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Сарајево, 26.02.2014.

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
ЗА 2013. ГОДИНУ

Сарајево, јануар 2014.

На основу члана 31. став (2) Пословника Представничког дома Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 33/06, 41/06, 81/06,
91/06, 91/07, 87/09 и 28/12), Комисија за остваривање равноправности полова
Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине на 14. сједници,
одржаној 26.02.2014. године, усвојила је

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
ЗА 2013. ГОДИНУ
I. УОПШТЕНО О КОМИСИЈИ
Надлежности Комисије за остваривање равноправности полова Представничког дома
Парламентарне скупштине БиХ (у даљем тексту: Комисија) утврђене су чланом 46.
Пословника Представничког дома, којим је прописано да Комисија разматра питања
која се односе на:


питања у вези са остваривањем равноправности полова у Босни и Херцеговини,
посебно у вези са унапређивањем статуса жена у Босни и Херцеговини;



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



подстицање и координацију активности с 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 спровођење Платформе за акцију
Пекиншке декларације у цјелини, односно по појединим областима;



разматрање припрема за учешће делегација Босне и Херцеговине на
међународним скуповима кад се разматра спровођење Пекиншке декларације
(УН, Пакт стабилности и сл.);
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друга питања у вези са остваривањем равноправности полова.

Комисија је у овом сазиву ПСБиХ конституисана на 1. сједници, одржаној 09. 06. 2011.
године, избором предсједавајућег (Нико Лозанчић), те прве замјенице предсједавајућег
(Исмета Дервоз) и друге замјенице предсједавајућег (Милица Марковић).
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, с укупно 26 тачака
дневнога реда, како слиједи:
10. сједница, 23. 01. 2013.
1. Усвајање Записника сa 9. сједнице Комисије;
2. Усвајање Извјештаја о раду Комисије у 2012. години;
3. Утврђивање Плана рада Комисије у 2013. години;
4. Информација о резултатима локалних избора одржаних 2012. са становишта
Закона о равноправности полова у БиХ (презентација у Power pointu);
5. Разматрање Извјештаја о спровођењу Акционог плана Савјета министара БиХ за
праћење примјене Резолуције УНСЦР 1325 - жене, мир и сигурност;
6. Утврђивање препорука са тематске сједнице, одржане 21. новембра 2012,
поводом 25. новембра, Међународног дана борбе против насиља над женама;
7. Информација са састанка са Рашидом Мањо, специјалном извјеститељком УН-а
за питања насиља над женама и за његове узроке и посљедице;
8. Текућа питања.
11. сједница, 16. 05. 2013.
1. Усвајање Записника са 10. сједнице Комисије;
2. Разматрање Извјештаја о раду Савјета министара БиХ за 2012./Извјештај Министарства
за људска права и избјеглице БиХ – Агенције за равноправност полова БиХ;
3. Разматрање дописа Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова
Народне скупштине Републике Србије;
4. Информација о активностима Радне групе за израду докумената за остваривање
равноправности у језику у Парламентарној скупштини БиХ;
5. Информација са састанка са специјалном извјеститељком генералног секретара
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НАТО-а;
6. Информација са сусрета са чланицама Женске ромске мреже БиХ;
7. Разматрање дописа Министарства иностраних послова БиХ у вези са представком
Максиде Кравић;
8. Текућа питања:
а) Информација секретара Комисије о учешћу у раду Регионалне конференције о
Резолуцији УН-а 1325, Бања Лука 27. и 28. 02. 2013. године,
б) Информација секретара Комисије о учешћу у јавној трибини „Јачање капацитета
институција власти Брчко Дистрикта БиХ за рад на питањима равноправности
полова“, Брчко 11. 03. 2013. године,
ц) Информација о одржаној радионици "Унапређење сарадње жена у политичком
одлучивању и активисткиња невладиних организација у БиХ и Брчко Дистрикту
БиХ",
д) Информација о току припрема за одржавање информативне сједнице о
примјени закона о медијима.
12. сједница, 22. 10. 2013.
1. Усвајање Записника са 11. сједнице Комисије:
2. Разматрање Извјештаја Савјета министара о стању у области равноправности полова у
БиХ у 2011. години;
3. CEDAW: Закључна запажања на комбиновани четврти и пети периодични извјештај
Босне и Херцеговине;
4. Разматрање Извјештаја Министарства иностраних послова БиХ о Нацрту извјештаја
Европског парламента о правима жена у државама Балкана које приступају Европској
унији, са закључцима из Извјештаја;
5. Разматрање Џендер акционог плана Босне и Херцеговине за период 2013 – 2017;
6. Текућа питања:
a) Анализа присуства чланова сједницама Комисије,
б) Разматрање иницијативе за родно усклађивање пословника домова,
ц) Информација о предстојећој посјети делегације парламентарки из
Парламента Албаније,
д) Учешће делегације Комисије на Првом регионалном састанку
парламентарних тијела за људска и мањинска права и равноправност
полова,
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е) Информација о провођењу закључка Представничког дома с 52. сједнице,
ф) Представљање Иницијативе „Грађанке за уставне промјене“.
13. сједница, 18. 12. 2013.
1.

