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Свечаним постројавањем команди и једи-
ница Оружаних снага БиХ, у касарни 
„Рајловац“ у Сарајеву 01.12.2014. године, 
обиљежен је 1. децембар – Дан Оружаних 
снага БиХ и уједно девета годишњица од 
њеног формирања, рада и функционисања.
Свечаној церемонији су присуствовали високи 
званичници институција власти, представници 
извршне и законодавне власти у БиХ, 

У свом обраћању министар одбране БиХ Зекеријах Осмић је посебно истакао да 
су јединствене ОС БиХ изузетно значајан сегмент одбрамбено-безбједносне  
структуре у БиХ, нагласио њихово мјесто, улогу и значај у друштву, нарочито на 
плану пружања помоћи цивилним структурама у одговору на кризне и ванредне 
ситуације. „Наше опредјељење и наш стратешки циљ је да испунимо све услове да 
Босна и Херцеговина што прије постане пуноправни члан НАТО-а и Европске 
уније. Притом, наше оружане снаге достижу потребне способности и постижу 
напредак у свим областима одбрамбеног система. Поред пружања помоћи 
цивилним органима и становништу у природним несрећама, деминирању, 
медицинским евакуацијама, инжињеријским радовима, наше су обавезе и 
имплементација Партнерских циљева БиХ и испуњавање обавеза у оквиру НАТО 
процеса и процеса Партнерства за мир (PfP). Учешћем у мисијама УН и операцији 
подршке миру ISAF, Босна и Херцеговина је постала кредибилан партнер 
међународне заједнице у одржавању глобалног мира. Ми смо, међутим, свјесни и 
чињенице да одбрамбени систем БиХ очекују и бројни други задаци”, истакао је 
министар Осмић.

Начелник ЗШ ОС БиХ, генерал-пуковник Анто Јелеч, је посебно нагласио да су 
ОС БиХ у протеклом периоду постигле запажене и значајне резултате кроз 
извршење законом дефинисане мисије и задатака ОС БиХ, а нарочито на плану 
пружања помоћи цивилним органима власти и становништву у кризним и 
ванредним ситуацијама, посебно катастрофалним полавама које су ове године 
погодиле нашу земљу и цијели регион, хуманитарном деминирању територије БиХ, 
операцијама подршке миру и мировним мисијама УН, обуци команди и јединица, 
као и на плану достизања високих професионалних НАТО стандарда и унапређења 
интероперабилности и компатибилности ОС на путу ка НАТО-у.

На крају свечане церемоније, извршена је 
додјела награда и осталих стимулативних 
мјера заслужним припадницима ОС БиХ     

представници међународне заједнице и 
војно - дипломатског кора у БиХ и 
највиши представници Министарства 
одбране и Оружаних снага БиХ.
Пригодним говорима присутнима су се 
обратили министар одбране БиХ Зекеријах 
Осмић и начелник Заједничког штаба ОС 
БиХ генерал-пуковник Анто Јелеч.

за рад и постигнуте резултате у 2014. 
години из надлежности МО и ЗШ ОС 
БиХ и додјела признања за најуспјеш-
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није спортске екипе и појединце из састава команди и јединица 
ОС БиХ. Након завршетка свечане церемоније, за све госте и 
учеснике уприличена је демонстрација кратке показне вјежбе 
оперативних способности ОС БиХ.

Свечана академија

Свечаном академијом и пријемом за државне и међу-
народне званичнике, представнике дипломатског кора и 
највише дужноснике одбрамбених структура БиХ, у Дому 
ОС БиХ 01. децембра 2014. године, настављено је 
обиљежавање Дана Оружаних снага БиХ. Присутнима се 
на академији обратио домаћин свечаности, министар 
одбране БиХ Зекеријах Осмић који је, честитајући Дан ОС 
БиХ припадницима Оружаних снага и Министарства 
одбране БиХ, истакао да су „Оружане снаге Босне и 
Херцеговине у протеклом периоду, својим напорима, 
преданошћу и професионализмом показале и доказале да 
су незамјењив фактор и партнер грађанима и цивилним 
структурама у извођењу операција деминирања, извођењу 
инжињеријских радова, извођењу операција медицинског 
транспорта и свим ситуацијама у којима цивилне 
структуре нису могле адекватно реаговати на природне и 
друге несреће.”
„Први децембар је посебан датум не само за Оружане 
снаге и Министарство одбране БиХ, него и за државу 
Босну и Херцеговину”. За период од девет година 
формирања Оружаних снага БиХ, министар Осмић је 
рекао:„То вријеме које ће историја памтити да смо били 
учесници и усуђујем се рећи, предводници у процесима 
који су нашу земљу несумњиво и незаустављиво водили 
на путу евроатлантских интеграција и у којима су 
Министарство одбране и Оружане снаге БиХ проналазили 
рјешења, а не изговоре.”
Говорећи о Оружаним снагама БиХ, министар Осмић је 
подсјетио:„Оружане снаге БиХ дају примјер и 
инспирацију људима да истовремено служе својој 
земљи и своме народу, пружајући наду свим нашим 
грађанима да је пут у евроатлантске интеграције могућ и 
остварив и да Босна и Херцеговина може бити модерна 
и успјешна земља, која прихвата европске и свјетске 
стандарде. У будуће изазове припадници ОС БиХ улазе, 
са новом енергијом, новом снагом и капацитетима, јер 
знамо да смо на добром путу. Иако су наше Оружане 
снаге младе, ми имамо искуства, снаге и капацитет и 

гарантујем да ће зрело и мудро прихватати изазове који 
се буду наметали. Због тога су Оружане снаге потребне 
Босни и Херцеговини и њеним грађанима и зато ће оне 
постојати и бити све ефикасније и функционалније”, 
истакао је министар Осмић. 
Пригодан музичко-умјетнички програм приредили су 
Војни оркестар Оружаних снага БиХ и студенти Музичке 
академије из Сарајева и Академије умјетности 
Универзитета из Бања Луке. 
Ауторима најбољих ликовних и литерарних радова на 
тему „Помоћ Оружаних снага БиХ током поплава“, са 
подручја општина Добој, Орашје и Зеница додијељене су 
пригодне награде.

Свечаној академији су, између осталих, присуствовали 
и парламентарни војни повјереник Бошко Шиљеговић, 
замјеници министра одбране Марина Пендеш и Живко 
Марјанац, начелник Заједничког штаба ОС БиХ 
генерал-пуковник Анто Јелеч, отправник послова 
Амбасаде САД у БиХ Николас Хил (Nicholas Hill), 
командант ЕУФОР-а генерал-мајор Дитер Хајдекер 
(Dieter Heidecker), командант НАТО штаба у Сарајеву 
бригадни генерал Кристофер Пети (Christopher Petty), 
као и други највиши бивши и садашњи дужносници и 
представници Министарства одбране и Оружаних 
снага БиХ.
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Обиљежавање Дана Оружаних снага 

у војно-дипломатским представништвима у иностранству

АКТУЕЛНОСТИ

   Брисел 

У  сједишту  НАТО-а  у  Бриселу 
26.11.2014. године, уприличен је 
свечани пријем поводом Дана ОС БиХ, 
чији је домаћин био шеф Војног дијела 
Мисије БиХ при НАТО бригадир 
Алија Кожљак, заједно са отправником 
послова Мисије БиХ при НАТО 
Алмиром Хасечићем. 
У својству почасне гошће, свечаном 
пријему је присуствовала замјеница 
министра одбране БиХ за политику и 
планове Марина Пендеш. Овај догађај 
је пропраћен са великом пажњом у 
сједишту НАТО-а, што потврђује 
изузетно  велики  број  високих 
званичника НАТО-а, амбасадора, 
војних представника држава чланица 
НАТО-а и партнерских земаља те 

представника дипломатског кора, који 
су присуствовали овом пријему. Својим 
присуством догађај су увеличали и 
Амбасадорица БиХ у Белгији, те 
представници Мисије БиХ при ЕУ.
У свом уводном обраћању, бригадир 
Кожљак  је  истакао  најзначајнија 
достигнућа и успјехе, које су ОС БиХ 
оствариле у протеклом периоду, са 
посебним нагласком на висок степен 
професионалности њених припадника и 
спремности да одговоре свим поста-
вљеним  задацима,  дефинисаним 
Законом о одбрани БиХ, што је у 
потпуности потврђено у претходним 
годинама.
Присутнима се обратила замјеница 
министра одбране, госпођа Пендеш, 
упознавајући их са прогресом који је 
начињен  у  области  одбране  са 

нагласком  на  наша  настојања  и 
активности у правцу евроатлантског 
интегрисања БиХ. Овом приликом, 
замјеница Пендеш посебну је пажњу 
посветила успјешном учешћу при-
падника  ОС  БиХ  у  операцијама 
подршке миру, те доприносу ОС БиХ 
током реаговања на поплаве, које су 
погодиле Босну и Херцеговине.

                           Пријем поводом 1. децембра - Дана 
ОС БиХ, одржан је 03.12.2014. године 
у загребачком хотелу “Sheraton“. 
Домаћини пријема су били амбасадор 
БиХ у Републици Хрватској, Њ.Е. 
Азра Калајџисалиховић и војни аташе 
БиХ у Републици Хрватској бригадир 
Никола Зекић.
Пријему су, такође, присуствовали 
директор Центра за безбједносну 
сарадњу (RACVIAC), Њ.Е. Бранимир 
Мандић, војни представник БиХ у 
RACVIAC-у пуковник Јосип Млакић, 
сви чланови Амбасаде и Конзулата 
БиХ у Републици Хрватској, те 
припадници Оружаних снага БиХ, 
који су на школовању на Хрватском 
војном училишту “Петар Зрински“. 
Пријему се одазвао велики број 

званица из политичког, дипломатског, 
војног и јавног живота. 
Амбасадорица БиХ у Републици 
Хрватској, Њ.Е. Азра Калајжиса-
лиховић, обраћајући се присутнима и 
честитајући Дан Оружаних снага 
припадницима ОС БиХ, истакла је    
да у вријеме поплава у Босни и 
Херцеговини припадници Оружаних 
снага Босне и Херцеговине нису 
штедјели труда и ризиковали су своје 
животе да спасе људе и имовину. 
Вјештина  и  храброст,  коју  су 
припадници ОС БиХ показали за 
вријеме поплава, много говоре о 
њиховој посвећности земљи и њеним 
грађанима.
Обраћајући се присутнима, војни 
аташе БиХ у Републици Хрватској, 
бригадир Никола Зекић, истакао је 
активности Оружаних снага БиХ у 

2014. години те нагласио да су у свим 
овим активностима Оружане снаге 
БиХ показале своју ефикасност, снагу 
и функционалност. Посебно је истакао 
нарочиту сарадњу са Министарством 
одбране  и  Оружаним  снагама 
Републике Хрватске, што доказује 
интензивнија сарадња оружаних снага 
двију земаља у обуци и едукацији те у 
заједничком учешћу у мировним 
мисијама.

Загреб

Вашингтон

Поводом 1. децембра - Дана ОС БиХ,    
у  просторијама  Aмбасаде  БиХ  у 
Вашингтону 08. децембра 2014. године, 
уприличен је свечани пријем, чији су 
домаћини били амбасадорица Босне и 
Херцеговине у САД, Њ.Е. Јадранка 
Негодић, и војни аташе Босне и 
Херцеговине у САД, бригадир Даворин 
Вучић. Пријему који је уприличен за 
више стотина званица присуствовали су 

представници дипломатског кора,   
међу којима су били амбасадори и 
представници амбасада великог  броја 
земаља акредитованих у Сједнињеним 
Америчким Државама (САД), као и 
велика већина војно-дипломатских 
представника земаља акредитованих у 
Вашингтону. 
Пријему је био присутан и велики    
број  представника  Националног 
министарства одбране и Оружаних 
снага САД-а, међу којима посебно 

треба истаћи др Евелин Фаркаш, 
замјеницу помоћника министра одбране 
САД за Русију, Украјину и Евроазију    
и генерал-мајора Брајана Нила, гене-
рала Марка Велша III, команданта 
Ваздушних снага САД-а, те велики број 
генерала и високих официра, као           
и представнике одбрамбене, војне, 
ваздушне и морнаричке Канцеларије за 
сарадњу са страним војним аташеима. 
Након интонирања химни БиХ и САД-
а, бројне званице су својим обраћањима 
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поздравили Њ.Е. Јадранка Негодић, 
бригадир Даворин Вучић, те замјеница 
помоћника министра одбране САД-а 
Евелин Фаркаш. Бригадир Даворин 
Вучић је у свом обраћању указао на 
историју настанка ОС БиХ те  истакао 
најзначајније успјехе које су имале у 
досадашњем раду. Бригадир Вучић је 
посебно истакао добијено признање 
нашем Центру за обуку за операције 
подршке миру (PSOTC), као првом 
центру у Европи и као таквом, другом 

центру у свијету који има пуни капа-
цитет за обучавање. 
Овај податак је изазвао велико интере-
совање и наишао на одобравање свих 
присутних. Др Евелин Фаркаш је у 
свом обраћању посебно нагласила 
добро извршење мисије ОС БиХ у 
мировним операцијама, зажељела наш 
бржи пут ка НАТО-у, охрабривши нас у 
нашим настојањима те свакако истакла 
да ћемо имати подршку САД-а. 

Беч

У просторијама дворца Хофбург, у 

Бечу 09. децембра 2014. године, 

одржан је пријем поводом Дана 

Оружаних снага БиХ, којем је 

присуствовао и министар одбране 

БиХ Зекеријах Осмић.
У улози домаћина, поред бригадира 

Слободана Танасиловића, војног 

аташеа БиХ у Републици Аустрији, 

уједно и војног савјетника при Мисији 

БиХ при ОЕБС-у, били су и Њ.Е. 

Тања Милашиновић-Мартиновић, 

амбасадорица Босне и Херцеговине у 

Аустрији и Њ.Е. Томислав Леко, 

амбасадор БиХ при ОЕБС-у. Посебан 

значај пријему својим присуством је дао 

министар одбране БиХ Зекеријах 

Осмић, који је био у улози почасног 

домаћина. Пријему се одазвао велики 

број припадника војно дипломатског 

кора, војних савјетника при ОЕБС-у, 

представника Министарства одбране и 

спорта и Оружаних снага Р. Аустрије, на 

челу са генералом Бернхардом Бајром, 

замјеником начелника Генералштаба 

Војске  Аустрије  те  велики број 

представника дипломатског кора. 
Након дочака гостију, пријем је 

отпочео интонирањем државних 

химни БиХ и Р. Аустрије, након чега 

су се присутнима обратили Њ.Е. Тања 

Милашиновић-Мартиновић и Њ.Е. 

Томислав Леко.
Присутнима се обратио и министар 

Зекеријах Осмић, истичући значај 

формирања Оружаних снага БиХ, као 

симбола трансформације БиХ из 

постконфликтне фазе у фазу интегра-

ције у евроатлантске интеграције. 
Минситар Осмић је нагласио најзна-

чајније резултате које су ОС БиХ 

постигле у протеклом периоду, 

укључујући испуњења задатака у 

оквиру програма „Партнерство за 

мир”, активно учешће МО и ОС БиХ 

у регионалним иницијативама и 

мисијама УН-а, те истакао нашу 

одлучност у рјешавању проблема 

вишкова наоружања, муниције и 

минско-екслозивних средстава. 
Као посебан значај и улогу ОС БиХ, 

министар Осмић је истакао анга-

жовање припадника и ресурса ОС 

БиХ током поплава, које су задесиле 

БиХ и регион те искористио прилику 

да се захвали свима који су помогли у 

критичним теренуцима.

Авганистан

   Девета годишњица Оружаних снага 

БиХ, 1. децембра 2014. године, свечано 

је обиљежена и међу припадницима 11. 

контингента штабних официра у 

оквиру Мисије ISAF у Авганистану, 

гдје наши официри извршавају своје 

мисијске задатке у оквиру Команде за 

обуку, помоћ и савјетовање Сјевер 

(Train, Assist and Advise Command – 

TAAC North), некада Регионална 

команда  Сјевер  (RCN).  Генерал 

Оружаних снага С.Р. Њемачке Хералд 

Гант је својим присуством увеличао 

значај овог важног датума за Оружане 

снаге БиХ и саму државу Босну и 

Херцеговину, под чијом командом 

дјелују наши припадници. 
Генерал Гант је овом приликом изразио 

своје задовољство доприносом који 

наши припадници дају у операцијама 

подршке миру, гдје са осталим партнер-

ским земљама учествују у колективној 

и кооперативној безбједности на међу-

народном плану.
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АКТУЕЛНОСТИ

На церемонији обиљежавања 9. 

годишњице ОС БиХ присуствовали 

су и замјеник команданта Команде   

за обуку, помоћ и савјетовање Сјевер, 

бригадир Америчких оружаних   

снага Паул Сарат, најодговорније 

старјешине осталих 16 земаља, 

учесница у мисији ISAF у саставу ове 

команде, као и други гости и званице 

из састава ове команде.

Девета годишњица ОС БиХ обиљежена у локалним 

заједницама и јединицама Оружаних снага БиХ

Након недавних поплава у којима је исказан висок степен професионалности и обучености ОС БиХ у помоћи 
цивилним структурама, Оружане снаге БиХ су имале прилику да цивилном становништву покажу оперативне 
способности Оружаних снага Босне и Херцеговине, кроз презентације наоружања и војне опреме, као и војних 
вјештина припадника Оружаних снага БиХ. 
Тако су у периоду од 03.11. до 01.12.2014. године у оквиру обиљежавања Дана ОС БиХ, презентовали оперативне 
способности ОС БиХ, кроз организацију Дана отворених врата и тактичко-техничких зборова, гдје су припадници 
ОС БиХ презентовали опрему и наоружање. Припадници Батаљона војне полиције су приказали борилачке 
вјештине,  док су припадници Почасне јединице и Војног оркестра демонстрирали неке од стројевих радњи и 
музичке нумере. Такође, Тим за неексплодирана убојна средства (НУС) је, користећи роботе, приказао уништавањe 
експлозивних направа, а деминерски тимови употребу паса у откривању минско-експлозивних средстава.
Поред војних активности, реализован је низ спортских такмичења, заједничких концерата музичке академије из 
Сарајева, Бања Луке и Војног оркестра ОС БиХ, у општинама Орашје, Шамац, Сански Мост, Брчко, Бијељина, 
Жепче, Маглај и Добој.

Шамац, 06. новембар 2014. године

Орашје, 05. новембар 2014. године Сански Мост, 11. новембар 2014. године
Брчко, 12. новембар 2014. године

Бијељина, 12. и 13. новембар 2014. године

Жепче, 18. новембар 2014. године

Добој, 19. новембар 2014. године

Маглај, 20. новембар 2014. године

6



У мјесецу новембру Оружане снаге Босне и Херцеговине су отвориле врата 
свим грађанима наше земље. Ученици, просвјетни радници и одрасли,   
заједно са припадницима ОС БиХ, допринијели су увеличавању свечаног  
амбијента поводом девете годишњице наше војске. 

АКТУЕЛНОСТИ

Пале, 13. новембар 2014. године Чапљина, 19. новембар 2014.године Дервента, 19. новембар 2014. године

Рајловац, 26. новембар 2014. године

Устиколина, 27. и 28. новембар 2014. године

Билећа, 28. новембар 2014. године

Дубраве,  01. децембар 2014. године

Мањача, 26. новембар 2014. године

Травник, 20. новембар 2014. године

Ливно 27. новембар 2014. године
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АКТУЕЛНОСТИ

Ревијални турнир у малом ногомету  у 

 поводу 01. децембра 

У организацији Оружаних снага БиХ, у складу са Планом 
обиљежавања 1. децембра Дана ОС БиХ, у спортској дворани 
„Рамиз Салчин“ у Сарајеву, одржан је ревијални турнир у 
малом фудбалу. На ревијалном турниру учествовало је осам 
екипа, од чега пет екипа из састава ОС БиХ те екипе Државне 
граничне службе (ДГС), Државне агенције за истраге и 
заштиту (SIPA) и МУП-а  Кантона Сарајево.
Церемонија отварања такмичења услиједила је након 
жријебања, а постројеним екипама обратио се начелник 
Одјељења за физичку активност и спорт у ЗШ ОС БиХ, 
бригадир Амер Дураковић, који је свим такмичарима пожелио 
добродошлицу, угодан боравак, добро дружење те фер и 
коректну игру. Одигравањем прве утакмице између екипа 

МУП-а Кантона Сарајево и SIPA-е почело је такмичење на 
којем је укупно одиграно осам утакмица.
Побједник овогодишњег ревијалног турнира у малом фудбалу 
је малоногометна репрезентација ОС БиХ, која је у финалној 
утакмици поразила екипу МУП-а Кантона Сарајево, 
резултатом 7:1. Треће мјесто освојила је екипа Оперативне 
команде ОС БиХ, док је екипа МО и ЗШ ОС БиХ освојила 
четврто мјесто. Најбољи стријелац такмичења је војник Борис 
Варешковић из екипе малоногометне репрезентације ОС БиХ, 
за најбољег играча турнира проглашен је Един Велагић из 
екипе МУП-а Кантона, а за најбољег голмана, пуковник 
Жељко Радовић из екипе малоногометне репрезентације ОС 
БиХ.

НАТО с амит у  В елсу: „Платформа и нтероперабилности о твара  

нове м огућности и  ф орме с арадње Б иХ и  Н АТО“

Представници Министарства одбране и Оружаних снага 
БиХ, предвођени министром одбране Зекеријахом 
Осмићем, учествoвали су од 03. до 05. септембра 2014. 
године на НАТО самиту одржаном у Велсу. 
Самит је формално отворен састанком држава чланица и 
партнерских земаља, међу којима је и БиХ, а на тему 
питања Авганистана и будућности ISAF мисије (енг. 

којима је и Босна и Херцеговина, те дале свој допринос 
осигуравању мира и већем нивоу безбједности. У оквиру 
НАТО самита одржан је састанак министара одбране у 
формату 28 чланица НАТО-а и 24 државе, које су партнери 
савеза. 
На састанку, испред делегације Босне и Херцеговине, 
службено се обратио министар Зекеријах  Осмић.

International Security Assistance Force). 
Ово је први састанак у оквиру Платформе интеро-
перабилности гдје су учествовале не само чланице 
НАТО-а, него и земље партнери.
Састанак је био посвећен разматрању будућности 
дјеловања НАТО-а у Авганистану, обзиром да се 
војни дио мисије завршава 2014. године. Закључак 
састанка била је потреба за изналажењем начина 
за подршку Влади Авганистана у годинама које 
долазе, притом одржавајући напредак који је 
постигнут и спречавајући да поновно постану 
уточиште за тероризам. Генерални секретар 
НАТО-а је искористио ову прилику да се захвали 
свим државама партнерима које су учествовале у 
мисијама подршке миру у Авганистану, међу 

Пехаре и дипломе за три првопла-
сиране екипе, најбољег играча, 
стријелца и голмана, уручио је 
замјеник команданта Оперативне 
команде ОС БиХ за операције, 
бригадир Мирсад Ахмић, чиме је 
ревијални турнир у малом фудбалу 
завршен.
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Министар Осмић је земље савезнике упознао са нашим плановима везаним за 
будући развој ОС БиХ и повећање оперативних способности за извођење 
мисија и задатака, како у земљи за вријеме природних непогода, процеса 
деминирања и сл. тако и у међународним операцијама подршке миру.
У склопу тематске расправе о Платформи за инетероперабилност партнера са 
НАТО савезом министар Осмић је нагласио обострану корист нашег учешћа у 
НАТО вођеним мисијама, вјежбама и операцијама, првенствено у контексту 
изградње интероперабилности. 
„Вјерујемо да ће Платформа интероперабилности отворити нове могућности 
и форме сарадње Босне и Херцеговине и НАТО-а и надамо се да ће, у контексту 
проширења НАТО и наших аспирација, ово битно помоћи у достизању 
стандарда потребних за пријем у чланство НАТО“, рекао је Осмић. „
Имајући у виду да су ресурси ОС БиХ ограничени, министар Осмић је изразио 
очекивања за подршку савезника у адекватнијем опремању Оружаних снага 
БиХ, како бисмо били боље препознати као потенцијални оперативни 
партнери НАТО-а за будуће операције. 

Процес рјешавања вишкова наоружања и МиМЕС-а

Ради убрзања и унапређења процеса уништавања вишкова 
наоружања, муниције и минско-експлозивних средстава 
(НМиМЕС) у складиштима ОС БиХ, те у циљу потпуне 
успоставе међународних стандарда у управљању склади-
штима наоружања, муниције и МЕС-а, у прошлој години 
покренуто је неколико иницијатива и пројеката од којих 
издвајамо пројекат EXPLODE који је промовисан и отпочео 
са реализацијом 27.06.2013. године, те пројекат SECUP који 
је почео са реализацијом 09.10.2013. године. 
Такође је урађен план 100% пописа свих вишкова у 
складиштима ОС БиХ који је отпочео 22.07.2013. године, а 
његов завршетак је планиран за крај 2015. године.

Формирањем Стратешког комитета за наоружање, муницију 
и минско-експлозивна средства и покретањем пројеката 
EXPLODE и SECUP у овој години постигнути су важни 
помаци у процесу рјешавања вишкова наоружања и 
муниције.
Стратешки комитет којим предсједава министар обране БиХ 
Зекеријах Осмић и у чијем саставу дјелују замјеници 
министра, генерали Оружаних снага БиХ те пријатељи и 
партнери из међународне заједнице дали су један нови 
импулс овом изузетно тешком, изазовном и захтјевном 
процесу рјешавања вишкова наоружања и муниције.

Седмо засједање Стратешког комитета за наоружање, муницију и минско- експлозивна средства (МиМЕС) одржано је на 

локацији касарне „Адил Бешић“ у Бихаћу 07.11.2014. године, а у циљу ефикаснијег, бржег и транспарентнијег рјешавања 

питања вишкова наоружања, муниције и минско-експлозивних средстава (НМиМЕС).
На засједању Стратешког комитета извршена је анализа рада, констатовано је да су постигнуити веома значајни 

резултати, те је закључено да је потребно континуирано радити на реализацији Плана решавања вишкова наоружања и 

МиМЕС-а. 
Осмо засједање Стратешког комитета за наоружање, муницију и минско-експлозивна средства (НМиМЕС) одржано је у 

згради Уједињених нација у Босни и Херцеговини 03.12.2014. године, у Сарајеву.
На састанку је извршена анализа рада те се разговарало о резултатима уништавања средстава као и плановима за 

наредни период. Закључено је да ће се у наредном периоду настојати повећати динамика рјешавања вишкова у 

оквиру војних капацитета и да ће се до краја 2015. године окончати процес 100 % инспекције НМиМЕС, као и да ће се 

осигурати процес одрживог управљања локацијама за складиштење вишкова.

Циљ рада Стратешког комитета за наоружање и муницију је јачати безбједносно окружење у Босни и 
Херцеговини и шире.

