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 listopadu,
studenome i prosincu 2015. godine











2. 10. 2015. – vojni povjerenik boravio je nenajavljenom posjetu lokacijama za
smještaj i sortiranje streljiva „Blažuj“ u Blažuju i „Krupa“ u Hadžićima;
16. 10. 2015. - vojni povjerenik boravio je u nenajavljenom posjetu Centru za
temeljnu obuku u Pazariću;
21. 10. 2015. – vojni povjerenik boravio je u najavljenom posjetu radiorelejnom
čvorištu na lokaciji Kozara i Bojni zračnog motrenja i javljanja, radarski položaj
„Kozara“;
25.-28. 10. 2015. – sudjelovanje vojnog povjerenika na 7. međunarodnoj konferenciji
ombudsmana za oružane snage u Pragu, Češka Republika;
2. 11. 2015. – vojni povjerenik primio je u posjet izaslanstvo parlamentarnog
povjerenstva za Saveznu vojsku Republike Austrije;
4. i 5. 11. 2015. – sudjelovanje vojnog povjerenika na 5. konferenciji Zajedničkog
povjerenstva za obranu i sigurnost BiH o temi: „Aktualno stanje sigurnosti u BiH“,
Vitez;
17. 11. 2015. – sudjelovanje vojnog povjerenika na 8. preglednoj konferenciji o
poštivanju OESS-ovih/UN-ovih sigurnosnih obveza za BiH;
22.-24. 11. 2015. – vojni povjerenik boravio je u posjetu Parlamentu Republike
Austrije;
1. 12. 2015. – vojni povjerenik bio je nazočan obilježavanju Dana Oružanih snaga
BiH;






9. 12. 2015. – vojni povjerenik susreo se s predstavnicima NATO-ovog Koledža za
vrijeme njihova posjeta Parlamentarnoj skupštini BiH;
15. 12. 2015. – vojni povjerenik boravio je u najavljenom posjetu Brigadi zračnih
snaga i protuzračne obrane u Banjoj Luci, kao i skladištu za smještaj streljiv i minskoeksplozivnih sredstava „Krčamarice“;
22. 12. 2015. –vojni povjerenik i članovi Zajedničkog povjerenstva za obranu i
sigurnost BiH posjetili Odbor za sigurnost Narodne skupštine Republike Srpske.
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