити живот. У мјесецу јуну, периоду када су здравствене установе широм 
Босне и Херцеговине изразиле повећане потребе за крвном плазмом, активно 
су учествовали у неколико акција ДДК на неколико локација, поштујући 
прописане хигијенско-епидемиолошке мјере у циљу спречавања ширења 
вируса корона.

У овој акцији, која је једна у низу, припадници ове јединице донирали су 48 
доза крви.

У просторијама Војне амбуланте Рајловац, 14. јула 
2020. године реализована је акција добровољног 
давања крви у организацији Завода за трансфузијску 
медицину Федерације БиХ у сарадњи са медицинским 
особљем Оружаних снага БиХ. 

Ова акција је спроведена  уз примјену и поштовање свих мјера 
заштите од вируса корона, а у њој је учествовало седам стручњака 
из Института за трансфузијску медицину Федерације БиХ, као и 
медицинско особље 8. батаљона логистичке подршке Команде 
логистике ОС БиХ. Акцији добровољног давања крви одазвао се 
четрдесет и један припадник ОС БиХ из јединица смјештених у 
касарни Рајловац.

Припадници 6. пјешадијске 
бригаде ОС БиХ даривали крв 

ДОГАЂАЈИ

Акција добровољног давања 
крви у касарни „Рајловац“

Четири члана чeтe за атомско-
биолошко-хемијску одбрану (АБХО) 
Бригаде тактичке подршку ОС 
БиХ посjетили су 14. септембра 
повриjеђеног колегу, војника I класе 
Едиса Херићa, који је 24. јула 2020. 
године претрпио тешке тjелесне 
повреде у саобраћајној несрећи. 
Војник Херић је био веома пријатно 
изненађен овим лиjепим гестом, 
а припадници чете покренули су 
хуманитарну акцију на свом нивоу, 
гдjе су прикупили одређени дио 
новца, који су овом приликом 
предали. Повриjеђени колега 
захвалио се на донацији и посjети и 
рекао да се нада да ће се што приjе 

Посjета чланова чeтe АБХО повриjеђеном колеги у Живиницама
опоравити и вратити радним обавезама. 
То је само један показатељ да се радни 
колега не може и не смиjе заборавити 

и да се људска хуманост изражава 
кроз помоћ у тешким временима.
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На састанку је разговарано о тренутним активностима и наставку сарадње на 
партнерским активностима ОС БиХ и НАТО Штаба у Сарајеву. Генерал Едвардс 
изразио је задовољство због коначног усвајања измјена и допуна Закона о платама 
и накнадама у институцијама БиХ у оба дома Парламентарне скупштине БиХ, 
чиме ће се oбезбиједити побољшање статуса војника и подофицира у ОС БиХ. 
Повећање плата је подршка вриједним војницима ОС БиХ који раде да учине Босну 
и Херцеговину безбједнијом и стабилнијом.

Генерал Машовић је нагласио да је сарадња ОС БиХ и НАТО Штаба Сарајево већ 
дуги низ година на врло високом нивоу те да НАТО Штаб Сарајево пружа потребну 
подршку Босни и Херцеговини и Оружаним снагама БиХ на њеном путу ка 
евроатлантским интеграцијама, као и пуноправном чланству у НАТО. 

Начелник Заједничког штаба Оружаних снага БиХ генерал-
пуковник Сенад Машовић  састао се 12. јуна 2020. године 
са командантом НАТО Штаба у Сарајеву бригадним 
генералом Вилијамом Едвардсом. 

Генерал Машовић 
са комадантом НАТО 
Штаба у Сарајеву

Успјешно 
завршена 
видео 
радионица 
„Анализа 
публике“

Видео радионица је спроведена у 
сарадњи са Канцеларијом за одбрамбену 
сарадњу (ОDC) при Амбасади САД у 
Сарајеву. На радионици је учествовало 
17 припадника Оружаних снага БиХ и 
запослени у Министарству одбране БиХ 
који су ангажовани на задацима односа са 
јавношћу.

Предавачи из састава Оружаних снага 
Сједињених Америчких Држава кроз 
петодневну радионицу пренијели су знања 
и искуства из области анализе публике, 
које ће припадници ОС БиХ, ангажовани 
на задацима односа с јавношћу, успјешно 
примијенити у свом будућем раду те на тај 
начин допринијети афирмацији МО и ОС 
БиХ у јавности. 

