Broj:
Sarajevo, 26. 2. 2016.
Predmet: Aktivosti Ureda parlamentarnog vojnog povjerenika u 2015. godini
Osim rada po pritužbama, što je primarni zadatak Ureda parlamentarnog vojnog povjerenika
BiH (u daljnjem tekstu: vojni povjerenik) u obavljanju parlamentarne kontrole rada u
području zaštite ljudskih prava i sloboda vezanih uz djelatne vojne osobe i kadete u Oružanim
snagama BiH, tijekom 2015. godine realiziran je i niz drugih aktivnosti koje su rad Ureda
učinile učinkovitijim i prepoznatljivijim.
S ciljem dobivanja jasnije slike o djelovanju i položaju Ureda, u nastavku dajemo podatke o
ostalim aktivnostima koje je Ured provodio u 2015. godini. Ovaj pregled sadrži podatke o
sastancima vojnog povjerenika, posjetima vojarnama i jedinicama Oružanih snaga BiH,
sudjelovanju na konferencijama, te ostalim aktivnostima koje su poduzimane s ciljem
potpunog i nesmetanog funkcioniranja Ureda s jedne strane, te izvršenja zakonskih ovlasti s
druge strane.
Realizirane aktivnosti Ureda parlamentarnog vojnog povjerenika BiH u srpnju,
kolovozu i rujnu 2015. godine










2. 7. 2015. – vojni povjerenik s članovima Zajedničkog povjerenstva za obranu i
sigurnost BiH boravio u posjetu Ministarstvu obrane BiH i Zajedničkom stožeru
OSBiH;
6. 7. 2915. – vojni povjerenik s članovima Zajedničkog povjerenstva za obranu i
sigurnost BiH susreo se i razgovarao sa zapovjednikom Stožera NATO-a u Sarajevu i
njegovim suradnicima, te zapovjednikom EUFOR-a u BiH i njegovim suradnicima;
9. 7. 2015. – vojni povjerenik boravio u nenajavljenom posjetu Glavnoj logističkoj
bazi OSBiH, vojarna „Butile“, Sarajevo;
23. 7. 2015. – vojni povjerenik boravio u najavljenom posjetu Zapovjedništvu
logistike, vojarana „Vojvoda Radomir Putnik“ u Doboju;
31. 8. – 3. 9. 2015. – vojni povjerenik i članovi Zajedničkog povjerenstva za obranu i
sigurnost BiH sudjelovali na seminaru za parlamentarce u Centru za europsku
sigurnosnu politiku, Garmisch-Partenkirchen, SR Njemačka;
21. 9. – 24. 9. 2015. – vojni povjerenik i članovi Zajedničkog povjerenstva za obranu i
sigurnost BiH sudjelovali na seminaru u organizaciji Parlamentarne skupštine NATO-a,
Bruxelles, Belgija. Tom prilikom izaslanstvo BiH posjetilo je i misiju BiH pri NATO-u.
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