АКТУЕЛНОСТИ

9



У сарадњи са цивилним факултетима и 
ЕУФОР-ом, радили смо на додатном 
образовању и цертификовању наших 
припадника који рукују са НМиМЕС-ом, 
а у оквиру нашег образовног система, 
односно у склопу Команде обуке и 
доктрине још у мају ове године смо 
формирали секцију за обуку из домена 
чувања,  складишења и одржавања 
МиМЕС-а. 
На  овај  начин,  односно  властитим 
образовањем желимо повећати број 
инспектора те  тако убрзати процес 
инспекција којима ћемо утврдити стање 
исправности и употребљивости МиМЕС-а. 
Тренутно имамо 21 цертификованог инспектора и процес 
обучавања се наставља. У овој години, инспекцијски преглед 
наоружања и МиМЕС-а је достигао задовољавајући ниво. Тако 
је на локацији складишта „Грабеж“ извршена прва 100% 
инспекција, а кроз квантативну и квалитативну контролу 
укупно је инспектовано 1.182 тоне МиМЕС-а, од чега је 29% 
нестабилно које је већ уништено. Са инспекцијом преосталих 
локација ће се одлучно наставити, тако да ће 2015. година бити 
посебно посвећена процесу решавања вишкова наоружања и 
МиМЕС-а. У протеклом периоду начињен је значајни 
напредак у процесу рјешавања вишкова свих типова 
неперспективног  наоружања,  муниције  и  минско-
експлозивних средстава у складиштима Оружаних снага БиХ. 
Тако је у овој години укупно уништено око 1.000 тона мина и 
минско-експлозивних средстава, што говори да се План 
рјешавања вишкова наоружања и МиМЕС-а реализује на 
задовољавајућем нивоу. Захваљујући имплементацији 
пројекта EXPLODE, кроз инфраструктурна улагања на 
локацији „Тром“ Добој, повећан је проценат рјешавања 
вишкова наоружања и МиМЕС-а. У августу је уништено 118 
тона, у септембру 135 тона, а у октобру 117 тона, што показује 
да се мјесечно уништи 100-150 тона, чиме је достигнут раније 
зацртани циљ. 
План уништења преосталог  вишка неперспективног 

наоружања, муниције и минско-експлозивних средстава у 

складиштима Оружаних снага БиХ, треба да се реализује у 

потпуности кроз наставак активности до 2020. године, а 

тренутно имамо 16.000 тона вишка МиМЕС-а и 40.000 комада 

наоружања.
Помоћ у процесу уништавања вишкова наоружања, муниције 
и минско-експлозивних средстава у складиштима ОС БиХ 
пружају нам међународни партнери: ЕУ, Развојни програм 
Уједнињних нација (UNDP), ОЕБС, те амбасаде и владе САД-
а, Швајцарске, Аустрије, Шведске, Норвешке  и других 
земаља, на чему смо им изузетно захвални.
Упоредо са наведеним активностима, у сарадњи са ОЕБС-ом у 
БиХ, кроз имплементацију пројекта SECUP, радимо и на 
повећању степена безбједности у нашим складиштима 
НМиМЕС-а. Очекујемо да ће до половине 2016. године све 
перспективне локације бити опремљене савременим 
технологијама за надгледање, односно противпровалним 
системима, системима мјерења влажности и температуре те 
независним изворима електрчне енергије. 

Пројекат су финансијски подржале владе Швајцарске, 

Норвешке, Њемачке, Турске, Данске, Републике Чешке и 

Лихтенштајна, а реализује се заједно са Министарством 

одбране БиХ. У овај пројекат су укључена четири складишта 

оружја и муниције ОС БиХ, и то складишта наоружања: 

„Теуфик Буза-Туфо“ (Високo) и „Рабић“ (Дервента), те 

складишта муниције „Крупа“ (Хаџићи) и „Кула“ (Мркоњић 

Град). 
Сва складишта је обишао еxпертни тим ОЕБС-а те је донесена 

Одлука о подизању нивоа безбједности на овим локацијама 

гдје се складишти муниција и наоружање ОС БиХ, а до сада 

урађени и конкретни радови.

У складишту наоружања „Теуфик Буза-Туфо“ (Високо), 
замијењене су двије улазне капије и постављена  вањска 
ограда у дужини од 444 метра и 194 метра ограде око објекта 

магацина за складиштење лаког наоружања. Кроз другу фазу 
радова усаглашен је  концепт IDS/CCTV, расписан тендер за 
пројектну документацију и изабрана фирма за израду 
пројектне документације. У складишту наоружања „Рабић“ 
(Дервента), замијењене су двије  улазне капије иза којих су 
постављене зауставне баријере те је постављена ограда око 
објекта магацина за наоружање у дужини 141 метар. У 
септембру је започета  санација објеката за смјештај страже и 
административне зграде. У складишту муниције „Крупа“ 
(Хаџићи), постављене су три капије (улаз на локацију, улаз у 
„Х“ зону и на излазу са локације),  постављена  је заштитна 
баријера иза главне улазне капије, замијењено 162 метра 
ограде те испоручено укупно 558 знакова упозорења за све 
четири локације. У септембру мјесецу започета је прва фаза 

АКТУЕЛНОСТИ
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радова на санацији четири типска објекта М40 у којима се 
складишти муниција ОС БиХ. У санацију је укључена и 
санација крова, изолације, вањске фасаде, водовода и 
канализације. У складишту муниције „Кула“ (Мркоњић Град), 
замјиењене су четири  капије (главни улаз на локацију, улаз у 
техничку зону Кула 1, те двије споредне капије у зони Кула 1), 
постављена безбједносна баријера иза нове капије на путу 
према техничкој зони и постављено 78 метара вањске ограде.

У септембру је, такође, започета санација објеката типа У20 за 
смјештај муниције. Поред горе наведених активности при крају 
је и пројектно рјешење за инсталирање електронског система 
безбједности на ове четири локације, гдје се складишти оружје 
и муниција ОС БиХ. У електронски систем безбједности је 
укључен CCTV, детектори покрета, противпожарни системи, 
електронске браве на магацинима те комплетно управљање 
како са локације тако и из Команде логистике ОС БиХ.

Сусрет министара одбране БиХ и Р.Турске

Министар одбране БиХ Зекеријах Осмић, боравио је од 28. 
до 30.10.2014. године, у радној посјети Републици Турској, 
гдје се састао са министром одбране Републике Турске 
Исметом Јилмазом (Ismet Yilmaz).
На састанку се разговарало о билатералној одбрамбеној 
сарадњи двају министарстава, евроатлантским инте-
грацијама, регионалној сарадњи и могућностима за 

унапређење билатералне сарадње.
Министар Осмић је током састанка исказао захвалност 
Републици  Турској  за  помоћ  и  подршку  коју 
Министарство одбране и Оружане снаге Р. Турске 
пружају Босни и Херцеговини у области одбране, 
посебно у области едукације, школовања и усавршавања 
стручних кадрова за потребе институција одбране.
Министар одбране Р. Турске  је изразио спремност за 
наставак пружања помоћи у областима и сегментима за 
које Министарство одбране и Оружане снаге БиХ искажу 
интерес и изразио подршку Р. Турске за достизање   
НАТО стандарда и за што брже прикључење Босне и 
Херцеговине ка чланству у НАТО и ЕУ.
Такође, министар Јилмаз је исказао похвале за успјешну 
регионалну сарадњу у области одбране која доприноси 
укупној безбједносној ституацији у региону и дао 
подршку Министарству одбране и Оружаним снагама 
БиХ за наставак ових активности.

Замјеница министра одбране БиХ за политику и планове 
Марина Пендеш истакла је, 20.10.2014. године, на 
Регионалном састанку о повећању учешћа држава Западног 
Балкана у УН-овим операцијама одржања мира у Београду, 
да је „наш став у вези судјеловања у мировним операцијама 
да задржимо досадашњу разину ангажираности у НАТО 
вођеним операцијама, те истражимо могућности повећања 
судјеловања у операцијама одржања мира Уједињених 
народа.“
На састанку су учествовали високи представници УН-а у 
области мировних операција, високи званичници земаља 
региона, ЕУ, ОЕБС-а и НАТО-а, а на округлом столу 
излагање је имао и министар спољних послова Републике 
Србије Ивица Дачић.
Замјеница министра Марина Пендеш се учесницима 
састанка обратила пригодним обраћањем у којем је 
нагласила да је „судјеловање у мировним операцијама Босни 
и Херцеговини знатно допринијело нјеном међународном 
афир-мирању, чиме је постала активан субјект у креирању 
међународне  сигурности“. Говорећи  о  мировним 

операцијама замјеница министра Марина Пендеш је 
нагласила да су „мировне операције генерално одиграле 
врло важну улогу у процесу сигурносне и обрамбене 
реформе повећавајући видљивост Босне и Херцеговине у 
важном сегменту регионалних и међународних односа.“ 
Замјеница Пендеш је скуп упознала са планом наставка 
нашег ангажмана у Авганистану након 2014. године, која се 
односи на учешће у мисији „Одлучна подршка“.
Осим наведеног, ОС БиХ имају припаднике у УН 

„Опредијељени смо за регионалне иницијативе као добар оквир за 
остваривање циљева у подручју мировних операција“
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мисијама, пет у Републици Конго и два у Републици Мали. 
Замјеница Пендеш је понудила и подршку Министарства 
одбране и Оружаних снага БиХ, нагласивши: „Ми ћемо 
наставити пружати друге облике потпоре као што су: 
капацитети Центра за обуку за операције подршке миру, 
Центра за деминирање ОС БиХ те судјеловање у 
пројектима за изградњу регионалних капацитета, као што 
су Балканске медицинске снаге. Центар за обуку за 
операције подршке миру је признат и од Уједињених 
народа и регионално, као институција за обуку и у току 
задње деценије, је био одлична платформа за регионалну 
сурадњу, што је укључило ангажирање сталног особља из 
држава региона, размјену инструкора између регионалних 

центара за обуку, те обуку више од 260 студената. 
Дозволите ми да нагласим да је Центар водећа институција 
у регији по питању обуке, произашле из Резолуција Вијећа 
сигурности 1325 која се односи на родну равноправност и 
1829 која се односи на превенцију сексуалног насиља у 
конфликту.“
Овај састанак био је прилика за високе представнике влада 
земаља Западног Балкана и око 20 других земаља чланица, 
као и организација ЕУ, ОЕБС-a и НАТО-a, те лидерa 
мировних мисија УН-а, да размотре тренутно стање 
мировних операција у свијету и евентуално веће учешће 
земаља Западног Балкана у мировним УН мисијама.

Министар одбране БиХ Зекеријах Осмић учествовао на 
Свеобухватном састанку министара одбране земаља чланица 

 А5 и  SEDM, Будва, Црна Гора

Министрар одбране БиХ Зекеријах Осмић предводио је 

делегацију МО и ОС БиХ на Свеобухватном састанку 

министара одбране земаља чланица Америчко – јадранске 

повеље (А5) и Процеса сарадње министара одбране земаља 

Југоисточне Европе (енг. South - Easern Europe Defence 

Ministerial, SEDM), који су се одржавали у периоду од 14. до 

17.10.2014. године у Црној Гори, тачније у Будви.
Овај састанак у формату земаља чланица Америчко – 

јадранске повеље А5 и SEDM представљао је наставак и 

потицај сарадње на релевантним регионалним питањима 

одбране и безбједности.
На састанку политичких директора земаља Западног 

Балкана истакнуто је да сарадња у региону у области 

одбране представља суштинску потребу сваке поједи-      

начне државе не само у циљу смањења или потпуног 

елиминисања ризика од оружаних сукоба, већ и у          

циљу заједничког дјеловања у односу на пријетње и изазове 

који су карактеристични за савремени свијет као што          

су тероризам, организовани криминал, природне и 

вјештачке/технолошке катастрофе, енергетска нестабилност 

и  сајбер тероризам. 
Током састанка министара одбране земаља Америчко-

јадранске повеље (А-5), који се одржао 15.10.2014. године, 

учесницима се обратио министар одбране БиХ Зекеријах 

Осмић. 
Министар Осмић је у обраћању истакао да А-5, и у 

будућности, државама региона користи као полуга за 

потпуно интегрисање у евроатлантски систем одбране и 

безбједности. „Кроз заједничку предупутну обуку, ангажман 

у операцијама подршке миру те усаглашену припрему 

одговора на природне катастрофе одговорићемо задацима и 

очекивањима платформе интероперабилности, успоста-

вљене на посљедњем НАТО самиту“, нагласио је министар 

Осмић.
У оквиру министарског састанка у оквиру SEDM-а, 

одржаног 16.10.2014. године, Министар је нагласио 

круцијални значај SEDM иницијативе за развој јединствене 

сарадње у региону и у том смислу охрабрио све земље 

чланице да допринесу са идејама, како иницијативу учинити 

ефективнијом и како је што успјешније адаптирати 

садашњем геостратешком контексту.
Министар је уједно истакао да ће Босна и Херцеговина 

наставити са учешћем у заједничким пројектима и 

подршком SEDM иницијативи у оквиру заједничких 
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активности, све у циљу унапређења сарадње у области 

безбједности, боље војне сарадње као и учешћа у 

механизмима управљања кризама.
У оквиру састанака, потписана је заједничка изјава 

министара Америчко-јадранске повеље у којој су сви 

учесници изразили снажну подршку политици отворених 

врата, опредијелили се за наставак учешћа у савезничким 

операцијама и мисијама, унапређењу регионалне сарадње на 

подручју управљања катастрофама, те наставаку рада на 

пројектима у духу концепта „Паметне одбране“. Учесници 

су се уједно усагласили да су предузети значајни кораци за 

наставак SEDM иницијативе, посебно кроз усвајање 

заједничког буџета и годишњег плана за Бригаду 

Југоисточне Европе (SEEBRIG) за 2015. годину.  

Министарство одбране БиХ, у сара-
дњи са Амбасадом САД-а у БиХ, 
реализовало је церемонију додјеле 
цертификата „Потпуна оспособљеност 
за извођење обуке“ (Full Training 
Capability – FTC) у Центру за обуку за 
операције подршке миру ОС БиХ 
(PSOTC) 25.09.2014. године, у Кампу 
Бутмир.
PSOTC је први обучни центар у 
Европи који је добио овај цертификат, 
чиме је још једном доказана изврсност 
и професионалност, те регионална 
препознатљивост овог центра. 
Церемонији додјеле цертификата 
„Потпуне  обучне  способности“ 
присуствовали су замјеница министра 
одбране БиХ за политике и планове 
Марина Пендеш, замјеник начелника 
Заједничког штаба за операције 
генерал-мајор Мирко Тепшић, коман-
дант PSOTC-а бригадир Јасмин Чајић, 
отправник послова Амбасаде САД-а у 
БиХ Николас М. Хил (Nicholas M. 
Hill), војни аташе САД-а у БиХ 
бригадир Скот Милер (Scott Miller), 
командант  НАТО  штаба  у  БиХ 
бригадни генерал Кристофер Пети 
(Christopher Petty), командант ЕУФОР-
а у БиХ генерал-мајор Дитер Хај- 
декер (Dieter Heidecker), директор 
Канцеларије за планове и иницијативе 
Министарства спољних послова САД-
а Мајкл Л. Смит (Michael L. Smith), 
амбасадори и представници земаља 
партнера те други представници 
Министарства одбране и Оружаних 
снага БиХ.
Командант PSOTC-а бригадир Јасмин 
Чајић се у уводном обраћању захвалио 
свим  партнерским  државама  на 
подршци коју дају овом центру, а 
посебно  Влади  САД-а,  што  су 

препознали уложене напоре и пости-
гнуте резултате PSOTC-а, који је 
показао висок степен професионализма 
и постао препознатљив центар за обуку 
како у региону тако и у Европи.
Војни аташе САД-а у БиХ, бригадир 
Скот Милер је нагласио да је додјела 
цертификата потпуне обучне способ-
ности показатељ уложеног труда и 
рада  Министарства  одбране  и 
Оружаних снага БиХ, симбол сарадње 
са земљама партнерима, професио-
нализма Центра за обуку за операције 
подршке миру и спремности на 
савладавање нових изазова, када су у 
питању операције подршке миру и 
друге мисије у новом безбједносном 
окружењу.
Цертификат је у име Канцеларије за 
планове и иницијативе при Министар-
ству  спољних  послова  САД-а 
додијелио директор Канцеларије за 
планове и иницијативе, Мајкл Л. Смит. 
„Босна и Херцеговина је прва држава у 
Европи која има Центар за обуку, 
цертификован  за  пуну  обучну 
способност од стране НАТО-а, УН-а и 
САД-а. Од 66 земаља које су у овом 
програму од стране Владе САД-а, БиХ 
је међу три државе које су задово- 
љиле све постављене критерије и 
стандарде“, истакнуо је господин 
Смит. Замјеница министра одбране 
БиХ за политике и планове Марина 

Пендеш је у свом обраћању истакла да 
церемонија проглашења пуне обучне 
спремности  Центра  за  обуку  за 
операције подршке миру означава 
важну етапу у развоју одбрамбеног 
система БиХ и његове интеграције у 
евроатлантске безбједносне структуре. 
“Данашња  церемонија  свечаног 
проглашења  “Пуне  обучне  спо-
собности”  Центра  за  обуку  за 
операције  потпоре  миру  према 
критеријима Владе САД-а, сматра се 
како успјехом самог Центра тако и МО 
и ОС БиХ, али и сваког партнера 
PSOTC-а. 
На међународној разини ово признање 
представља претпоставку повећања 
међународног кредибилитета БиХ као 
државе чланице УН-а, аспиранта за 
чланство у НАТО и ЕУ, спремној да 
понуди првокласну обуку за операције 
потпоре миру у свијету”, истакла је 
замјеница Пендеш. 
Након додјеле цертификата, присутни-
ма је представљен Тим за управљање 
неексплодираним убојним средствима 
(EOD), који је представио најновију 
опрему којом се користе.

БиХ прва држава у Европи са цертификованим  Центром
 за обуку за операције подршке миру (PSOTC)
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АКТИВНОСТИ

Ангажман МО и ОС БиХ у реализацији 
вјежбе „SEESIM 14“

Представници Министарства одбране БиХ и Оружаних 

снага су од 23.09. до 26.09.2014. године, учествовали у 

одржавању цивилно-војне, компјутерско-симулацијске 

вјежбе „SEESIM 14“ (енг. South Eastern Europe Simulation 

Network). Ову вјежбу сваке друге године проводе државе 

чланице Иницијативе министара одбране Jугоисточне 

Европе (SEDM), а SEESIM програм вjежби изводи се с 

циљем да се подстакне сарадња и промоциjа регионалне 

стабилности и мира. Земља домаћин међународне вjежбе 

„SEESIM 14“ jе била Република Хрватска, а главна 

контрола вjежбе се одвиjала у Симулациjском центру 

Хрватског воjног училишта у Загребу.
Замjеник министра одбране БиХ господин Живко 
Марjанац и воjни аташе БиХ у Републици Хрватскоj 
бигадир Никола Зекић присуствовали су Дану високих 
гостиjу и презентациjи вjежбе „SEESIM 14“ у Загребу 
25.09.2014. године. Такође, пуковник Ибро Алиспахић из 
Оперативног центра ОС БиХ jе активно учествовао на 

вjежби у периоду од 22. до 26. септембра 2014. године. 
У Босни и Херцеговини вjежба „SEESIM 14“ се изводила у 

заjедничкоj организациjи Министарства одбране Босне и 

Херцеговине и Министарства безбједности БиХ, а 

учесници су били и  представници ентитетских управа 

цивилне заштите БиХ.
„SEESIM 14“, као jедна од наjважниjих инициjатива 

SEDM-а, представља стварање мреже националних 

симулациjских  центара ,  с  циљем  одржавања 

компjутерско-симулациjских вjежби.
У вjежбу су биле укључене цивилне и воjне установе, 

министарства одбране земаља Југоисточне Европе, Босна 

и  Херцеговина,  Албаниjа,  Бугарска,  Хрватска, 

Македониjа, Румуниjа, Црна Гора и Команда бригаде за 

Југоисточну Европу (SEEBRIG HQ).
Сврха вjежбе jе било унапређење сарадње, координациjе и 
интероперабилности земаља Југоисточне Европе, ради 
увjежбавања постоjећих процедура националних, 

цивилних и воjних структура те сарадње држава у 
приправности, одговору и управљању у случаjу 
великих несрећа, катастрофа, терористичких напада 
и слично, а кроз учинковито коришћење компjу-
терског моделирања и симулациjа.
На краjу  jе  изражена велика захвалност Оружаним 

снагама БиХ, коjи су за потребе извођења „SEESIM 

14“ симулациjске вjежбе у БиХ уступили дио 

софтверскога систем за припрему, планирање и 

организовање у кризним и ванредним ситуациjама 

(JCATS), без коjе би потпуна реализациjа ове вjежбе 

била немогућа.

Билатерална помоћ је круцијална у пружању подршке 
реформским настојањима ОС БиХ

На локацији касарне „Рајловац” у Рајловцу 18.09.2014. 
године, одржана је свечана церемонија примопредаје 
опреме за ватрозаштиту, безбједност складишта и 
транспорта муниције на локацијама складиштења 
муниције и наоружања ОС БиХ, коју су донирале НАТО 
штаб у Сарајеву и Влада Швајцарске Конфедерације.
Донирану опрему, укупне вриједности 96.500 евра, 
уручили су командант НАТО штаба у Сарајеву, бригадни 
генерал Кристофер Пети (Christopher J. Petty) и 
представник Оружаних снага Швајцарске бригадир 
Пресњит Чадури (Prasenjit Chaudhuri). Командант НАТО 
штаба у Сарајеву је приликом предаје дониране опреме 
искористио прилику да се захвали Влади Швајцарске на 
великодушној донацији, којом је НАТО штаб набавио 
средства за ватрозаштиту, безбједност складишта и 

транспорта муниције. „Овај пројекат је још један доказ 
изузетне сарадње између НАТО штаба Сарајево и 
Оружаних снага Швајцарске. Билатерална помоћ је 
круцијална  у  пружању  подршке  реформским 
настојањима у ОС БиХ, а НАТО штаб ће наставити 
подржавати све будуће стратешке активности МО и ОС 
БиХ, с циљем осигуравања безбједности грађана БиХ”, 
изјавио је бригадни генерал Кристофер Пети. Бригадир 
Чадури, који је предао опрему  у име ОС Швајцарске, је 
нагласио важност безбједног управљања складиштима 
муниције и наоружања, а овом донираном опремом 
Оружаним снагама БиХ ће се омогућити безбједност 
процеса складиштења и рјешавања вишкова наоружања.
Опрему за ватрозаштиту и безбједност склади-          
шта муниције, у име Министарства одбране БиХ и 
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Оружаних снага БиХ, примили су замјеник министра 
одбране БиХ за управљање ресурсима Живко Марјанац и 
замјеник начелника ЗШ ОС БиХ за операције, генерал-
мајор  Мирко  Тепшић ,  уз  присуство  и  других 
представника Министарства одбране и Оружаних снага 
БиХ.
Замјеник министра одбране БиХ за управљање ресурсима 
Живко Марјанац се захвалио Влади Швајцарске 
Конфедерације и НАТО штабу у Сарајеву на овој 
вриједној донацији, која ће омогућити Оружаним снагама 
БиХ да одржавају већу безбједност у управљању 
вишковима наоружања. „Оружане снаге БиХ су озбиљно 
приступиле рјешавању проблема вишкова наоружања, а 
овим донираним средствима ће се омогућити већа 
безбједност складишта, боље управљање рјешавањем 
вишкова наоружања  те омогућити већа ефикасност и 

безбједност људима који раде у складиштима и на 
уништавању вишкова наоружања”, истакао је замјеник 
Марјанац.
.

АКТИВНОСТИ

Примопредаја дониране Лабораторије за учење енглеског 
језика од стране Владе САД-а Оружаним снагама БиХ

Церемонија примопредаје донираних средстава, Лабо-

раторије за учење енглеског језика, од стране Владе САД-а 

Оружаним снагама БиХ, реализована је 16.09.2014. године, у 

касарни „Козара“ у Бања Луци. Примопредаји дониране 

Лабораторије за учење енглеског језика, чија је укупна 

вриједност 82.500,00 америчких долара, присуствовали су 

замјеник министра одбране БиХ за управљање ресурсима 

Живко Марјанац, а у име Владе Сједињених Америчких 

Држава  отправник послова Амбасаде САД-а у БиХ Николас 

Хил  и војни аташе САД-а у БиХ бригадир Скот Милер. 

Том приликом, замјеник министра одбране БиХ  

Живко Марјанац истакао је како је ово једна у 

низу донација САД-а ове врсте те да је њен 

изузетан значај што пружа велику помоћ 

припадницима Оружаних снага БиХ у учењу 

енглеског језика, посебно онима који желе ићи у 

мировне операције.
Отправник послова Амбасаде САД-а у БиХ 

Николас Хил је похвалио ангажман припадника 

Оружаних снага БиХ за вријеме љетних 

поплава, затим  њихово учешће  у мировним 

мисијама у свијету, укључујући и мисију у 

Авганистану, те значај знања енглеског језика 

као предуслова за учешће у мисијама. 

Обиљежена 19. годишњица погибије америчких 
дипломата и француског војника 

Поводом обиљежавања 19. годишњице погибије амери-

чких дипломата Џозефа Крузела, Роберта Фрејџера, 

Самуела Нелсона Друа и француског војника Стефана 

Раула (Joseph Kruzel, Robert Freiser, Samuel Nelson Drew, 

Stephan Reault), Министарство одбране и Оружане снаге 

БиХ су, 19. августа 2014. године, на Спомен обиљежју на 

Игману, организовали церемонију на којој су трагично 

настрадалима одате почасти и положени вијенци.

Погинулим америчким дипломатама и француском војнику 

вијенце су положили министар одбране БиХ Зекеријах Осмић, 

отправник послова Амбасаде САД у БиХ Николас Хил 

(Nicholas Hill), амбасадор Републике Француске у БиХ Роланд 

Жил (Roland Gilleс), те заједничка делегација НАТО-а и 

ЕУФОР-а. Церемонији су, осим највиших представника 

Министарства одбране и Оружаних снага БиХ, Амбасаде САД 

и Француске у БиХ, присустовали и високи представник 
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АКТИВНОСТИ

Међународне заједнице Валентин Инцко, бивши 

предсједавајући ОЕБС-а у БиХ, амбасадор Флечер 

Бартон (Fletcher Burton), представници НАТО-а, 

ЕУФОР-а, као и других међународних организација 

у БиХ.

Министар одбране Зекеријах Осмић је у свом 

обраћању подсјетио на храброст америчких 

миротвораца и француског војника који су 

жртвовали своје животе, како би извршили 

мисију окончања рата и изградње мира у Босни 

и Херцеговини:

“Босна и Херцеговина данас, захваљујући и 

људима као што су амбасадор Роберт Фрејџер, др 

Џозеф Крузел, пуковник Нелсон Дру и каплар 

Стефан Раул, проналази путеве напретка, тежећи 

да се придружи евроатлантским интеграцијама. Њихова 

трагична смрт и њихова жртва, постала је симболом 

пријатељства и подршке америчког и француског народа 

Босни и Херцеговини. Његујући и чувајући вриједности 

за које су се они борили, ми се обавезујемо да ћемо 

градити државу која ће почивати на међусобном 

поштовању, уважавању, демократији, отворености према 

другима и животом са другима и другачијима. 

Утемељена на овим вриједностима, Босна и Херцеговина 

МО БиХ ће остати предводник реформских процеса који ће 
БиХ учинити стабилном и безбједном земљом 

за њене грађане

Министар одбране БиХ Зекеријах 
Осмић, са сарадницима, одржао је 
19.08.2014. године  састанак  са 
командантом Команде здружених 
снага у Напуљу, адмиралом Марком 
Фергусоном (Mark Ferguson)  и 
командантом НАТО штаба у Сарајеву, 
Кристофером Петијем (Cristopher 
Petty).
Током састанка разговарало се о 
прогресу БиХ на путу ка НАТО 
интеграцијама те програмима сарадње 
са Сјеверноатлантским савезом. 
Истакнуто је да је НАТО кључни 
партнер Министарству одбране и 
Оружаним снагама БиХ у дизајнирању 
и провођењу неопходних реформи     
на стратешком ниову у процесу 
интеграције у НАТО. 
Министар одбране БиХ Зекеријах 
Осмић је нагласио да је тежиште рада 
МО БиХ у оквиру НАТО интег-
рацијског процеса усмјерено на 
провођење активности на питањима из 
домена реформе одбране везаним за 

рјешавање  вишкова  наоружања, 
контроле наоружања и обезбјеђења 
складишта, смањењу броја неперспе-
ктивних војних локација, даљњој 
изградњи капацитета ОС БиХ за 
провођење мисија у операцијама 
подршке миру и пружању помоћи 
цивилним  властима  те  другим 
активностима из програма сарадње са 
НАТО-ом. 
„Министарство одбране БиХ је у 
процесу проведбе одлучних мјера за 
унапређење одговорности, изградње 
интегритета и умањења ризика од 
корупције“, истакао је министар 
Осмић.
Командант Команде здружених снага 
у Напуљу, адмирал Марк Фергусон, 
исказао је задовољство и похвале за 
ангажман ОС БиХ у пружању помоћи 
цивилним властима и грађанима БиХ, 
нагласивши како су грађани БиХ још 
једном имали прилику увјерити се да 
увијек могу рачунати на МО и ОС 
БиХ.  Такође, похвалио је напоре које 

МО и ОС БиХ свакодневно чине у 
остварењу задатих циљева. 
На  крају  састанка,  исказана  је 
спремност МО и ОС БиХ да сарађују 
са институцијама НАТО и ЕУ у БиХ, 
као и са Командом здружених снага 
НАТО-а у Напуљу, те дато увјерење 
да ће кроз своје дјеловање МО БиХ и 
даље бити предводник реформских 
процеса и активности које ће БиХ 
учинити безбједном и стабилном 
земљом за своје грађане, а поузданим 
партнером за НАТО и ЕУ.

