Број/Broj: 01/6-50-1-6-10/13
Сарајево/Sarajevo, 23.01.2013.

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
ЗА 2012. ГОДИНУ

Сарајево, јануар 2013.

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 10.
сједници, одржаној 23.01.2013. године, усвојила је
ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
ЗА 2012. 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 прописано 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 (4. свјетска конференција о женама, 1995) у 12
критичких сфера;



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



разматрање

предложених

закона

и

других

прописа

са

становишта

равноправности полова и спречавања дискриминирања 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;
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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.);



и друга питања у вези са остваривањем равноправности полова.

Комисија из овог сазива ПСБиХ конституисана је на 1. сједници, одржаној 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 пет сједница, са укупно 25 тачака
дневног реда, како слиједи:
5. сједница, одржана 28. 02. 2012. године
1. Усвајање Записника са 4. сједнице Комисије;
2. Усвајање Извјештаја о раду Комисије у 2011. години;
3. Усвајање Оријентационог радног плана Комисије за 2012. годину;
4. Усаглашавање Изборног закона БиХ са Законом о равноправности полова у
БиХ;
5. Разматрање Извјештаја са конференције под називом „Повећање учешћа жена у
политици“ од 22. 11. 2011. године;
6. Текућа питања:
а) Удружење Веста – Информација у оквиру иницијативе за унапређење
положаја мајки родиља у БиХ, бр. 01/6-37-98/12 од 19. 01. 2012. године,
б) Разматрање иницијативе за организовање тематске сједнице о положају
Ромкиња у БиХ;
ц) Информација о учешћу секретараа Комисије на Регионалном форуму о
равноправном учешћу у доношењу одлука, 15-17. 11. 2011. године, Истанбул
(Турска).
6. сједница, одржана 15. 03. 2012. године
1. Усвајање Препорука за побољшање положаја особа која се налазе на породиљском
одсуству, ускладу са закључком са 5. сједнице Комисије.
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7. сједница, одржана 28. 03. 2012. године
1. Усвајање записника са 5. и 6. сједнице Комисије;
2. Разматрање иницијативе посланице Исмете Дервоз, акт број: 01-50-19-223/12 од 21. 02.
2012. године.
8. сједница, одржана 25. 07. 2012. године
1. Усвајање Записника са 7. сједнице Комисије;
2. Разматрање писма предсједнице Комисије за родну равноправност Парламента
Шпаније Марије дел Кармен Кинтанила Барба од 19. 04. 2012. године;
3. Разматрање дописа Колегијума Представничког дома, број: 01-50-2-13-31/12 од 10. 05.
2012. године, у вези са иницијативом посланице Исмете Дервоз колегијумима оба
дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, уз захтјев да иницирају
доношење одлуке којом ће се обезбиједити заустављање дискриминације и
остваривање равноправности у језику;
4. Разматрање дописа посланице Исмете Дервоз, акт број: 01/6,03/6-50-19-597/12 од 07.
05. 2012. године, уз захтјев Неформалне женске ромске мреже у БиХ ,,Успјех,, за
учешће Ромкиња у раду Одбора за Роме при Савјету министара БиХ;
5. Извјештај са тематске сједнице Комисије под називом ,,Положај Ромкиња у законима,
политикама и пракси, презентација извјештаја НВО-а Права за све и Иква о насиљу
над Ромкињама у породици˝, одржане 06. 06. 2012. године;
6. Извјештај делегације Комисије за остваривање равноправности полова са међународне
конференције под називом ,,Цетињски парламентарни форум: жене, мир, безбједност
– двије године касније¨, Будва, 25. и 26. јуна 2012. године;
7. Текућа питања:
а) Конференција о женском политичком активизму у БиХ, Њемачкој и Шведској,
одржана у Неуму, 22-24. јуна 2012. године;
б) Позив на међународну парламентарну конференцију о равноправности полова и
политика, која ће бити одржана у Лондону, 6-8. новембра 2012. године;
ц) Кампања “Наранџасти дан”
д) Кампања „Гласај за жене“.
9. сједница, одржана 22. 10. 2012. године
1. Усвајање Записника са 8. сједнице Комисије;
2. Утврђивање Предлога закона о измјени и допунама Закона о раду у институцијама
Босне и Херцеговине;
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3. Утврђивање Предлога закона о измјени и допуни Закона о платама и накнадама у
институцијама Босне и Херцеговине;
4. Извјештај о посјети делегације Комисије џендер институцијама Краљевине Шпаније;
5. Информација са састанка са Жан-Шарлом Гардетом, извјестиоцем Комитета за
једнакост и борбу против дискриминације Парламентарне скупштине Савјета Европе;
6. Доношење одлуке о одржавању тематске сједнице Комисије поводом 25. новембра,
Међународног дана борбе против насиља над женама;
7. Информација о предстојећој посјети посебне извјеститељке УН-а о насиљу над
женама;
8. Извјештај о учешћу Исмете Дервоз на конференцији у Тирани 14. септембра 2012.
године;
9. Информација о одржавању парламентарног семинара: ˝Заштита људских права и
положај жена и дјеце˝, Брисел, 14. и 15. новембра 2012. године.

