
 
 
 
 
 
 
                                                       14. април 2014. 
Саопштење  за  јавност 
 
Подршка ЕУФОР-а Стратегији за противминско дјеловање БиХ  

БиХ још увијек има један од највећих проблема са минама у свијету. То угрожава 
привреду и развој многих других области у земљи, а посебно туризма. ЕУФОР се 
често сматра одговорним за уклањање мина у овој земљи, иако он то није. 
Одговорност је на властима БиХ.  

На државном нивоу постоји Закон о деминирању БиХ који регулише рад Деминерске 
комисије, централног тијела одговорног за уклањање опасности од мина у БиХ у 
саставу Министарства цивилних послова БиХ, као и њеног техничког тијела, Центра 
за противминско дјеловање БиХ (БХМАЦ).   

Генерал-мајор Дитер Хајдекер указује на значај деминерских капацитета  
Оружаних снага БиХ 
 “ЕУФОР кроз своје програме за оспособљавање и обуку намијењене Оружаним 
снагама БиХ помаже Оружаним снагама да дају свој допринос управљању 
међународним кризама и буду од користи на друге начине. Као примјер се могу узети 
деминерски капацитети Оружаних снага БиХ и ‘двострука употреба снага’, која 
подразумијева ангажовање оружаних снага и њихових капацитета у кризним 
ситуацијама, као што су ваздушна медицинска евакуација, ангажман инжињеријских 
јединица у ванредним ситуацијама и пружање помоћи приликом природних 
катастрофа. Мање земље би требало да своје активности изводе на економичан 
начин, а употреба Оружаних снага при пружању помоћи цивилном сектору, као и 
војном сектору, је најекономичнији начин да се то обави¨, изавио је командант 
ЕУФОР-а.  

Обука инструктора за рад на упозоравању на опасности од мина  
ЕУФОР држи курсеве на тему упозоравања на опасности од мина у сарадњи са 
Оружаним снагама БиХ и БХМАЦ-ом, као и невладиним организацијама ¨Стоп 
минама – Stop Mines¨ и Комисијом за тражење несталих. На том курсу у трајању од 
седаm дана обучавају се инструктори за рад на упозоравању од опасности од мина, 
који ће информисати људе у цијелој БиХ, посебно дјецу и омладину, о опасностима 
од мина. Посљедњи такав курс је одржан у бази Бутмир прошле седмице, са 26 
полазника из Оружаних снага БиХ, невладиних организација и ЕУФОР-а. Током 
2013. године, број лица која су кроз програм ЕУФОР-а обучена за рад на 
упозоравању на опасности од мина био је 17.416, а остале агенције су обучиле око 
7.850 лица.  
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КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ 
Главна  команда Снага Европске уније  
База „Бутмир“ 
71000 Сарајево 
БиХ 
http://www.euforbih.org/ 
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Портпарол:   ккр. Џим Лав (Jim Love) 
    00387 (0)33 495 216 
    00387 (0)66 914 665 

Jim.Love@eufor.eu.int 
 
Шеф Канцеларије  пук. Александар Пер (Alexander Pehr) 
за односе с јавношћу: 00387 (0)33 495 214  
    00387 (0)66 914 664    
    euforpio@eufor.eu.int  
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