ће, у то сам увјерен, постати чланица Европске уније и НАТО-а 

и постати модерна, демократска, европска држава”, истакао је 

министар Осмић у свом обраћању присутнима.

Отправник послова Амбасаде САД-а у БиХ Николас Хил и 

амбасадор Републике Француске у БиХ Роланд Жил су, 

такође, одали почаст погинулим америчким дипломатама и 

француском војнику те у свом обраћању подржали Босну и 

Херцеговину на путу ка евроатлантским интеграцијама.
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Господине Марјанац, од децембра 2013. 
године, налазите се на  позицији 
замјеника министра одбране БиХ за 
управљање ресурсима. Шта бисте 
издвојили као најзначајнија достигнућа 
за вријеме Вашег мандата?

Имајући у виду да сам у периоду од 2009. 

до 2012. године дјеловао на позицији 

замјеника министра за политику и 

планове, доста активности сам обављао 

на тој позицији и био укључен у пројекте 

који су у надлежности тог сектора. 

Узимајући у обзир чињеницу да су се 
ОС БиХ рефомисале 2006. године, 
суочили смо се са великим бројем 
припадника ОС БиХ старије животне 
доби, у односу на законска ограничења. 
Тако смо у првој календарској години 
отпустили 2.700 од укупно 5.000 
војника. Процес подмлађивања тече 
континуирано, што је један од знатних 
помака. 
 Међутим, отпустом великог броја 
војника, преко 30 година старости, а 
што је наша законска обавеза, суочили 
смо се са неусклађеношћу надлежног 

закона у Републици Српској  са Законом у служби у ОС 
БиХ. Уз велике напоре, овај проблем смо ријешили на 
начин да готово ни један бивши војник не остане на улици. 
ОС БиХ тренутно имају 7% припадница женског пола, а 
наш план је да до краја 2015. године тај број повећамо на 
10 %. Настојимо да у сваком огласу за пријем у 
Професионалну војну службу примимо бар 10% жена. 
Оно са чиме нисмо задовољни је недовољна заступљеност 
припадница женског пола на командним позицијама у ОС 
БиХ. Као што сам претходно рекао, професионализам, 
обученост и интероперабилност је на веома високом 
нивоу. Имамо и властите капацитете за обуку, гдје 
посебно желим истакнути „Центар за обуку за операције 
подршке миру“ у Бутмиру (енг. Peace Support Operations 
Training Centre, PSOTC), у коме се, поред наших 
припадника обучавају и припадници других земаља. 
Такође, користимо капацитете пријатељских земаља за 
обуку наших припадника у ОС БиХ. 

Поред тога што обављате функцију замјеника 
министра одбране БиХ, Ви сте и потпредсједник 
Стратешког комитета за рјешавање вишкова 
наоружања и МиМЕС-а. Да ли је Стратешки комитет 
до сада оправдао своје постојање и како сте Ви 
задовољни са постигнутим резултатима у процесу 
рјешавања вишкова наоружања и МиМЕС-а?

Нисам задовољан досадашњим резултатима рада на овом 
пољу. То увијек изражавам на Страшешком комитету и на 
осталим састанцима везаним за ове активности. 
Својевремено, ми смо уништавали близу 2.500 тона. Сада, 
не стижемо уништити ни до 1.000 тона. Далеко спорије 
радимо него што би требало, у односу на претходни 
период. Раније смо, такође, имали проблема око 
уништавања, јер је било доста прича, нарочито око 
ПРЕТИС-а, да ли је наоружање и муниција уништена или 
је стварно продана, гдје и данас Државна агенција за 
истраге и заштиту (енг. State Investigation and Protection 
Agency, SIPA) и Тужилаштво БиХ испитује ове сумње. 
Међутим, и то иде некако споро. Међународна заједница 
нам у великој мјери пружа финансијску подршку и тиме 
доприноси смањењу ризика од нежељеног. На основу 

Сматрам ипак, да су активности у сектору за управљање 

ресурсима знатно интересантније и представљају већи изазов 

за мене. Оно што је по мени проблем који се споро рјешава у 

готово свим секторима је чињеница да људи не воле промјене, 

посебно у Сектору за набавку и логистику. Већина 

запослених је наставила извршавати своје послове онако како 

су то научили у бившим ентитетским институцијама одбране. 

Међутим, у посљедње вријеме евидентни су позитивни 

помаци, као резултат персоналног јачања не само у Сектору за 

набавку и  логистику, већ и у свим организационим 

цјелинама МО БиХ.

МО БиХ се свакодневно суочава са бројним изазовима, на 
путу ка прикључењу евроатлантским интергацијама. 
Који су по Вама, највећи изазови у протеклом периоду?

За мене је највећи изазов у протеклом периоду то што смо 
2010. године условно добили Акциони план за чланство 
(енг. Membership Aсtion Plan, MAP), а да у протекле 
четири године нисмо остварили постављени услов – 
књижење перспективне војне имовине. Чињеница је да је 
овај задатак далеко од надлежности МО и ОС БиХ те да је 
кључ успјеха у рукама политике. Оно што смо ми до сада 
урадили је да смо комплетирали документацију за 31 од 
63 перспективне војне локације. У току је процедура 
рјешавања документације за преостале 32 локације. 
Искрено се надам да ће се у наредном периоду донијети 
законско рјешење, како би се овај посао што прије привео 
крају. Што се тиче спремности и обучености ОС БиХ за 
приступање Савезу, оцјена бројних званичника је да су 
оне на веома високом нивоу. Чињеница да наши 
припадници учествују у мировним операцијама, заједно 
са чланицама НАТО савеза, потврђује њихов професио-
нализам. 

Да ли сте задовољни са стањем персонала у МО и ОС БиХ, 
првенствено са достигнутим степеном подмлађивања, 
постигнутим нивоом обучености, професионализмом и 
степеном заступљености жена у ОС БиХ?

Интервју са замјеником министра одбране за управљање 
ресурсима Живком Марјанацeм
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Споразума којег је Савјет министара БиХ потписао са 
Владом САД-а, америчка компанија „Sterling“ врши 
уништавање вишкова отвореном детонацијом. Захваљујући 
нашој радионици „ТРОМ“ - Добој, те инфраструктуралним 
улагањима, уз помоћ међународних пријатеља у посљедње 
вријеме је повећана динамика уништавања путем 
делаборације. Упркос томе што Стратешки комитет има 
веома важну улогу у овом процесу, законски доносилац 
одлуке је менаџмент МО и ОС БиХ.

Господине замјениче, за крај, имате ли Ви нешто 
додати што сматрате значајним, а да није обухваћено 
претходним питањима?

Желио бих да се професионализам у МО и ОС БиХ 
подигне на још већи ниво, јер само тако можемо остварити 
лични допринос и уједно допринијети развоју цјелокупног 
система одбране. 

Предсједништво БиХ на 50. редовној сједници, одржаној 
у Сарајеву 03.07.2013. године, донијело је Одлуку о 
унапређењу у генералске чинове за одређени број 
генерала ОС БиХ и произвођењу у чин генерала 
одређеног броја официра постављених на највише и 
најодговорније дужности у МО и ОС БиХ. Актом 
Секретаријта Предсједништва БиХ, број: 17-14-1-1527-
3/14 од 08.07.2014. године, Министарству одбране БиХ су 
достављене команде о унапређењу и произвођењу за 
сљедеће генерале и официре:
 
У чин генерал-пуковника - генерал-мајорa Анту 
Јелеча, на дужности начелника Заједничког штаба ОС 
БиХ;
У чин генерал-мајора - бригадног генерала Мирка 
Тепшића, на дужности замјеника начелника ЗШ ОС 
БиХ за операције;

У чин генерал-мајора - бригадног генерала Сенада 
Машовића, на дужности замјеника начелника ЗШ ОС 
БиХ за ресурсе;
У чин генерал-мајора - бригадног генерала Драгана 
Вуковића, на дужности команданта Оперативне 
команде ОС БиХ;
У чин генерал-мајора - бригадног генерала Хусеина 
Турсуновића, на дужности команданта  Команде за 
подршку ОС БиХ; 
У чин бригадног генерала – бригадира Гојка 
Кнежевића, на дужности замјеника команданта 
Команде за подршку ОС БиХ за ресурсе,
У чин бригадног генерала – бригадира Кенана 
Даутовића, на дужности команданта 5. пбр ОС БиХ;
У чин бригадног генерала – бригадира Радована 
Илића, на дужности команданта 6. пбр ОС БиХ;
У чин бригадног генерала – бригадира Енеса 
Хусејновића, на дужности генералног инспектора у 
МО БиХ.

Именовани генерали и официри су унапријеђени са 
даном 03.07.2014. године.
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Сусрет Начелника Заједничког штаба ОС БиХ  са 

Начелником Главног стожера ОС Републике Хрватске

Начелник Заједничког штаба ОС БиХ генерал-пуковник Анто 
Јелеч, уз присуство осталих чланова делегације, сусрео се са 
начелником Главног стожера ОС Р. Хрватске генералом збора 
Драгом Ловрићем, 02.10.2014. године у Винковцима, Р. 
Хрватска. У делегацији Оружаних снага БиХ, уз Начелника 
ЗШ ОС БиХ, били су командант Оперативне команде ОС БиХ 

генерал-мајор Драган Вуковић, војни аташе у Р. Хрватској 
бригадир Никола Зекић, начелник Канцеларије за подршку 
НЗШ ОС БиХ бригадир Здравко Резо и официр за војни 
протокол мајор Ђемо Кожљак.
Погранични сусрет босанскохерцеговачке и хрватске војне 
делегације дио је плана билатералне одбрамбене сарадње 
Босне и Херцеговине и Р. Хрватске. 
Током радног сусрета разговарало се о билатералној војној 
сарадњи и њеном даљњем развоју у 2015. години, могућем 
развоју сарадње на уклањању посљедица узрокованих 
природним катастрофама и људским утицајем, обуком и 
едукацијом припадника ОС двају пријатељских земаља, 
сарадњом центара за обуку, тренутном статусу и наставку 
сарадње у развоју пројекта Балканског регионалног приступа 
ваздушној одбрани (BRAAD),  као и о реформама оружаних 
снага.
На крају радног састанака, заједнички је закључено да је 
досадашња билатералана сарадња ОС двају пријатељских 
земаља била веома успјешна, али да се непрекидно унапређује 
и развија.

              За улазак у НАТО није довољан само ангажман 
одбрамбеног сектора

У организацији Министарства одбране и Оружаних снага БиХ 

и Џорџ Маршал Центра Алумни асоцијације БиХ (енг. George 

Marshall Center), у Дому ОС БиХ 29.09.2014. године, одржана 

је панел дискусија на тему „Шта је НАТО партнерима, шта су 

партнери НАТО-у“.

У Панел дискусији су, поред представника Министарства 

одбране и Оружаних снага БиХ, учествовали представници 

НАТО штаба у Сарајеву, представници Комисије за НАТО 

интеграцијски процес БиХ, чланови Џорџ Маршал Центра 

Алумни асоцијације БиХ, представници међународних 

институција у Босни и Херцеговини те представници Центра 

за евроатлантске студије из Р. Србије.

Основна сврха дискусије била је анализа досадашњих 

предузетих мјера и активности које су Босну и Херцеговину 

приближили чланству у НАТО, те проблема који се тренутно 

налазе на путу ка остваривању овог циља.

Обраћајући се учесницима панел дискусије, начелник 

Заједничког штаба ОС БиХ, генерал-пуковник Анто Јелеч, је 

истакао велики значај НАТО-а у напретку Босне и 

Херцеговине, првенствено кроз реформу одбрамбеног система 

и у успостављању јединствених Оружаних снага и система 

одбране у БиХ.

„Оружане снаге БиХ су све значајније у активностима које 

НАТО проводи у свијету, прије свега у операцијама подршке 

миру гдје наши припадници добијају искључиво похвале за 

свој континуирани ангажман и несебично залагање“,  нагласио 

је генерал Јелеч.

Командант НАТО штаба у Сарајеву, бригадни генерал 

Кристофер Пети, је нагласио значај ангажмана НАТО-а у БиХ. 

Додао је да БиХ и даље има пуну подршку НАТО-а у 

извршавању свих обавеза и активности на путу ка 

евроатлантским интеграцијама.

„Заиста вјерујем да је то још увијек могуће урадити током 

преосталог периода који ћу провести овдје и заиста се томе 

надам. Радимо напорно са Министарством одбране и 

Заједничким штабом БиХ на техничким питањима која се тичу 

укњижбе. И доста тога је урађено. Постоје нека преостала 

правна питања, нека политичка питања која су се изродила, 

која заиста блокирају те задње кораке. Али, техничке припреме 

су знатним дијелом одрађене и сада је то заиста тест политичке 

воље тј. да ли земља жели да иде у правцу НАТО-а и жели то 

да покаже кроз централизовану функционалност на државном 

нивоу, примарно војну, или жели наставити имати подијељене 

ставове око питања војне имовине, што спречава активирање 

Акционог плана за чланство (MAP). Желио бих вас подсјетити 

да  је  наш  задатак  технички  дио  који  наш  тим  са 

Министарством одбране БиХ ради јако добро. А сада то заиста 

јесте политичко питање“, рекао је Пети.
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На крају одржавања панел дискусије једногласно је одлучено 

да за позитивно рјешење овог питања није довољна само воља 

одбрамбеног сектора. 

Потребна је спремност свих осталих структура у БиХ да учине 

свој дио обавеза које нас очекују на путу ка пуноправном 

чланству. Налазимо се на прекретници када треба схватити да 

у НАТО не улази војска са Министарством одбране БиХ, већ 

држава са бенефитима који би требали бити препознати од 

стране НАТО-а, те би до наредног Самита шефова држава и 

влада НАТО чланица требало испунити и тај услов.

Начелник ЗШ ОС БиХ генерал-пуковник Анто Јелеч  

посјетио Војску Црне Горе

Делегација ОС БиХ, коју је предводио Начелник ЗШ ОС 
БиХ генерал-пуковник Анто Јелеч, у чијем саставу су били и 
бригадир Бране Јанковић и мајор Изудин Мухаремовић из 
ЗШ ОС БиХ, 24. септембра 2014. године, боравила је у 
службеној посјети Војсци Црне Горе. 
Након церемоније свечаног дочека, Начелник ЗШ ОС БиХ са 
делегацијом је имао пријем у Министарству одбране Црне 
Горе гдје се сусрео са  директором Директоријата за политику 
одбране  Иваном Машуловићем, након чега је присуствовао 
састанаку са начелником ГШ Војске Црне Горе адмиралом 
Драганом Самарџићем и његовим сарадницима.

Службени дио посјете је завршен обиласком Команде ваздухопловства 
Војске Црне Горе и Центра за обуку пилота хеликоптера.Током посјете 
вођени су разговори о билатералној сарадњи између оружаних снага 
двије пријатељске и партнерске земље и њеном даљем унапређењу, 
међунардним и регионалним активностима као и пројектима у којима 
заједнички учествујемо. У завршном дијелу посјете, делегација ЗШ ОС 
БиХ је присуствовала презентацији Центра за обуку пилота хеликоптера 
у Команди Ваздухопловства Војске Црне Горе током које се разговарало 
и о могућностима обуке пилота ОС БиХ у истом.

Генерал-мајор Мирко Тепшић одржао састанак 
са војним дипломатом Швajцарске 

Замјеник начелника Заједничког штаба ОС БиХ за операције, 

генерал-мајор Мирко Тепшић, са сарадницима, примио је 

10.09.2014. године, у наступну посјету нерезидентног војног 

дипломату Швajцарске за БиХ, пуковника Ларса Г. 

Вејлструпа (Lars Grove Vejlstrup).

Током састанка, генерал-мајор Тепшић је на самом почетку 

поздравио и пожелио добродошлицу и успјех у раду пуковнику 

Вејлструпу, те га је упознао са структуром и надлежностима 

ЗШ ОС БиХ, као и са тренутним активностима.

Током састанка, генерал Тепшић је изразио задовољство 

досадашњом успјешном и плодном сарадњом ОС двије 

пријатељске земље, посебно у области обуке персонала за 

рад у складиштењу наоружања, муниције и минско 

експлозивних средстава (НМиМЕС-а), те подизању нивоа 

безбједности на локацијама складиштења наоружања 

(ЛСН) и локацијама складиштења муниције (ЛСМ) ОС.

Замјеник начелника Заједничког штаба ОС БиХ за 

операције, генерал-мајор Мирко Тепшић, са сарадницима, 

примио је 10.09.2014. године, у наступну посјету 

нерезидентног војног дипломату Швajцарске за БиХ, 

пуковника Ларса Г. Вејлструпа (Lars Grove Vejlstrup).

Током састанка, генерал-мајор Тепшић је на самом почетку 

поздравио и пожелио добродошлицу и успјех у раду 

пуковнику Вејлструпу, те га је упознао са структуром и 

надлежностима  ЗШ  ОС  БиХ,  као  и  са  тренутним 

активностима.

Током састанка, генерал Тепшић је изразио задовољство 

досадашњом успјешном и плодном сарадњом ОС двије 

АКТИВНОСТИ
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пријатељске земље, посебно у области обуке персонала за 

рад у складиштењу наоружања, муниције и минско 

експлозивних средстава (НМиМЕС-а), те подизању нивоа 

безбједности на локацијама складиштења наоружања 

(ЛСН) и локацијама складиштења муниције (ЛСМ) ОС 

БиХ. Генерал Тепшић је изразио жељу за унапређењем 

сарадње и навео њене могуће области, потенцирајући 

заједничку обуку јединица, коришћење центра за обуку ОС 

БиХ, првенствено Центра за обуку за операције подршке 

миру (PSOTC) и Центра за противминско дјеловање 

(ЦПМД), размјени искустава и обуци у пружању помоћи 

цивилним структурама у случају природних катастрофа.

Том приликом, пуковник Вејлструп је генерал-мајору Тепшићу 

представио циљеве свог будућег рада и плана дјеловања те 

нагаласио да постоји простор за унапређење досадашње 

успјешне сарадње, као и да ће са собом понијети запажања и 

Извршена примопредаја дужности Замјеника команданта 
Оперативне команде ОС БиХ за операције

Церемонија примопредаје дужности 
Замјеника команданта Оперативне 
команде ОС БиХ за операције одржана 
је 11.08.2014. године у Кампу Бутмир. 
У присуству чланова породице, 
бројних гостију, радних колега и 
свечаним стројем почасне јединице, 
досадашњи замјеник команданта ОК 
ОС БиХ за операције, бригадни 
генерал Сакиб Форић, предао је 
дужност бригадиру Мирсаду Ахмићу, 
који је до сада обављао дужност 
начелника Одјељења за управљање 
персоналом у Управи за персонал ЗШ 
ОС БиХ.
Након дугогодишње војне каријере и 
десет година успјешног службовања у 
Оперативној команди ОС БиХ, на 

дужности замјеника команданта ОК 
ОС БиХ за операције и на дужности 
замјеника команданта за ресурсе, 
бригадни генерал Сакиб Форић 
одлази у заслужену пензију. 
У  свом  обраћању  присутнима, 
командант ОК ОС БиХ генерал-мајор 
Драган Вуковић захвалио се генералу 
Форићу на досадашњој сарадњи, 
истичући његову професионалност, 
темпераментност и несебични допри-
нос развоју ОС БиХ, који је генерал 
Форић пружио током службовања у 
ОК ОС БиХ. 
Генерал Вуковић је зажелио бригадиру 
Мирсаду Ахмићу пуно успјеха у раду 
на новој дужности.
Бригадни генерал Сакиб Форић се 

захвалио радним колегама на дуго-
годишњој професионалној и коректној 
сарадњи у ОС БиХ.
Посебну захвалност генерал Форић је 

упутио својој породици која му је била 

мотив и подршка кроз цијелу војничку 

каријеру. Церемонији су присуство-

вали и замјеник начелника ЗШ ОС 

БиХ за ресурсе генерал-мајор Сенад 

Машовић, командант НАТО штаба у 

Сарајеву бригадни генерал Кристофер 

Ј. Пети, начелник штаба команде 

ЕУФОР-а бригадни генерал Андраш 

Сућ (Andras Szucs), представници 

војно-дипломатског кора у БиХ и 

представници НАТО штаба у Сарајеву, 

ЕУФОР-а, команди и јединица ОС 

БиХ.

АКТИВНОСТИ

утиске, како би наставио комуникацију у овом правцу.

На крају посјете, заједнички је констатовано да је сарадња 

ОС двије пријатељске земље и даље веома успјешна те да 

се непрекидно развија, с циљем унапређења исте. 
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АКТИВНОСТИ

Састанак генералског кора 
Оружаних снага БиХ

У Дому ОС БиХ у Сарајеву  01.10.2014. године, одржан je 

састанак генералског кора ОС БиХ којем је присуствовао 

министар одбране БиХ Зекеријах Осмић. 

Састанком је руководио начелник ЗШ ОС БиХ генерал-

пуковник Анто Јелеч. Такође, састанку су присуствовали 

генерали и бригадири на генералским мјестима у ОС БиХ. 

Током састанка разговарано је о тренутној безбједносној 

ситуацији у БиХ и свијету, тренутним и будућим 

активностима ОС БиХ, те је том приликом извршена 

презентација приједлога Стручног тима о комплету, моделу и 

критеријуму за дефинисање дизајна и квалитета нове 

теренске униформе и редукованих састава службене и 

свечане униформе ОС БиХ.

Такође, састанку су присуствовали генерали и бригадири на 

генералским мјестима у ОС БиХ. Током састанка 

разговарано је о тренутној безбједносној ситуацији у БиХ и 

свијету, тренутним и будућим активностима ОС БиХ, те је 

Посјета високе делегације ОС БиХ Војсци Р. Србије

Делегација Оружаних снага БиХ, на челу са начелником 

Заједничког штаба ОС БиХ генерал-пуковником Антом 

Јелечем, од 02. до 04.12.2014. године, боравила је у посјети 

Војсци Републике Србије. Посјета је планирана Планом 

билатералне сарадње за 2014. годину и има за циљ јачање и 

унапређење билатералне сарадње оружаних снага двије 

сусједне, партнерске и пријатељске земље.
У саставу делегације ОС БиХ су били командант Опера-тивне 

команде ОС БиХ  генерал-мајор  Драган Вуковић и 

представници ЗШ ОС БиХ, бригадир Здравко Резо, бригадир 

Синан Хреља и мајор Џемо Кожљак, као и војни аташе БиХ у 

Републици Србији, бригадир Роберт Сушац.  
У оквиру плана посјете, 03. децембра 2014. године, начелник  

ЗШ ОС БиХ генерал Јелеч се, уз присуство осталих чланова 

делегације, састао са начелником Генералштаба Војске Србије 

(ВС) генералом Љубишом Диковићем и његовим најближим 

сарадницима.
Генерал Јелеч је истакао да сарадња партнерских, при-

јатељских и сусједних земаља, активних чланица програма 

„Партнерство за мир“, министарстава одбране и оружаних 

снага БиХ и Републике Србије, заузима посебно мјесто у 

билатералној сарадњи БиХ, као једна од најуспјешнијих и 

најконкретнијих коју наша земља има са пријатељским и 

сусједним земљама у региону па и свијету. Нагласио је да се 

сарадња континуирано реализује од самог почетка формирања 

ОС БиХ и представља важан фактор изградње разумијевања, 

повјерења, стабилности и укупне безбједности у регији, као и 

на цијелом подручју Југоисточне Европе.
Генерал Јелеч је нагласио да се сарадња ОС БиХ и Војске 

Србије тежишно реализује у области школовања и обуке 

припадника наших ОС (у институционалним капацитетима 

војног школства Војске Србије на свим нивоима школовања), 

пројекту подршке, активног учешћа и размјене припадника 

ОС у похађању и функционисању међународних регионалних 

центара за обуку (Центрa за обуку за операције подршке миру 

ОС БиХ (PSOTC) у Бутмиру и Регионалног центра за 

усавршавање кадрова Атомско-биолошке и хемијске одбране - 

АБХО у Крушевцу). Генерал Јелеч је, такође, истакао да ће се 

радити на томе да се центри и развијене способности за обуку, 

које постоје у једној земљи, не развијају и у другој, већ да се ти 

капацитети и усвојена знања размјењују и заједнички користе.
Током дводневне посјете Србији, делегација ОС БиХ обишла 

је Војну академију и састала се са кадетима и официрима из 

БиХ који се налазе на школовању и усавршавању у Војсци 

Србије. Обишли су и Војни музеј на Калемегдану, 204. 

ваздухопловну бригаду и Ваздухопловни завод „Мома 

Станојловић“ у Београду. 

том приликом извршена презентација приједлога Стручног 

тима о комплету, моделу и критеријуму за дефинисање 

дизајна и квалитета нове теренске униформе и редукованих 

састава службене и свечане униформе ОС БиХ. 

Том приликом је организован испраћај бригадног генерала 

Сакиба Форића коме је уручен пригодан поклон.



ПУТ ПРЕМА НАТО-у

Механизми сарадње МО БиХ и ОС БиХ са НАТО-ом

а) Процес планирања и ревизије одбране (енг. Planning and Review Process, PARP)

БиХ учествује у PARP процесу од 2007. године и тренутно се налази у петом циклусу. Пети циклус PARP-а почео је у 
јуну 2014. године достављањем PARP упитника 2014.
У оквиру PARP-а БиХ је прихватила и сетове Партнерских циљева (PG), који представљају циљеве сарадње са НАТО-ом, 
усмјерене на изградњу компатибилних одбрамбених и других капацитета БиХ, према сљедећем: Први сет (2008. година) – 
31 циљ, Други сет (2010. година) – 37 циљева, Трећи сет (2012. година) – 40 циљева, Четврти сет (2014. година) – 40 
циљева.  До сада БиХ је  успјешно спровела  шест партнерских циљева.
БиХ је у 2009. години, у оквиру PARP-а, инцирала програм Концепт оперативних способности (OCC), који је усмјерен на 
колективну обуку јединица ОС БиХ декларисаних у овом програму, односно Вода за уништавање експлозивних убојних 
средстава и Пјешадијске чете. До сада, извршено је SEL-1 и SEL-2 оцјењивање (оцјењивање које проводе цертификовани 
оцјењивачи ОС БиХ), NEL-1 и NEL-2 (оцјењивање које проводе НАТО оцјењивачи) јединица из 6. пбр, те оцјењивање на 
нивоу SEL-1 (јединице из 4. пбр).

б) Индивидуални партнерски програм сарадње (енг. Individual Partnership Cooperation 
Program – IPCP)

Истовремено са почетком учешћа у PARP-у, БиХ је 2007. године развила сарадњу са НАТО-ом на нивоу Индивидуалног 
партнерског програма (од 2013. године Индивидуални партнерски програм сарадње - IPCP), који представља 
оперативно  превођење циљева наведених у Презентацијском документу БиХ и PG-а договорених с НАТО-ом током 
PARP процјене. БиХ је, до сада, реализовала шест циклуса IPCP-а, при чему је успјешност реализације била сљедећа:

Програм сарадње са НАТО-ом за 2014. годину састоји се од 24 подручја сарадње и 134 догађаја (курсеви, радионице, 
вјежбе и др.). Укупан проценат реализације Програма сарадње са НАТО-ом за 2014. годину у периоду од 01.01. до 
30.09.2014. године износио је 77,2%.