III.

ЗАКОНОДАВНЕ АКТИВНОСТИ

Реализујући активности усаглашавања закона са Законом о равноправности полова у БиХ,
Комисија је утврдила и Представничком дому поднијела предлог за усвајање два закона, и то:
 Предлога закона о измјени и допунама Закона о раду у институцијама Босне и
Херцеговине;
 Предлога закона о измјени и допуни Закона о платама и накнадама у институцијама
Босне и Херцеговине.

IV.

ТЕМАТСКЕ СЈЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ

IV/1. 15. марта, на 6. тематској сједници Комисије, размотрено је стање у Босни и
Херцеговини у погледу остваривања права родиља на породиљске накнаде, па су
усвојене препоруке за побољшање стања и достављене надлежним институцијама.
IV/2. 2. и 3. априла одржана је тематска сједница под називом “Јачање политичке
воље у сузбијању родно заснованог насиља”. Сједница је одржана у сарадњи са
Агенцијом за равноправност полова БиХ, у оквиру заједничког пројекта Развојног
програма Уједињених нација и Популацијског фонда Уједињених нација “Превенција
и сузбијање сексуалног и родно заснованог насиља у Босни и Херцеговини.
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IV/3. 6. јуна, уз подршку Мисије ОЕБС-а, одржана је тематска сједница под називом
„Положај Ромкиња у законима, политикама и пракси, презентација извјештаја НВО
Права за све и Иква о насиљу над Ромкињама у породици“, те су усвојени закључци
који су достављени надлежним институцијама.

IV/4.

21. новембра Комисија је, у сарадњи са Агенцијом за равноправност полова

БиХ и уз подршку Мисије ОЕБС-а, у Сарајеву одржала тематску сједницу поводом 25.
новембра, Међународног дана борбе против насиља над женама, с циљем указивања на
значај организоване борбе против насиља над женама и насиља у породици, те
представљања Конвенције Савјета Европе о спречавању и борби против насиља над
женама и насиља у породици и Приручника за парламентарце, као алата у њеној
примјени, али и упознавања са анализом кривичноправних санкција из судске праксе у
овој области.

V.

КОНФЕРЕНЦИЈЕ, САСТАНЦИ, СЕМИНАРИ

Чланови Комисије учествовали су на више конференција, радионица и семинара:
 Конференција "Родна питања у реформи сектора безбједности", 27. март, Витез
 Конференција "Суочавање са стварношћу и будућношћу за Ромкиње у БиХ", 25.
и 26. април, Сарајево;
 Радионица: „Женски политички активизам у БиХ, Њемачкој и Шведској“, 23.
јун, Неум
 Међународна конференција ''Цетињски парламентарни форум: Жене, мир,
безбједност – двије године касније'', 25. и 26. јун, Будва,
 Радионица организације UN Women о родно одговорном буџетирању, 13. и 14.

