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
октобру, новембру и децембру 2015. године









02.10.2015. – војни повјереник боравио ненајављеној посјети локацијама за
смјештај и сортирање муниције „Блажуј“ у Блажују и „Крупа“ у Хаџићима
16.10.2015. - војни повјереник боравио у ненајављеној посјети Центру за
основну обуку у Пазарићу
21.10.2015. – војни повјереник боравио у најављеној посјети радио-релејном
чворишту на локацији Козара и Батаљону ваздушног осматрања и јављања,
радарски положај „Козара“
25.10 – 28.10.2015. – учешће војног повјереника на 7. међународној
конференцији омбудсмена за оружане снаге у Прагу, Чешка Република
02.11.2015. – војни повјереник примио у посјету делегацију Парламентарне
комисије за Савезну војску Републике Аустрије
04.11. – 5.11.2015. – учешће војног повјереника на 5. конференцији Заједничке
комисије за одбрану и безбједност БиХ о теми: „Актуелно стање безбједности у
БиХ“, Витез
17.11.2015. – учешће војног повјереника на 8. прегледној конференцији о
поштовању ОЕБС/УН безбједносних обавеза БиХ








22.11 – 24.11.2015. – војни повјереник боравио у посјети Парламенту Републике
Аустрије.
01.12.2015. – војни повјереник присуствовао обиљежавању Дана Оружаних
снага БиХ
09.12.2015. – војни повјереник сусрео се са представницима Колеџа НАТО-а
током њихове посјете Парламентарној скупштини БиХ
15.12.2015. – војни повјереник боравио у најављеној посјети Бригади ваздушних
снага и противваздушне одбране у Бањој Луци, као и складишту за смјештај
муниције и минско-експлозивних средстава „Крчамарице“
22.12.2015. – посјета војног повјереника и чланова Заједничке комисије за
одбрану и безбједност БиХ Одбору за безбједност Народне скупштине
Републике Српске.
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