IPCP - БиХ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Активности 39 111 131 130 145 140 159

Догађаји 45/22 175/106 183/118 180/127 194/152 188 197/133

Проценат 

реализације
50% 60% 64% 70% 78% 82% 67,50%

в) Индивидуални партнерски акциони план (енг. Individual Partnership Action Plan, IPAP)

Сарадња БиХ и НАТО-а на нивоу Индивидуалног партнерског акционог плана (IPAP) и даље је један од 
најзначајнијих механизама партнерских односа, посебно у областима продубљивања међусобне сарадње и 
провођења реформских процеса неопходних за стварање предуслова за пријем у НАТО. БиХ је приступила IPAP-у у 
2007. години, с тим да је практично коришћење овог механизма сарадње са НАТО-ом отпочело почетком 2008. 
године.
БиХ је, до сада, реализовала три циклуса IPAP-а (2008-2010, 2010-2012, 2012-2014) под вођством НАТО 
координацијског тима Савјета министара БиХ (сада Комисија за НАТО интеграцијски процес БиХ), као надлежног 
националног тијела за питања НАТО интеграцијског процеса БиХ. Документ IPAP-а наредног, четвртог циклуса 
(2014-2016), који је претходно усвојен на СМ БиХ у марту 2014. године, усвојен је и на нивоу НАТО-а у септембру 
исте године.  

г) Акциони план за чланство - (енг. Membership Action Plaн, MAP)

Акциони план за чланство (MAP) обухвата, практично, све сегменте реформских процеса државе за разлику од 
претходних механизама сарадње који се већим дијелом односе на одбрамбену димензију.  
На неформалном састанку NAC-а, у Талину, априла 2010. године, донесена је одлука да БиХ буде примљена у MAP, 
али уз услов да је NAC овлашћен да прихвати први Национални годишњи програм (ANP) онда када БиХ испуни 
услов књижења непокретне перспективне војне имовине, као државне имовине дате на коришћење Министарству 
одбране и Оружаним снагама БиХ.
Наведени услов до сада није испуњен, али је МО БиХ у циљу припрема за активирање чланства у MAP-у, у сарадњи 
са НАТО штабом у Сарајеву прикупило комплетну имовинско-правну документацију за 31 од укупно 63 
перспективне војне локације. За преостале 32 локације настављено је прикупљање потребне документације.
У том правцу су планирани и наредни кораци МО БиХ у области MAP-a, те активно учествовање у припреми и 
реализацији Националног годишњег програма (ANP), из домена одбране по његовом активирању.

23



ПУТ ПРЕМА НАТО-у

Интервју са командантом НАТО штаба у Сарајеву, 

генералом Кристофером Петијем (Christopher Petty)

Мислим да се осјећам као и већина грађана у 
вези избора. Јако ми је драго да су избори 
прошли уз владавину права, да је изборни процес био 
миран, и сада, коначно, као и већина грађана, надам се да 
ће се нова власт успоставити брзо и почети бавити 
основним питањима којима се мора позабавити ради 
БиХ, а посебно у мојој области, а то је реформа одбране и 
пут ка евроатлантским интеграцијама. Дакле, честитам 
грађанима на добрим изборима и надам се да ћемо ускоро 
прећи на посао. 

2. На недавном НАТО самиту у Велсу, тадашњи 
генерални секретар НАТО савеза Андрес Ф. Расмусен 
(Andres Fogh Rasmussen) је, између осталог, рекао да 
НАТО остаје при политици отворених врата, али да 
државе које желе чланство морају да испуне услове за 
то. Босна и Херцеговина се давно, бар декларативно, 
одлучила за тај пут, али питање перспективне војне 
имовине никако да се ријеши. Хоће ли, за Вашег 
мандата, ријешити ово питање, односно хоће ли 
добити Акциони план за чланство (MAP)?

Заиста вјерујем да је то још увијек могуће урадити током 
преосталог периода који ћу провести овдје и заиста се 
томе надам. Радимо напорно са Министарством одбране 
и Заједничким штабом БиХ на техничким питањима која 
се тичу укњижбе. И доста тога је урађено. Постоје нека 
преостала правна питања, нека политичка питања која су 
се изродила која заиста блокирају те задње кораке. Али, 
техничке припреме су знатним дијелом одрађене и сада је 
то заиста тест политичке воље  да ли земља жели да иде у 
правцу НАТО-а и жели то да покаже кроз централизовану 
функционалност на државном нивоу, примарно војну, 
или жели наставити имати подијељене ставове око 
питања војне имовине што спречава активирање MAP-а. 
Желио бих вас подсјетити да је наш задатак технички дио 
који наш тим са Министарством одбране ради јако добро. 
А сада то заиста јесте политичко питање. 

3.Једно од безбједносних питања је и питање вишкова 
наоружања,  муниције  и  минско-експлозивних 
средстава. Колико год је ово захтјеван пројект, који 

1. Господине Генерале, у Босни и Херцеговини 
су се догодили још једни избори наде. Колико 
ће резултати ових избора допринијети 
бржим друштвеним рефорама у нашој земљи 
и хоће ли те реформе убрзати пут Босне и 
Херцеговине ка чланству у НАТО и укључењу у 
евроатланске интеграционе процесе?

има безрезервну подршку НАТО штаба, 
али и земаља-пријатеља, процес не иде 
жељеном динамиком. Како убрзати 
процес и ријешити питања 17 хиљада 
тона вишкова наоружања, муниције и 
минско-експлозивних средстава?

По стоје  добре  и  лоше  вије сти  о 
уништавању МиМЕСА. Добра вијест је, 

бар што се мене тиче, да ОС БиХ све више преузимају 
водећу улогу, не само да управљају системом, него 
управљају локацијама, управљају процесом уништавања, 
и то су те добре вијести. Ипак, слажем се с вама да постоји 
забринутост и тренутна путања, као што сте можда и 
видјели, је програм од неких 12-13 година према тренутној 
динамици уништавања. И то је проблем. И то није само 
проблем за јавну безбједност и безбједност војника, него 
је то и проблем који се тиче спремности, враћам се на оно 
о чему сам већ говорио. 25% војника ваших ОС чувају 
локације које су од никакве стварне користи за ОС и то је 
велики  одлив  спремности .  Постоји  јако  пуно 
међународних партнера, који активно помажу да се убрза 
процес. Ја сам члан Стратешког комитета заједно са 
Министром одбране БиХ и то је форум гдје се рађају нове 
идеје и убризгава „гориво“ за убрзавање уништавања. 

4. НАТО штаб у Сарајеву, на чијем сте Ви челу, давао је 
и даје снажну подршку Министарству одбране и 
Оружаним снагама БиХ на реформском путу, али исто 
тако и кроз разне пројекте и цивилном друштву. Како 
видите у будућности ту сарадњу и улогу Оружаних 
снага Боасне и Херцеговине, како у мировним НАТО 
вођеним мисијама тако и у подршци цивилним 
структурама, као што је била значајна помоћ током 
великих поплава и њиховој санацији?

Прво да одговорим на задњи дио питања. Постоји 
допринос у операцијама природних катастрофа и 
пружања помоћи у цивилним ванредним ситуацијама. 
Оружане снаге су се заиста истакле и одрадиле изузетан 
посао и мислим да би се већина грађана сложила да је то 
заиста био свијетли тренутак њихових оружаних снага. 
Једна од великих користи постојања оружаних снага, а 
знам да неки људи уопште не желе оружане снаге, а други 
опет желе јако велике оружане снаге, али једна од користи 
када имате оружане снаге јесте та могућност дјеловања 
када се локалне снаге за реаговање у ванредним 
ситуацијама, локалне снаге реда не могу више носити са 
датом ситуацијом, јер никада не можете изградити 
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довољно способности на локалном нивоу, када треба 
заштити грађане у стварној великој ванредној ситуацији, а 
војска је показала и демонстрирала те способности свим 
грађанима овај пут. И то је дивно. И, иако је то само једна 
од њихових бројних мисија, они су је јако добро обавили и 
сада је њихов задатак, и на томе активно раде, да науче из 
тог искуства и да изнађу начине да наредни пут буду чак и 
бољи. А што се тиче другог дијела питања, нема никакве 
двојбе код међународне заједнице и НАТО-а да, када 
војници или јединице ОС БиХ учествују у међународним 
мисијама, то раде апсолутно раме уз раме са било којом 
другом земљом. Грађани би требали бити јако поносни на 
своје војнике када иду у мисије. Надамо се, како се ISAF 
мисија (енг. International Security Assistance Force) ближи 
крају и мијења у Авганистану, да ће ОС БиХ наставити 
своје учешће у некој другој мировној мисији или УН 
мисијама, јер та интероперабилност, то искуство и та 
изградња репутације доноси понос, од користи је 
једницама у које се они враћају, сјајно је за цијеле оружане 
снаге. Ја вјерујем у њих да ће наставити са учешћем и 
знам да постоје мисије у којима могу учествовати. И не 
кажем то само вама овдје, ја сам заправо питао људе како 
војници ОС БиХ извршавају мисије у иностранству и 
одговори које сам добио су истински позитивни. А други 
дио вашег питања, ако сам вас схватио, су невладине 
организације и наши партнери, они са којима сарађујемо. 

Мислим да би кратки одговор на ваше питање био да када 
НАТО не ради директно са Министарством одбране и 
Заједничким штабом БиХ, тј. са војском, наша улога је 
углавном синхронизација, синхронизација са другим 
организацијама,  чак  и  са  неким  билатералним 
организацијама, са ЕУФОР-ом, како бисмо били сигурни 
да сви идемо у истом правцу и да не стварамо превише 
преклапања.

Интревју објевљен у ТВ серијалу „Наша снага“

ПРОТИВМИНСКЕ АКЦИЈЕ У ОС БиХ

Деминерски капацитети ОС БиХ настављају са анга-

жовањем на више пројеката деминирања. Годишњи план 

противминских акција ОС БиХ за 2014. годину, изражен у 

површини терена предвиђеног за деминирање свим 

методама, предвиђа реализовање 3.758,583 м2 на 67 

деминерских пројеката у 32 општине широм Босне и 

Херцеговине. Планирано је извођење радова кроз све 

методе (мануелно, машинска припрема земљишта, 

прегирање) примјеном техничког извиђања и чишћења, с 

тим што се чишћење и техничко извиђање касетне 

муниције ове године појављује као нова специфична 

дјелатност. Елементарне непогоде у виду поплава и 

бројних клизишта, које су ове године погодиле земљу, у 

великој мјери су утицале на планирану динамику операција 

хуманитарног деминирања. 
Поред немогућности извођења радова на појединим      

пројектима дио деминерских капацитета ОС БиХ је био,        

ангажован на помоћи становништву погођеном поплавама     . 

По стицању услова након извршених задатака везаних за  ,      

наведену ситуацију настављене су операције хумани ,    -
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тарног деминирања са свим расположивим капацитетима     . 

Измијењена минска ситуација у Босни и Херцеговини      , 

проузрокована поплавама и клизиштима такође утиче на   , ,   

Годишњи план противминских акција ОС БиХ за       2014. 

годину. 
Када су резултати за првих девет мјесеци 2014. године у 

питању, а имајући у виду напријед наведену ванредну 

ситуацију, стање се може сматрати задовољавајућим.  

Деминирано је 81% од планираног за овај период (2.393,192 

м2 терена). Наведена реализација представља 63,7% од 

укупно планираног за читаву 2014. годину. 
У периоду  јуни - септембар 2014. године завршено је и 

предато крајњим корисницима 20 (двадесет) деминерских 

пројеката, што са предходно предатим, од почетка године, 

чини 31 (тридесет један) завршен деминерски пројекат у 16 

(шеснаест) општина. Истовремено, није било појава 

деминерских инцидената и несрећа.
У овом периоду значајну подршку ОС БиХ пружила је 

невладина деминерска организација Норвешка народна 

помоћ (енг. Norwegian People's Aid), која је вршила 

машинску припрему терена са три своје машине на нашим 

радилиштима. Ово је дио планиране подршке коју наведена 

организација пружа и коју ће пружати ОС БиХ. Тренутно се 

операције хуманитарног деминирања изводе на 25 (двадесет 

пет)  деминерских пројеката у 17 (седамнаест) општина 

БиХ, са 34 (тридесет четири) мануелна деминерска 

одјељења, пет машина за стандардно узнемиравање тла, као 

и три тима паса за откривање експлозива.
Као елеменат противминског дјеловања, а у сурадњи са 

ЕУФОР-ом се спроводи и активност Упозоравања на мине 

(УМ). Деминирање је дуготрајан процес, а становништво 

које живи у мински загађеним подручјима мора научити 

како безбједно живјети у непосредној близини мина. Из тог 

разлога, кроз програме упозоравања на мине битно се 

смањује ризик путем промовисања безбједносног и 

прикладног понашања у мински загађеним подручјима. 

Обучени припадници ОС БиХ, заједно са ЕУФОР-овим 

инструкторима, спроводе ову активност кроз програме 

упозоравања на мине (УМ), намијењене различитим 

циљним и старосним групама становништва. У периоду 

јуни-септембар 2014. године извршене су активности УМ у 

10 (десет) основних и средњих школа, једном дјечијем 

вртићу, као и једној локалној заједници.
Обука представља значајан сегмент у процесу против-

минског дјеловања. У периоду јуни-септембар, ове године, 

спроведена су четири курса по питању хуманитарног 

деминирања, што са претходно организованих шест чини 

укупно 10 (десет) курсева од почетка године. Курсеви су 

реализовани у организацији Привременог центра за 

противминско дјеловање и уништавање НУС (7 курсева), 

NPA (2 курса) и један курс у организацији ЕУФОР-а. 
У саставу Деминерског батаљона налази се чета за НУС. Ова 

јединица је непрекидно, током 2014. године, ангажована на 

верификацији и испомоћи у уништењу муниције и минско-

експлозивних средстава које изводи компанија „Sterling“ на 

полигону ''Одлучна Барбара'' у Гламочу. Поред наведеног, 

припадници ове јединице, током маја и јуна ове године, били 

су ангажовани на уништавању неексплодираних убојних 

средстава у подручјима захваћеним, већ наведеним 

елементарним непогодама, а тежишно у општинама Жепче, 

Добој, Дервента, Модрича и Брчко.
У наредном периоду, наставиће се са процесом хуманитарног 

деминирања, ангажовањем расположивих ресурса и 

истовремено отпочети са активностима планирања пројеката 

и осталих елемената који ће чинити саставни дио плана за 

наредну 2015. годину.

Припадници ОС БиХ спасили још један људски живот

Припадници ОС БиХ из састава 2. хеликоптерског сквадрона, 
19.09.2014. године, извршили су хитну медицинску 
евакуацију у Клинички центар Универзитета у Сарајеву, 
животно угрожене пацијентице, Семије Јахјефендић из 
Бихаћа.Евакуација је извршена са хеликоптером Mi-8MTV, у 
пратњи медицинског особља ОС БиХ, чиме је спашен још 
један људски живот.
Посада хеликоптера у саставу: капетан Миралем Пилавџић, 
поручник Амир Талунџић, заставник Адис Махмутовић, 
заставник Мирасад Малкић су, као и много пута до сада, 
задатак извршили веома професионално и успјешно.
Са локације Рајловац, хеликоптер је полетио у 12.30 часова, а 
слијетање у Рајловац са пацијентицом извршено је у 14.55 
часова. По слијетању у касарну „Рајловац“, пацијентица је 
преузета од стране медицинског тима Клинике ургентне 
медицине (КУМ), Сарајево, и даље транспортована возилом 
хитне медицинске помоћи до Клиничког центра Универзитета 
у Сарајеву.
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Припадници ОС БиХ у акцијама добровољног даривања крви

ЦИВИЛНО-ВОЈНА САРАДЊА

Припадници ОС БиХ су и током 2014. године наставили са 
активностима добровољног даривања крви здравственим 
институцијама широм Босне и Херцеговине. У касарни 
„Билећки борци“, Билећа, припадници ОС БиХ су у сарадњи 
са тимом Центра за трансфузијску медицину, 30.10.2014. 
године, провели акцију добровољног даривања крви. Током 
акције крв је дало 37 припадника 2. пјешадијског батаљона, 4. 
пјешадијске бригаде ОС БиХ.
На локацији касарне и аеродрома “Дубраве”, Живинице, 29. 
октобра 2014. године, реализована је акција добровољног 
давања крви у сарадњи са Поликлином за трансфузиологију у 
Тузли, а у сврху осигурања резерви. Крв је даривало 38 
припадника из састава јединица стационираних на овој 
локацији (5. пјешадијске бригаде ОС БиХ, 5. батаљон 
логистичке подршке Команде логистике, Бригаде тактичке 
подршке и Бригаде ваздушних снага и противваздушне 
одбране). За оне који први пут дају крв од стране завода биће 
одређена крвна група и Рх фактор, док ће за све даваоце бити 
урађени налази на трансмисионе болести (ХбсАг – хепатитис 
Б, ХЦВ – хепатитис Ц, ТПХ – сифилис и ХИВ).
Добровољно даривање крви припадника 6. пјешадијске 
бригаде, размјештених на локацији касарне „Козара“, Бања 
Лука, реализовано је 11.06.2014. године, у Заводу за 

Признање МО и ОС БиХ за ангажман током поплава

Министарству одбране и Оружаним снагама БиХ је на 51. сједници Предсједништва, одржаној 23.07.2014. године, одато 
признање за изузетно храбри, одлучни и пожртвовани ангажман у пружању помоћи становништву угроженом од поплава и 
пружању сваке друге помоћи цивилним органима и грађанима БиХ. Операције су започете као спасилачке мисије у којима су 
Оружане снаге БиХ спасиле преко 6.000 цивила, а затим су се наставиле кроз активности помоћи цивилном становништву на 
уклањању посљедица од катастрофе. Својим несебичним дјеловањем, припадници Министарства одбране и Оружаних 
снага БиХ су показали висок ниво одговорности, спремности и обучености, са великим бројем појединачних примјера личне 
храбрости, пожртвовања и потпуне посвећености извршавању задатака и мисије. Ангажман ОС БиХ у помоћи 
становништву је посебно интензивиран у августу, након обилних киша које су захватиле веће подручје БиХ. У складу са 
Одлуком Предсједништва БиХ од 08.08.2014. године, припадници ОС БиХ су били ангажовани на санацији путних 
комуникација, клизишта, регулацији ријечних токова, постављању понтонских мостова и достави хуманитарне помоћи у 
општинама Завидовићи, Дервента, Орашје, Братунац, Брод, Олово, Брчко, Дубраве и Шековићи. Такође, на располагању је 
био и хеликоптер ОС БиХ, са свим потребним медицинским апаратима, који је у сваком моменту био спреман да изврши 
медицинску евакуацију било гдје у БиХ. С циљем пружања помоћи надлежним цивилним органима у отклањању посљедица 
природне несреће и нормализацији услова за живот становништва у погођеним подручјима, Оружане снаге БиХ су у 
сарадњи са ЕУФОР-ом и Развојним програмом Уједињених нација (енг. United Nations Development Programme, UNDP) 
ангажоване на изградњи и реконструкцији мостова који су оштећени током поплава. Ријеч је о локацијама Тузла (Брђани и 
Докањ), Зворник (Кушлат и Јасеница), Добој-Исток (Велика Бријесница), Шековићи (Врељанско Поље), Жепче (Жељезно 
Поље) и Градишка (Машићи). Недавно је извршена примопредаја реконструисаног моста у Тузли и једног у Зворнику. Ово 
су само неки од низа пројеката са којима ОС БиХ показују своју посвећеност испуњења мисије помоћи становништву БиХ.
Као резултат велике преданости и ангажмана у овим елементарним непогодама, највише се истичу искуства и изазови са 
којима су се сусретали припадници ОС БиХ и која су од непроцјењиве вриједности за планирање њиховог будућег анга-
жовања у сличним ситуацијама. Свеукупни трошкови ангажовања ресурса ОС БиХ за вријеме елементарне непогоде 
поплава („Оplan val 2012“ и вјежба „Заједнички напор 14“) су износили 1.165.189,42 КМ. У циљу реализације адекватније 
спремности ОС БиХ у будућности 01.10.2014. године, у Дому ОС БиХ одржана је анализа запажања, лекција или најбоље 
праксе приликом ангажовања јединица и ресурса ОС БиХ у пружању помоћи цивилним властима. Циљ анализе је био да се 
реално сагледају сви аспекти који су утицали на ангажовање ОС БиХ у току поплава, како би се предузеле мјере за 
отклањање уочених недостатака, те предложила рјешења за евентуeлна будућа дјеловања ОС БиХ у сличним ситуацијама. 
Учесници анализе су закључили да је у будућности потребно развијати заједничке обуке између ОС БиХ и цивилних 
структура власти за дјеловање у сличним ситуацијам, развијати регионалну сарадњу са заједнички одговор, те радити на 
модернизацији наших капацитета. Уједно је истакнуто да су, упркос свим недостацима, ОС БиХ исказале висок ниво 
одговорности, спремности, обучености и пожртвованости при помоћи угроженом становништву БиХ те да ће у будућности, 
уз адекватну техничку опремљеност бити спремне удовољити свакој врсти задатка који се нађе пред њима. 

трансфузијску медицину Републике Српске. Акцијом 
добровољног даривања крви прикупљено је 87 доза 
драгоцјене течности. Поред редовних давалаца крви, акцији су 
се одазвали и припадници 6.пбр који по први пут дају 
драгоцјену течност која живот значи. Ове активности 
Оружаних снага Босне и Херцеговине су од непроцјењиве 
вриједности, као вид помоћи припадника ОС БиХ цивилним и 
здравственим установама на попуни резерви крви, а овакве и 
сличне активности ће се примјењивати и убудуће.
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ЦИВИЛНО-ВОЈНА САРАДЊА

Инжињеријски батаљон ОС БиХ

У периоду октобар-новембар 2014. године, припадници 
Инжињеријског батаљона ОС БиХ били су ангажовани на 
постављању мостова БЕЈЛИ у мјесној заједници Кушлат у 
општини Зворник и мјесној заједници Српски Милановац у 
Бања Луци. 
Обилне падавине у јулу ове године које су се сручиле на 
поједине регије у БиХ узроковале су повећење водостаја. Тако 
нешто се десило у МЗ Кушлат са ријеком Дрињачом и једним 
потоком у бањалучком приградском насељу. У оба ова случаја 
припадници Инжињеријског батаљона ОС БиХ били су 
ангажовани на санацији прелаза преко ових ријечних токова. 
У првом случају, у МЗ Кушлат, наши припадници су извадили 

срушени мост из ријеке Дрињаче, санирали га и оспособили 
да се може поставити на старо мјесто, чиме су поново 
успостављени нормални животни токови у селима која су 
била одсјечена, понајвише становници села Лијешће, којима 
је пуна два мјесеца била пресјечена веза са магистралним 
путем Зворник-Сарајево. 
У Бања Луци, МЗ Шарговац, поток је изазвао штету те је мост, 
који је служио за прелазак извјесног броја грађана, однесен и 
растурен. Mогућности није било за поправак. Након захтјева 
надлежних из града Бања Луке, Инжињеријски батаљон ОС 
БиХ је упућен на извршење задатка постављања новог моста 
у овој МЗ, што је и реализовано почетком мјесеца новембра. 

Захвалност локалног становништва је 
велика, јер је значај овог подухвата за 
њих немјерљив. 
Напокон, како кажу, не морају разми-
шљати  о  начину  прилаза  својим 
домовима и обављању свакодневних 
најминорнијих активности. 
И након толико времена од великих 
љетних падавина,  ова  два  случаја 
санације мостова показују да припа-
дницима Инжињеријског батаљона ОС 
БиХ  још увијек предстоје обавезе на 
санацији терена и помоћи цивилном 
становништву. Нико и не слути колики је 
број овако малих ријечних токова који су 
у бујицама оштетили и пореметили 
животе појединих локалних заједница. 

Током свечаног обиљежавања Дана општине Жепче, 14. 

октобра 2014. године, у просторијама Центра за културу 

општине Жепче, Оружаним снагама Босне и Херце-говине 

уручена је Захвалница општине Жепче. Захвалницу коју је 

у име Министарства одбране и Оружаних снага Босне и 

Херцеговине преузео мајор Владо Билић, комадант 

Артиљеријског батаљона 5. пјешадијске бригаде ОС БиХ, 

уручио је начелник општине Мато Зовко.
У свом обраћању, господин Зовко је истакао: „Оружане 

снаге Босне и Херцеговине су дале огроман допринос на 

помоћи и спашавању цивилног становништва током 

елементарних непогода, које су ово подручје задесиле у 

мају ове године, као и на ангажовању ОС БиХ на помоћи у 

санацији штета које су изазвале ове елементарне непогоде 

(поплаве и клизишта).“
Ова Захвалница је доказ одличне сарадње Оружаних снага 

Босне и Херцеговине и локалне заједнице општине Жепче, 

Оружаним снагама БиХ уручена Захвалница                

општине Жепче
захвалница

која се огледала кроз реализовање низа заједничких 

пројеката и вјежби ОС БиХ и јединица локалне заједнице. 
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ОБУКА

КОМАНДА ОБУКЕ И ДОКТРИНЕ (КОиД)

Команда обуке и доктрине формирана је реформом одбране 
2007. године. Организацијско-формацијском структуром 
Оружаних снага БиХ подразумијевају све центре за обуку у 
саставу Команде обуке и доцтрине. Центар за обуку за 
операције подршке миру формиран је 2003. године и вођен је 
од стране Велике Британије и 17 партнерских земаља. Од 
формирања до данас, овај центар је веома значајна карика у 
систему међународне обуке, као НАТО партнерски центар 
(2007. године), Регионално сједиште за обуку (2009. године) и 
УН акредитовани центар (2012. године). У структуру ОС БиХ 
ушао је 2013. године и постао пети центар за обуку КОиД.
Команда за обуку и доктрину своју мисију извршава кроз два 
одјељења и пет независних, али тијесно повезаних центара за 
обуку, те директно и врло активно учествује у обликовању 
Оружаних снага кроз развој војне доктрине, индивидуалну и 
колективну обуку као и обуку припадника и јединица за 
учешће у мировним мисијама.
Савремене оружане снаге захтијевају ментално здрав 
персонал, издржљив и оспособљен за тимски рад у локалном, 
али и у међународном окружењу, како би се адекватно 
одговорило на све сложеније безбједносне изазове. Како је 
рекао пуковник Даријо Пајић, начелник штаба КОиД-а: 
"Морамо прилагодити садржај и стандард обуке, који ће 
подржати успјех наших припадника у све изазовнијем 
окружењу. Тренутни сукоби показују да је још увијек војник 
одлучујући фактор сложене структуре бојишта, док 
истовремено мајске поплаве опомињу да се ни мисија 
пружања помоћи цивилном становништву не смије 
запоставити". Управо јединствена структура, мисија и задаци 
Команде за обуку и доктрину овој јединици дају прилагодљив 
карактер, јер континуирано, пратећи свјетске трендове 
сигурносних/војних наука, кроз војну обуку и едукацију коју 
планира, организује и реализује, обезбјеђује потпуну 
обученост и спремност припадника и јединица ОС БиХ за 
учешће у операцијама пуног спектра.
"Обука мора бити у служби изградње способности која 
омогућава извршење мисија. Такође, када планирамо обуку и 
постављамо стандарде треба имати у виду и захтјеве будућих 
оперативних способности. Ми, у Команди обуке и доктрине, 
смо свјесни да је наша улога у увођењу нових програма 
наоружања вјероватно минорна, али зато морамо бити 
фокусирани на реалан допринос кроз побољшање војничких 
индивидуалних и тимских вјештина, развој флексибилних и 
иновативних лидера који могу разумјети и оперативно 
дјеловати у сложеним околностима савременог окружења, 
осигурање интероперабилности до нивоа успјешног 
комбиновања снага за задатке. Некада је акценат био на изради 
планова за добијање информација за правилно доношење 
одлука, а данас је већи проблем како процесуирати велики број 
информација. Једино што је сигурно је да ће се пријетње 
мијењати и еволуирати“, наглашава пуковник Пајић. Стога, у 
наредним периодима је посебан изазов на индивидуалној 
обуци, односно обучавању и оспособљавању нових, младих, 
будућих војних кадрова који су се пријавили из грађанства и 
прошли обавезне фазе процеса селекције за пријем у ОС БиХ 

у категоријама војника, подофицира и официра. Од када је 
КОиД ушао у структуру ОС БиХ 2007. године па све до 
аугуста 2014. године, дужност команданта КОиД-а обавављао 
је бригадир Роберт Сушац. Након примопредаје дужности у 
августу 2014. године, на мјесто вршиоца дужности команданта 
постављен је бригадир Илија Петровић. Претходно 
постављење бригадира Петровића било је у ЗШ ОС БиХ. 
Прихватањем ове захтјевне дужности и доласком у КОиД, 
бригадир Петровић потврдио је опредјељење да је војна обука 
и едукација први приоритет ОС БиХ, инсистирајући на 
максималној ангажованости у унапређењу процеса за које је 
КОиД одговоран. Зато, права прича о Команди за обуку и 
доктрину развија се из разговора који слиједи. 

