Број/Broj: 01,02-34-6-1428/09
Сарајево/Sarajevo, 24.12.2009.

ПРАВИЛНИК
о сарадњи парламентарног војног повјереника БиХ са
Министарством одбране БиХ, Генералним инспекторатом при
Министарству одбране БиХ и Оружаним снагама БиХ

Сарајево, децембар 2009.

На основу члана 14. став (1) Закона о парламентарном војном повјеренику БиХ
("Службени гласник БиХ", број 51/09), парламентарни војни повјереник БиХ д о н о с и
ПРАВИЛНИК
о сарадњи парламентарног војног повјереника БиХ са Министарством одбране
БиХ, Генералним инспекторатом при Министарству одбране БиХ и Оружаним
снагама БиХ
Члан 1.
(Предмет)
Овим правилником дефинише се сарадња парламентарног војног повјереника БиХ (у
даљем тексту: војни повјереник) са Министарство одбране БиХ, Генералним
инспекторатом при Министарству одбране БиХ (у даљем тексту: Генерални
инспекторат) и Оружаним снагама БиХ у спровођењу парламентарне контроле рада и
других питања у области заштите људских права и слобода везаних за војна лица и
кадете у Оружаним снагама БиХ и Министарству одбране БиХ.
Члан 2.
(Међусобни односи)
Међусобни односи војног повјереника са Министарством одбране БиХ, Генералним
инспекторатом и Оружаним снагама БиХ заснивају се на овлашћењима утврђеним
Уставом и законом, као и на сарадњи, међусобном информисању и договарању.
Члан 3.
(Надлежности војног повјереника)
Војни повјереник у вршењу својих надлежности може:
a) поступати по упутству Парламентарне скупштине БиХ и Заједничке комисије за
одбрану и безбједност БиХ (у даљем тексту: Заједничка комисија),
б) предузимати активности на основу властите процјене када у вршењу својих
надлежности уочи околности које упућују на кршење људских права и слобода
војних лица и кадета,
ц) спроводити истраге на основу притужби о евентуалним кршењима људских
права и слобода војних лица и кадета.
Члан 4.
(Овлашћења војног повјереника)
У обављању послова из своје надлежности војни повјереник има овлашћења и право
да:
a) од свих организационих јединица Министарства одбране БиХ, Генералног
инспектората, команди и јединица Оружаних снага БиХ затражи информације,
приступ евиденцији и увид у документацију релевантну за одређени предмет.
Ово право може бити ускраћено само из разлога чувања тајности, и у том
случају министар одбране БиХ је обавезан да разлоге одбијања образложи пред
Заједничком комисијом;
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б) саслуша подносиоца притужбе, свједоке и стручњаке у вези с предметом
истраге,
ц) прије отварања истраге у предмету Генералном инспекторату пружи прилику да
ријеши предметно питање,
д) питање прослиједи надлежним органима за кривичне или дисциплинске
поступке,
е) у било којем тренутку, без претходне најаве, посјети јединице и команде
Оружаних снага БиХ и организационе јединице Министарства одбране БиХ,
при
чему ово право има искључиво војни повјереник,
ф) уз претходну најаву упути овлашћена лица из Канцеларије парламентарног
војног повјереника БиХ (у даљем тексту: Канцеларија) у организационе
јединице Министарства одбране БиХ, Генерални инспекторат, команде и
јединице Оружаних снага БиХ ради предузимања одређених правних радњи
непосредно везаних за предмет по којем се проводи истрага,
г) из дјелокруга своје надлежности захтијева извјештаје од министра одбране БиХ,
х) му, у случају спровођења дисциплинског поступка, буде омогућено присуство,
као и приступ евиденцији која је у вези с предметом.
Члан 5.
(Прикупљање информација)
(1) Војни повјереник има право приступа свим информацијама, што укључује
право приступа службеним евиденцијама и документима у којима су садржане
правно битне чињенице које треба утврдити у поступку истраге. У ту сврху
војни повјереник може издавати упутства и предлоге за прикупљање
информација.
(2) Одговорна лица у Министарству одбране БиХ, Оружаним снагама БиХ и
Генералном инспекторату предузеће потребне активности како би тражене
информације биле достављене војном повјеренику у разумном року, који не
може бити дужи од 15 дана.
(3) Ако су затражени документи у којима су садржане потребне информације под
ознаком одређеног степена тајности, у том случају поступаће се у складу с
одредбама Закона о заштити тајних података.
