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ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
ЗА 2011. ГОДИНУ

Сарајево, 28.02.2012.

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 5. сједници
одржаној 28.02.2012. године, усвојила је

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
ЗА 2011. ГОДИНУ

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, којим је утврђено да Комисија
разматра питања која се односе на:


питања у вези са остваривањем равноправности међу половима у Босни и
Херцеговини - посебно у вези са унапређењем статуса жена у Босни и
Херцеговини;



подстицање активности у институцијама БиХ на спровођењу Платформе за
акцију Пекиншке декларације (IV свјетска конфереција о женама, 1995) у 12
критичких сфера;



подстицање и координирање активности са ентитетским парламентима на
унапређењу статуса жена и спровођењу Платформе за акцију Пекиншке
декларације;



разматрање

предложених

закона

и

других

прописа

са

становишта

равноправности полова и спречавања дискриминације жена;


разматрање предлога докумената и извјештаја институција БиХ који се односе
на остваривање равноправности полова и спровођењу Платформе за акцију
Пекиншке декларације у потпуности, односно по појединим областима;
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разматрање припреме за учешће делегација Босне и Херцеговине на
међународним скуповима када се разматра спровођење Пекиншке декларације
(УН, Пакт стабилности и сл.);



друга питања у вези са остваривањем равноправности полова.

Комисија овог сазива ПСБиХ конституисана је на 1. сједници, 09. 06. 2011. године,
избором предсједавајућег (Нико Лозанчић) те прве (Исмета Дервоз) и друге (Милица
Марковић) замјенице предсједавајућег Комисије.
Остали чланови Комисије су: Нермина Заимовић-Узуновић, Данијела Мартиновић, Весна
Крстовић-Спремо, Бериз Белкић, Милорад Живковић и Зијад Јагодић.
II СЈЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ
У извјештајном периоду Комисија је одржала четири сједнице, са укупно 12 тачака
дневног реда, како слиједи:
1. сједница, 09. 06. 2011.
1. Избор предсједавајуећг, те првог и другог замјеника предсједавајућег Комисије за
остваривање равноправности полова.
2. сједница, 09. 06. 2011.
1. Избор Савјета министара БиХ у свјетлу одредаба Закона о равноправности полова у
БиХ;
2. Припреме за одржавање оријентационог семинара и радионице о усклађивању закона
са Законом о равноправности полова у БиХ.
3. сједница, 26. 07. 2011.
1. Усвајање записника са 1. и 2. сједнице Комисије;
2. Разматрање Извјештаја о раду Савјета министара БиХ у 2010. години;
3. Усвајање Плана рада Комисије за период јун – децембар 2011. године;
4. Информација секретара Комисије о реализацији оријентационог семинара и
радионице о усклађивању закона са Законом о равноправности полова у БиХ.
4. сједница, 18. 10. 2011.
1. Усвајање Записника са 3. сједнице Комисије;
2. Разматрање 4. и 5. периодичног извјештаја о CEDAW-u Босне и Херцеговине;
3. Извјештај о спровођењу Стратегије превенције и борбе против насиља у породици за
Босну и Херцеговину за период 2009 – 2011, за 2010. годину;
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5. Извјештај о спровођењу Акционог плана за примјену УНСЦ-ове Резолуције бр. 1325
“Жене, мир и безбједност” у Босни и Херцеговини за 2011. годину;
6. Текућа питања:
a) Забиљешка са састанка са представницима Мисије ОЕБС-а у БиХ,
б) Информација о реализацији активности из пројекта УНДП-а “Оснаживање капацитета
парламената јачањем улоге жена у политици”,
ц) Одређивање два учесника на регионалном семинару о теми ''Конвенција о спречавању и
борби против насиља над женама и насиља у породици Савјета Европе (CAHVIO),
Сарајево, 24 и 25. октобра 2011. године,
д) Учешће на конференцији под називом “Резолуција Савјета безбједности УН-а 1325
ван оквира теорије за остваривање максималне безбједности у земљама чланицама
ОЕБС-а”, Сарајево, 27. и 28. октобра 2011. године,
е) Припрема за одржавање конференције под називом: ,,Повећање учешћа жена у
политици”.

III КОНФЕРЕНЦИЈЕ, САСТАНЦИ, СЕМИНАРИ
Чланови Комисије учествовали су у више конференција, а неке је Комисија и
организовала:
 04. 07. - Оријентациони семинар за нови сазив Комисије, у организацији
Канцеларије секретара Комисије и уз подршку Мисије ОЕБС-а у БиХ;
 05. и 06. 07. - Радионица о усклађивању закона са Законом о равноправности
полова, у организацији Комисије и уз партнерство Агенције за равноправност
полова БиХ и УНДП, на којој су учествовале џендер комисије ентитетских
парламената и џендер ентитетских центара;
 26. 09. - Завршна радионица о усклађивању закона са Законом о
равноправности полова у БиХ;
 24. и 25. 10. – Међународна конференција о примјени Резолуције Савјета
Европе о спречавању насиља над женама (CAHVIO);
 22.11. - Конференција „Повећање учешћа жена у политици“ у организацији
Комисије и уз партнерство Агенције за равноправност полова БиХ и ОДИХР
/ОЕБС, уз учешће ентитетских џендер комисија, невладиних и међународних
организација;
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 15.12. – Конференција “Улога парламента у надзору политика са аспекта
равноправности полова’’, Београд, Република Србија.

IV ПРИСУСТВО СЈЕДНИЦАМА
У табеларном приказу садржано је присуство сједницама чланова Комисије:

СЈЕДНИЦА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

1.

2.

3.

4.

09. 06.
2011.

09. 06.
2011.

26. 07.
2011.

18. 10.
2011.

НИКО ЛОЗАНЧИЋ

+

+

+

+

ИСМЕТА ДЕРВОЗ

+

+

-

-

МИЛИЦА
МАРКОВИЋ

+

+

-

-

БЕРИЗ БЕЛКИЋ

+

-

+

-

ЗИЈАД ЈАГОДИЋ

+

+

+

+

ВЕСНА
КРСТОВИЋСПРЕМО

+

-

+

-

ДАНИЈЕЛА
МАРТИНОВИЋ

+

+

+

+

НЕРМИНА
ЗАИМОВИЋУЗУНОВИЋ

+

+

+

+

МИЛОРАД
ЖИВКОВИЋ

-

-

+

+

Потребно је истакнути да су чланови Комисије углавном уредно најављивали
секретару Комисије разлоге спријечености присуствовању сједници, те ниједна
сједница није отказана због недостатка кворума. Изостанке са сједница на којима нису
присуствовали, чланови Комисије су оправдали.
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V РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ У ОДНОСУ НА ПЛАН
У односу на активности предвиђене Оријентационим планом за 2011. годину, готово
све су и реализоване осим тематске сједнице: Равноправност полова у области
запошљавања, рада и социјалне заштите, која ће бити реализована у 2012. као и
разматрање Предлога ревидираног Џендер акционог плана Босне и Херцеговине и
Годишњег извјештаја Савјета министара Босне и Херцеговине о статусу полова у
Босни и Херцеговини у 2010, који нису достављени Комисији до краја 2011. године.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ
Нико Лозанчић
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