Број:
Сарајево, 26. 02. 2016.
Предмет: Активости Канцеларије парламентарног војног повјереника у 2015.
години
Осим рада по притужбама, што је примарни задатак Канцеларије Парламентарног
војног повјереника БиХ (у даљем тексту: војни повјереник) у обављању парламентарне
контроле рада у области заштите људских права и слобода везаних за професионална
војна лица и кадете у Оружаним снагма БиХ током 2015. године реализован је и читав
низ других активности које су рад Канцеларије учиниле ефикаснијим и
препознатљивијим.
С циљем добијања јасније слике о дјеловању и положају Канцеларије, у наставку
дајемо податке о осталим активностима које је Канцеларија реализовала током 2015.
године. Овај преглед садржи податке о састанцима војног повјереника, посјетама
касарнама и јединицама Оружаних снага БиХ, учешћу на конференцијама, те осталим
активностима које су предузимане с циљем потпуног и несметаног функционисања
Канцеларије, с једне стране, те извршавања законских овлашћења, с друге стране.

Реализоване активности Канцеларије парламентарног војног повјереника БиХ у
априлу, мају и јуну 2015. године










15.04.2015. - војни повјереник присуствовао обиљежавању 10. годишњице 2.
пјешадијског (ренџерског) пука Оружаних снага БиХ у Мостару
16.04.2015. – војни повјереник одржао састанак са командантом Снага Европске
унијеу БиХ (ЕУФОР) генерал-мајором Јоханом Луифом и представницима
ЕУФОР-а у БиХ
07.05.2015. – војни повјереник боравио у ненајављеној посјети касарни „Милош
Обилић“ на Палама, гдје је смјештен батаљон везе Бригаде тактичке подршке
12.05.2015. – војни повјереник присуствовао обиљежавању дана 3. пјешадијског
(Република Српска) пука Оружаних снага БиХ
19.05.2015. – војни повјереник био у посјети Оперативној команди Оружаних
снага БиХ.
20.05.2015. – војни повјереник боравио у најављеној посјети Бригади тактичке
подршке, касарна Рајловац, Сарајево
02. и 03.06.2015. – учешће војног повјереника на радионици о теми
„Законодавни оквир, актуелно стање и планови институција БиХ у области







одбране и безбједности“, организатор Заједничка комисија за одбрану и
безбједност БиХ, Сарајево
11. и 12.06.2015. – војни повјереник организовао радионицу о теми „Извјештај о
раду парламентарног војног повјереника БиХ за 2014. годину – Препоруке и
њихова реализација“, Теслић
22. и 23.06.2015. – учешће војног повјереника на конференцији одржаној у
Бијељини о теми „Остваривање и заштита људских права и слобода кроз
законодавни оквир, тренутно стање и планови институција БиХ у области
људских права“, организатор Заједничка комисија за људска права ПСБиХ
28.06.2015. – војни повјереник присуствовао свечаној прослави поводом Крсне
славе 3. пјешадијског (Република Српска) пука Оружаних снага БиХ –
Видовдан.
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