Разговор са бригадиром Илијом Петровићем, 
вршиоцем дужности команданта         

Команде обуке и доктрине

Бригадире Петровићу, дужност в.д. команданта Команде 
обуке и доктрине преузели сте од бригадира Роберта 
Сушца у августу 2014. године. Шта бисте поручили 
припадницима Команде обуке и доктрине, посебно онима 
који су на директан начин укључени у процесе обуке?

„Да, дужност сам преузео од бригадира Сушца који је, по 
оцјенама многих, успостављајући захтјевне стандарде и 
циљеве, одлично водио ЗОиД. Поновит ћу оно што сам, већ 
директно рекао припадницима  Заповједништва обуке и 
доктрине (ЗОиД). Сви припадници који се баве планирањем, 
припремом и провођењем вјежби и наставе морају учинити 
максималан напор на повећању својих способности и 
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могућности, усмјеравајући обуку на мисију ОС БиХ, пратећи 
сигурносне изазове у земљи и свијету, изучавајући начине и 
облике пријетњи сигурности у свијету и пратећи стандарде 
оружаних снага партнерских земаља. А сви припадници ЗОиД 
морају изгледом, понашањем и спремношћу бити узор свима 
који долазе у наша средишта.“

Колики су приоритети војна обука и едукација за Оружане 
снаге БиХ? 

„Мој особни став, а темељим га на вишегодишњем раду у 
пјешачким постројбама, Министарству обране БиХ и вођењу 
Персоналне управе ЗС ОС БиХ, је да обука мора бити први 
приоритет ОС БиХ. Опрема и наоружање су нужни, али ако их 
дамо на упорабу и кориштење недовољно увјежбаном, 
едуцираном и спремном војнику, војник може бити опасан за 
себе и друге или све заједно неупотребљиво.”

Колико КОиД утиче на будуће Оружане снаге, посебно 
када су у питању обука и пријем младих војника, 
подофицира и официра?

„Кроз ЗОиД је прошла већина дјелатника ОС БиХ, а у периоду 
које је пред нама проћи ће сваки будући дјелатник ОС БиХ. До 
сада је кроз наше Средиште основне обуке прошао сваки 
новопримљени војник ОС БиХ (3.695 мушкараца и 320 жена). 
Почетком ове године кренули смо с новим пројектом 
тестирањем и обуком дјевојака и момака из грађанства, који по 
завршетку обуке постају потпоручници ОС БиХ. Сви војници, 
који ће бити примани у будућности, велика већина дочасника 
и часника, као и они који ће бити упућивани у међународне 
мировне операције, проматрачке мисије и војну дипломацију 
проћи ће кроз наша средишта. Већина заповједништава и 
постројби ОС БиХ користила је, користи и користит ће наше 
услуге. Дакле, ЗОиД је имао, има и имат ће веома значајан 
утјецај на квалитету попуне и оперативност ОС БиХ и у 
будућности.“

 Команда обуке и доктрине је јединица, која представља 
'кичму' Оружаних снага те јој се због природе њене мисије 
и задатака, посвећује посебна пажња. Стога, КОиД је 
често  предмет интересовања и посјета представника 
оружаних снага држава партнера. Како бисте објаснили 
војно-војну сарадњу КОиД са колегама из оружаних снага 
држава партнера?

„Мисија ЗОиД-а, кратко речено, је увјежбавањем и 
едуцирањем дјелатника МО и ОС БиХ допринијети 
остварењу мисије ОС БиХ, те интероперабилности и 
компатибилности са другим партнерским војскама. Услуге 
ЗОиД-а, поред организацијских цјелина и јединица МО и ОС 
БиХ, користе и дјелатници осталих сигурносних институција 
у БиХ и припадници сигурносних и обрамбених институција 
партнерских земаља, из чега се да закључити како је ЗОиД 
веома важна институција ОС БиХ. Дакле, партнерске земље и 
међународне организације усмјеравају своју пажњу на ЗОиД, 
ради дјелатника ОС БиХ, ради својих дјелатника, али и ради 
заједничких циљева и задаћа. 

Сурадња између међународних институција и ЗОиД је на 
веома високој разини, што потврђују значајне донације, од 
опреме и других средстава, те заједнички пројекти и стручна 
помоћ од стране партнерских земаља и међународних 
институција. Посебно наглашавам интензивно учешће НАТО-
а и Велике Британије (преко представника Амбасаде Велике 
Британије у БиХ) при осмишљавању, планирању и провођењу 
пилот пројекта "Основна часничка обука.“

Шта припадници Оружаних снага БиХ, који ће пролазити 
кроз процесе индивидуалне и колективне обуке и војне 
едукације у Команди обуке и доктрине и њеним центрима, 
могу убудуће очекивати од КОиД-е?

„Све даме и господа, који дођу на било коју обуку или 
едукацију у ЗОиД, могу очекивати: напорнију, захтјевнију, 
садржајнију, разноврснију, софистициранију и квалитетнију 
обуку. Вјеројатно се питате зашто? Неколико је веома битних 
разлога за то. Сигурносни изазови су све комплекснији, 
пријетње све разноврсније, а начини и облици изазивања 
сукоба и вођења борби значајно различити од досадашњих. 
Сукоби ниског интензитета све чешће бивају претворени у 
сукобе високог интензитета, без проласка кроз фазу сукоба 
средњег интензитета. Управљање кризама је све захтјевније. 
Босна и Херцеговина је, надам се, пред скорим пуноправним 
чланством у НАТО, што ће, веома вјеројатно, повећати и 
интензивирати наше обвезе у операцијама потпоре миру, 
диљем свијета, које проводи НАТО. Све су значајније 
климатске промјене и учесталије природне несреће, разни 
технолошки процеси и друге људске активности неријетко 
изазову некакву хаварију већих размјера. Како би Оружане 
снаге биле спремне правовремено и учинковито реагирати на 
све изазове и задаће, које могу произаћи из Мисије ОС БиХ и 
горе наведеног, нужно је увјежбавања и едуцирање учинити 
што је могуће интензивнијим, садржајнијим и разноврснијим, 
како бисмо припремили особље ОС за све задатке и изазове 
који их могу допасти. Такођер, морамо инзистирати и 
устрајати на занављању постојеће и увођењу нове опреме, 
како бисмо били у стању проводити што реалистичнију и 
разноврснију обуку. Зној штеди крв, труд и новац, уложен у 
едукацију и увјежбавања, вишеструко се исплати.“

Дигитална библиотека ОС БиХ

Правилником о развоју и управљању доктринарним 
публикацијама у ОС БиХ из 2009. године предвиђена је 
успостава дигиталне библиотеке ОС БиХ. Дигитална 
библиотека ОС БиХ је дефинисана као извор аутентичних, 
одобрених, доктринарних публикација ОС БиХ и НАТО-а. 
Будући да је од усвајања овог правилника Одјељење за 
доктрину КОиД суочено са низом потешкоћа и ограничења у 
реализовању овог задатка, у околностима непостојања 
одговарајућих ресурса за штампање одобрених доктри-
нарних публикација у ОС БиХ, непрекидно се трагало за 
рјешењима на који начин што прије ставити у функцију 
дигиталну библиотеку, а доктринарне публикације ОС БиХ и 
НАТО, неопходне за операције и обуку у командама и 
јединицама ОС БиХ, учинити доступним што већем броју 
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корисника у ОС БиХ. Процес измјена и допуна Правилника из 
2009. године, те усвајање нацрта новог правилника током 
2014. године, као и ширење и унапређење локалне мреже ОС 
БиХ, омогућио је да Одјељење за доктрину у мају 2014 године 
стави у функцију Дигиталну библиотеку ОС БиХ.  Нацртом 
новог Правилника о развоју и управљању доктринарним 
публикацијама у МО БиХ и ОС БиХ, дигитална библиотека је 
означена као извор одобрених доктринарних публикација ОС 
БиХ, доктринарних публикација НАТО савеза и ОС чланица 
НАТО савеза, те  публикација бивших ентитетских војски, 
које нису у супротности са важећом доктрином ОС БиХ. 
Дигитална библиотека ОС БиХ је лоцирана на интерном 
серверу ОС БиХ у Одјељењу за доктрину, које је одговорно за 
постављање, ажурирање и уклањање публикација из 
дигиталне библиотеке ОС БиХ, након њиховог одобравања, 
односно поништавања. Доктринарне публикације, искључиво 
оне без безбједносних ограничења, постављају се у дигиталну 
библиотеку у ПДФ формату. Дигитална библиотека тренутно 
представља најбоље и једино могуће рјешење приступа свим 
доктринарним публикацијама, које су урађене у претходном 
периоду, али и многим дугим публикацијама (законским и 
подзаконским актима, политикама, смјерницама, одлукама, 
инструкцијама и сл.), неопходним за рад ОС БиХ. Сви 
припадници у ОС БиХ, који имају приступ локалној мрежи 
ОС БиХ, могу приступити  дигиталној библиотеци, 
прегледати садржај и преузети оно што им је неопходно за 
извођење операција, обуку, или реализацију других 
свакодневних задатака. Дигиталној библиотеци ОС БиХ се 
приступа путем сљедеће адресе: .http://www.dbosbih.koid.local/

Сервер сала дигиталне библиотеке

Систем научених                       

лекција у ОС БиХ

У структури Одјељења за доктрину КОиД ОС БиХ налази 
се Одсјек за истраживање ОС БиХ. Поред послова и 
задатака који се тичу истраживања војне доктрине, 
међународних активности и структуре изазова везано за 
ОС БиХ, људство из састава Одсјека за истраживање, је 
уједно и у саставу Секције за научене лекције ОС БиХ. 
Систем научених лекција у ОС БиХ је нов систем у ОС 
БиХ и, за разлику од пост-акцијских анализа (ПАА), бави 
се прикупљањем и процесуирањем запажања како у 
процесу обуке тако и у извршењу додијељене мисије ОС 
БиХ. Систем, такође, интегрише задокументована 

запажања, лекције или најбољу праксу (ЗЛНП) и кроз 
Акционе планове, Планове корективног дјеловања иста се 
анализирају, отклањају уочени недостаци и проналазе 
рјешења која ће кроз фазе настанка научене лекције, како је 
то регулисано Упутством за успоставу и рад система за 
научене лекције у ОС БиХ, получити побољшање, 
отклонити недостатке, исправити грешке и ОС БиХ 
учинити интероперабилнијим. Коришћење позитивних 
искустава и отклањање уочених недостатака обавеза су 
сваког појединца ОС БиХ. Кроз систем научених лекција, 
током  ангажовања припадника ОС БиХ на помоћи 
цивилним  структурама  у  отклањању  посљедица 
елементарних непогода (поплава), задокументовано је 
преко 50 запажања од којих одређени број тих запажања 
мора проћи план корективног дјеловања, како би се 
отклонио уочени недостатак и пренијела добра пракса. 

ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ОБУКУ (ЦОО)
касарна "Заим Имамовић", Пазарић

На основу Одлуке о величини, структури и локацијама 
Оружаних снага БиХ, од стране Предсједништва БиХ, 20. 
августа 2007. године, формиран је Центар за основну 
обуку. По организацијско – формацијској структури, 
јединица је ранга батаљона и потчињена је Команди обуке 
и доктрине. Мисија ЦОО је да организује и изводи 
основну обуку кандидата на локацији и локалном 
подручју обуке током основне обуке, ради опште борбене 
оспособљености. Основна обука кандидата за пријем у 
професионалну војну службу ОС БиХ заснована је на 
Доктрини обуке ОС БиХ и другим правилницима и 
нормативним актима, на основу којих се израђује 
Тематски план основне обуке и План инструкција којима 
су дефинисане теме и који је даљњи основ за израду 
седмичних распореда обуке.
Обуком кандидата долази до трансформације цивила у 
технички и тактички оспособљене војнике, који схватају 
важност тимског рада и спремни су заузети мјесто у првим 
редовима ОС БиХ. У протеклих седам година, обуку је 
успјешно завршило 14 (четрнаест) класа кандидата на 
основној обуци војника, након чега су распоређени у 
јединице ОС широм Босне и Херцеговине. Међу 4.015 
храбрих кандидата, успјешно завршену обуку имало је 
3.695 мушкараца и не тако занемарљив број, 320 жена, 
чиме ОС БиХ показују да је равноправност полова могућа. 
Такође, основна обука је успјешно реализована са 27 
кандидата и 2 кандидаткиње кроз I модул пилот пројекта 
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"Основне официрске обуке". Од 2007. до 2010. године на 
мјесто команданта ЦОО постављен је пуковник, а данас 
бригадир Зијад Козић, који данас обавља и извршава 
задатке у Оперативној команди ОС БиХ. У марту 2010. 
године на мјесто команданта постављен је пуковник Самир 
Нукић, који остаје до 2013. године, а од септембра 2013. 
године на дужност команданта постављен је мајор Јасмин 
Ганић. Центар за основну обуку, већ за наредну годину, 
планира реализовање основне обуке, односно Модула-1, са 
новом класом кандидата Основне официрске обуке, као и 
са једном класом кандидата за мјеста војника, те двије 
класе каплара кроз курс „Примарни развој вођа“, који ће у 
наредном периоду бити окосница подофицирског кора.

ОБУКА

ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

(ЦПР), касарна "Травник", Травник

Обука је први приоритет Оружаних снага БиХ, стога она мора 
бити фокусирана на спремност и успјешност њених 
припадника у реализовању мисије и задатака ОС БиХ, 
дефинисаних Законом о одбрани БиХ. Управо ту се огледа и 
квалитет и квантитет војне обуке и едукације коју пружа 
Команда обуке и доктрине. Развој војне професије, стручности 
и професионализма припадника ОС БиХ чине основни и 
напредни нивои индивидуалне обуке подофицира и официра 
коју, кроз Одјељење војних курсева и Одјељење страних 
језика, реализује Центар за професионални развој (ЦПР).

“Персонал ЦПР-а у потпуности је свјестан важности 
реализације мисије и задатака ЦПР, јер има директан 
утицај како на спремност и професионалност припадника 
ОС БиХ тако и на укупан реформски пут ОС БиХ. 
Највиши ниво подофицирске и официрске војне обуке и 
едукације реализују се у овом центру, кроз реализацију 
каријерних војних курсева, што непосредно утиче на 
управљање војном каријером припадника ОС БиХ. О 
учењу страних језика мислим да је сувишно говорити, јер 
сматрам да смо сви свјесни њихове важности у времену у 
којем дјелујемо. Од ове године активности Центра су 
употпуњене и реализацијом II и III модула пилот пројекта 
“Основна официрска обука”. Овај пројекат се наставља и 
убудуће, те засигурно представља велику одговорност и 
изазов за цјелокупан персонал ЦПР-а”, истиче командант 
ЦПР, пуковник Мирсад Стабанчић. 

У Одјељењу војних курсева реализују се сљедећи курсеви: 
Командо-штабни курс, Основна официрска обука (II и III 
модул), Напредни официрски курс, Основни официрски курс, 
Напредни подофицирски курс, Основни подофицирски курсе, 
Курс информатике, Општи курс за инструкторе, Курс за 
логистичке операције и Курс за оперативне послове. Носилац 
курса за персоналне послове је Одјељење за обуку КОиД, али 
се реализује у ЦПР-у. Одјељење страних језика ЦПР 
реализује: Курс француског језика (почетни ниво, средњи 
ниво, напредни ниво и кондицирање француског језика), Курс 
енглеског језика (почетни ниво, нижи-средњи ниво, средњи 
ниво, виши-средњи ниво и напредни ниво), Курс њемачког 
језика (основни ниво, средњи ниво, напредни ниво и 
кондицирање њемачког језика), Курс грчког језика (три 
срепена и кондицирање грчког језика) и Курс турског језика 
(основни ниво, напредни ниво и кондицирање турског језика). 
Пратећи Смјернице за обуку Команданта КОиД, ЦПР 
континуирано и даље ради на усавршавању инструкторског 
кадра, с циљем успјешне војне обуке и едукације војног 
персонала оперативних јединица.

ЦЕНТАР ЗА БОРБЕНЕ СИМУЛАЦИЈЕ 
(ЦБС), касарна "Мика Боснић", Мањача, 

Бања Лука

Центар за борбене симулације Оружаних снага Босне и 
Херцеговине (ОС БиХ) формиран је 2007. године и налази се у 
организацијском саставу Команде обуке и доктрине ОС БиХ. 
Основна мисија Центра за борбене симулације је да створи 
услове за ефикасну обуку и процјену јединица ОС БиХ    
путем борбених симулација, а у циљу постизања интер-
операбилности и компатибилности команди и јединица ОС 
БиХ у извршавању њихових мисија. Центар за борбене 
симулације користи најсавременији систем за борбене 
симулације (JCATS) који је Центар добио 2013. године као 
донацију од Владе САД-а. У овом моменту ОС БиХ посједују 
најновију варијанту система JCATS 12.1.3 коју нема ни једна 
од држава у окружењу. Припадници Центра су прошли     
обуку за рад на систему и у потпуности су оспособљени        
за реализацију вјежби у складу са планираном динамиком. 
Након прве вјежбе која је одржана у мају 2014. године на 
JCATS симулацијском систему са 5. пбр, у јулу 2014. године 
одржана је и вјежба са 6. пбр која је је била у потпуности 
компјутерски подржана вјежба.  Са новим симулацијским 
системом проширен је спектар активности које може да 
подржи Центар за борбене симулације у процесу обуке 
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команди и јединица ОС БиХ. Поред подршке у обуци команди 
и јединица по питању мисија заштите територијалног 
суверенитета БиХ и учешћа у операцијама подршке миру, са 
новим симулацијским системом могуће је обучити команде и 
јединице за извршење мисије помоћи цивилним структурама у 
ванредним ситуацијама. Као потврда тога је и реализација 
међународне симулацијске вежбе „SEESIM 14“ од 23. до 
26.09.2014. године, у којој су ОС БиХ први пут учествовале са 
JCATS симулацијским системом и уз сарадњу са осталим 
цивилним стуктурама система заштите и спасавања у БиХ, 
чији је координатор било Министарство безбједности БиХ. 
Центар за борбене симулације планира ширење својих 
активности према цивилним структурама у смислу заједничке 
обуке припадника Оружаних снага Босне и Херцеговине и 
представника цивилних стуктура из система заштите и 
спасавања у Босни и Херцеговини, за активности помоћи ОС 
БиХ цивилним структурама у ванредним ситуацијама. Поред 
тога, Центар за борбене симулације је заинтересован за 
реализацију симулацијских вјежби са другим државама које 
имају исти симулацијски систем.

ЦЕНТАР ЗА БОРБЕНУ ОБУКУ (ЦБО) 
касарна "Мика Боснић", Мањача, Бања Лука

Центар за борбену обуку је организациона цјелина 
Команде обуке и доктрине којој је основна мисија процјена 
обучености јединица ОС БиХ, у циљу постизања 
интероперабилности са НАТО. Мисија се реализује кроз 
низ активности и задатака, почев од припремне обуке 
јединица, преко реализације квалификацијских бојевих 
гађања, па до круне обуке, процјене обучености јединица 
ранга ББГ (батаљонске борбене групе) са окосницом 
пјешадијских снага, односно теренске вјежбе са вањским 
оцјењивањем. 
Тешко је наћи јединицу ОС БиХ чији бар један дио није 
био субјект обуке и процјене овог центра. Осим тога, 
Центар врши и процјену обучености декларисаних 
јединица ОС БиХ за НАТО базен заједничких снага 
готовости по концепту оперативних способности. У 
саставу Центра за борбену обуку је и механизовани-
вјежбовни батаљон. Задатак ове јединице је непосредна 
подршка процјењивачким тимовима у реализацији 
процјене обучености јединица. Припадници ове јединице 
су обучени да, у улози супротстављених снага (OPFOR), 
стављају пред различите изазове јединице на обуци, у 
пуном спектру операција. 

Другим ријечима, припадници ове јединице имају 
различите улоге, од посаде противничког оклопног 
транспортера у офанзивно-дефанзивним операцијама па 
до улога корумпираних званичника или ратоборних 
становника непосредног окружења базе у операцијама 
стабилности. Центар за борбену обуку је надлежан и за 
главни полигон за обуку ОС БиХ „Мањача“. Овај полигон 
пружа оптималне могућности за различите видове обуке, 
како у контексту обуке ОС БиХ тако и шире. 

ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ ЗА ОПЕРАЦИЈЕ 
ПОДРШКЕ МИРУ (PSOTC)
камп "Бутмир", Сарајево

Центар за обуку за операције подршке миру (енг. Peace Support 
Operation Training Centre, PSOTC) врши обуку и едукацију у 
подручју операција подршке миру, изводи курсеве за 
припаднике Министарства одбране и Оружаних снага БиХ и 
полицијске службенике наше земље, те дјелује као НАТО 
Партнерски и Регионални центар за обуку и едукацију у 
операцијама подршке миру,  с циљем достизања НАТО и УН 
компатибилних стандарда припадника Министарства одбране 
и ОС БиХ и пружања подршке ОС БиХ у укупним напорима 
БиХ у доприносу међународном миру и безбједности. Центар 
за обуку за операције подршке миру Оружаних снага Босне и 
Херцеговине, од свог оснивања 2003. године до децембра 
2012. године, био је заједнички пројекат 18 међународних 
партнера. Од јануара 2013. године, PSOTC је у потпуном 
капацитету ушао у састав Оружаних снага Босне и 
Херцеговине. PSOTC је показао и доказао својим дјеловањем 
спремност да буде истински амбасадор Оружаних снага БиХ у 
ширем међународном окружењу. И поред чињенице да Босна 
и Херцеговина још увијек није чланица НАТО савеза, PSOTC 
је завриједио своје мјесто као УН и НАТО акредитовани 
центар, те својим дјеловањем учврстио темеље као Центар 
изврсности у обуци и едукацији у операцијама подршке миру. 
Као резултат свог дјеловања, PSOTC је завриједио и титулу 
акредитованог центра са неколико нивоа: УН-а, НАТО-а, САД-
а, те на тај начин промовише не само ОС БиХ, већ и Босну и 
Херцеговину и као такав је једини у Европи. 
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Школовања припадника ОС БиХ у центрима 

за обуку ОС БиХ и шире

Током 2014. године једна од кључних области управљања персоналом је планска и организована едукација, обука и 
усавршавање персонала Оружаних снага БиХ. Главна карактеристика едукације била је реализовање програма и планова 
обуке и усавршавања везано за НАТО активности и активности Партнерства за мир (енг. Partnership for Peace, PfP), 
односно обавеза проистеклих из међународних споразума, као и учење страних језика. Тежишни циљеви планова и 
програма едукације, обуке и усавршавања су дефинисани према приоритетима, у складу са додијељеном мисијом и 
задацима ОС БиХ, што је опет везано за средства у буџету. Реализовање тих циљева одвија се у цивилним и војним 
институцијама у земљи и у иностранству. Школовањем и усавршавањем војних лица у земљи и иностранству развијају се 
професионалне ОС БиХ. Тиме се оспоспобљавају за извођење не само мисија и задатака у земљи, него и за испуњење 
циљева спољне политике БиХ, кроз учешће припадника ОС БиХ у операцијама подршке миру, мировним мисијама УН и 
војно-дипломатском представљању БиХ у иностранству. Школовање официра и подофицира ван БиХ изводи се, углавном, 
у државама НАТО савеза или државама чланицама Партнерства за мир (PfP).

Школовање персонала

У току III квартала 2014. године, 19 лица завршило је школовање ван БиХ и то: генерал-штабно усавршавање (5 
официра), командно-штабно усавршавање (12 официра), академија главних наредника (1 подофицир) и висока 
подофицирска школа (1 подофицир).
Тренутно на школовању ван земље (генерал-штабно усавршавање, командно-штабно усавршавање, војна академија, 
академија главних наредника и висока подофицирска школа) налази се 39 лица и то: (17 официра), (2 подофицира)  и 
(20 војника - кадета).

Усавршавање персонала

У периоду од 01.06. до 30.09.2014. године, на 144 активности из едукације и обуке у земљи и ван земље упућено је 
747 лица од тога (459 официра), (208 подофицира), (65 војника) и (15 ЦО).

У складу са Годишњим планом обуке за 2014. годину и Наређења ЗШ ОС БиХ реализован је Напредни официрски курс у 
Центру за професионални развој (ЦПР), који се изводио од 25.08. до 19.12.2014. године уз присутство 30 официра и 
Напредни подофицирски курс од 25.08. до 19.12.2014. године уз присутство 30 подофицира. 

Едукација и обука припадника ОС БиХ ван земље по програмима 

војне помоћи

У периоду од 01.06. до 30.09.2014. године на едукацију и обуку ван земље, а по програмима војне помоћи (Програм 
међународног војног образовања и обуке (IMET), Индивидуални партнерски програм сарадње (IPCP), Војска - Војсци 
(Mil-to-Mil), Маршал центар (Marshall Center), Bилатерална сарадња и остало) на 49 активности упућено је 79 лица и то: 
(IMET - 10 активности, 14 лица), (IPCP - 17 активности, 18 лица), (Маршал центар - 1 активност, 4 лица), (Билатерална 
сарадња - 4 активности, 6 лица) и (остало - 16 активности, 28 лица).

Учење, усавршавање и тестирање страних језика припадника ОС 
БиХ у земљи и ван земље

У периоду од 01.01. до 30.09.2014. године на учење и кондицирање страних језика  у земљи и ван земље упућено је 308 
припадника ОС БиХ (121 официр, 150 подофицира, 36 војника, 1 ЦО) и то у земљи 295 лица и ван земље 13 лица.                 

Усавршавање персонала Број лица

Курсеви ван земље 57

Курсеви у земљи 267

Семинари ван земље 21

Семинари у земљи 63

Вјежбе ван земље 65

Конференције ван земље 20

Остало ван земље 120

Остало у земљи 134
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Од стране Одјељења за оцјењивање познавања страних 
језика Управе за персонал ЗШ ОС БиХ и Одјељења 
страних језика Центра за професионални развој (ЦПР), а 
путем теста ALCPT тестирано је 604 припадника ОС БиХ 
у познавању енглеског језика, а путем теста STANAG 6001 
(читање, слушање, писање и говор) тестирано је 135 
припадника ОС БиХ у познавању енглеског језика. Путем 
теста STANAG у познавању француског језика тестирано 
је 12 лица, а њемачког језика 6 лица.