Усвајање Записника са 12. сједнице Комисије;

2.

Разматрање Извјештаја Радне групе за израду документа за остваривање
равноправности у језику у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине и
усвајање документа које је припремила Радна група;

3.

Разматрање амандмана на Устав Босне и Херцеговине Иницијативе ,,Грађанке за
уставне промјене˝ из документа Платформа женских приоритета за уставне
промјене из родне перспективе;

4.

Текућа питања:
a) Извјештај о Таиекс радионици о примјени критеријума ЕУ за родну
равноправност, Подгорица, 27. и 28. 11. 2013,
б) Извјештај са Првог регионалног састанка парламентарних тијела за људска и
мањинска права и равноправност полова, Београд, 29. и 30. 10. 2013,
ц) Извјештај са међународне конференције о конвенцији CAHVIO, Београд,
10.11.2013,
д) Извјештај са Конференције „Дјелуј против силовања! Користи Истанбулску
конвенцију“,
е) Представке удружења „БХ новинари“ и „Удружене жене“ на поступак
именовања чланова Савјета РАК-а,
ф) Информација о ОЕБС-овом предлогу за сарадњу у 2014. години,
г) Информација о реализовању Закључка Представничког дома.

III.

КОНФЕРЕНЦИЈЕ, САСТАНЦИ

Чланице и чланови Комисије учествовали су на више конференција како слиједи:
 Конференција "Јавне консултације и оспособљавање грађана"
 Регионална конференција о теми УН-ова Резолуције 1325, Бањалука
 Нато и АРС, обиљежавање Међународног дана жена
 Јавна трибина: Пројекат „Јачање капацитета институција власти Брчко
Дистрикта за рад на питањима равноправности полова“, презентација
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 Радионица "Унапређење сарадње жена у политичком одлучивању и
активисткиња невладиних организација у БиХ и Брчко Дистрикту"
 Презентација Студије о распрострањености насиља над женама у Босни и
Херцеговини
 3. форум НАТО-а за размјену информација о примјени УН-ове Резолуције
1325
 Презентација 4. и 5. извјештаја БиХ пред УН-овим комитетом за CEDAW,
Женева
 Учешће и презентација на радионици у Неуму у организацији “Удружене
жене” Бањалука
 Панел-дискусија/промоција поводом презентације Регионалног извјештаја о
унапређењу џендера и реформе сектора безбједности на Западном Балкану
примјеном НАПс/АПс за УНСЦР 1325 - искуства у БиХ
 Регионални састанак парламентарних тијела за људска права и
равноправност полова, Београд
 Конференција - Оснаживање жена и цивилно друштво Медитерана
 Међународна конференција посвећена Конвенцији Савјета Европе о
спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици
(CAHVIO), Београд
 Конференција о промовисању родно одговорног буџетирања (РОБ):
искуства, изазови и перспективе у БиХ
 Међународна ТАИЕКС конференција о утврђивању критеријума ЕУ у
области родне равноправности, Подгорица
 УНДП-јев семинар о моделима уставне реформе, Коњиц
 Конференција о улози мушкараца, ОЕБС
 Округли сто-презентација резултата у примјени Акционог плана УН 1325
Одржано је и више састанака са домаћим и међународним
званичницима:
 Састанак са Мари Скаре, посебном изасланицом генералог секретара НАТО-а,
 Састанак са чланицама Женске ромске мреже БиХ,
 Састанак са чланицама иницијативе „Грађанке за уставне промјене“.
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IV. ТЕМАТСКЕ СЈЕДНИЦЕ
Тематска сједница „Јачање улоге жена у политичком и јавном животу и повећању
броја жена у политици“.
V. БИЛАТЕРАЛНИ СУСРЕТИ
 Састанак са делегацијом парламентарки из Парламента Албаније
 Састанак са Одбором за људска и мањинска права и равноправност полова
Народне скупштине Републике Србије.
VI. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
Представнички дом је одредио Комисију као надлежну за израду предлога за
реализацију

