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 travnju,
svibnju i lipnju 2015. godine










15. 4. 2015. - vojni povjerenik bio je nazočan obilježavanju desete godišnjice 2.
pješačke (rendžerske) pukovnije Oružanih snaga BiH u Mostaru;
16. 4. 2015. – vojni povjerenik održao je sastanak sa zapovjednikom Snaga Europske
unije u BiH (EUFOR) general-bojnikom Johannom Luifom i predstavnicima
EUFOR-a u BiH;
7. 5. 2015. – vojni povjerenik boravio je u nenajavljenom posjetu vojarni „Miloš
Obilić“ na Palama, u kojoj je smještena bojna veze Brigade taktičke podrške;
12. 5. 2015. – vojni povjerenik bio je nazočan obilježavanju Dana 3. pješačke
(Republika Srpska) pukovnije Oružanih snaga BiH;
19. 5. 2015. – vojni povjerenik bio je u posjetu Operativnom zapovjedništvu Oružanih
snaga BiH;
20. 5. 2015. – vojni povjerenik boravio je u najavljenom posjetu Brigadi taktičke
podrške, vojarna Rajlovac, Sarajevo;
2. i 3. 6. 2015. – vojni povjerenik sudjelovao je na radionici o temi: „Zakonodavni
okvir, aktualno stanje i planovi institucija BiH u području obrane i sigurnosti“,
organizator: Zajedničko povjerenstvo za obranu i sigurnost BiH, Sarajevo;







11. i 12. 6. 2015. – vojni povjerenik organizirao je radionicu o temi: „Izvješće o radu
parlamentarnog vojnog povjerenika BiH za 2014. godinu – Preporuke i njihova
realizacija“, Teslić;
22. i 23. 6. 2015. – sudjelovanje vojnog povjerenika na konferenciji održanoj u
Bijeljini o temi: „Ostvarivanje i zaštita ljudskih prava i sloboda kroz zakonodavni
okvir, trenutačno stanje i planovi institucija BiH u području ljudskih prava“,
organizator: Zajedničko povjerenstvo za ljudska prava PSBiH;
28. 6. 2015. – vojni povjerenik bio je nazočan svečanoj proslavi u povodu Krsne slave
3. pješačke (Republika Srpska) pukovnije Oružanih snaga BiH – Vidovdan.
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