                             Активности у Центру за основну обуку (ЦОО)

У спровођењу своје мисије у протеклом периоду, Центар за основну обуку реализовао је обуку са XIV класом кандидата 
на основној обуци војника. Обука је завршена 25.07.2014. године, а церемонија свечаног полагања заклетве и пријема у 
ОС БиХ реализована је 31.07.2014. године. Од августа 2014. године Оружане снаге БиХ богатије су за 248 нових војника, 
од чега 228 мушкараца и 20 жена. 
Такође, у периоду од 18.08. до 05.09.2014. године у организацији КОиД, а под вођством већ искусних инструктора ОС 
БиХ на локацији касарне “Заим Имамовић” у Пазарићу реализован је курс “Физичко обезбјеђење складишта наоружања 
и муниције”. Полазници курса били су командири јединица, ниво десетине и вода, а курс је успјешно завршило 13 
полазника. Пријем XV класе кандидата на Основну обуку војника извршен је 22.09.2014. године. Примљено је 112 
кандидата, а Церемонија почетка основне обуке реализована је 02.10.2014. године. Потписом Уговора о основној обуци 
између кандидата и Министарства одбране БиХ, кандидати званично постају особе које, ако успјешно заврше обуку и 
достигну тражене стандарде, постају равноправни припадници ОС БиХ. 
У наредном периоду, поред основне обуке са XV класом кандидата за мјеста војника, планирана је реализација курса 
„Примарни развој вођа“, као и припреме за реализовање обуке у 2015. години.

Школовање припадника на Ратном колеџу Копнених снага Сједињених   
Америчких Држава (US AWC)

Tоком академске 2013/14. године, Ратни колеџ Копнених снага Сједињених Америчких Држава (енг. The United States 
Army War College, US AWC), смјештен у градићу Carlisle у савезној држави Пенсилванији, похађао je и успјешно завршио 
пуковник Ибрахим Тахировић, припадник Управе за политику и планове Заједничког штаба Оружаних снага Босне и 
Херцеговине. US AWC је најпрестижнија војна установа у свијету која едукује и развија вође за стратешки ниво, 
истовремено усмјеравајући их на проширивање знања у глобалној примјени војне моћи. Савладавањем академског 
програма, полазници стичу вјештине критичког анализирања и успјешног рјешавања комплексних проблема у 
процесима примјене војне моћи на глобалном нивоу. Академски програм обрађује детаљно сљедеће модуле: Стратешко 
вођство; Национална безбједносна политика и стратегија; Теорије рата; Стратегија ратишта и војних кампања; 
Управљање одбраном; 
Програм Европских регионалних студија; Мировне операције и операције стабилности; Изградња капацитета 
партнерских земаља; Међународни развој; Преговарање током 
стратешких криза; Реформа сектора безбједности; Неколико 
електива са студијским путовањима и истраживањима у Стате 
Депарменту (енг. United States Department of State) и Пентагону, 
УН у Њујорку (енг. New York), Пацифичкој команди САД-а у 
Хонолулу (Хаваји) и њене подређене јединице; и на крају 
учешће на Стратешкој конференцији – "Балансирање 
Здружених оружаних снага за будуће безбједносне изазове", 
коју организује Ратни колеџ Копнених снага Сједињених 
Америчких Држава (US AWC).
Колеџ сваке године похађа једна генерација од скоро 500 
студената, од чега је 2013/14. академску годину похађало, први 
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из 67 земаља свијета. Поред тога, ове академске године, полазнике је пратио и рекордан број породица, што је употпунило 
мултинационални амбијент и традицију колеџа. Поред академског дијела, током трајања школовања полазници и њихове 
породице имали су прилику да у режији колеџа посјете бројна културно–историјска мјеста у ближем и ширем окружењу. 
Поред догађаја који је подржао и организовао колеџ, међународни студенти су организовали отворену манифестацију "Знај свој 
свијет", на којој су домаћим посјетиоцима и школским колегама из САД-а приказане традиционалне националне народне 
ношње, обичаји, култура, наслијеђе, музика те неизоставни специјалитети националних кухиња. 

Школовање кадета за потребе Оружаних снага Босне и Херцеговине
Школовање кадета на војним академијама
Пријем официра кроз школовање кадета у војним академијама, као један од четири начина пријема у професионалну војну 
службу,  заснован је на Закону о одбрани Босне и Херцеговине, Закону о служби у Оружаним снагама Босне и Херцеговине, 
Политици професионалног развоја и управљања каријером војних лица у Министарству одбране и Оружаним снагама БиХ, као 
и Концепту професионалног развоја и управљања каријером официра Оружаних снага БиХ.
Функцији управљања персоналом у МО и ОС БиХ, са аспекта попуне и подмлађивања официрског кадра, придаје се посебан 
значај. Сходно донесеним законским и подзаконским прописима, билетерарној сарадњи и одобреном буџету у 2014. години, 
планиран је пријем и упућивање кадета на школовање на војним академијама и то: 

- Војној академији у Републици Србији,
 - Војној академији у Републици Хрватској,

- Војној академији у Републици Македонији,
 - Копненој и Ваздухопловној војној академији у Републици Турској,

- Академији Оружаних снага Републике Грчке. 

Током 2014. године, такође, путем Јавног конкурса упућен је позив младићима и дјевојкама да се пријаве као кандидати за кадете 
на војним академијама у САД-у. Школовање које почиње половином 2015. године на Копненој војној академији (West Point) и 
Ваздухопловној војној академији осигурано је за 12 кадета из Босне и Херцеговине. Ово представља значајан искорак у 
подмлађивању официрског кадра у Оружаним снагама Босне и Херцеговине.
Млади који су се одлучили конкурисати за овај позив у Оружаним снагама Босне и Херцеговине  своја права и обавезе остварују 
уговором потписаним са Министарством одбране  Босне и Херцеговине, односно, у складу са конкурсом које је расписало 
Министарство одбране Босне и Херцеговине у августу 2014. године.
Школовање кадета на академијама одвија се према истим програмима, као и за остале полазнике високошколских институција 
уз додатак програма војне обуке, односно, дијела програма у којем ће кадети изучавати наставне садржаје специфичне за војни 
позив у војним камповима те кроз наставне модуле за оружане снаге. По расписаном Јавном и Интерном конкурсу, обављено је 
тестирање пријавиљених кандидата, тј. оних кандидата  који су испуњавали опште и посебне услове Јавног и Интерног конкурса 
и то: тест општег знања и тест физичке спремности по стандардима, прописаним за професионална војна лица у Оружаним 
снагама Босне и Херцеговине. 
Након тестирања, најуспјешнији кандидати, предложени од стране комисије, упућени су на љекарски преглед и тиме је завршен 
процес одабира кандидата за кадете на војним академијама (за школску 2014/15. годину) и са истима је, уз присутво родитеља, 
потписан уговор.
У складу са Споразумом о међународној војној сарадњи, земље домаћини су се обавезале за осигурање смјештаја, исхране, 
опреме, школског прибора и друге техничке помоћи, а Министарство одбране БиХ, у складу са Законом о платама, има  обавезу 
плаћања мјесечне накнаде у износу од 230,00 КМ, као и осигурања карте за долазак у земљу у току планираног школског 
распуста. У складу са планираним активностима, Министарство одбране БиХ је у августу, септембру и октобру 2014. године, 

након проведене прописане процедуре одабира и пријема 
кандидата,  паотписало уговор и упутило кадете на 
школовање за школску 2014/15. годину. На наведене 
академије укупно је упућено 19 (деветнаест) кадета. 
Кадети који су упућени на Копнену и Ваздухопловну војну 
академију у Репулику Турску, као и кадети упућени на 
Академију Оружаних снага Републике Грчке, прву годину 
ће учити језик и након тога наставити школовање на 
академијама. У циљу сагледавања услова боравка наших 
кадета на академијама, као и организованог упућивања 
кандидата на школовање, Министарство одбране БиХ је 
ове године именовало одговорна лица која су организовано 
одвели кадете на академије у Републику Србију и 
Републику Турску. Услови за боравак и школовање на 
војним академијама су добри, а о резултатима наших 
кадета добили смо увјеравања од надлежних да су исти 
мотивисани и да већ сада постижу запажене резултате.
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Планови и програми обуке припадника МО и ОС БиХ  у 

2014/2015. години са акцентом на обуку официрског

 кадра у оквиру наших капацитета

Млади официри Оружаних снага БиХ до сада су се 
обучавали на академијама пријатељских земаља. Тамо су 
постизали одличне резултате и доносили са собом само 
ријечи похвале. Међутим, то је ипак мањи број лица, што 
не задовољава потребе занављања официрског кадра. То је 
наметнуло  потребу  планирања  и  организовања 
сопственог квалитетног и савременог одабира и обуке 
будућих официра ОС БиХ. 
У 2013. години МО БиХ је путем Јавног конкурса, уз 
велику помоћ и подршку Амбасаде Велике Британије у 
БиХ и НАТО штаба у Сарајеву, извршило одабир 30 
кандидата за пријем у професионалну војну службу у 
почетном чину официра у  ОС БиХ. Одабрани кандидати 
су млади грађани са завршеним факултетима, а исти су 
03.02.2014. године упућени на Основну официрску обуку, 
која се проводила у центрима за обуку ОС БиХ. Обука је 
реализована у периоду од 03.02.2014. године до 
28.11.2014. године, уз могућност продужења обуке до 
коначне реализације обуке по одобреном тематском плану 
кроз три модула, први модул у Центру за основну обуку 
(Пазарић), други и трећи модул у Центру за профе-
сионални развој (Травник). 
Током обуке кандидати су стекли основна војна знања и 
вјештине потребне за обављање дужности командира 
пјешадијских водова. Обуку је похађало 29 кандидата и 
њихов пријем у професионалну војну службу је планиран 
у јануару 2015. године.
Опредјељење да се прилика пружи младим грађанкама и 
грађанима Босне и Херцеговине представља важан 
искорак и нови квалитет. Организујући властити одабир и 
обуку официра, Оружане снаге БиХ не само да подмлађују 
свој официрски кадар, него постижу да то подмлађивање 
персонала буде једнообразно и засновано на најсавре-
менијим методама одабира и обуке. 
Наравно, компатибилност процеса одабира и обуке 
појединаца са истим процесима у савременим војскама 
гарантује и компатибилност јединица ОС БиХ, што је 
један од битних предуслова свих евроатлантских 
интеграција.

Пријем младих официра из грађанства

 Пут до прве официрске звајездице

„ Док сам се налазио за столом у својој војничкој соби, 
пишући ове редове размишљао сам како прије само годину 
дана нисам могао ни сањати да ћу се наћи овдје у касарни, 
у Травнику, раме уз раме са још 26 момака и 2 дјевојке, 
који представљају прву класу будућих официра ОС БиХ. 
Многи су нас подржавали, неки пак оспоравали, али сви су 
се питали колико је и какво наше знање и да ли смо 
спремни за предстојеће дужности. Од самог почетка и 
првог процеса селекције па све до данас, нашим знањем, 
залагањем и одличним резултатима показали смо колико 
вриједимо. Свако од нас 29 је различит, долазимо из 
различитих крајева БиХ, завршили смо различите 
факултете, били су нам различити животни путеви, и 
управо нам је та различитост помогла да рјешавамо 
ситуације које су постављане испред нас. Различитост нас 
је натјерала да се ослањамо једни на друге, да учимо једни 
од других, и тако заједно прихватамо нова знања, 
успјешно савладавамо све препреке и градимо наш тим. 
Свако од нас као појединац, има своју визију, свој стил 
вођења и начин на који рјешава проблеме, али сви имамо 
исти правац дјеловања, усмјерен ка томе да постанемо 
добри официри, добре и одлучне вође, који ће успјешно 
обављати свој посао. А посао вођа се углавном састоји у 
рјешавању проблема. Оног дана када вам војници 
престану говорити своје проблеме, је онај дан када сте их 
престали водити, или су изгубили увјерење да их водите, 
или су закључили да вас за њих није брига. Управо да не би 
дошли у ове ситуације наша обука је била конципирана 
кроз три модула. Први модул је у Пазарићу, Центру за 
основну обуку, гдје смо обучавани основним војничким 
вјештинама да би сутра могли боље разумјети наше 
војнике. Други модул и трећи модул, били су везани за 
Центар за професионални развој и Травник. Други модул 
креиран је да би научили и схватили важност обавеза, 
одговорности и дужности подофицирског кора у 
оружаним снагама. Док су нас у трећем модулу 

инструктори учили и обучавали вриједностима и 
принципима официрског посла, као и личне 
филозофије коју сами изражавамо. Пред све нас су 
стављена велика очекивања, и то није једноставно, 
али ми смо их испунили, својим ентузијазмом, 
знањем, залагањем, спремношћу да увијек учимо и 
жељом да напредујемо у свим изазовима војног 
позива. Ја, као и све моје колеге, са нестрпљењем смо 
чекали дан када ће на еполетама наше униформе 
засјати прва официрска звјездица. То је дан када ћемо 
бити промовисани у потпоручнике Оружаних снага 
БиХ. Тај дан ће се остварити снови свих нас, снови 
који носе све љепоте овог позива, али и велике 
одговорности. Можда, још важнији дан ће бити када 
у јануару 2015. године, први пут станемо пред свој 
строј и градимо свој тим. Можда се сретнемо и са 
онима који ће нам судити због наших година или 
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неискуства, али пред нама је вријеме у коме ћемо имати 
прилику да се докажамо и покажемо да смо вриједни 
поштовања и одговорности која нам је дата. Искуства свих 
нас 29 кандидата пилот пројекта Основне официрске 
обуке, је нешто што ћемо памтити и што је већ на посебан 
начин обиљежило цијели наш живот. Зато, част ми је и 
задовољство што сам своје, и тешке и лијепе, тренутке 
провео баш с овим људима, колегама и пријатељима. 
Сигуран сам да су године пред нама те које ће показати све 
квалитете прве класе официра Оружаних снага БиХ“ , 
ријечи су Марка Вукоје једног од кандидата на обуци за 
младе официре из цивилства.

Јавни конкурс за пријем кандидата у професионалну војну службу у 

почетном чину официра Оружаних снага Босне и Херцеговине

Сходно Закону служби у Оружаним снагама Босне и 
Херцеговине и Правилником о пријему у војну службу, 
с циљем попуне упражњених формацијских мјеста у 
ОС БиХ, Министарство одбране БиХ је у новембру 
2014. године објавило Јавни конкурс за пријем 
кандидата у професионалну војну службу у почетном 
чину официра Оружаних снага Босне и Херцеговине. 
Кандидати ће у процесу селекције и избора, кроз три 
фазе, бити подвргнути обавезном тестирању и 
провјерама.

Прва фаза провјера:

Прва фаза провјера се проводи у центрима за 
регрутовање и транзицију у Сарајеву, Бањa Луци, 
Чапљини и Тузли, и обухвата: тест физичке спрем-
ности, тест општег знања и тест енглеског језика.
Кандидати који испуњавају опште и посебне услове и 
који приложе сву потребну документацију, биће 
правовремено обавијештени путем телефона или 
писаног позива о времену и мјесту реализације Прве 
фазе провјера. 

Друга фаза провјера:

Друга фаза провјера се реализује у Команди обуке и 
доктрине у Травнику (КОиД) и подразумијева 
тестирање лидерских способности кандидата кроз 
сљедеће врсте тестова: тест физичке кондиције,  
психометријски тест, командне задатке без вође, вјежбе 

планирања, групну дискусију, есеј, презентацију, 
полигон са појединачним препрекама, командне задатке 
са вођом и тимску трку.
У Другој фази провјера елиминаторан је само тест 

физичке способности и кондиције, док се код осталих 

провјера бодује и збраја успјех сваког кандидата на 

свакој провјери. Кандидати се на основу освојених 

бодова рангирају на коначне листе успјешности по 

родовима и службама за које су се кандидовали у оквиру 

националног пука. Са коначних ранг листа успјешности 

одабирају се најбоље пласирани кандидати, сходно 

конкурсом траженом броју извршилаца у оквиру рода и 

службе. Укупно се одабира 37 (тридесетседам) 

кандидата, водећи рачуна о полној заступљеност и исти 

се упућују у Трећу фазу провјера.

Трећа фаза провјера :

Трећа фаза провјера обухвата: здравствене прегледе и 
безбједносне провјере. За све кандидате који уђу у 
Трећу фазу провјера за пријем у професионалну војну 
службу, Министарство одбране БиХ ће организовати 
здравствене прегледе и извршити основну безбједносну 
провјеру. 

Умјесто кандидата који не задовоље на здравственом 
прегледу или безбједносној провјери, на ове провјере 
биће упућени сљедећи кандидати са ранг листе, водећи 
рачуна о националној и полној заступљености.

Кандидати који буду проглашени здравствено способним за 
војну службу и не буду имали безбједносну сметњу, упућују 
се на основну официрску обуку. Кандидати који не задовоље 
критерије у било којој фази провјера, или одустану од 
провјера, или прекрше дисциплинске прописе и норме током 
процеса одабира и селекције, биће елиминисани из даљњег 
процеса одабира. О елиминацији кандидата одлучује 
Комисија за избор и о истом обавјештава кандидате.
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Показна вјежба „Помоћ цивилним 

структурама у случају

 елементарних непогода“

Припадници 2. пјешадијског батаљона 4. пјешадијске 
бригаде, у касарни „Билећки борци“ (Билећа), 26.06.2014. 
године, извели су показну вјежбу „Помоћ цивилним 
структурама у случају елементарних непогода - пожара“. 
Вјежба је изведена у садејству са припадницима 
ватрогасних јединица са подручја општина Билећа и 
Требиње и Бригадом ваздушних снага и противваздушне 
одбране. Извођењу вјежбе су присуствовали: замјеник 
команданта Оперативне команде ОС БиХ за операције 
бригадни генерал Сакиб Форић и командант 4. пјешадијске 
бригаде бригадни генерал Томо Коленда.  Циљ наведене 
вјежбе је био да се увјежбају радње и поступци припадника 
јединица у координацији са снагама цивилне заштите и 
Ваздушних снага ОС БиХ у случају пожара који су чести у 
овом дијелу Босне и Херцеговине. 

Успјешно релизована заједничка 

војна обука са припадницима  

ЕУФОР-а у Ливну

Припадници декларисане чете 1. пјешадијског батаљона 4. 
пјешадијске бригаде ОС БиХ, на  локалном полигону обуке 
„Ливно“ и локацији касарне „Анте Бруно Бушић“ у Ливну 
од 09. до 12.09.2014. године успјешно су реализовали 
заједничку војну вјежбу са припадницима  Турског 
контингента  ЕУФОР-а. Обука  је отпочела уводним 
брифингом од стране припадника ЕУФОР-а те се након 
дефинисања сценарија  приступило теренском приказу 
вјежбе. Кроз радне тачке: кордони и операције претреса, 
претрага подручја, операције контрола маса, успостава 
контролне тачке (енг. check point), припадници 1. 
пјешадијског батаљона су током реализације вјежбе 
показали  високи ниво обучености.  На заједничкој војној  
вјежби  учествовало је 35 припадника турског контигента  
ЕУФОР-а. Поред тима из ЗШ ОС БиХ,  који је предводио 
бригадир Бранко Рашета, вјежби је, уз присуство свога 
тима, присуствовао и командант Мултинационалног 
батаљона ЕУФОР-а пуковник Манфред Шојхер (Manfred 
Sheucher), који је истакао да овакве врсте вјежби имају за 

циљ унапређење регионалне стабилности те јачање 
међусобног повјерења. Циљ  вјежбе је да се практично 
примјене научене лекције и размијени тактичко искуство 
те начини реаговања у појединим ситуацијама. Командант 
1. пјешадијске бригаде, пуковник Динко Ивковић, обуку је 
оцијенио успјешном и нагласио како овакву традицију 
заједничких обука и усавршавања треба наставити и у 
будућности.

Симулацијска вјежба „Динамичан 

одговор 14-6“ 
на полигону „Мањача“

Симулацијска вјежба  „Динамичан одговор 14-6“ коју су 
изводили припадници 6. пјешадијске бригаде Оружаних 
снага БиХ на полигону „Мањача“ завршена је 10.09.2014. 
године. Вјежба је почела 06. септембра, а у њеном 
извођењу учествовали су припадници 6. пбр и подређених 
јединица, те других јединица ОС БиХ, предвиђених за 
учешће на вјежбама ове врсте. Реализација наведене обуке 
представља наставак изградње интероперабилности ОС 
БиХ са НАТО концептом извођења вјежби. Вјежба је 
успјешно реализована, што су потврдили и надлежни 
оцјењивачи. Командант 6.пбр, бригадни генерал Радован 
Илић, изразио је задовољство успјехом јединице, будући 
да се кроз вјежбе концепта „Диманичан одговор“ врши 
оцјењивање оперативне способности и спремности 
пјешадијских бригада ОС БиХ.
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Декларисане јединице ОС БиХ  на завршном оцјењивању (NEL-2) добиле 

високу оцјену „Борбено спреман“ по НАТО концепту оперативних способности 

НАТО концепт оперативних способности оцјењивања и 
повратних информација (енг. Operational Capability Concept  
Evaluation & Feedback, OCC E&F), који се спроводи у 
Оружаним снагама БиХ, је комплексан програм и обухвата 
неколико радних нивоа. Босна и Херцеговина, као чланица 
Партнерства за мир (PfP), декларисала је своје јединице у 
НАТО базен Заједничких снага готовости/спремности (енг. Pool 
of Forces and Capabilities), док се кроз евалуације (енг. 
Evaluation&Feedback) посебна пажња обраћа на капацитете 
јединица, њихове стандарде, обученост, интероперабилност и 
способност да заједнички дјелују у саставу мултинационалних 
јединица у НАТО вођеним операцијама. Један од често 
примјењиваних начина оцјењивања борбене готовости 
декларисаних копнених снага јесте оцјењивање по програму 
„Оцјењивање борбене готовости“ (CREVAL). Све јединице, 
декларисане за НАТО вођене операције, пролазе сложен 
интеграцијски процес. Током периода интеграције јединице, 
прво се спроводи цертификација, а као завршни корак, 
афирмација пред оцјењивачким тимом НАТО-а. У складу са 
строго одређеним правилима, оцјењивање оптимално траје 72 
часа, а прате се и оцјењују бројни показатељи који утичу на 
укупну борбену готовост, од документације и планова вјежбе, 
документације комуникационих система, стања наоружања и 
опреме која се користи током вјежбе до тактичке способности 
јединице. На тај начин будуће чланице НАТО-а добијају ширу 
спознају о начину функционисања у Сјеверноатлантском савезу 
и сусрећу се са интероперабилношћу и спремношћу оружаних 
снага као императивном поставком заједничког дјеловања у 
НАТО савезу. У том циљу, у времену од 08. до 12.09.2014. 
године, на полигону ОС БиХ „Мањача“ код Бања Луке 
успјешно је реализовано завршно оцјењивање (NATO evaluation 
2, NEL-2) као последња провјера декларисаних јединица по 
OCC E&F из састава 6.пбр и брТП ОС БиХ. Оцјењивање 
представља круну трогодишњег циклуса опремања и 
обучавања декларисаних јединица, а постављени циљ је био 
достизање пуног степена компатибилности и интер-
операбилности за учествовање у НАТО вођеним операцијама. 
Прва пјешадијска чета/1. пб, 6. пјешадиске бригаде и 3. вод за 
уништавање неексплодираних нагазно-убојних средстава 
(НУС)/чете за уништавање НУС-а из састава Деминерског 
батаљона Бригаде тактичке подршке су, након вишедневне и 
свеобухватне провјере, оцијењене оцјеном „Борбено спреман“ 
(Combat  Ready), што их равноправно сврстава међу јединице 
које су достигле високе НАТО стандарде и које су спремне за 
учешће у НАТО вођеним операцијама у будућности. 
Поред НАТО цертификованих оцјењивача из ОС БиХ у саставу 
тима за оцјењивање било је и шест официра, оцјењивача из: 
Аустрије, Грузије, Финске и Шведске. Испред НАТО-а у улози 
монитора и посматрача (NATO/PfP Monitoring/Observer) били су 
представници Врховне команде савезничких снага за Европу 
(SHAPE) и Здруженог штаба савезничких снага из Напуља (JFC 
Naples). Тим оцјењивача из земаља чланица НАТО-
a/Пaртнерсва за мир (PfP), као и тим посматрача из ОС БиХ 
оцијенили су ове јединице одличном оцјеном и изразили 
похвале свим припадницима на показаној високој стручности, 
оспособљености и мотивисаности сваког појединца и 
декларисаних јединица у цјелини тoком процеса оцјењивања. 
Тешиште процеса оцјењивања било је на спровођењу мировних 
операција, што представља један од основних задатака ОС БиХ, 

дефинисаних Законом о одбрани БиХ. Јединице су провјерене у 
задацима  успоставе  базе,  успоставе  осматрачких  и 
привремених контролних тачака, пратњи хуманитарних 
конвоја, патролирања у зони операција, борби против 
побуњеничких група и насилних демонстрација, откривању, 
отклањању и унишењу НУС-а те многим другим задацима који 
се постављају пред јединице, које учествују у операцијама 
подршке миру.  Најбољу презентацију одличног нивоа 
обучености припадници декларисаних јединица су показали, 
13.09.2014. године, на завршној тактичкој вјежби са бојевим 
гађањем (Live Fire Exercsize, LFX). Завршној вјежби 
присуствовали  су  генерали  Оружаних снага  БиХ, 
парламентарни војни повјереник БиХ Бошко Шиљеговић, 
начелник Штаба ЕУФОР-а бригадни генерал Андраш Сућ 
(Andreas Szucs), дио војно-дипломатских представника у БиХ и 
велики број представника јединица ОС БиХ. На вјежби је 
демонстрирана борба против побуњеничких група уз извођење 
бојевог гађања из минобацача 60 мм, митраљеза М2М 12,7 мм, 
те противоклопног и пјешадијског наоружања. Подршку вјежби 
су пружили и хеликоптери из Бригаде ваздушних снага и ПВО, 
као снаге које су извршавале задатке извиђања из ваздуха, 
вертикалног транспорта и медицинске евакуације, а приказане 
су и тактике технике и процедуре (ТТП) контроле маса и 
уништавања импровизованих експлозивних средстава. 
За приказане одличне резултате и залагање, као и за одлично 
припремљену и изведену вјежбу, свим припадницима 
декларисаних јединица ОС БиХ честитали су замјеник 
начелника ЗШ ОС БиХ за операције генерал-мајор Мирко 
Тепшић, командант ОК ОС БиХ генерал-мајор Драган Вуковић 
и  командант 6.пбр бригадни генерал Радован Илић. Генерали 
ОС БиХ су заједнички истакли значај цјелокупног циклуса 
опремања и обучавања јединица ОС БиХ, декларисаних по 
НАТО концепту оперативних способности, с циљем јачања и 
изградње степена инероперабилности ОС БиХ са оружаним 
снагама земаља чланица НАТО-а и достизања високих 
стандарда обучености и оспособљености. Са задовољством и 
поносом је истакнуто да су Оружане снаге БиХ, реализацијом 
овог догађаја, направиле мали али значајан искорак ка 
испуњењу стратешког циља БиХ - пуноправног чланства у 
НАТО савезу. Свечана додјела НАТО цертификата, оцјењених 
декларисаних јединица ОС БиХ, извршена је на Конференцији 
OCC E&F коју је НАТО организовао у октобру 2014. године у 
Београду, Република Србија.
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Пресјек тренутног стања ВЛ  у ОС БиХ по старосној доби 

попуњености по категоријама

Тренутна попуњеност Оружаних снага БиХ је 9.101 професионално војно лице (ПВЛ), од тога 1.964 официра, 
3.045 подофицира и 4.092 војника. У Оружаним снагама БиХ налази се 481 жена, од тога 61 официр, 122 
подофицира и 298 војника.
                                                     Преглед попуне ОС БиХ по старосној структури
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Родна равноправност

Министарство одбране БиХ је наставило активности на подизању свијести о родној равноправности, у циљу већег 

учешћа жена у војним структурама и њихове афирмације као носилаца руководећих - командних позиција/жене лидери у 

институцијама одбране, заступљеност жена у војно дипломатским представништвима (ВДП) и повећано учешће жена у 

мировним мисијама.
У протеклом периоду припадници Министарства одбране БиХ, као чланови Интерресорне радне групе, у сарадњи са 
другим надлежним институцијама, учествовали су у изради новог Акционог плана за имплементацију УН резолуције 
1325 у Босни и Херцеговини за период од 2014. до 2017. године, а исти је усвојен на 104. сједници Савјета министара 
БиХ, одржаној 08.07.2014. године. 
Министарство одбране БиХ је у годишње планове рада уврстило активност „Имплементација Акционог плана за 
имплементацију UNSCR 1325 у Босни и Херцеговини“ до 2014. године, а од 2014. године програмску активност 
„Праћење, анализа стања и спровођење активности из области родне равноправности“. Иста је разрађена кроз горе 
наведене програмске подактивности, преузете из Акционог плана за имплементацију UNSCR 1325 у Босни и 
Херцеговини у периоду од 2014. до 2017. године.
У оквиру пројекта „Јачање регионалне сарадње на плану интеграције родне перспективе у реформу сектора 
безбједности на Западном Балкану“ на иницијативу UNDP/SEESAC, а уз подршку Нордијског центра за род у војним 
операцијама и Центра за обуку за операције подршке миру (PSOTC), одржана је Регионална обука инструктора/ки из 
области родне равноправности. Наведеној обуци присуствовало је шест припадника/ца МО и ОС БиХ. 
На овај начин Министарство одбране БиХ је добило прве тренере за родну једнакост који ће у наредном периоду 
учествовати у обуци припадника Министарства одбране и Оружаних снага БиХ те успостављати и ширити мрежу 
тренера за родну једнакост у МО и ОС БиХ.
Када је у питању равноправност полова и тренутна заступљеност жена у Министарству одбране и Оружаним снагама 
БиХ може се констатовати да је стање задовољавајуће, ако се има у виду ситуација по овом питању у другим државама, 
гдје се заступљеност жена у оружаним снагама креће од 0,02% до 15%. Приликом сваког пријема војних лица препорука 
је да се од укупног броја примљених кандидата прими 10% жена.