(4) О сваком онемогућавању и одуговлачењу достављања информација, војни
повјереник писмено ће обавијестити Заједничку комисију и одоговорна лица у
Министарству одбране БиХ.
Члан 6.
(Саслушање)
(1) Војни повјереник у поступку истраге може саслушати подносиоца притужбе,
свједоке, стручњаке и друга лица за које цијени да могу дати потребне
информације о одређеним чињеницама важним за поступање по предмету.
(2) Војни повјереник упутиће писмени позив (на име) лицима из става (1) овог
члана с назнаком мјеста и времена саслушања, те писмено обавјештење
непосредно надређеном. Ако непосредно надређени није познат, обавјештење
ће бити упућено начелнику Заједничког штаба Оружаних снага БиХ, који је
обавезан да га прослиједи одговорном лицу у ланцу руковођења у чијој је
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служби позвано лице. Писмено обавјештење има се сматрати оправдањем за
изостанак са посла који ће се третирати као службено одсуство.
(3) Одговорна лица у Министарству одбране и Оружаним снагама БиХ обавезна су
позваним лицима омогућити присуство саслушању, осим у изузетним
случајевима везаним за борбену готовост, што ће писмено образложити.
(4) О сваком неоправданом онемогућавању војних лица и службеника
Министарства одбране БиХ, Оружаних снага БиХ и Генералног инспектората
да се одазову позиву за саслушање, војни повјереник писмено ће обавијестити
Заједничку комисију и одоговорна лица у Министарству одбране БиХ.
(5) Лица која су саслушана не смију бити предмет дисциплинског поступка нити
дискриминације због давања исказа. О сваком таквом случају војни повјереник
ће одмах обавијестити надлежне органе и поднијети посебан извјештај
Заједничкој комисији.
Члан 7.
(Сарадња са Генералним инспекторатом)
(1) Војни повјереник, вршећи дужности из своје надлежности, непосредно
комуницира с одговорним лицима у Генералном инспекторату, при чему војни
повјереник може:
a) прије отварања истраге у предмету обавијестити Генерални инспекторат
и пружити му прилику да ријеши предметно питање,
б) у случају спровођења дисциплинског поступка против војних лица и
кадета имати право приступа, што укључује и приступ евиденцији која је
у вези с предметом,
ц) од одговорних лица затражити мишљење о одређеним питању које је или
може бити важно за рјешење предмета.
(2) Одговорна лица у Генералном инспекторату обавезна су војном повјеренику
обезбиједити сва службена документа, укључујући и тајна, као и управне списе
и сарадњу сваког службеника посебно, у прибављању потребних информација,
докумената и списа.
(3) Ако војни повјереник пружи шансу Генералном инспекторату да ријеши
спорно питање прије отварања истраге, у том случају одговорна лица у
Генералном инспекторату обавезна су војног повјереника редовно
извјештавати о току поступка, те у случају рјешавања предмета писмено о тој
чињеници обавијестити војног повјереника.
(4) У случају да Генерални инспекторат у разумном року не ријеши спорно
питање, одговорна лица обавезна су војног повјерника о томе писмено
обавијестити и предмет вратити војном повјеренику заједно са документима до
којих су дошли у покушају рјешавања.
Члан 8.
(Посјете војног повјереника)
(1) Војни повјереник у оквиру својих надлежности има право и обавезу обавити
посјете јединицама и командама Оружаних снага БиХ и организационим
јединицама Министарства одбране БиХ. Ове посјете могу бити најављене и
ненајављене.
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(2) Право ненајављене посјете има искључиво војни повјереник, док најављене
информативне посјете могу обавити и овлашћени представници Канцеларије на
основу писмене најаве војног повјереника коју упућује Министарству одбране
БиХ.
(3) У случају посјете овлашћених представника Канцеларије, војни повјереник ће у
писменој најави укратко образложити разлог посјете, те евентуално затражити
да се на увид припреми одређена документација.
(4) Одговорна лица у Министарству одбране БиХ, Оружаним снагама БиХ и
Генералном инспекторату обавезна су упознати подређене о начину поступања
у случају посјете војног повјереника и овлашћених представника Канцеларије.
(5) Војни повјереник има право приступа свим просторијама и евиденцијама које се
воде у јединици која је предмет посјете.
(6) Командант јединице или друго овлашћено лице обавезно је пружити војном
повјеренику све потребне информације.
(7) Припадници Министарства одбране БиХ и Оружаних снага БиХ током посјете
војног повјереника имају право на несметан разговор с војним повјереником.
