BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA
BOSNE I HERCEGOVINE
PREDSTAVNIČKI / ZASTUPNIČKI DOM
DOM NARODA
Zajednička komisija za odbranu i sigurnost BiH
Zajedničko povjerenstvo za obranu i sigurnost BiH

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
ДОМ НАРОДА
Заједничка комисија за одбрану и безбједност БиХ

Broj/Број: 03/1-05-104 /08
Sarajevo/Сарајево: 05.03. 2008. године
-Члановима Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ
ПРЕДМЕТ: Информација о одржаном састанку са Реинхолдом Роббе, омбусменом за војна
питања њемачког Бундестага
У склопу једнодневне посјете Босни и Херцеговини 26. фебруара 2008. године Reinhold Robbe,
омбусмен за војна питања њемачког Бундестага посјетио је ПС БиХ и том приликом одржао
састанак са члановима Заједничке комисије за одбрану и сигурност БиХ.
Састанку су присуствовали Бранко Зрно, предсједавајући, Мирко Околић, Адем Хускић, Јозо
Крижановић, Хазим Ранчић, чланови, Драгица Хинић, секретар, Жељко Грубешић, стручни
савјетник за војна и безбједносна питања и Јовица Катић, стручни сарадник.
У саставу њемачке делегације били су представници Амбасаде СР Њемачке у БиХ.
Испред Министарства одбране састанку су присуствовали Игор Црнадак и Марина Пендеш,
замјеници министра одбране, те бригадири Емир Реџовић и Драган Радишић.
Испред Заједничког штаба ОС БиХ присуствовао је генерал Сифет Поџић, начелник ЗШ.
Испред Мисије ОСЦЕ у БиХ састанку су присуствовали генерал Heider и Christian Haupt.
Састанку је присуствовао и Мариофил Љубић, омбусмен за људска права БиХ.
У уводном дијелу Бранко Зрно поздравио је делегацију њемачког Бундестага на челу са
господином Robbeom, те потом информирао госте о циљу састанка.
Војни омбусмен њемачког Бундестага је изразио задовољство организованим састанком са
члановима Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ, као и позваним гостима, што је
састанку дало посебан значај.
Након поздравних ријечи госп. Robbe презентирао је улогу и начин рада војног обдусмена
њемачког Бундестага.
У свом излагању истакао је:
- историјат формирања институције Војног омбусмена,
- легислативу која дефинише улогу и овлаштења Војног омбусмена њемачког Бундестага,
- рад војног омбусмена са припадницима Оружаних снага СР Њемачке,
- техничке и друге претпоставке за рад војног омбусмена,
- број и структуру представки, обраћања и жалби које стижу Канцеларији војног омбусмена,
- начин информисања Бундестага о раду војног омбусмена,
- начин комуникације војног омбусмена и Канцеларије главног инспектора МО СР Њемачке,
- информисање јавности о раду војног омбусмена.
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Након излагања господина Robbea вођена је расправа о презентацији. Постављен је низ питања у
току двосатног разговора у коме су учествовали чланови ЗК, замјеници министра одбране
Црнадак и Пендеш, генерал Поџић и представници Мисије ОСЦЕ у БиХ.
Господин Robbe, у име Канцеларије војног омбусмена Парламента СР Њемачке, понудио је
сљедеће:
-

-

Канцеларија војног омбусмена Парламента СР Њемачке изражава своју спремност и добру
намјеру да пружи помоћ при формирању сличне канцеларије у БиХ, при чему посебну
улогу и иницијативу треба имати Заједничка комисија за одбрану и безбједност БиХ. У
том смислу позвао је ЗК да посјети његову канцеларију;
Парламент СР Њемачке и поменути уред непосредно ће помоћи у обуци људства, као и
стварању техничких претпоставки за рад војног омбусмена у БиХ,
Канцеларија војног омбусмена Бундестага нуди помоћ у обуци и припадницима
Министарства одбране БиХ, Оружаних снага БиХ и других субјеката који су
заинтересовани и који би функционално, непосредно или посредно, били везани за рад
Канцеларије војног омбусмена у БиХ.

Чланови ЗК са задовољством су прихватили понуду господина Robbea. Закључено је да ће се у
наредном периоду чланови ЗК опредијелити за понуђена рјешања и иста доставити у процедуру,
како на сједници ЗК, тако и пред оба Дома ПС БиХ.

Предсједавајући
Заједничке комисије
Бранко Зрно