Заступљеност жена у Оружаним снагама БиХ

Министарство одбране и Оружане снаге БиХ, ће наставити са активностима посвећеним питању активне улоге 
жена, припадница МО и ОС БиХ, као и на анализи родних питања, подизању свијести и промовисању родне 
равноправности у МО и ОС  БиХ.

ПЕРСОНАЛПЕРСОНАЛ

Категорија

У односу на укупан број припадника ОС БиХ
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ПЕРСОНАЛПЕРСОНАЛ

АКТИВНОСТИ СЕКТОРА ЗА ПЕРСОНАЛ

План имплементације Пројекта “Превентива“
 

У оквиру реализације активности на изградњи пројекта у области менталног здравља  садашњих и отпуштених 
припадника ОС БиХ, те припадника који иду у мировне мисије под називом “Превентива”, Министар одбране БиХ 
донио је Одлуку о формирању радне групе за израду приједлога рјешења за изградњу капацитета у области 
менталног здравља МО и ОС БиХ. Задатак радне групе био је да, у сарадњи са организацијским јединицама МО 
БиХ и Заједничким штабом ОС БиХ, размотри могуће начине изградње и организације капацитета у области 
менталног здравља МО и ОС БиХ и утврди приједлог рјешења организације и систематизације капацитета у 
области менталног здравља у организацијској структури МО и ОС БиХ. 

Развој функција менаџмента људских потенцијала у МО БиХ

Сектор за управљање персоналом је уз помоћ и подршку Владе Краљевине Норвешке (Агенција за јавну управу и    
е-владу Краљевине Норвешке, DIFI ) покренуо пројекат подршке јачању капацитета у Министарству одбране БиХ. 
Главни циљ пројекта јесте да, кроз изградњу капацитета у области менаџмента људских потенцијала (HRM), ојача 
професионализам службеничке структуре у Министарству одбране БиХ, кроз специфичне циљеве као што су: 
имплементирање мјера за јачање компетенција HRM особља, израда приједлога за развој функције планирања 
људских потенцијала, побољшање описа радних мјеста, развој функције регрутовања и селекције људи и других 
функција са главним циљем развоја и јачања система управљања људским потенцијалима. Тренутни приоритет у 
оквиру пројекта јесте имплементација усвојене Политике развоја функције менаџмента људских потенцијала у МО 
БиХ кроз Акциони план спровођења. Покренуте су активности на анализи радних мјеста МО БиХ, у циљу 
побољшања постојећих описа радних мјеста, али и идентификовања евентуелних разлика између садржине описа и 
стварних задатака и дужности које извршиоци обављају. Партнери МО БиХ у оквиру пројекта су: Агенција за 
државну службу БиХ, Канцеларија координатора за реформу јавне управе у БиХ (PARCO), Агенција за 
равноправност полова БиХ и НАТО штаб Сарајево.

Модернизација система управљања људским потенцијалима 

у државној служби

Такође, Министарство одбране БиХ је, као пилот институција, укључено у пројекат »Модернизација система 
управљања људским потенцијалима у државној служби«, а који је дио усвојене Стратегије реформе јавне управе у 
Босни и Херцеговини.
Пројектом су обухваћене активности планиране Ревидираним акционим планом, Стратегије реформе јавне управе, 
а обухвата планирање, запошљавање, обуку, оцјењивање и награђивање особља, као и осигурање безбједног, 
етички прихватљивог и правичног радног окружења за запослене. Наведени пројекат је подржан од стране 
Европске уније.
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ПРИПАДНИЦИ ОС БИХ У МИРОВНИМ МИСИЈАМАПРИПАДНИЦИ ОС БИХ У МИРОВНИМ МИСИЈАМА

Активности ОС БиХ у

 УН мисијама

У августу 2014. године упућена је 13. ротација УН војних 
посматрача из састава ОС БиХ у УН мисију „MONUSCO“, 
Демократска Република Конго. Одлазак УН посматрача био 
је планиран за јуни 2014. године, али је пролонгиран због 
увођења новог система праћења УН посматрача. Овај нови 
систем имплементирао је УН, с циљем бољег праћења 
учесника у УН мисијама. 
Резолуцијом Савјета безбједности Уједињених нација 2100, 
успостављена је УН мисија „MINUSMA“ у држави Мали. 
Мисија је успостављена с циљем помоћи држави Мали да 
обнови и одржи власт на цијелој територији, како би иста за 
узврат пружила безбједност свим својим грађанима и 
осигурала да њена територија не пружа платформу за 
настанак пријетњи како себи тако и својим сусједима, регији 
и међународној заједници. УН мисија „MINUSMA“ у 
Малију има мандат за подршку спровођења транзицијске 
мапе пута, укључујући одржавање избора и подржавање 
дијалога и помирења сусједа те да стабилизује ситуацију у 
кључним насељима на сјеверу, заштити цивиле и УН особље 
као и инфраструктуру. Такође, УН мисија „MINUSMA“ има 
мандат и да подржи власт, како би поновно успоставила и 
проширила државну владавину, осигура подршку реформи 
безбједносног сектора и изградњу капацитета полиције и 
жандармерије, помогне у противминском дјеловању и 

уништењу импровизованих убојних средстава, унаприједи 
заштиту људских права, осигура подршку стварању 
безбједносног окружења  за  хуманитарну  помоћ  и 
добровољни повратак те да помогне у заштити културно-
историјских знаменитости Малија. Тако су у септембру 2014. 
године, у УН мисију „MINUSMA” у Малију, упућена два 
припадника ОС БиХ на извршење задатака у својству 
командних официра,  који  чине први контингент припадника 
ОС БиХ у овој мисији. Ово је први пут да су припадници ОС 
БиХ упућени у мисију, као командни официри који ће радити 
у Команди мисије. Сигурни смо да ће и ова два контингента, 
као и сви претходни, успјешно одговорити постављеним 
задацима.

Учешће припадника ОС БиХ 

у мисији ISAF у Авганистану

Одлукама Предсједништва БиХ регулисано је учешће 
припадника ОС БиХ у мисији Међународних снага за 
безбједносну помоћ, ISAF (енг. International Security Assistance 
Force) у Исламској Републици Авганистан. Тренутно се у 
наведеној мисији, у зони Регионалне команде „Сјевер“ у 
саставу контигента ОС Савезне Републике Њемачке налази 
једанаеста ротација, 8 командних официра ОС БиХ. 

Мисија траје од септембра 2009. године, од када је кроз исту 

прошло укупно 10 (десет) ротација ОС БиХ  (80 припадника 

ОС БиХ ) у саставу контигента ОС С.Р. Њемачке. 

У оквиру предупутне обуке за наведену мисију, припадници 

ОС БиХ се обучавају у Босни и Херцеговини,  а након тога, у 

тренинг центру „Бидгошћ“ у Пољској, пролазе обуку за 

конкретне позиције на које се упућују.

У досадашњем периоду официри ОС БиХ су успјешно 

извршавали додијељену мисију и нису се сусретали са  

значајнијим проблемима у извршавању исте.

Тренутно се врше припреме за слање Пјешадијске јединице од 

45 људи у мисију „Одлучна подршка“ (енг. Resolute Support) у 

Кабулу, за 2015. годину, са задатком обезбјеђења команде 

мисије, дакле наши припадници неће излазити из базе на 

извршење других задатака. Такође, припрема се и замјена 

осам штабних официра на сјеверу Авганистана.

Прича из Авганистана

„Сјевер Авганистана, сивило и пустињски амбијент обавијају 
базу „Мармал“ смјештену у подножју ланца планина богатих 
мермерном рудом по којим је ова база и добила своје име. Мало 
коме од нас су свјежа сјећања на 2001. годину када су јаке 
коалиционе снаге својим доласком исказале опредијељеност да 
елиминишу значајну опасност по међународну безбједност која 

је долазила управо из Авганистана. У то вријеме, чак и велики 
градови у овој земљи су имали ограничен приступ основним 
животним намирницама, питкој води, а о запошљавању да и 
не говоримо. Талибански режим који је тада владао у земљи 
онемогућио је женама приступ школама, пословима па чак им 
је била ограничена и слобода кретања, осим у присуству 
неког од мушких сродника.
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Данас након готово тринаест година, колико траје мисија 
ISAF, на сваком мјесту су видљиви позитивни помаци у 
авганистанском друштву. Од тада па до данас, много је тога 
учињено уз помоћ међународних војних снага и укупног 
ангажмана међународне заједнице на готово свим пољима и у 
свим сегментима авганистанског друштва.
За само десет година много тога се промијенило набоље, 
животни вијек просјечног Авганистанца продужен је за готово 
20 година, а смртност дјеце је пала за око 62%. У вријеме док 
су Талибани били на власти, само око 900.000 дјеце је било у 
школама и то само мушкарци, док се тренутно у Авганистану 
школује око осам милиона ђака и студената, а од тога je готово 
три милиона женска популација. Такође, 2001. године 
Авганистан је имао око 20 хиљада наставника и сви су били 
мушкарци, док је данас тај број достигао цифру од 200 
хиљада, од чега је 60 хиљада жена. Ово је само дио података 
који се односе на образовни систем, али готово исти или 
слични показатељи су присутни и у систему здравства, 
владиним и невладиним институцијама и установама, што     
се свакако може захвалити несебичном ангажману 
међународних војних снага и цијеле међународне заједнице.
Мисија ISAF, у коју су активно укључене Оружане снаге 
Босне и Херцеговине је, нарочито у задњих неколико година, 
била усмјерена на помоћи Авганистану да успостави 
сопствене снаге безбједности које ће бити у могућности 
штитити свој народ и његове вриједности и бити гарант 
каковог-таквог мира у овој ратом поцијепаној и разореној 
земљи. 
Врло је значајно истаћи да су ISAF снаге својим досадашњим 
ангажманом, директно или индиректно, обезбиједиле 
потребне услове да данас већина становника ове земље има 
несметан приступ здравственим установама, школама, 
пословима, а изграђени су нови путеви и друга потребна 
инфраструктура широм земље.
Данас, када међународне војне снаге редукују своје присуство, 
оне у исто вријеме остају и даље опредијељенe и преданe у 
подршци самоодрживим Снагама безбједности државе 
Авганистан. Нова НАТО вођена мисјија „Одлучна подршка“ 
ће  бити  усмјерена  на  обуку,  савјетовање  и  помоћ 
авганистанским безбједносним институцијама и то на 
министарском, стратешком и оперативном нивоу.
Тринаестогодишњи ангажман НАТО-а и његових партнера у 
Авганистану изњедрио је Авганистанске снаге безбједности, 
које су сада водећа снага у борбеним операцијама и уживају 
широку подршку становника ове земље.
Са преласком са борбене улоге на улогу савјетовања и помоћи 
у обуци Авганистанских снага безбједности, улога и број 
међународних војних снага ће бити промијењена.
Мисија  „Одлучна подршка“  ће бити фокусирана на 
довршетак развоја одбрамбених институција, Министарства 
одбране и Министарства унутрашњих послова, односно 
војске и полиције.
Како поједине фазе мисије буду приведене крају, НАТО и 
партнерске земље ће повлачити своје војне снаге и опрему, а 
базе које не буду требале за потребе мисије „Одлучна 
подршка“ биће предате или затворене, за потребе Владе 
Исламске Републике Авганистан и њених безбједносних 
институција.
Замишљена помоћ и подршка у обуци кроз будућу мисију 
биће реализована кроз осам основних функционалних 
подручја:

· Дугорочно буџетско планирање и програмско 
извршење, 

· Транспарентност, отвореност и мониторинг са 
посебним нагласком на превенцију   корупције, 

· Цивилна контрола - парламентарно надгледање 
Авганистанских снага безбједности, 

· Подмлађивање снага смјеном генерација кроз 
процес регрутације, обуке и опремања снага,

· Систем самоодрживости снага - снабдијевање и 
одржавање,

· Стратешко планирање - стратегије и политике 
планирања, набавке и извршење (планска кампања 
набавки),

· Обавјештајно безбједносни послови,
· Стратешко комуницирање.   

И припадници Оружаних снага БиХ, њих осам, у оквиру 11. 
ротације штабних официра у саставу некада Регионалне 
команде Сјевер (RCN), а сада Команде за обуку, помоћ и 
савјетовање Сјевер (Train, Assist and Advise Command North, 
TAAC North), доприносе процесу припрема за успоставу и 
почетак нове мисије.
Својим ангажманом и професионалним односом наши 
официри на достојанствен начин презентују државу Босну и 
Херцеговину и Оружане снаге БиХ. Они, раме уз раме са 
колегама из других земаља, примјењују знања и вјештине, 
стечене радећи на својим позицијама у ОС БиХ, али и 
користећи знања и искуства, стечена на многобројним и 
разноврсним обукама и едукацијама које су реализовали у 
оквиру  припрема  за  упућивање  у  мисију  ISAF  у 
Авганистану.
Већини наших официра у саставу BH CON 011, ово је прво 
искуство у мировним мисијама, изузев једног припадника 
којем је ово већ трећа мисија, али и поред ове чињенице они 
чине све да на најбољи начин представе нашу земљу и њене 
оружане снаге, а то постижу даноноћним преданим и 
професионалним радом у оквиру својих радних позиција. 
Они су истински амбасадори наше земље и они, као и бројни 
други прије њих, проносе лијеп глас о нашој отаџбини, шире 
позитивни имиџ о нашим одбрамбеним институцијама у 
очима наших партнера и пријатеља из НАТО-а и других који 
учествују у овој мисији.
Посебно је важно подијелити осјећаје и утиске наших 
припадника, који су узели учешће у мисији, гдје је главни 
циљ помоћи једној држави да стане на своје ноге након 
бројних недаћа и крвавих сукоба који већ деценијама трају у 
њој.
Код наших припадника присутно је поређење стања у 
Авганистану са стањем које смо ми имали у нашој земљи 
прије мање од двије деценије, па се код њих види осјећај 
поноса што смо и ми у прилици да будемо дио коалиције 
која помаже једној земљи да стане на своје ноге и осигура 
боље услове живота за генерације младих људи који воле 
ову земљу и цијене све њене вриједности.
Надамо се да су и остали поносни на наше припаднике који 
су се опредијелили да својим ангажовањем буду дио 
коалиције добра, просперитета и будућности Авганистана.“

мајор Сувад Рого
                                                                                                                              

ПРИПАДНИЦИ ОС БИХ У МИРОВНИМ МИСИЈАМА
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Шести CISM „Futsal Cup for 
Peace - Сарајево 2014.“

Под покровитељством Интернационалног војног савјета 

за спорт (CISM) од 22. до 26. септембра 2014. године, 

Министарство одбране и Оружане снаге БиХ били су 

домаћини одржавања 6. CISM „Futsal Cup for Peace - 

Сарајево 2014.“ које се одиграло у спортској дворани 

„Рамиз Салчин Мојмило“ у Сарајеву.

Земље учеснице на малоногометном такмичењу, поред 

домаћина Оружаних снага БиХ, биле су војне репре-

зентације Оружаних снага Р. Хрватске, Армије Р. 

Македоније, Војске  Р. Словеније, Војске Р. Србије и Војске 

Црне Горе.

Министар одбране БиХ Зекеријах Осмић и бригадни 

генерал Ивица Јеркић били су домаћини пријема за 

делегације држава учесница 6. CISM  Futsal Cupa, 

организoваног у Дому ОС БиХ. На одлично организованом 

такмичењу Војна репрезентација Босне и Херцеговине у 

малоногометном такмичењу „Futsal Cup for Peace - 

Сарајево 2014.“ освојила је прво мјесто, након што је у 

финалној утакмици, која је одиграна у спортској дворани 

“Рамиз Салчин” у Сарајеву 25.09.2014. године, савладала 

Репрезентацију ОС Републике Хрватске, резултатом 5:3. У 

утакмици за треће мјесто Репрезентација Војске Црне Горе 

побиједила је Војну репрезентацију Р. Србије са 6:2, а у 

утакмици за 5. мјесто Репрезентација Армије Македоније 

побиједила је Репрезентацију Војске Р. Словеније, 

резултатом 2:1. Након финалне утакмице, одржана је 

церемонија затварања малоногометног такмичења, на 

којој су додијељене медаље најбољим екипама и 

појединцима. За најбољег играча проглашен је Зоран 

Боровић из Црне Горе, за најбољег стријелца Радош Човић 

из Босне и Херцеговине, најбољег голмна Предраг Декић, 

такође из Оружаних снага БиХ, а пехар за фер игру добила 

је екипа Војске Р. Словеније.

Подсјетимо да је CISM, интернационална спортска 

асоцијација састављена од војних снага земаља чланица, 

која је отворена према војним снагама свих нација. 

Основана је 18. фебруара 1948. у Ници (Француска) и 

једна је од највећих мултидисциплинарних организација 

у свијету. Њен циљ је промоција спортских активности и 

физичке едукације између војних снага, као средство за 

јачање мира у свијету. Мото под којим функционишу је 

„Пријатељство кроз спорт“. 

Под њеним окриљем, организују се разни спортски 

догађаји за 134 земље чланице из: Европе, Африке, Азије 

и Америке. CISM организује спортска такмичења на: 

регионалном, континенталном и свјетском нивоу, као 

студије и симпозије, а годишње организује преко 20 

свјетских војних првенстава, зимске и љетне свјетске 

војне игре са преко 6.000 учесника, укључујући носиоце 

олимпијских медаља и свјетских шампиона/шампионки.

На Генералној скупштини CISM-а, одржаној у Буркини 

Фасо у мају 2007. године, Оружане Снаге БиХ су 

примљене у чланство CISM, као 128. чланица.

До сада су припадници ОС БиХ учествовали на: 

свјетским војним играма, свјетским војним првенствима 

и регионалним спортским такимичењима.

На иницијативу бившег CISM секретара, пуковника 

Мишела ван Мерса (Michel Van Meursa), током Европске 

конференције CISM у Београду 2008. године, свих шест 

држава бивше Југославије одлучиле су да прихвате 

пројекат „FIFA-CISM Futsal Cup for Peace“, базиран на 

принципу узајамног разумијевања, који има за циљ 

јачање и стабилизацију мира између шест земаља: Босне 
и Херцеговине, Хрватске, Србије, 

Словеније, Македоније и Црне Горе.
Циљ организовања турнира  је,  кроз 
спорт, повезати и окупити војне 
селекције земаља бивше Југославије 
те оснажити међудржавне односе у 
регији. 
Још једном, представници CISM су 
похвалили МО и ОС БиХ за организацију 
овог такмичења, а изражено је увјерење и 
нада за наставком сарадње на оваквим и 
сличним активностима. Сљедеће године 
у организацији CISM биће организовано 
Свјетско војно првенство у малом 
ногомету, у Кореји, гдје ће бити позване и 
репрезентације које су учествовале на 
овом турниру.
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Такмичење у стрељаштву

 на нивоу ОС БиХ

У касарни „Адил Бешић“ у Бихаћу од 29.09. до 01.10.2014. 
године, на нивоу ОС БиХ, одржано је такмичење у 
стрељаштву на којем су учествовале екипе команди и 
јединица ОС БиХ. Такмичење се одржало у дисциплинама 
тростав пушка М-16 А-1 и пиштољ ЦЗ 999 у дисциплинама 
прецизна паљба и дуел. 
Представљени резултати током овог такмичења и овај пут 
су показали висок ниво обучености у традиционално 
војничким дисциплинама. 

Појединачни пласман АП М16А1 (МиЖ)

1. ст. вод. I класе Нермин Караселимовић, 5. пбр ОС БиХ   1. ст. вод. I класе Јелена Антонић, ЗШ ОС БиХ
2. поручник Синиша Перић, 6. пбр ОС БиХ                           2. вој. I класе Моника Дејановић, 6. пбр ОС БиХ
3. старији водник Маринко Стојнић, 6. пбр ОС БиХ             3. вој. I класе Данијела Ороз, 5. пбр ОС БиХ

Екипни пласман АП М16А1 (МиЖ)

1. 5. пбр ОС БиХ                                                            1. 6. пбр ОС БиХ
2. 6. пбр ОС БиХ                                                            2. 5. пбр ОС БиХ 
3. бр ТП ОС БиХ                                                            3. 4. пбр. ОС БиХ

Појединачни пласман ЦЗ 999 (МиЖ)

1. поручник Данијел Лујић, 6. пбр ОС БиХ                       1. ст. вод. I класе Јелена Антонић, ЗШ  ОС БиХ
2. потпоручник Јован Ивић, 6. пбр ОС БиХ                      2. вој. I класе Моника Дејановић, 6. пбр ОС БиХ
3. капетан Аднан Ахмедовић, КЛ ОС БиХ                        3. вој. I класе Јасмина Дедић, 5. пбр ОС БиХ 

Екипни пласман ЦЗ 999 (МиЖ)

1. 6. пбр ОС БиХ                                                            1. 6. пбр ОС БиХ
2. бр ТП ОС БиХ                                                            2. ЗШ ОС БиХ 
3. 5. пбр ОС БиХ                                                            3. 5. пбр. ОС БиХ

У касарни „Козара“ и на Градском стадиону у Бања Луци 
од 22.09. до 24.09.2014. године, на нивоу Оружаних снага 
БиХ, одржано је Спортско првенство ОС БиХ у атлетици 
на којем су учествовале команде и јединице ОС БиХ. 
Такмичења су одржана у дисциплинама: за мушкарце и 
жене, трчање на 400 м, трчање на 800 м, трчање на 1.500 

м, трчање на 3.000 м, трчање на 10.000 м (м и ж), 
бацање кугле (м и ж), скок у даљ (м и ж). Као и 
претходних година, велику помоћ у организацији 
такмичења пружили су спортски радници из НК 
„Борац“, Бања Лука. Сви учесници на такмичењу су 
показали велику вољу и залагање, да би постигли што 
боље резултате, иако временски услови нису били 
идеални због кише и хладног времена. 

Спортско првенство ОС БиХ 

у атлетици
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Појединачни резултати трачање 400 м (МиЖ)

 1. војник Аднан Нукић, KЛ ОС БиХ                        1. војник Жељана Трогрлић, 6. пбр ОС БиХ           
 2. војник Един Демировић, КЛ ОС БиХ                  2. вој. I класе Сузана Краљевић, 5. пбр ОС БиХ           
 3. војник Мићо Џокић, 5. пбр  ОС БиХ                    3. војник Милица Комленовић, 4. пбр ОС БиХ           

Појединачни резултати трачање 800 м (МиЖ)

 1. војник Санел Касић, 6. пбр  ОС БиХ                     1. војник Жељана Трогрлић, 6. пбр ОС БиХ                                     
 2. војник Алдин Османчевић, 5. пбр ОС БиХ           2. војник Ивана Буле, 4. пбр ОС БиХ 
 3. војник Аднан Харачић, 6. пбр ОС БиХ                  3. војник Едина Зукић, 5. пбр ОС БиХ

Појединачни резултати трачање 1.500 м (МиЖ)

 1. војник Бранко Товиловић, 6. пбр ОС БиХ              1. војник Мате Антуновић, 4. пбр ОС БиХ
 2. војник Доминко Поцрња, 4. пбр ОС БиХ                2. војник Антонија Римац, 5. пбр ОС БиХ
 3. војник Божо Кларић, 5. пбр ОС БиХ                       3. војник Медиха Клис, 5. пбр ОС БиХ

Појединачни резултати трачање 3.000 м (МиЖ)

 1. војник Стефан Лопатић, бр ТП ОС БиХ                1. војник Мате Антуновић, 4. пбр ОС БиХ
 2. војник Срђан Милошевић, КОиД ОС БиХ            2. војник Сузана Краљевић, 5. пбр ОС БиХ
 3. војник Бранко Товиловић, 6. пбр ОС БиХ             3. војник Антонија Римац, 5. пбр ОС БиХ

Бацање кугле (МиЖ)

 1. војник Самир Адемовић, бр ТП ОС БиХ              1. војник Милица Комленовић, 4. пбр ОС БиХ           
 2. каплар Армин Бујак, 5. пбр ОС БиХ                      2. војник Едина Зукић, 5. пбр ОС БиХ
 3. војник Стјепан Чуљак, 4. пбр ОС БиХ                   3. војник Божана Буречић, 4. пбр ОС БиХ

Скок у даљ (МиЖ)

 1. војник Ален Бартуловић, 6. пбр ОС БиХ                1. војник Гордана Пухало, 4. пбр ОС БиХ 
 2. вој. I класе Јосип Дрљепан, 5. пбр ОС БиХ            2. војник Ивана Буле, 4.пбр ОС БиХ 
 3. каплар Армин Бујак, 5. пбр ОС БиХ                       3. војник Сузана Краљевић, 5. пбр ОС БиХ

Екипни резултати

1. 5. пбр ОС БиХ
2. 4. пбр ОС БиХ
3. 6. пбр ОС БиХ
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Припадници Министарства одбране и Оружаних снага БиХ 

ходочастили на „Краљевски град Бобовац“

Тринаести Молитвени дан за Домовину Врхбосанске 
надбискупије и једанаесто Ходочашће католика, 
припадника Министарства одбране, Оружаних снага БиХ 
и редарствених снага на Бобовац, свечано је обиљежен 25. 
октобра 2014. године. 
Мисно славље на Бобовцу предводио је надбискуп 

метрополит врхбосански, кардинал Винко Пуљић у 

заједништву с војним бискупима у БиХ и Републици 

Хрватској, монс. др Томом Вукшићем и монс. Јурјем 

Језеринцем, те уз концелебрацију војних капелана у Босни и 

Херцеговини, којима су се придружиле колеге из Хрватске и 

Словеније. На Миси су учествовали представници 

Министарства одбране, припадници Оружаних снага БиХ, 

те редарственици полиције из разних дијелова Босне и 

Херцеговине. Кардинал Пуљић је на почетку поздравио све 

присутне, те позвао на молитву за све житеље у БиХ, како 

би себе уграђивали у бољитак те земље. Хрвате католике је 

потакнуо да кроз молитву на овом историјском мјесту себи 

посвјесте властити идентитет. „Нека се на овом брду догоди 

преображење наше вјере како би живјели у радости 

живота“, казао је кардинал Пуљић.

