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На основу члана 32. став (2) Пословника Представничког дома Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број 79/14), Комисија за
остваривање равноправности полова Представничког дома Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине, на 8. сједници, одржаној 24.2. 2016. године, усвојила је
ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
ЗА 2015. ГОДИНУ

ПОГЛАВЉЕ I. УВОДНИ ДИО
Надлежности Комисије за остваривање равноправности полова Представничког дома
Парламентарне скупштине БиХ (у даљем тексту: Комисија) утврђене су чланом 49.
Пословника Представничког дома, којим је прописано да Комисија разматра питања
која се односе на:


остваривање равноправности полова у Босни и Херцеговини, нарочито у вези с
унапређивањем статуса жена у Босни и Херцеговини;



подстицање активности у институцијама БиХ на реализацији Платформе за
акцију Пекиншке декларације (4. свјетска конференција о женама, 1995) у 12
критичких сфера;



подстицање и координацију активности с ентитетским парламентима и
Скупштином Брчко Дистрикта на унапређењу статуса жена и реализацији
Платформе за акцију Пекиншке декларације;



разматрање

предложених

закона

и

других

прописа

са

становишта

равноправности полова и спречавања дискриминације жена;


разматрање приједлога докумената и извјештаја институција БиХ који се односе
на остваривање равноправности полова и реализацију Платформе за акцију
Пекиншке декларације у цјелини, односно по појединим областима;



разматрање припреме за учешће делегација Босне и Херцеговине на
међународним скуповима када се разматра примјена Пекиншке декларације
(УН, Савјет за регионалну сарадњу – РЦЦ и сл.);
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друга питања у вези са остваривањем равноправности полова.

У 2015. години Комисија је одржала пет сједница с укупно 28 тачака дневног реда,
како слиједи:
Број и датум
одржавања
сједнице
3. / 16. 2. 2015.

Број
разматраних
тачака
дневног реда
6

Број и име присутних
чланова сједницама Комисије
7

Број и име чланова који
нису били присутни
сједницама Комисије
2

Мирсад Исаковић, Диана Зеленика,

Нермина Капетановић,

Саша Магазиновић, Јован Вуковљак,

Милица Марковић

Маја Гасал-Вражалица, Борислав Бојић,
Садик Ахметовић
4. / 06. 3. 2015.

2

5

4

Мирсад Исаковић, Диана Зеленика,

Саша Магазиновић, Нермина

Борислав Бојић, Маја Гасал-Вражалица,

Капетановић, Садик

Јован Вуковљак

Ахметовић, Милица
Марковић

5. / 28. 4. 2015.

7

5

4

Мирсад Исаковић, Диана Зеленика, Маја Саша Магазиновић, Борислав

6. / 03. 9. 2015.

Гасал-Вражалица, Нермина

Бојић, Јован Вуковљак,

Капетановић, Садик Ахметовић

Милица Марковић

7

8

1

Мирсад Исаковић. Диана Зеленика, Маја Борислав Бојић
Гасал-Вражалица, Нермина
Капетанновић, Јован Вуковљак, Милица
Марковић, Саша Магазиновић, Садик
Ахметовић
7. / 29. 12. 2015.

6

5

4

Мирсад Исаковић, Диана Зеленика,

Маја Гасал-Вражалица,

Борислав Бојић, Милица Марковић,

Нермина Капетановић,

Јован Вуковљак

Садик Ахметовић,
Саша Магазиновић

Укупан број
сједница: 4

Укупан број
разматраних
тачака: 28

Просјек присутности: 66 %

Просјек одсутности: 33 %
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ПОГЛАВЉЕ II. ИЗВЈЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА КОМИСИЈЕ
Одјељак А. Конференције и тематске сједнице у организацији Комисије
Комисија је, уз подршку Мисије ОЕБС-а и Агенције за равноправност полова БиХ,
организовала активности под окриљем Седмице равноправности полова, која је
обиљежена од 9. до 13. марта 2015. године.
У оквиру Седмице равноправности полова 10. марта је одржана тематска сједница под
називом „Род и природне катастрофе“, те су додијељена признања Комисије двјема
добитницама Награде за допринос у остваривању равноправности полова у 2014.
години, као и Признање за посебан допринос промоцији равноправности полова и
правима жена.
Тематска сједница “Равноправност полова и политичка партиципација у БиХ” одржана
је 22. 09. 2015. године. На основу расправе Комисија је утврдила Приједлог закона о
измјени и допунама Закона о Савјету министара БиХ и упутила га у парламентарну
процедуру.
У сарадњи са сродном комисијом Парламента ФБиХ, 19. 10. 2015. године одржана је
заједничка тематска сједница о теми: “Дискриминација породиља у ФБиХ –
представљање Специјалног извјештаја о стању заштите мајке и материнства на
подручју Федерације БиХ“, који је сачинила Институција омбудсмена за људска права
БиХ. Закључци са сједнице достављени су надлежним институцијама и учесницима
тематске сједнице.

