Број: 03/1-50-14-7-31/13
Сарајево, 28. 10. 2013.

ПРЕДМЕТ: Информација о одржаном регионалном семинару за парламентарце
о ОЕБС-овом Кодексу понашања у испуњавању војнополитичког
аспекта безбједности
Од 23. до 25. 10. 2013. године у Коњицу је одржан Регионални семинар о ОЕБС-овом
Кодексу понашања о војнополитичким аспектима безбједности, за парламентарце и
парламентарно особље Албаније, Босне и Херцеговине, Хрватске, Бивше
Југословенске Републике Македоније, Црне Горе, Србије и Словеније.
Душанка Мајкић, предсједавајућа, Крунослав Врдољак, Мехмед Брадарић, Бериз
Белкић, чланови Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ, Бошко
Шиљеговић, парламентарни војни повјереник БиХ, Љиљана Милићевић – секретар, и
Жељко Грубешић – стручни савјетник, учествовали су у раду семинара у име
Парламентарне скупштине БиХ.
Мисија ОЕБС-а у Босни и Херцеговини, у сарадњи са Заједничком комисијом за
одбрану и безбједност Парламентарне скупштине БиХ и ОЕБС-овим Центром за
спречавање сукоба из Беча, организовали су регионални семинар с циљем пружања
додатне могућности за унапређење дијалога, подизање свијести о принципима и
обавезама наведеним у ОЕБС-овом Кодексу понашања о војнополитичким аспектима
безбједности, посебно у вези са демократском контролом, као и да се побољша његово
спровођење и да се о њој прошири свијест међу парламентарцима региона.
Семинар је пружио изврсну прилику за идентификацију синергија, изазова и прилика
за размјену најбољих пракси између парламентараца региона о спровођењу Кодекса
понашања везано за демократску контролу оружаних снага.
Семинар се у првом дијелу фокусирао на увод у основни садржај и структуру Кодекса
понашања.
Други дан регионалног семинара за парламентарце о ОЕБС-овом Кодексу понашања о
војнополитичким аспектима безбједности био је фокусиран на расправу о изградњи
интегритета у области одбране и улогу парламентараца у заштити људских права
припадника оружаних снага.
Током семинара дискутовало се у радним групама о примјерима земаља учесница, као
и о размјени најбољих пракси и научених лекција.
Душанка Мајкић, предсједавајућа Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ је
у свом излагању говорила о креирању правног оквира и значају транспарентног
планирања и трошења буџетских средстава у сектору одбране.

Бошко Шиљеговић, парламентарни војни повјереник БиХ, осврнуо се на проблематику
заштите људских права припадника Оружаних снага БиХ.
Уз презентације пуковника Олеа А. Фауске, замјеника команданта Штаба НАТО-а у
Сарајеву, експерата женевског DCAF-а, Сталне мисије Швајцарске при ОЕБС-у те
официра за људска права ОДИХР-а обављена је расправа у радним групама о
позитивним праксама у раду парламената и тиме је окончан дводневни рад
регионалног семинара.
Семинар је одржан уз финансијску подршку СР Њемачке и Швајцарске Конфедерације.
Подршку догађају пружили су и Женевски центар за демократску контролу оружаних
снага (DCAF), Центар за безбједносну сарадњу – RACVIAC и Штаб НАТО-а у
Сарајеву.
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