Ово право им надређени не смију ограничавати.
(8) У случају спречавања војног повјереника да обави посјету одређеној јединици
Оружаних снага БиХ, војни повјереник ће о томе одмах обавијестити одговорна
лица у Министарству одбране БиХ и Оружаним снагама БиХ, те поднијети
посебан извјештај Заједничкој комисији.
Члан 9.
(Подношење притужби)
(1) Свако војно лице или кадет у Оружаним снагама БиХ и Министарству одбране
БиХ има право да непосредно контактира с војним повјереником, без
посредовања званичних служби, те да поднесе притужбу.
(2) У случају предаје притужбе надлежној јединици у којој подносилац служи,
одговорно лице обавезно је у што краћем року, мимо линије командовања и
контроле, тужбу на наприкладнији начин упутити војном повјеренику.
Члан 10.
(Слобода комуницирања с војним повјереником)
(1) Лица која се обраћају војном повјеренику не смију бити предмет дисциплинског
поступка нити дискриминацијског односа због подношења притужбе или
непосредне комуникације с војним повјереником.
(2) Свако онемогућавање војних лица и кадета да слободно контактирају с војним
повјереником, или предузимање било какве неповољне радње против наведених
лица строго је забрањено.
(3) Ако војни повјереник дође до сазнања да лице које је га је контактирало или
поднијело притужбу сноси одређене посљедице због таквог поступка, или је пак
пријетњом или на други начин спријечено да комуницира с војним
повјереником, о тој чињеници спровешће посебну истрагу и на основу њених
резултата против одговорних лица покренуће поступак пред надлежним
органима.
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Члан 11.
(Информисање војних лица и кадета)
(1) Сва војна лица и кадети у Оружаним снагама БиХ и Министарству одбране БиХ
имају право да буду детаљно информисани о улози и надлежностима војног
повјереника, те о начину комуницирања с њим.
(2) Одговорна лица у Оружаним снагама БиХ и Министарству одбране БиХ
обавезна су предузети све активности како би право из става (1) овог члана било
остварено, а нарочито кроз:
a) редовно организовање савјетовања о улози и надлежностима војног
повјереника у свим организационим јединицама Министарства одбране
БиХ, командама и јединицама Оружаних снага БиХ,
б) израду информативних материјала у сарадњи с војним повјереником,
ц) истицање на видним мјестима и огласним таблама у свим
организационим јединицама Министарства одбране БиХ, командама и
јединицама Оружаних снага БиХ, информативних материјала о војном
повјеренику и подацима за контакт, а нарочито са:
• адресом и e-mail адресом,
• бројевима телефона и телефакса,
• начинима подношења притужбе,
• кратким упутством о састављању притужбе.
(3) Војни повјереник ће с циљем информисања војних лица и кадета, у сарадњи и уз
подршку Генералног инспектората, организовати информативне посјете свим
организационим јединицама Министарства одбране БиХ, командама и
јединицама Оружаних снага БиХ.
Члан 12.
(Поступање по препорукама)
(1) Препоруке војног повјереника морају се уважавати и примјењивати не штитећи
било којег појединца, команду или јединицу у Министарству одбране БиХ и
Оружаним снагама БиХ. Органи који добију такве препоруке дужни су, у року
од 30 дана, писмено одговорити и обавијестити војног повјереника о њиховој
реализацији.
(2) Ако једном када су препоруке дате орган из става (1) овог члана не предузме
одговарајуће мјере у предвиђеном року, или ако не обавијести војног
повјереника о разлозима њиховог непредузимања, војни повјереник може
указати Предсједништву БиХ, Парламентарној скупштини БиХ и Заједничкој
комисији на ток предмета и дате препоруке.
(3) Годишњи и појединачни извјештај војног повјереника обавезно ће садржавати
имена одговорних лица у Оружаним снагама БиХ и Министарству одбране БиХ
који нису поступили према препоруци војног повјереника.
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Члан 13.
(Измјене и допуне Правилника)
Измјене и допуне овог правилника вршиће се на начин предвиђен за његово доношење.
Члан 14.
(Ступање на снагу)
Овај правилник ступа на снагу даном потврђивања Заједничког колегијума оба дома
Парламентарне скупштине БиХ, и биће објављен на на веб-страници Парламентарне
скупштине БиХ.

ПАРЛАМЕНТАРНИ
ВОЈНИ ПОВЈЕРЕНИК
Бошко Шиљеговић
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