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ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
ЗА 2009. ГОДИНУ

Сарајево, јануар 2010.

На основу члана 31. став (2) Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине, Комисија за остваривање равноправности полова Представничког дома
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине на 20. сједници, одржаној 04.02.2010. године,
усвојила је

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
ЗА 2009. ГОДИНУ

I

УОПШТЕ О КОМИСИЈИ

Надлежности Комисије за остваривање равноправности полова Представничког дома
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Комисија) утврђена су
чланом 46. Пословника Представничког дома.
Комисија овог сазива ПСБиХ конституирано је на 1. сједници, 15. 02. 2007. године, избором
предсједавајућег (Винко Зорић) те првог (Милица Марковић) и другог (Сеад Јамакосмановић)
замјеника предсједавајућег Комисије.
На 4. сједници, одржаној 22. 05. 2007. године, извршена је промјена у водству Комисије, када је
за првог замјеника предсједавајућег изабран новоименовани члан Комисије Јован Тодоровић,
умјесто Милице Марковић, којој је престало чланство у Комисији.
У 2009. години дошло је до промјена у саставу Комисије, тако што је умјесто Јована
Тодоровића, коме је мандат престао због смрти, изабрана Весна Шаин, а тренутно је
упражњено још једно мјесто због смрти Јозе Крижановића.
Остали чланови Комисије су: Рифат Долић, Халид Гењац, Мирјана Малић, Ремзија Кадрић и
Саво Ерић.

II

СЈЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ

a) Разматрање докумената и извјештаја
У 2009. Комисија је одржала шест сједница, с укупно 29 тачака дневног реда.
Комисија је у оквиру оцјењивања рада Савјета министара БиХ у 2008. разматрала Извјештај о
раду Агенције за равноправност полова БиХ и о томе донијелa одговарајуће закључке.
Комисији је од Агенције за равноправност полова БиХ презентован Пројекат „Фонд за
спровођење Гендер акционог плана – ФИГАП“.
Чланови Комисије су учествовали у изради, а након тога је Комисија, као надлежна,
разматрала документ Стратегија превенције и борбе против насиља у породици у БиХ за
период од 2009. до 2011. године, те је Представничком дому достављено мишљење.
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Обављене су припреме за парламентарну расправу о Родном акционом плану Савјета
министара БиХ и препорукама Комитета за елиминацију дискриминације жена УН-а и сет
докумената са предлогом закључака достављен Представничком дому.

Комисија је разматрала Годишњи извјештај Савјета министара БиХ о статусу полова у
БиХ за 2008. те је закључила да предложи Представничком дому да обави расправу о
Извјештају.
б) Законодавне активности
У 2009. Комисија је велик дио својих активности усмјерила на усаглашавање закона са
Законом о равноправности полова БиХ, с обзиром да је констатовано да ову обавезу прописану
чланом 30. наведеног закона углавном нису испуниле надлежне институције.
Тако је амандманским дјеловањем предсједавајућег Комисије усаглашен Закон о државној
служби у институцијама БиХ.
Комисија је, надаље, основала радну групу за припрему Закона о измјенама и допунама
Изборног закона БиХ, те је утврдила предлог овог закона и упутила га у парламентарну
процедуру.
На основу закључака Комисије, донесених поводом јавне расправе о медијима, секретар
Комисије је у сарадњи са Агенцијом за равноправност полова БиХ припремио нацрт измјена и
допуна три закона из области медија, који су преко Савјета министара достављени у
парламентарну процедуру, и то:


Закон о измјенама и допунама Закона о Јавном РТВ систему;



Закон о измјенама и допунама Закона о Јавном РТВ сервису;



Закон о измјенама и допунама Закона о медијима.

Чланови Комисије учествовали су и у припреми текста Закона о измјенама и допунама Закона
о равноправности полова БиХ и у реализовању јавних расправа о овом закону, а као надлежна,
Комисија је разматрала и предлог овог закона.

ц) Јавне расправе
Одржана је тематска сједница – јавна расправа под називом „Образовање и
равноправност полова - анализа заступљености проблематике равноправности полова у
уџбеницима” уз учешће представника ентитетских и кантоналних родних (гендер)
комисија, државних, ентитетских и кантоналних министарстава из области образовања,
државних и ентитетских родних агенција и центара, Агенције за предшколско, основно
и средње образовање, Омбудсмена за људска права БиХ, невладиних организација које
се баве промовисањем људских права и вриједности, а првенствено равноправности
полова, те међународних организација у Босни и Херцеговини.
III МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ
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Од међународних активности реализована је посјета Парламенту Чешке Републике.
Током посјета размијењена су искуства са сродним парламентарним тијелима о родним
питањима, која ће овој комисији користити у даљем раду, те одржани и бројни сусрети
с другим парламентарним тијелима.
Комисија је примила у узвратну посјету и делегацију Парламента Краљевине Шведске.

IV ПРИСУСТВО СЈЕДНИЦАМА

У табели је приказано присуство сједницама чланова Комисије:
СЈЕДНИЦА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

10.06..2009.
03. 02.2009.

17. 02.2009.

12. 05.2009.

23.06.2009.

ВИНКО ЗОРИЋ

+

+

+

+

ЈОВАН ТОДОРОВИЋ

-

-

-

-

СЕАД
ЈАМАКОСМАНОВИЋ

-

-

-

ХАЛИД ГЕЊАЦ

+

-

ЈОЗО КРИЖАНОВИЋ

+

МИРЈАНА МАЛИЋ

12.10.2009.

02.11.2009.

-

-

_

-

-

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

РЕМЗИЈА КАДРИЋ

+

+

+

+

+

+

РИФАТ ДОЛИЋ

+

+

-

+

+

+

САВО ЕРИЋ

-

+

+

-

+

+

Потребно је истакнути да су чланови Комисије углавном уредно најављивали
секретару Комисије одсуство са сједнице, што је резултирало чињеницом да ниједна
сједница није отказана због недостатка кворума.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ
Винко Зорић
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