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
јулу, августу и септембру 2015. године










02.07.2015. – војни повјереник са члановима Заједничке комисије за одбрану и
безбједност БиХ боравио у посјети Министарству одбране БиХ и Заједничком
штабу ОСБиХ
06.07.2015. – војни повјереник са члановима Заједничке комисије за одбрану и
безбједност БиХ сусрео се и разговарао са командантом Штаба НАТО-а у
Сарајеву и његовим сарадницима, као и командантом ЕУФОР-а у БиХ и
његовим сарадницима
09.07.2015. – војни повјереник боравио у ненајављеној посјети Главној
логистичкој бази ОСБиХ, касарна „Бутиле“, Сарајево
23.07.2015. – војни повјереник боравио у најављеној посјети Команди
логистике, касарана „Војвода Радомир Путник“ у Добоју
31.08 – 03.09.2015. – учешће војног повјереника и чланова Заједничке комисије
за одбрану и безбједност БиХ на семинару за парламентарце у Центру за
европску безбједносну политику, Гармиш-Партенкирхен
(Гармишпартенкирхен), СР Њемачка
21.09 – 24.09.2015. - учешће војног повјереника и чланова Заједничке комисије за
одбрану и безбједност БиХ на семинару у организацији Парламентарне скупштине.

НАТО-а, Брисел, Белгија. Овом приликом делегација БиХ посјетила је и мисију
БиХ при НАТО-у.
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