Министарство одбране 
и Оружане снаге Босне и 
Херцеговине, у сарадњи 
са Регионалним медијским 
тимом Америчке команде за 
специјалне операције у Европи 
(SACEUR) из Штутгарта, од 22. до 
26. јуна  у Дому ОС БиХ одржали 
су видео радионицу на тему 
„Анализа публике“ из домена 
односа са јавношћу. 

Тестирању, које је реализовано у просторијама Одјељења 
страних језика ЦПР КОиД, приступило је 57 припадника ОС 
БиХ. Тако је укупан број припадника ОС БиХ који посједују 
валидан STANAG сертификат из познавања енглеског језика 
подигнут на 669. Активност је реализована уз потпуно 
поштовање свих мјера за спречавање ширења COVID-19.

Одјељење за оцјењивање познавања страних језика (STANAG тим) Управе за 
персонал ЗШ ОС БиХ реализовало је од 22. до 26. јуна редовну сесију тестирања 
припадника МО и ОС БиХ из познавања енглеског језика тестом BH STANAG 6001. 

Још 57 припадника тестирано из енглеског језика

Припадници овог одјељења су од 8. до 10. септембра 
учествовали у раду онлајн годишње радионице о тестирању 
познавања енглеског језика према стандарду STANAG 6001 
(BILC STANAG 6001 testing workshop). 
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Припадници главне логистичке базе и батаљона логистичке 
подршке Оружаних снага Босне и Херцеговине 19. августа 
2020. године на локацији Оружаних снага БиХ у Високом 
обиљежили су педесет хиљада комада  малoг и лаког 
наоружањa, у склопу пројекта који је подржао “HALO TRUST”.

Оружане снаге 
БиХ обиљежиле 
50.000 малoг 
и лаког 
наоружања

Набавком четврте машине за обиљежавање тачака, која је 
постављена у Високом, значајно је убрзан овај процес, којим ће 
се реализовати План обиљежавања малoг и лаког наоружања и 
приjе предвиђеног рока до краја 2020. године.

У координацији са Четвртом и 
Шестом пјешадијском бригадом, 
Бригадом ваздушних снага и 
противваздушне одбране, Бригадом 
тактичке подршке ОС БиХ и 
јединицама логистичке подршке из 
састава Команде логистике ОС БиХ, 
пружена је подршка у материјалним 
и људским ресурсима приликом 
преузимања, транспорта средстава 
и успоставе мјеста преноћишта за 
учеснике „Марша мира 2020“. 

Такође, на располагању су били 
и хеликоптери за медицинску 
евакуацију и превожење ВИП особа, 
ЕОД тимови, војници за вршење КДЗ 
прегледа и санитетска возила са 
тимовима.

Током извршења активности водило 
се рачуна о спровођењу мјера и 
поступака за спречавање ширења 
вируса корона.

ОС БиХ пружиле 
подршку 
„Маршу  
мира 2020“
Подршка Маршу мира 2020. 
је пружена у периоду од 7. 
до 11.7.2020. године током 
цијеле дионице пута од 
Црног врха (општина Сапна) 
до Поточара (општина 
Сребреница).

Меморијални турнир 
у малом фудбалу 
„ИГРАЈМО - FAIR PLAY“
У организацији Мјесне заједнице 
Почулица и општини Витез, 19. јула 
2020. године одигран је турнир у малом 
фудбалу под називом „Играјмо - Fair Play“. 
Турнир је посвећен Армину Салкићу, 
пропаднику Оружаних снага БиХ који је 
смртно стpaдao у терористичком нападу 
18. новембра 2015. године у Рајловцу,  у 
коме је страдао и његов колега Недељко 
Радић.

Меморијалном турниру присуствовао је 
спортски тим састављен од пријатеља и 
радних колега убијенoг војника Армина 
Салкића.

Спортска екипа из Бригаде тактичке 
подршке ОС БиХ посjетила је и породицу 
војника Армина Салкића, те je бившeм 
колеги одала почаст на локалном 
гробљу Преочица у Витезу.
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• Од планираних 201 моторно возило, у укупној 
вриједности од 21,2 милиона КМ, по основу 
вишегодишњег пројекта „Осигурање и унапређење 
оперативности моторних возила Оружаних снага 
Босне и Херцеговине“, Оружане снаге БиХ су богатије 
за 116 моторних возила. У питању је прва транша која 
је везана за овај пројекат у периоду реализације 2018 
- 2021. година, док је остала испорука 85 моторна 
возила планирана у наредном периоду. Ријеч је о 
набавци специјализованих возила као што су теренска 
возила, минибусеви, аутобуси, теретна, ватрогасна и 
санитетска возила. 

