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Саопштење за медије (може се објавити одмах)  

Војна парада поводом одласка с дужности оперативног команданта  
Дана 18. фебруара 2014. године у ЕУФОР-овој бази Бутмир одржана је војна 
парада поводом одласка с дужности оперативног команданта операције Алтеа, 
генерала с четири звјездице сер Ричарда Ширефа. Паради су присуствовали 
будући оперативни командант генерал сер Адриан Бредшо и командант ЕУФОР-а 
генерал-мајор Дитер Хајдекер. 
 
Генерал-мајор Хајдекер се захвалио генералу Ширефу 
Генерал Ширеф је на дужности замјеника врховног команданта НАТО-а за Европу, 
а тиме и команданта ЕУФОР-ове операције Алтеа, од марта 2011. године. 
Редовно је посјећивао Босну и Херцеговину како би се сусрео с политичарима 
свих страна.  
   
Захваљујући се генералу Ширефу, генерал-мајор Хајдекер је рекао: 
“Током свог мандата на дужности оперативног команданта генерал Ширеф је 
покренуо ствари напријед с пројектом рјешавања вишкова наоружања, муниције и 
експлозивних средстава, али је његов главни напор био усмјерен на развој 
концепта оспособљавања и обуке Оружаних снага БиХ.    
 
Потребан је напредак 
О Босни и Херцеговини генерал Ширеф је рекао:  
“Остајем дубоко разочаран због тога што не видимо политички напредак у БиХ. 
Хрватска је постала пуноправна чланица ЕУ, а чак су и  Србија и Косово, упркос 
међусобним разликама, одлучни да се придруже Европској унији. На много 
начина, БиХ иде уназад, као што су показале недавне демонстрације. Ови нереди 
би требали бити позив на буђење бх. политичарима, а стране мисије у БиХ ће се 
окончати само онда кад се постигне политичко рјешење које је прихватљиво свим 
странама и које не угрожава стабилност земље и региона. ЕУФОР, ЕУСР, НАТО и 
остали из међународне заједнице ће наставити помагати на путу ка евро-
атланским интеграцијама.”  
 
Нешто позитивно   
Генерал Ширеф је рекао:  
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 КНАЦЕЛАРИЈА ЗА ОДНОСЕ С 
ЈАВНОШЋУ 
 
Главна команда Снага Европске уније  
База  Бутмир 
71000 САРАЈЕВО  
БИХ 
HTTP://WWW.euforbih.org/ 
Тел: 00 387 (0) 33 49 5214 /5216 

http://www.euforbih.org/
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“Видимо да се почео остваривати извјестан напредак у вези рјешавања вишкова 
муниције, оружја и експлозивних средстава под енергичним вођством министра 
одбране Осмића и генералмајора Јелеча. Позитивно је видјети бх. ‘браћу по 
оружју’ како остављају по страни своје етничке разлике и дјелују у најтежем и 
најопаснијем подручју, Авганистану.   
 
О ЕУФОР-у и генерал-мајору Хајдекеру генерал Ширеф је рекао:  
“Генерал Хајдекер је војник до сржи и под његовим вођством, ЕУФОР је стално 
демонстрирао професионалну изврсност, као што је случај са Тимовима за везу и 
осматрање (ЛОТ тимови) који су недавно доставили преглед ситуације, као и са 
Одјелом за обуку и оспособљавње ОСБиХ.”  
 
Нови оперативни командант  
Генерал сер Адриан Бредшо, који је раније био на служби у БиХ, преузеће од 
генерала сер Ричарда Ширефа дужност замјеника врховног команданта НАТО-а 
за Европу, а тиме и команданта ЕУФОР-ове операције Алтеа, у марту 2014. 
године.   
 

 

Шеф Уреда за   пук. Александер Пер  
односе с јавношћу:           00387 (0)33 495 214  
    00387 (0)61 131 579 
                                           euforpio@eufor.eu.int 
    
      
Портпарол:   ккр. Џим Лав  
    00387 (0)33 495 216 
    00387 (0)66 914 665 

Jim.Love@eufor.eu.int  
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