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Višednevna vježba

"Brzi odgovor

2018.”

Vojnici iz BiH i svijeta uvježbavaju
planove za izvanredne situacije
Ministrica Pendeš

istaknula

ove

godine

ponovno

okupljaju

je da će u Ministarstvu
obrane BiH iskoristiti ovu

bh,

vježbu kako bi unaprijedili

bavali svoje planove
za izvanredda
ne situacije, kao i sposobnosti

tijela za provođenje zakona,

OS Bil

razinu jedinica OS-a BiH

i EUFOR kako bi svi uvjež-

I

jedni drugima pruže

podršku.

Zlatko Tulić
bih(a>vecernji.net

Kombinir

SARAJEVO

-

vjeravaju

obuka

se složeni

pro-

mehaniz-

Ceremonijom postrojavanja jedi-

mi

nica u ponedjeljak, kojoj su prisustvovali ministrica obrane BiH

snaga i njihova integracija sa snagama koje su raspoređene
u području operacija. Činjenica da su

Marina Pendeš

nik

FUFOR

i zapovjed-

tin Dorfer,
otvorena

bazi u

je

vojna vježba

“Brzi odgovor 2018.”
Rutmiru

u

sastava

i

u

Sa-

jednom

helikopterskom posa-

rajevu,

dom.

Operativne
Vježbu

procedure
izvode

Jučer

SIPA-e održali
antiterorističku

ne snage Bili, tijela za proa riječ

vježbu

u

Međuna-

je o godišnjoj planskoj vježbi koja
orijentirana na uvježje primarno

rodnoj zračnoj luci Sarajevo i na
taj način pokazali
u
spremnost

bavanje određenih radnji i procedura vezanih uz operacije podrš-

svakom

ke miru

te

podršku

stabilnom i

trenutku odgovoriti

izazove koji se stavljaju pred
Ministrica Marina Pendeš

sigurnom okruženju u BiH,

knula

BiH

obrane BiH

ove

bi s oko

a OS
godine sudjeluje u vježpješadije
50 pripadnika

jedinica Oružanih

operabilnosti
snaga

BiH, kao

i uvježbavanje

operativnih
procedura
s pripadnicima oružanih snaga iz država
članica F.U-a i NATO-a.

su pripadnici

Oruža-

vođenje zakona i EUFOR,

na ovoj svečanosti

i naše

snage iz Velike Britanirezervne
je i Taktički rezervni bataljun iz,

Mar-

svečano

za aktivaciju naših rezervnih

s nama

ALTHF.A-e

general-bojnik
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ana

Vježbama “Brzi odgovor”

na

njih.
ista-

je kako

će u Ministarstvu
iskoristiti ovu vježbu

kako bi unaprijedili razinu medu-

Zahvalila je svim

pripadnicima

generalu
a posebno
Dorferu, na uloženim naporima
u organizaciji vježbe, kao i na
EUFOR-a,

sovu

NATO-ovih snaga na Ko-

pokazuje kako mehanizmi

aktivacije i integracije funkcioniraju

-

dodao je general Dorfer.

Objasnio je kako poslije vježbe austrijska četa ostaje u bazi Butmir
kako bi preuzela

đarske,
ostaje

a ona

dužnost od

iz Velike

Ma-

Britanije

jedno krače razdoblje radi

boljeg upoznavanja sa situacijom

Oružanih

i kombinirane obuke s Oružanim

da rame
snaga BiH
uz rame
sa
svojim kolegama iz EUFOR-a i

snagama BiH. Vježba se održava
od 3. do 7. rujna 2018. na lokaci-

pozivu

pripadnicima

Ministarstva sigurnosti BiH sudjeluju na njoj. General Dorfer je
rekao kako

provedene

se,

nakon uspješno

vježbe

prošle

godine,

jama: Međunarodna zračna luka

Pazarić, Kalinovik,
Dubrave-Tuzla, Mrkonjić Grad,
Sarajevo,

Distrikt Brčko.
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