Пригодну проповијед изрекао је бискуп Вукшић: 
„Окупили на овом важном мјесту наше прошлости, 
пуном значења и поруке, да би сви заједно молили за 
своју земаљску Домовину. Желим на посебан начин и 
најсрдачније захвалити припадницима Оружаних снага 
Босне и Херцеговине који су поновно показали доброту 
својим несебичним помагањем угроженим од поплава и 
потврдили да су свијетла точка овога друштва“, 
нагласио је бискуп Вукшић.

Ходочашће у Марију Бистрицу

Четрдесет пет припадника Министарства одбране и 
Оружаних снага БиХ су, 05. октобра 2014.  године,  
учествовали на 22. војно-редарственом ходочашћу у 
Марији Бистрици.

У концелебрацији из ОС БиХ, уз монс. др Тому Вукшића, 

били су војни капелани, дон Јаков Павловић (5.пбр.) и дон 

Иван Турудић (4.пбр.). Командант построја био је мајор 

Маринко Ромић. Мису је предводио предсједник Хрватске 

бискупске конференције, задарски надбискуп Желимир 

Пуљић у концелебрацији са војним бискупом у РХ монс. 

Јурјем Језеринцом, војним бискупом у БиХ монс. др 

Томом Вукшићем,  те војним надбискупом Републике 

Италије монс. Сантом Марцианом. 

Еухаристијском слављу уз хрватске војнике, полицајце, 

бранитеље, ратне војне инвалиде, ватрогасце, историјске 

јединице, чланове породица погинулих бранитеља и 

ватрогасаца на Корнатима, присуствовали су и гости из 

Босне и Херцеговине, Италије, Словеније. 
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Делегација Министарства одбране и Оружаних снага БиХ 
обиљежила благдане Свих светих и Душног дана

ПРИПАДНИЦИ ОС БИХ У МИРОВНИМ МИСИЈАМАВЈЕРА

Поводом обиљежавања благдана Свих светих и Душног 

дана, делегација Министарства одбране и Оружаних 

снага Босне и Херцеговине, коју су предводио генерал-

пуковник Анто Јелеч и помоћник министра одбране за 

међународну сарадњу Зоран Шајиновић, положила је, 

29. октобра 2014. године, вијенце и упалила свијеће 

погинулим и несталим бранитељима ХВО-а на Гробљу 

Свети Јосип у Сарајеву. 
Након полагања вијенаца и молитве за умрле, делегације 
су се упутиле у Цркву Светог Ћирила и Метода на мису 
задушницу. Мисно славље предводио је војни бискуп 
монс. др Томо Вукшић уз концелебрацију главног 
капелана ОС БиХ дон Жељка Чутурића, стручног 
савјетника у Уреду католичког душобрижништва дон 
Јосипа Тадића те капелана Бригаде тактичке подршке 
дон Пере Туњића. У својој проповиједи, монс. др Томо 

Вукшић је истакао како је „врло важно присјетити се 
свих наших умрлих, посебице бранитеља који су дали 
своје животе, јер су они својим дјелом и животом 
заслужили залог за будућност.“

Одржан традиционални Божићни концерт 

Поводом обиљежавања благдана Божића, у Дому 
Оружаних снага Босне и Херцеговине 16. децембра 
2014. године уприличен је традиционални Божићни 
концерт и пријем. Домаћин овога догађаја била је 
замјеница министра одбране БиХ за политику и 
планове, гђа Марина Пендеш. 
Концерту су присуствовали члан Предсједништва БиХ 
др Драган Човић, министар одбране БиХ Зекеријах 
Осмић, замјеник министра одбране за управљање 
ресурсима Живко Марјанац, високи представник у БиХ, 
Валентин Инцко, парламентарни војни повјереник 
Бошко Шиљеговић, припадници Министарства одбране 
и Оружаних снага БиХ, представници вјерских 
заједница у БиХ, представници политичког, културног и 
јавног живота у БиХ, те војно-дипломатски и други 
међународни представници у БиХ. 
Поред Оркестра Оружаних снага Босне и Херцеговине, 
наступили су и академски збор „Про мусица“ из 
Мостара, те дувачки оркестар „Хрватска глазба Мостар“ 
из Мостара.
Присутнима су се обратили војни бискуп монс. Томо 
Вукшић и замјеница министра одбране БиХ Марина 
Пендеш.
Војни бискуп монс. Томо Вукшић, свим католицима 
пожелио је срећан и благословљен Божић, те позвао на 
чињење добра и унапређење слоге међу људима.“Ово је 
вријеме радосног очекивања светковине Божића који је 
и благдан мира и благдан доброте. Стога, дубоко 

захвални за мир којим смо благословљени, молимо 
Господина Бога да у нашој домовини завлада трајан и 
праведан мир“, поручио је монс. Томо Вукшић уз 
пригодну молитву. 
Замјеница министра одбране БиХ Марина Пендеш 
честитала је Божић свим припадницима католичке и 
православне вјероисповијести, те свим присутним 
срећну Нову 2015. годину. Замјеница Пендеш је 
приликом обраћања истакла: „Овај концерт је дар свим 
припадницима за наступајући Божић. Чињеница да 
вечерас имамо овакав скуп, улијева наду у сигурну и 
бољу будућност за Министарство одбране, Оружане 
снаге и цијелу БиХ“. Истога дана, за припаднике 
католичке вјероисповјести МО и ОС БиХ, уприличена 
је исповијед и света миса у Цркви Светог Ћирила и 
Метода. 
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Дана 28.10.2014. године у касарни "Адил Бешић" у 
Бихаћу, након клањања подне-намаза, организовано је 
предавање у поводу наступања Нове 1436. хиџретске 
године. Предавач овим поводом је био Хасан-еф. Макић, 
бихаћки муфтија, а предавању је присуствовало око 140 
професионалних војних лица. 
У свом предавању муфтија се осврнуо на многе детаље 
из периода Хиџре, а који могу бити врло јака поука и 
порука данашњим муслиманима. Муфтија је посебно 
нагласио кључне кораке које су муслимани урадили 
након Хиџре: градња џамије, братимљење мухаџира и 
енсарија, писање мединског устава и друго. 

Нова хиџретска 1436. година обиљежена 

у касарни "Адил Бешић" у Бихаћу

Посјета Главног имама Оружаних снага Краљевине 
Холандије Министарству одбране БиХ

Главни имам Оружаних снага Краљевине Холандије, 
пуковник Али Едаоуди, посјетио је 24.10.2014. године, 
Министарство одбране БиХ, којег је у име Министра 
одбране БиХ примио, господин Сеад Муратовић, помоћник 
министра одбране БиХ за управљање персоналом. 
Након дочека који је уприличен од стране Уреда Војног 
муфтије, на челу са муфтијом Хадисом Пашалићем, 
Едаоуди је имао прилику посјетити Ратну џамију на 

Игману. Сљедећег дана, организована је посјета и 
обилазак културних знамења града Мостара. Имам 
Едаоуди је узео учешће у централном дијелу програма 
обиљежавања Нове хиџретске 1436. године у структури 
Војног муфтијства, а који је у четвртак реализован у 
касарни “Војвода Радомир Путник” у Добоју. Ваља 
напоменути да су, поред имама Едаоудија, у реализацији 
програма учествовали и гости предавачи. У касарни 
„Козара“ присутнима се обратио проф. др Мунир Мујић, у 
касарни „Војвода Радомир Путник“ проф. Мустафа 
Спахић, а у касарни „Рајловац“, на џума-намазу, хатиб је 
био муфтија Нусрет-еф. Абдибеговић. Свечаност је на 
свим локацијама обиљежена традиционалном босанском 
халвом. Имам Едаоуди је своју посјету завршио у 
Министарству одбране Босне и Херцеговине, гдје се 
састао са Сеадом Муратовићем, помоћником министра 
одбране БиХ за управљање персоналом. Тежишни задаци 
његове посјете Министарству одбране БиХ били су да се 
кроз радне састанке са Војним муфтијом и његовим 
сарадницима у што већем капацитету развија међусобна 
сарадња те изврши припрема за наредну конференцију 
војних имама. 
 

Бајрамским пријемом у Дому ОС БиХ свечано обиљежен 

Курбан бајрам у Министарству одбране и ОС БиХ

Традиционалним Бајрамским пријемом у организацији 
Уреда војног муфтијства Министарства одбране БиХ и 
покровитељством министра одбране Зекеријаха 
Осмића, у Дому ОС БиХ у Сарајеву  07.10.2014. године, 
свечано је обиљежен муслимански благдан Курбан 
бајрам.

Пријем је уприличен за представнике свих нивоа 
законодавне и извршне власти у Босни и Херцеговини, 
представнике вјерског, јавног и културног живота у 
БиХ, представнике међународних организација у БиХ, 
те за припаднике Министарства одбране и Оружаних 
снага БиХ. 
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Такође, пријему су присуствовали замјеница 
министра одбране за политику и планове Марина 
Пендеш, начелник Заједнчког штаба ОС БиХ 
генерал-пуковник Анто Јелеч, замјеник начелника 
ЗШ ОС БиХ за операције генерал-мајор Мирко 
Тепшић, те чланови малоногоментне репре-
зентације Оружаних снага БиХ, побједници 
недавно завршеног 6. CISM Futsal Cup-a.
Домаћин пријема, министар одбране Зекеријах 
Осмић, захвалио је на присуству и у свом обраћању 
указао на значај заједничког обиљежавања 
државних, вјерских и културних празника у 
Министарству одбране и Оружаним снагама БиХ: 
„Обиљежавање Бајрама, као и свих других вјерских 
благдана, има своје посебно мјесто у Министарству 
одбране и Оружаним снагама Босне и Херцеговине. 
То је наше заједничко добро, којим, на основи 
равноправности, међусобног разумијевања и 
уважавања исказујемо наш однос према вјери и 
нашу вјерску припадност. Заслуга за то припада, 
прије свега, уредима Вјерске службе Министарства 
одбране Босне и Херцеговине, на које сам поносан, 
јер су успоставили систем функционисања у којем 
се поштује достојанство, уважава способност и 
допринос сваког појединца у изградњи одбрам-
беног система Босне и Херцеговине и гдје сви имају 
право да нађу свој мир у раду и задовољство у 
души“. 

Резултат је то, како је истакао министар Осмић „политике 
Министарства одбране БиХ, која може послужити као 
примјер, у којој се потиче рад и одговорност, али и 
отвореност у међуљудским односима, отвореност према 
другима и другачијима, јединство и заједништво. 

Само таква политика може осигурати мотивираност и 
креативност свих упосленика Министарства одбране и 
Оружаних снага БиХ и то је гаранција за успјешну 
будућност Босне и Херцеговине.“

Истакавши да је данашњи пријем и прилика да муслимани 

у Министарству одбране и Оружаним снагама БиХ 

подијеле радост Курбан бајрама са својим радним 

колегама и пријатељима, представницима вјерских 

институција, пријатељима из других институција и 

организација, те представницима међународне заједнице, 

министар Осмић је муслиманима у Министарству 

одбране и Оружаним снагама БиХ честитао Курбан 

бајрам ријечима „БАЈРАМ ШЕРИФ МУБАРЕК ОЛСУН“, 

са жељом да се што више посвете породици, родбини, 

комшијама, пријатељима, да буду предани и устрајни на 

послу те да „нашу домовину Босну и Херцеговину 

учинимо државом напретка и земљом пожељном за 

живот.“ 

Прослава  небеског заштитника и заступника 
пред Богом

Празник Светог великомученика Прокопија свечано је 

обиљежен у касарни "Дубраве" у храму посвећеном овом 

дивном угоднику Божијем. Прослава је почела како и 

доликује - Светом литургијом коју су служили главни војни 

свештеник у ОС БиХ јереј Немања Лакић и војни свеште-

ници из 5. пбр, јереј Иван Савиновић и протонамјесник Васо 

Поповић.
Пригодном бесједом обратио се домаћин, бригадни 

свештеник Иван Савиновић, који је истакао „није случајно 

Свети великомученик Прокопије покровитељ овог храма, 

јер је и сам био у војничкој професији. Међутим, засјао је 

свјетлошћу Христовом, и њему се уподобио, што је 

задатак и свих нас. Дакле, нема препреке ни за војнике да 

буду Христови, само ако то желе. А Свети Прокопије биће 

помоћник свакоме на том благословеном путу Христовом, 

ко му се за помоћ обрати. И Свети Прокопије имао је 
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Путевима светих Свете Горе

Канцеларија православног душебрижништва је, у складу 

са Планом рада, у августу организовала поклоничко 

путовање светогорским светињама за двије групе 

поклоника. Прва група   поклоника, припадника 

Оружаних снага БиХ била је из Рајловца, са својим 

бригадним свештеником јерејем Душком Лаловићем, а 

друга из МО и ЗШ БиХ, са главним свештеником, јерејем 

Немањом Лакићем на челу.
У манастиру Хиландару, по пријему  и упознавањем са 

манастирским животом и правилима која владају на Светој 

Гори, обишли су знаменитости по којима је манастир 

Хиландар познат (Крст цара Душана, Пирг краља 

Милутина, Лозу Светог Симеона, Манастирску ризницу, 

итд.). Поклонили су се и Игуманији Хиландарској, 

Пресветој Богородици Тројеручици и другим светињама 

које се налазе у манастиру Хиландару. Боравак на Светој 

Гори наставили су посјетом Кареји и светињама 

карејским. Благодарећи мудрости Светог Саве и Светог 

Симеона, Кареја има двије велике светиње српског народа. 

Једна од њих јесте Патерица у којој се сада налази отац 

Доситеј Хиландарац, који је војнике, као некадашњи 

официр, примио са великом радошћу, и од кога су сазнали 

много тога о овој светињи и животу у њој. Друга светиња 

Срба у Кареји је Посница Светог Саве, гдје су поклоници 

били у прилици да упознају и великог подвижника по 

узору на Свете Оце, оца Никодима, који у Карејској 

посници неуморно испуњава прописана молитвена 

правила која је оставио Свети Сава.
У повратку са Свете Горе, у Солуну поклоници су ишли на 

Српско војничко гробље из Првог свјетског рата, гдје су 

одслужени помени за све пострадале. 
Такође, посјетили су и Цркву Светог великомученика 

Димитрија Солунског, и поклонили се његовим часним 

моштима.

типично војничка искушења, па је чак у једном тренутку 

кренуо са задатком да гони Цркву божију. Али, уз помоћ 

Господа, коме прибјегавамо, избјегао је замке лукавога, и 

претрпио најстрашније муке, којима је потврдио своје 

опредјељење за вјечност. Свако од нас, драга браћо, има 

слична искушења. Под изговором наређења и дужности 

гонимо Цркву божију, односно браћу своју. И ту долазимо 

до врло важног момента - да је наше призвање не у 

угледању на сујету људску, или испразне обичаје овога 

свијета, него на самога Христа, којим смо се причестили, и 

на угоднике његове, попут Светог великомученика 

Прокопија, који је радије изабрао мучења и стругања 

жељезом, него да буде ван Цркве, и непријатељ божији. 

Љубављу према ближњем показујемо и љубав према Богу, 

и та љубав нека постане наше умовање, наше дисање, наш 

живот.“ 
Упркос томе што је прослава храмовне крсне славе у 

времену годишњих одмора, присуствовало је преко 70 

православних припадника ОС БиХ, јер многи и са одмора 

дођу да молитвено учествују у прослави заштитника храма 

у касарни "Дубраве". Као и сваке године, уз учешће свих 

православних припадника ОС БиХ, организован је и 

свечани славски ручак, који је услиједио након Свете 

литургије и ломљења крсног колача. 
Ове године, крсни колач и кољиво припремио је Вод војне 

полиције,  а  за  сљедећу  годину  обавезали  су  се 

припадници Ваздушних снага и противваздушне одбране 

БиХ.
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Министарство одбране БиХ је, поводом Дана ОС БиХ 2014. године, расписало Конкурс за најбољи ликовни рад на 
тему „Помоћ Оружаних снага БиХ током поплава“. На конкурсу су учествовали ученици основних школа из 
општина погођених поплавама – Зенице и Добоја. 
По истеку конкурса, прикупљени су ликовни радови из основних школа: “Ћамил Сијарић“ (Немила) општина 
Зеница, “Доситеј Обрадовић” из Добоја и Основна школа у саставу Католичког школског центра “Свети Павао” из 
Зенице.
Тим поводом од пристиглих радова изабрана су три најбоља рада која су и награђена, а поред тога, наградили смо и 
један литерарни рад, којим је ученица из Основне школе “Орашје” одала захвалност Оружаним снагама БиХ за 
помоћ њеном граду  у току мајских поплава. 
 

Награђени ученици су: 
 - Кадир Исаковић, ученик VII-6 разреда, Основне школе  “Ћамил Сијарић“ Немила - Зеница,

 - Дајана Шућур, ученица VI-2 разреда, Основне школе “Доситеј Обрадовић” из Добоја,
 - Ана Марија Јурић, ученица V-б разреда, Основне школе у саставу Католичког школског центра “Свети 
          Павао” из Зенице и
 - Азра Салтовић, ученица VIII-a разреда, Основне школе “Орашје” из Орашја.

Конкурс за најбољи ликовни рад 

„Помоћ Оружаних снага БиХ током поплава“

Другу групу поклоника коју су чинили  припадници 

Министарства одбране БиХ  обишли су манастир Дајбабе 

и Ждребаоник, поклонивши се моштима преподобног 

Симеона и Светог Арсенија, другог архиепископа српског. 

У Подгорици је искоришћена прилика да се обиђе велелепни 

Храм Васкрсења Христовог, да би у поподневним часовима 

група стигла у манастир Острог. Манастир Острог, већ дуже 

времена, домаћин је нашим поклоницима, те је, као и до 

сада, био обезбијеђен смјештај и оброци за поклонике. 

Веома занимљиво и душекорисно предавање одржао је 

сабрат острошки, монах Арсеније (Јовановић), некадашњи 

умјетник из плејаде врхунских београдских талената 80-их 

година, а сада молитвени тиховатељ поред моштију Светог 

Василија Острошког.

Сутрадан, поклоници су присуствовали Светој литургији, и 

након окрјепљења кренули натраг. На путу за Сарајево, гдје су 

стигли у вечерњим часовима, група је посјетила и манастир 

Пиву, поклонивши се реликвијама које се чувају о овој 

светињи.

Путевима наших светих предака

Двије групе поклоника, припадника Оружаних снага БиХ 

православне вјероисповијести, су у септембру ишли на 

поклоничко путовање светињама Захумско-херцеговачке и 

приморске епархије и светињама Црне Горе. 

Том приликом, припадници ОС БиХ су посјетили Саборни 

храм (који је у фази обнове) и Епархијски двор у Мостару. 

Срдачну добродошлицу пожелио им је отац Небојша Радић, 

парох мостарски и упознао их о духовно-историјском 

значају овог храма. Поклоници нису пропустили прилику да 

обиђу и стари мостарски мост који се налази у непосредној 

близини храма и двора. 

Након посјете Саборном храму у Мостару, отишли су у манастир 

Житомислић, гдје их је монах Константин упознао са овом 

древном светињом која је у фази духовне и материјалне обнове. 

Приликом посјете манастиру Тврдош добродошлицу им је 

пожелио и благослов дао јеромонах Порфирије, који их је упознао 

са светињом, истоијатом и организацијом братства и живота у 

манастиру. Након манастира Тврдош, припадници ОС су 

посјетили Херцеговачку Грачаницу. На повратку у Сарајево 

поклоници су посјетили и поклонили се жртвама геноцида на 

локацији „Корићка јама“.

53



Кадир Исаковић, Основна школа  “Ћамил Сијарић“, Немила - Зеница

ПРИПАДНИЦИ ОС БИХ У МИРОВНИМ МИСИЈАМА

Дајана Шућур, Основна школа “Доситеј Обрадовић” Добој

Ана Марија Јурић, Основна школа у саставу Католичког школског центра “Свети Павао” Зеница

                САРАДЊА СА ШКОЛАМА
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„Колико сте далеко спремни себе доводити у 

опасност за друге? Бисте ли  уопће себе довели у опасност 

због других, због ''пријатеља'' које не познајете? Или можда 

познајете? Бисте ли  своје срце дали некоме тко умире и 

хитно мора на трансплантацију? Бисте ли смјели? Бисте ли 

се усудили? Сјетите се, живи се само једном, једном кад 

умреш повратка нема, тад је готово. Не? Добро, слажем се, 

ни ја то не бих могла, осим,  када бих знала да су ми дани 

одбројани. Ипак, постоје људи који би то учинили, који би 

живи, прави и здрави умрли за некога кога уопће не 

познају.Ти људи чине „Оружане снаге БиХ“, утемељене 

прије 9 година на данашњи дан. Били су, сада су и остат ће 

сила која се бори против свих невоља у нашој домовини, 

помаже, штити и спашава од смрти. Како то раде? Они су 

јединство, у јединству је снага, у снази је љубав, у љубави 

спас. Нема предрасуда ни било чега другога. Правило 

гласи: сви за једнога и један за све. Ништа више није важно!

И у Орашју постоје припадници Оружаних снага 

БиХ, из војарне Синови Посавине. Пуно сам слушала о 

њима. Но ја бих ипак говорила мало о догађајима 21. 

стољећа, а мислим да се и већина не жели присјећати рата и 

тих ствари. Точније, да кажем нешто о поплавама ове 

године. Почет ћу од онога основног; како је све почело. 

Заправо, не знам, сјећам се да је точно 16.5.2014. године 

поплављен Шамац, на петак. Негдје око девет су нас 

пустили кући из школе, јер је притисак на Орашје био 

велик. Све је то било онако изненада, мислим знала сам ја 

да је Сава велика, али нисам се никад бринула јер сваке 

године нарасте па опадне и тако стално, никад није било 

овако. Сви смо мислили да ћемо до јутра бити под водом, 

али нисмо, остали смо као оток; сухи, а свуда око нас вода. 

крадљивцима, насиљу преко интернета, 

злостављању, овисницима о алкохолу... 

толико је тих лоших вијести да од њих 

ни не стигнемо разговарати о добрима, 

па нам се све више чини да је свијет 

окрутно и тамно мјесто, пуно мржње и 

хладно, што је донекле и точно, али не 

ипак у потпуности. Но ја се не бринем, 

ПРИПАДНИЦИ ОС БИХ У МИРОВНИМ МИСИЈАМА

„Оружане снаге Босне и Херцеговине...“

јер, док у свијету још има оваквих људи који би дали живот 

једни за друге, који никад нису уморни од помагања, чије су 

руке јаче од окова, а теже од ланаца, који имају довољно снаге 

да преброде све невоље, јер ту снагу црпе не само из срца, 

него из дубине душе, свијет ће бити лијеп. Они су моји 

пријатељи које не познајем, али хтјела бих их упознати.

Сигурно мислите оно ја цура, па што ја имам с 

војницима? Криво сте ме схватили. Ја јесам цура и не, не 

занима ме који метак даље лети и која пушка јаче испали 

метак и  сва та  чуда, не. Желим  од њих научити како бити 

добар човјек, желим да и моје руке буду јаче од окова и 

теже од ланаца, хоћу бити нетко коме се људи диве, али не 

да бих била у центру пажње, него да би се угледали на 

мене и настојали бити као ја и тако нараштајима. По узору 

на војнике из војарне Синове Посавине и остале 

припаднике Оружаних снага БиХ, спремна сам помоћи 

свима кад год је потребно, а можда ово надахне некога да 

почне размишљати као ја. Само могу рећи, драги војници, 

ваша дјела неће бити заборављена, јер још увијек има 

људи који вас цијене и поштују као најхрабрије људе 

Посавине и наше домовине. Хвала вам што постојите!“

  

     Азра Салтовић, Основна школа „Орашје“ 

То је оно што ја знам, но 

желим напоменути да је војарна 

„Синови Посавине“ једина војарна 

која је била поплављена. А што су 

они учинили? Оставили су своју 

војарну, онако у води, и отишли 

помоћи људима на поплављеним 

подручјима у Посавини. Сјећате се 

кад сам на почетку рекла ''пријатељи 

које не познајете''. То је нетко кога 

никад ниси срео уживо, али знаш да 

постоји и да је ту. Тако и они; знају да 

су неки људи поплављени и без пуно 

мозгања долазе  им помоћи,  иако их 

не знају. То је права храброст. То је 

право велико срце. Стално смо 

окружени причама о злим убојицама, 

                САРАДЊА СА ШКОЛАМА
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Церемонија поводом полагања заклетве и потписивања 
Уговора о пријему у професионалну војну службу у 
почетном чину официра ОС БиХ за 29 најуспјешнијих 
кандидата из грађанства, који су одабрани и завршили 
обуку у оквиру пилот пројекта „Основна обука 
официра“, одржана је у Сарајеву 17.12.2014. године. 
Заједно са 29 кандидата из грађанства, заклетву је 
положила и Уговор потписала и кадеткиња Алмира 
Спахић, која је обуку завршила на Краљевској војној 
академији Sandhurst у Великој Британији. 
Промоцији младих потпоручника, на платоу испред 
Дома ОС БиХ, присуствовали су највиши представници 
Министарства одбране и Оружаних снага БиХ и 
Амбасаде Велике Британије у БиХ, оперативни 
командант ЕУ за операцију ALTHEA и замјеник 
врховног команданта Савезничких снага за Европу, генерал сер Адријан Бредшоу (Sir Adrian Bradshaw), 
представници Заједничке комисије за одбрану и безбједност Парламента БиХ, Парламентарни војни 
повјереник, представници НАТО штаба Сарајево и ЕУФОР-а, међународних организација и институција БиХ, 
војно-дипломатски представници у БиХ те породице и родбина младих официра.
Министар одбране Зекеријах Осмић, обраћајући се присутнима, нагласио је значај пројекта одабира и обуке 
кандидата из грађанства за официре Оружаних снага БиХ, истакавши да је то „историјски пројекат, стратешки 
интерес Министарства одбране БиХ и један од најзначајнијих пројеката од почетка реформе одбране у Босни и 
Херцеговини.“ „Потпуно смо увјерени“, истакао је министар Осмић „да овај пројекат омогућава 
компатибилност процеса одабира и обуке са истим процесима у савременим војскама. У овим младим 
официрима ми смо добили будуће лидере који ће својим знањем и вјештинама, у времену које је пред нама, 
предводити официрски кор Оружаних снага БиХ.“
Оперативни командант ЕУ за операцију ALTHEA и замјеник врховног команданта Савезничких снага за 
Европу, генерал Бредшоу, изразио је ријечи похвале младим официрима. „Данас ОС БиХ примају кадете у 
своје редове, вас 29 ући ће у историју као први официри Оружаних снага БиХ. Прошли сте ригорозан процес на 
којем је тестирано не само ваше знање, већ и способности руковођења. Оно што сте завршили заслужује сваку 
похвалу“, казао је Бредшоу. 
Начелник Заједничког штаба ОС БиХ, генерал-пуковник Анто Јелеч, истакао је како ће се нови потпоручници, 
у току војне, али и животне мисије, сусрести са бројним изазовима „а процес вашег обучавања ће трајати до 
краја ваше професионалне каријере“, поручио је генерал Јелеч.
Нови потпоручници Оружаних снага БиХ су: Гело Иван, Бешић Џенан, Благојевић Дејан, Вукоје Марко, Сачак 
Бењамин, Ратковић Алдијана, Чворо Дамјан, Врањеш Кристијан, Мандић Миљан, Ахмић Кенан, Градишић 
Емин, Спахић Алмира, Баришић Златко, Вукомановић Миленко, Грбић Дејан, Видовић Марко, Муминовић 
Мирза, Пуљиш Аљоша, Сајевић Давор, Емкић Игор, Дошен Огњен, Мушикић Тарик, Сусловски Борис, 
Дугоњић Алдина, Срдановић Марко, Бајровић Алдин, Махир Харис, Марковић Жељко, Релота Паво и Микић 
Зоран, а за најуспјешнијег кандидата Прве класе официра Оружаних снага Босне и Херцеговине проглашен је 
потпоручник Алдин Бајровић.
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