новембар, Јахорина,
 Парламентарни семинар под називом „Заштита људских права и положај жена
и дјеце“, Европски парламент, 14. и 15. новембар, Брисел,
 Презентација "Акционог плана Савјета министара БиХ за праћење примјене
УНСЦР 1325 - жене, мир и безбједност ", 11. децембар,
 Представљање резултата заједничког пројекта Савјета Европе и Америчке
агенције за развој УСАИД, под називом “Јачање улоге жена и младих
политичких лидера у БиХ", 14. децембар,
 Регионална радионица: Парламентарне организације жена ОЕБС/ОДИХР,
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9 - 12. децембра, Беч
 Комисија је 8. марта организовала и пријем за жене запослене у Секретаријату
ПСБиХ поводом Међународног дана жена.
Одржано је и више састанака са домаћим и међународним званичницима:
 Комисија је остварила добру сарадњу, а руководство је имало састанке са
представницима невладиних организација: “Права за све”, “Иква” , “Удружене
жене”, “Успјех” и “Инфотека”;
 Састанак са Петром Блас, вишом политичком консултанткињом у Бундестагу;
 Састанак са Жан-Шарлом С. Гардетом, извјестиоцем ПС Савјета Европе;
 Састанак са Рашидом Мањо, специјалном извјеститељком УН-а о насиљу над
женама.
VI. БИЛАТЕРАЛНИ СУСРЕТИ
Мјешовита делегација Комисије, Агенције за равноправност полова БиХ и
Министарства за људска права и избјеглице БиХ, на позив Одбора за родну
равноправност Парламента Краљевине Шпаније, боравила је 11. и 12. септембра у
посјети џендер институцијама Краљевине Шпаније.
VII. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
Комисија је, у оквиру одржавање тематске сједнице посвећене Међународном дану
борбе против насиља над женама, објавила Приручник за парламентарце, који треба да
олакша парламентарцима и парламентаркама примјену Конвенције Савјета Европе о
спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици.
Приручник је документ Савјета Европе, те је уз сагласност власника ауторских права
преведен на језике у службеној употреби у БиХ и штампан. Приручник је подијељен
учесницима сједнице али и свим члановима Парламентарне скупштине БиХ,
Федералног парламента и Народне скупштине Републике Српске, као и Агенцији за
равноправност полова БиХ и џендер центрима.

III. ПРИСУСТВО СЈЕДНИЦАМА

У наставку је дат табеларни приказ присуства чланова Комисије сједницама. Чланови
Комисије су правдали изостанке са сједница којима нису присуствовали.
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СЈЕДНИЦА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

5.

6.

7.

28. 02. 15. 03. 28. 03.

8.

9.

25. 07.

22.10.

НИКО ЛОЗАНЧИЋ

+

+

-

+

+

ИСМЕТА ДЕРВОЗ

+

+

+

+

+

МИЛИЦА МАРКОВИЋ

+

+

-

-

-

БЕРИЗ БЕЛКИЋ

+

+

+

+

+

ЗИЈАД ЈАГОДИЋ

+

+

+

+

-

ВЕСНА КРСТОВИЋ-СПРЕМО

+

+

-

+

+

ДАНИЈЕЛА МАРТИНОВИЋ

+

+

+

+

+

НЕРМИНА ЗАИМОВИЋ-УЗУНОВИЋ

+

+

+

+

+

МИЛОРАД ЖИВКОВИЋ

-

+

-

+

-

Потребно је истакнути да су чланови Комисије углавном уредно најављивали
секретару Комисије разлоге због којих су спријечени да присуствују сједници, те
ниједна сједница није отказана због недостатка кворума.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ
Нико Лозанчић
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