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POVJERENSTVU ZA FINANCIJE I PRORAČUN DOMA NARODA

Predmet: Informacija o sudjelovanju na radionici o rodno odgovornom proračunu i
ravnopravnosti spolova, 10. i 11. lipnja 2015.

U hotelu „Vučko“ na Jahorini, u organizaciji UN Women i Agencije za ravnopravnost
spolova BiH, 10. i 11. lipnja 2015. održana je radionica o ravnopravnosti spolova i rodno
odgovornom proračunu.
Iz Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda sudjelovali su: Zdenka
Džambas, članica Povjerenstva, te Robert Vidović, tajnik Povjerenstva, i Dragana Ćirić,
stručna savjetnica.
Na radionici su također sudjelovali: predsjedatelj Povjerenstva za ravnopravnost
spolova i član Povjerenstva za financije i proračun Zastupničkog doma Mirsad Isaković,
članica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Diana Zelenika, te Davorin Semenik, tajnik, i
Dalibor Bodven, stručni suradnik u Povjerenstvu.
U ime organizatora, obratile su se Anne-Marie Esper Larsen – predstavnica
oprganizacije UN Woman, Kika Babić iz Agencije za ravnopravnost spolova BiH te Maida
Ćehajić i Faruk Hujić, konzultatnti u UN Womanu.
Tijekom dvodnevne radionice razmijenjena su brojna mišljenja o aktualnom stanju i
aktivnostima vezanim uz proračunski proces u BiH, rodno odgovornom budžetiranju i
strateškom planiranju, kao i o ulozi parlamenaraca u proračunskom ciklusu i realizaciji
prioritetnih politika.
Također je razgovarano o strategijama i dokumentima, prioritetnim područjima i
postignutim rezultatima, mogućnostima unaprjeđenja ravnopravnosti spolova, te o domaćim i
međunarodnim pravnim okvirima iz područja ravnopravnosti spolova.
Tijekom dvodnevne radionice sudionici su razmijenili mišljenja o koracima koji se
poduzimaju ka rodno odgovornom proračunu, te praktičnim alatima i modelima za analizu i
praćenje realizacije politika s rodno odgovornom perspektivom.
Preporučeno je da se pitanju rodno odgovornog proračunana u idućem razdoblju
posveti dodatna pozornost, te da se parlamentarci, kao i drugi sudionici u kreiranju proračuna,

trebaju dodatno educirati, uključujući sve razine vlasti i više razgovarati o ovom važnom
segmentu kako bi on bio ugrađen u sve proračune u BiH.
Organizatori su preuzeli zadatak u idućem razdoblju ovoj problematici posvete veću
pozornost u cilju organiziranja ovakvih ili sličnih radionica, vodeći računa o tome da
sudionicima budu praktičnije predočene mogućnosti ugrađivanja u proračune stavki koje će
imati za cilj rodno odgovorni proračun.
Na kraju seminara sudionicima je prezentiran i podijeljen Priručnik o rodno
odgovornom budžetiranju, kao i udžbenik „Rodno odgovorno budžetiranje“.

S poštovanjem,
TAJNIK POVJERENSTVA
Mr. Robert Vidović
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