Оружане снаге БиХ богатије за 
више од 100 специјализованих 
моторних возила

НОВА ВОЗИЛА ОС БиХ

• Возила ће првенствено служити за повећање боље 
покретљивости  и оперативности ОС БиХ, а осим тога 
имају додатни значај за безбједност одвијања војног 
путног саобраћаја, када је у питању превоз персонала, 
хране, технике и других материјално-техничких 
средстава.

• Пројекат „Осигурање и унапређење оперативности 
моторних возила Оружаних снага Босне и Херцеговине“, 
је један од четири одбрамбена вишегодишња пројекта, 
одобрена од Савјета министара БиХ  у 2015. години.
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  ХРАМОВНА СЛАВА  
„СВЕТИ МУЧЕНИЦИ ЈАСЕНОВАЧКИ“  
У КАСАРНИ  „КОЗАРА“ У БАЊАЛУЦИ

Свету литургију служили су војни свештеници: 
протонамјесник др Драган Грујић, протонамјесник 
др Драган Шућур и протонамјесник Борислав 
Ђуричић. Због епидемиолошке ситуације,  поштујући 
прописане санитарне мјере, у војној капели сабрало 
се око тридесетак официра и подофицира који су 
присуствовали Светој литургији. По завршетку Свете 
литургије, припремљен је свечани славски ручак у 
салону клуба ВРС касарне „Козара“, гдје је и освећен 
славски хљеб и славско кољиво. 

Командант касарне и домаћин славе бригадир 
Радован Јовић пожелио је добродошлицу свим 
званицама, честитао свим православним вјерницима  
и војним свештеницима храмовну славу. Похвалио  
их је за труд и настојање да сваком приликом буду уз 
војнике православне вјероисповијести у ОС БиХ, као 
подршка и духовни пастири. 

Припадници Оружаних снага БиХ православне вјероисповијести, који раде и бораве у касарни 
„Козара“ у Бањалуци, прославили су 13. септембра 2020. године храмовну славу своје капеле у 
поменутој касарни, посвећене светим Новомученицима Јасеновачким. 

ПРАВОСЛАВНО ДУШЕБРИЖНИШТВО
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потребе, за властити народ и домовину Босну и Херцеговину, 
али и за све људе и народе који у њој живе. Овогодишњи поход 
био је деветнаести Молитвени дан за Домовину Врхбосанске 
надбискупије, а истовремено и седамнаесто војно ходочашће 
на Бобовац.

СЕДАМНАЕСТИ ПОХОД БОБОВЦУ 
„МОЛИТВА ЗА ДОМОВИНУ“

Вјерници из околних и удаљених жупа ходочастили су на 
некадашњем сједишту средњовјековних босанских владара, 
поводом дана смрти босанске краљице Катарине Косаче-
Котроманић. Мисно славље на Бобовцу, предводио је 
надбискуп метрополит врхбосански кардинал Винко Пуљић у 
заједништву са монс. Томом Вукшићем.

Поред католика припадника МО и ОС БиХ те полицијских 
и безбједносних служби на свим ентитетским и државним 
нивоима, еухаристијском слављу су присуствовали и замјеник 
предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине 
БиХ Драган Човић, делегат из Дома народа ПС БиХ Марина 
Пендеш, предсједник Федерације БиХ Маринко Чавара те 
амбасадор Републике Хрватске у БиХ Њ.Е. Иван Саболић. На 
ходочашћу је учествовала и делегација Војног ординаријата 
Републике Хрватске.

Молитвени поход Бобовцу покренуо је кардинал Пуљић у знак 
сјећања на дан смрти босанске краљице Катарине Косаче, 25. 
октобра 1478. године, у циљу уједињења у молитви за личне 

Замјеник министра одбране Босне и Херцеговине за политику и планове Мијо Крешић и 
надбискуп коадјутор Врхбосанске надбискупије и апостолски управитељ Војног ординаријата 
у БиХ монс. др Томо Вукшић, у суботу 24. октобра 2020. године, предводили су католике 
припаднике Министарства одбране и Оружаних снага БиХ на седамнаестом војном 
молитвеном походу „Молитва за Домовину“ на Бобовцу.

ОБИЉЕЖЕН ПРАЗНИК СВИХ СВЕТИХ И ДУШНИ ДАН

КАТОЛИЧКО ДУШЕБРИЖНИШТВО

Поводом празника Свих светих и Душног дана, 
делегација Министарства одбране и Оружаних 
снага БиХ предвођена замјеником министра 
одбране Мијом Крешићем је 30. октобра у 
Мостару, положила вијенце и запалила свијеће 
за све погинуле, умрле и нестале браниоце 
Хрватског вијећа одбране и цивилне жртве 
Домовинског рата.

