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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 13. сједници,
одржаној дана 12.12. 2008. године, усвојила је
ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
ЗА 2008.
I УОПШТЕ О КОМИСИЈИ
Надлежности Комисије за остваривање равноправности полова Представничког дома
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Комисија) утврђене су
чланом 46. Пословника Представничког дома.
Комисија из овог сазива ПСБиХ конституисана је на 1. сједници, одржаној 15. 02. 2007.
године, избором предсједавајућег (Винко Зорић) те првог замјеника предсједавајућег
(Милица Марковић) и другог замјеника предсједавајућег Комисије (Сеад
Јамакосмановић).
Остали чланови Комисије су: Рифат Долић, Халид Гењац, Јозо Крижановић, Мирјана
Малић, Ремзија Кадрић и Саво Ерић.
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.
II СЈЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ
У 2008. години Комисија је одржала шест сједница, са укупно 22 тачке дневног реда.
Од питања које је Комисија разматрала најзначајнија су била у функцији учешћа у
парламентарној димензији кампање Савјет Европе о борби против насиља над женама,
укључујући насиље у породици, о чему су припремљени документи који одражавају
стање у БиХ у овој области и достављени Парламентарној скупштини Савјета Европе.
Тако је, између осталог, усвојена и платформа за обраћање Мирјане Малић на завршној
конференцији кампање у Бечу 30. априла 2008. и донесени закључци након
конференције којима је изражен став Комисије у вези са кампањом те позване
институције у БиХ да раде на достизању стандарда Савјета Европе у борби против
насиља над женама.
Комисија је објавила и публикацију под насловом „Започиње криком и никада не смије
завршити у тишини – насиље у породици није ствар породице“ којом су обухваћена сва
релевантна документа проистекла из кампање, те је уручена свим члановима
Парламентарне скупштине БиХ, државном и ентитетским гендер механизмима,
невладиним организацијама и међународним организацијама у БиХ.
Представници Комисије учествовали су у припреми Стратегије превенције и борбе
против насиља у породици, насиља на основу пола, сексуалног узнемиравања и
узнемиравања у БиХ, а у оквиру интерресорне радне групе.
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Такођер су учествовали и у раду радне групе за израду амандмана на Устав БиХ с
циљем обезбјеђења једнакоправности и заштите права оба спола, те вурнелабилних
група.
Реализована је јавна расправа поводом Информације Министарства безбједности БиХ о
кривичним дјелима против живота и тијела, са нагласком на насиље у породици за 2006.
и 2007. годину, те тенденцијама у прва три мјесеца 2008. године, а према закључку
Представничког дома са 36. сједнице, те је Представничком дому достављен Извјештај
са предлогом закључака.
Комисија је организовала и свечану сједницу поводом 8. марта – Међународног дана
жена, у оквиру које је проведена и акција прикупљања помоћи за рад сигурне куће у
Бихаћу, у којој склониште налазе жене и дјеца жртве насиља у породици.
Реализован је сусрет са Одбором једнаких могућности Народне Скупштине Републике
Српске, као и са Комисијом за равноправност полова Представничког дома Парламента
ФБиХ, током којих је разговарано о активностима комисија и о могућој заједничкој
сарадњи.
Планирано усаглашавања бх. закона са Законом о равноправности полова у Босни и
Херцеговини није могло бити спроведено због недостатка експертне подршке од
Агенције за равноправност полова БиХ, а из разлога непопуњености потребним
кадровима Агенције, што је сада отклоњено и ова активност ће бити реализована у 2009.
години.
III

МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ

Од међународних активности реализоване су посјете Парламенту Краљевине Шведске и
Хрватском сабору, током којих су размијењена искуства са сродним парламентарним
тијелима о гендер питањима, која ће овој комисији користити у даљем раду, али су
одржани и бројни сусрети са другим парламентарним тијелима. Приликом посјете
Хрватском сабору прихваћен је предлог наше комисије да се у 2009. организује
регионална конференција о равноправности полова.
Комисија је примила у посјету и делегацију Црне Горе у којој су биле парламентарке,
представнице извршне власти и невладиних организација, а у организацији УНДП.
IV ПРИСУСТВО СЈЕДНИЦАМА
У табели је наведено присуство сједницама чланова Комисије:
СЈЕДНИЦА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ВИНКО ЗОРИЋ
ЈОВАН ТОДОРОВИЋ
СЕАД

ЈАМАКОСМАНОВИЋ

ХАЛИД ГЕЊАЦ
ЈОЗО КРИЖАНОВИЋ
МИРЈАНА МАЛИЋ
РЕМЗИЈА КАДРИЋ
РИФАТ ДОЛИЋ
САВО ЕРИЋ
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* сједница одржана 07.03. била је свечана сједница посвећена 8.марту-Међународном дану жена и за
одржаванје исте није био неопходан кворум.

Потребно је истакнути да су чланови Комисије углавном уредно најављивали секретару
Комисије одсуство са сједнице, те стога ниједна сједница није отказана због недостатка
кворума за њено одржавање.
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ
Винко Зорић

