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На основу члана 31. став (2) Пословника Представничког дома Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број 33/06, 41/06, 81/06 и
91/06), Комисија за остваривање равноправности полова Представничког дома
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, на 7. сједници, одржаној
13. 12.2007.године, усвојила је
ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
ЗА 2007. ГОДИНУ
I - УОПШТЕ О КОМИСИЈИ
Надлежности Комисије за остваривање равноправности полова Представничког дома
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Комисија) утврђена су
у члану 46. Пословника Представничког дома.
Комисија овог сазива ПСБиХ конституисана је на 1. сједници, 15.02.2007. године,
избором предсједавајућег (Винко Зорић) и првог (Милица Марковић) и другог (Сеад
Јамакосмановић) замјеника предсједавајућег Комисије.
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 руководству
Комисије, гдје је за првог замјеника предсједавајућег изабран новоименовани члан
Комисије Јован Тодоровић, умјесто Милице Марковић, којој је престало чланство у
Комисији.
Од 26.03.2007. године секретар Комисије је Даворин Семеник, који је ову дужност
преузео од Зијада Хасића, привременог секретара Комисије.
II - СЈЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ
У 2007. Комисија је одржала седам сједница, са укупно 28 тачака дневног реда.
Од питања које је Комисија разматрала најзначајније је било разматрање Препорука
CEDAW Комитета о стању равноправности полова у БиХ и мјерама које треба предузети.
Такође, Комисији је презентован и Гендер акциони план Босне и Херцеговине.
Одржана је и тематска сједница/јавно саслушање о теми равноправност полова и медији
и усвојени закључци са којима су упознати посланици и делегати у ПСБиХ, те бх.
јавност.
Резултат тематске сједнице је и покренути поступак за израду нацрта измјена и допуна
закона из области медија, чији ће подносилац у Представничком дому бити ова комисија.
С циљем остваривања боље сарадње и координирања гендер активности, усвојен је
Меморандум о разумијевању између ове комисије, Координационог одбора гендер
националних механизама који сачињавају Агенција за равноправност полова БиХ,
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гендер центри Федерације БиХ и Републике Српске, и Развојног програма Уједињених
народа БиХ (УНДП)
Комисија је организовала и свечану сједницу поводом 8. марта – Међународног дана
жена.
II - МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ
Од међународних активности реализована је посјета Одбору за родну равноправност
Скупштине Републике Црне Горе и студијско путовање на позив Комитета једнаких
могућности мушкараца и жена Парламентарне скупштине Савјета Европе.
Извјештаји о резултатима ових посјета поднесени су Колегијуму Представничког дома.
Реализован је и билатерални сусрет са делегацијом Републике Црне Горе, приликом
њиховог студијског путовања у БиХ.
IV - ПРИСУСТВО СЈЕДНИЦАМА
У табеларном приказу назначено је присуствовање сједницама чланова Комисије:
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*на 3. свечаној сједници није вођена евиденција о присутву чланова, 6. сједница је одржана у два дијела: 30.7. и
5.11. 2007. године
** Милици Марковић је престало чланство у Комисији 22.5.2007.
***Јован Тодоровић именован је за члана Комисије и 22.5.2007 изабран за првог замјеника предсједавајућег

Потребно је истаћи да су чланови Комисије, у случају спријечености да присуствују
сједници, углавном уредно обавјештавали секретара Комисије, те стога ниједна сједница
није отказана због недостатка кворума.
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ
Винко Зорић c.p.