усвојене

иницијативе

посланице

Исмете

Дервоз

о

отклањању

дискриминације и равноправности у језику у ПСБиХ.
Комисија је формирала радну групу која је, на основу пројекта којим су обезбијеђена
средства за његову реализацију из средстава ФИГАП-а, израдила предлог докумената
које је Комисија усвојила и доставила Колегијуму ради стављања у парламентарну
процедуру за усвајање.
Тако су урађени сљедећи документи:
1. Измјена и допуна Јединствених правила за израду правних прописа у
институцијама Босне и Херцеговине;
2. Измјене и допуна Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине;
3. Измјене и допуна Пословника Дома народа Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине;
4. Упутство о коришћењу родно осјетљивог језика у Парламентарној скупштини
Босне и Херцеговине са анексима: Појединачне упуте са примјерима и Табела
функција, наслова, звања и занимања у Парламентарној скупштини БиХ и
Секретаријату Парламентарне скупштине БиХ.
Велики је допринос ове комисије у 2013, а посебно Исмете Дервоз, прве замјенице
предсједавајућег Комисије, уједно и чланице парламентарне мреже Савјета Европе
“Жене ослобођене насиља”, на ратификацији и промоцији Конвенције Савјета Европе
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о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (CAHVIO). Ове
активности омогућиле су да БиХ буде шеста земља чланица Савјета Европе која је
ратификовала Конвенцију, а у току су активности у којима учествује и ова комисија на
изради стратегије за уграђивање Конвенције у наш правни систем.
Битно је истаћи и наше вишегодишње стратешке партнере са којима смо током прошле
године сарађивали у активностима: УНДП, UN Woman, ОЕБС, Савјет Европе - мрежа
парламентараца “Жене ослобођене насиља”, Агенција за равноправност полова БиХ,
Џендер центар Федерације БиХ и Џендер центар Владе Републике Српске, те бројне
невладине организације.
VII. ПРИСУСТВО СЈЕДНИЦАМА
У табели је дат приказ присуства чланова Комисије сједницама. Чланови Комисије су
углавном правдали изостанке са сједница којима нису присуствовали,.
СЈЕДНИЦА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

10.

11.

12.

13.

23. 01.

16. 05.

22. 10.

18. 12.

НИКО ЛОЗАНЧИЋ

+

+

+

-

ИСМЕТА ДЕРВОЗ

+

+

+

+

МИЛИЦА МАРКОВИЋ

-

-

-

-

БЕРИЗ БЕЛКИЋ

+

+

+

+

ЗИЈАД ЈАГОДИЋ

+

+

-

+

ВЕСНА КРСТОВИЋ-СПРЕМО

+

+

+

+

ДАНИЈЕЛА МАРТИНОВИЋ

+

+

+

+

НЕРМИНА ЗАИМОВИЋ-УЗУНОВИЋ

+

+

+

+

МИЛОРАД ЖИВКОВИЋ

-

-

-

-

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ
Нико Лозанчић
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