Одјељак Б. Конференције на којима су учествовали чланови Комисије
 Међупарламентарни састанак и међупарламентарна конференција у Европском
парламенту у Бриселу, 4. и 5. март 2015.
 Студијска посјета о родно осјетљивим политикама, у организацији UN Women,
одржана је у Стокхолму, Шведска, од 29. септембра до 2. октобра 2015.
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 Међународна конференција посвећена примјени Конвенције Савјета Европе о
спречавању и сузбијању насиља над женама и насиља у породици о теми:
“Опште и специјализоване услуге подршке за жене са искуством насиља гаранције доступности и квалитета услуге“, Подгорица, 24. и 25. новембра 2015.
 Радионица „Правни положај и приступ жена правди у Босни и Херцеговини“,
13. фебруар 2015;
 ОЕБС-ова радионица “Жена, мир и безбједност”, 13. март 2015;
 Конференција „Људска безбједност кроз призму родне равноправности“, 13.
март 2015;
 УНФПА, Презентација и валидациона радионица "Маскулинитети и родно
засновано насиље против жена и Босни и Херцеговини", 31. март 2015;
 Припремни семинар за посланике и делегате, 15. и 16. април 2015.
 Семинар “Права LGBT особа у контексту европских интеграција”, 6. мај 2015.
 Обиљежавање 15. годишњице учешћа полицијских снага БиХ у мировним
мисијама Уједињених нација, 29. мај 2015;
 Годишња скупштина Сигурне мреже, 1. јуни 2015.
 Конференција „Закон о забрани дискриминације: како до бољих и ефикаснијих
механизама заштите у БиХ”, 4. јуни 2015;
 Учешће у радионици UN Women о родно одговорном буџетирању, 10. и 11. јуни
2015;
 Сједница Тима за координацију активности предсједавања БиХ Савјетом
Европе, 3.јули 2015;
 Презентацијја на ОЕБС-овој радионици: “Улога комисија за равноправност
полова Парламента Федерације БиХ у примјени gender mainstreaminga са
посебним освртом на специјалне мјере”, 20. јули 2015;
 Семинар УСАИД СГИП-а „Како интегрисати стандард родне равноправности у
правне прописе”, 23. и 24. јули 2015;
 Радионица УСАИД СГИП-а о родно одговорном буџетирању за парламентарце
и парламентарке, 27. октобар 2015;
 Презентација у оквиру Савјета Европе “Студијске посјете БиХ директора
склоништа и кризних центара за жене жртве насиља”, 6. јули 2015;
 Конференција Савјета Европе: Праћење примјене Истанбулске конвенције:
Нове синергије”, 20. октобар 2015;
 Конференција „Образовањем до родне равноправности“, 4. новембар 2015;
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 Округли сто о теми “Усклађивање стандарда за пружање услуга жртвама
насиља у породици у складу са Истанбулском конвенцијом, 19. новембар 2015;
 Међународна конференција “Опште и специјализоване услуге подршке за жене
са искуством насиља - гаранције доступности и квалитета услуге“, 24. и 25.
новембар 2105.

Одјељак Ц. Билатерални сусрети
Комисија је одржала састанак са Комисијом за равноправност полова Скупштине
Брчко Дистрикта, на којем су презентоване активности у претходном периоду и
договорена будућа сарадња.
Одржани су и сљедећи састанци:
Састанак са представницима Вестминстерске фондације;
Састанак са Радиком Кумарасвами , UN Women;
Састанак са Ан Мари Ларсен, резидентном представницом UN Women;
Састанак са Ингибјорг Гисладотир, регионалном директорицом Канцеларије UN
Women у Истанбулу;

Одјељак Д. Законодавна активност Комисије
Комисија

је

припремила

Нацрт

оквирног

закона

о

лијечењу

неплодности

биомедицински потпомогнутом оплодњом, као и Приједлог закона о измјени и
допунама Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине.