Поред замјеника министра одбране Мије Крешића, полагању 
вијенаца и паљењу свијећа присуствовали су замјеник 
начелника ЗШ ОС БиХ генерал-мајор Ивица Јеркић и 
припадници 1. пјешадијског (гардијског) пука.

Полагању вијенаца и паљењу свијећа, које је уприличено је 
код споменика браниоцима испред Хрватског дома Херцег 
Стјепана Косаче, присуствовали су и представници свих нивоа 
власти БиХ, Федерације БиХ и кантона, као и представници 
удружења проистеклих из Домовинског рата. Након тога, 
служена је миса задушница у Катедрали Марије Мајке Цркве.

У периоду од 28.10. до 2.11.2020. године, припадници 
Оружаних снага БиХ обиљежавају празнике Свих светих и 

Душног дана и на другим спомен обиљежјима у градовима и 
касарнама широм Босне и Херцеговине. 

Тако је делегација МО и ОС БиХ, предвођена замјеником 
министра Крешићем, у којој су били и помоћник министра 
одбране за међународну сарадњу Зоран Шајиновић и замјеник 
начелника ЗШ ОС БиХ за операције генерал-мајор Ивица Јеркић, 
28. октобра на гробљу Свети Јосип у Сарајеву, положила вијенце 
и упалила свијеће погинулим и несталим браниоцима ХВО-а.
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ВЈЕРСКИ ПРОГРАМ У ОКВИРУ 
МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
 „ОДБРАНА БиХ - ИГМАН 2020“
Упркос чињеници да су овогодишње 
активности у манифестацији „Одбрана БиХ 
- Игман 2020“ значајно редуковане због 
пандемије, Војно муфтијство, као носилац 
вјерског програма oве манифестације, 

планирало је и провело активности у 
истом садржају поштујући при томе све 
потребне мјере заштите од ширења 
вируса корана. 

ВОЈНО МУФТИЈСТВО

У сарадњи са Ријасетом Исламске 
заједнице у БиХ, као дио вјерске 
активности на Манифестацији, Војно 
муфтијство је и ове године организовало 
ифтар и пригодан програм на платоу 
Ратне џамије на Игману поводом Лејлету-
л-Бедра - Бедрија. 

Централни дио вјерског програма 
организован је 6. и 7. августа 2020. 
године, као и вјерски садржаји тих дана 
у и код Ратне џамије на Игману. Војни 
имами на челу са Војним муфтијом 
пружили су подршку приликом одавања 
војних почасти шехидима и погинулим 
браниоцима БиХ на мезарјима и спомен 
обиљежјима: Гркарица, Проскок, Велико 
Поље, Мразиште и Брезовача. 

У сарадњи са Православном и Католичком 
црквом у Сарајеву организован је и 
обред за погинуле браниоце Босне и 
Херцеговине, миса задушница и парастос. 

Централни мевлудски програм 
у Војном муфтијству

Програму су присутвовали запослени 
у Министарству одбране Босне и 
Херцеговине и припадници Оружаних 
снага Босне и Херцеговине на челу 
са начелником Заједничког штаба ОС 
БиХ генерал-пуковником Сенадом 
Машовићем.

Традиционалну мевлудску свечаност 
уљепшали су војни имами Абдулхади 
Хоши и Зејд Сврака, изводећи пригодне 
мевлудске одломке и илахије. Присутнима 
се, у својству предавача, обратио проф. 
Мустафа-еф. Спахић, подсјећајући на 
важност слијеђења Мухаммеда, а.с., као 
трајног и најбољег узора, посебно у ово 
вријеме пандемије када су угрожени 
животи многих људи и када се од свих 
тражи солидарност и емпатија. “Ислам 
се према Богу потврђује вјером у Њега, 

У месџиду касарне “7. муслиманске бригаде” у Зеници 29. октобра реализован је 
Централни мевлудски програм у Војном муфтијству.

а према људима моралом и добрим 
дјелима”, поручио је проф. Спахић.

Програм је употпуњен поруком војног 
муфтије Хадис-ефендије Пашалића да 

свако вријеме има своје изазове и да ми 
живимо своје на које ваља наћи праве 
одговоре, чувајући при томе темељне 
вриједности човјека онако како је то 
радио Мухамед, а.с.
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