Одјељак Е. Остале активности

ПОГЛАВЉЕ III. САЖЕТАК
Комисија је редовно анализирала стање равноправности полова у разним областима јавног и
приватног живота у БиХ, уважавајући притом ставове и владиног и невладиног сектора,
настојећи постићи уравнотежен став који би својим препорукама примјерено подстакао на
активности с циљем побољшања стања.
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Такође смо разматрали годишње извјештаје о поштовању и примјени међународних
конвенција из области родне равноправности, као што су УН-ов CEDAW, као и Информацију
о стању равноправности полова у БиХ, те смо их просљеђивали Парламентарној скупштини
БиХ на упознавање.
Битно је истакнути и наше вишегодишње стратешке партнере с којима смо током
протекле године највише сарађивали, а то су: Агенција за равноправност полова БиХ,
Гендер центар Федерације БиХ и Гендер Центар Владе Републике Српске, УСАИД
СГИП, UN Women, ОЕБС, те бројне невладине организације.
Комисија је констатовала да постоји значајан несразмјер у ангажману чланова и
чланица Комисије у реализовању њених активности, који се огледа и у одсуствовању
једном броју сједница, о чему смо обавјештавали Колегијум Представничког дома.

ПРИЛОГ: Преглед сједница Комисије у 2015. с тачкама дневног реда
3. сједница, 16. 02. 2015.
1. Усвајање записникâ са 1. и 2 сједнице Комисије;
2. Усвајање Оријентационог радног плана за 2015. годину;
3. Разматрање Извјештаја о стању равноправности полова у Босни и Херцеговини 20122014. године;
4. Разматрање Иницијативе женских организација у БиХ за утврђивање Дана сјећања на
страдање жене у рату у Босни и Херцеговини;
5. Припреме за одржавање Седмице равноправности полова;
6. Текућа питања:
a. Информација са састанка са представницима Вестминстерске фондације
за демократију,
б. Женска мрежа: Иницијатива за транспарентност избора
кандидата/кандидаткиња за ГРЕВИО из БиХ,
ц. Информација о изради Нацрта оквирног закона о лијечењу неплодности
биомедицински потпомогнутом оплодњом,
д. Позив организације UN Women на дводневну радионицу о родно
одговорном буџетирању.
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4. сједница, 06. 03. 2015.
1. Разматрање Приједлога Одбора за предлагање Награде за допринос у остваривању
равноправности полова у 2014. години;
2. Текућа питања.
5. сједница, 28. 04. 2015.
1. Усвајање записникâ са 3. и 4. сједнице Комисије;
2. Разматрање Иницијативе женских организација у БиХ за утврђивање Дана
сјећања на страдање жена у рату у Босни и Херцеговини;
3. Информација о реализованим активностима у оквиру Седмице равноправности
полова;
4. Извјештај о раду Савјета министара БиХ за 2014. годину;
5. Разматрање Нацрта оквирног закона о лијечењу неплодности биомедицински
потпомогнутом оплодњом;
6. Информација о учешћу делегације Комисије на међупарламентарном састанку и
конференцији у Европском парламенту у Бриселу;
7. Текућа питања.
6. сједница, 03. 09. 2015.
1. Усвајање Записника са 5. сједнице Комисије;
2. Разматрање Информације Агенције за равноправност полова БиХ, број: 10-5069/15 од 22. 04. 2015. – информација достављена на основу закључка Комисије
са 4. сједнице;
3. Разматрање документа Истраживачког сектора: Институције извршне власти за
родну равноправност у Србији, Црној Гори, Словенији и Хрватској – документ
достављен на основу закључка Комисије са 4. сједнице;
4. Информација Босне и Херцеговине за УН-ов Комитет за отклањање
дискриминације жена (UN CEDAW);
5. Разматрање критеријума за додјелу Награде за допринос у остваривању
равноправности полова;
6. Информација о активностима у Комисији послије 5. сједнице и договор о
активностима у идућем периоду:
а) Информација о активностима у Комисији послије 5. сједнице,
б) План активности на припреми Приједлога оквирног закона о лијечењу
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неплодности биомедицински потпомогнутом оплодњом,
ц) Организовање тематске сједнице са парламентарним комисијама ентитета и
Брчко Дистрикта БиХ за равноправност полова о политичкој партиципацији
жена у законодавној и извршној власти,
д) Припреме за одржавање конференције на високом нивоу: „Праћење проведбе
Истанбулске конвенције: нове синергије“ у оквиру предсједавања Босне и
Херцеговине Комитетом министара Савјета Европе;
7. Текућа питања.
7. сједница, 29. 12. 2015.
1. Усвајање Записника са 6. сједнице Комисије;
2. Разматрање Нацрта оквирног закона о лијечењу неплодности биомедицински
потпомогнутом оплодњом;
3. Разматрање Допуне Иницијативе женских организација у БиХ за утврђивање
Дана сјећања на страдање жена у рату у Босни и Херцеговини;
4. Информација са тематске сједнице: “Равноправност полова и политичка
партиципација у БиХ”;
5. Информација са заједничке тематске сједнице: “Дискриминација породиља у
ФБиХ – представљање Посебног извјештаја Институције омбудсмена за људска
права БиХ”;
6. Текућа питања.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ

Мирсад Исаковић
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