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ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПЛАН РАДА КОМИСИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ
РАВНОПРАВНОСТИ СПОЛОВА ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА
ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БиХ
ЗА 2021. ГОДИНУ

Сарајево, јануар 2021.

На основу члана 49. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број 79/14), Комисија за
остваривање равноправности
скупштине

Босне

и

полова Представничког

Херцеговине

на

7.

дома Парламентарне

сједници

одржаној

29.3.2021.

године, усвојила је
ОРИЈЕНТАЦИОНИ РАДНИ ПЛАН
ЗА 2021. ГОДИНУ
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
План рада Комисије за остваривање равноправности полова Представничког дома
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Комисија) за
2021. годину заснива се на њеним надлежностима утврђеним Пословником
Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, као и
обавезама које произлазе из међународних докумената које се односе на
равноправност полова, а у надлежности су Парламентарне скупштине БиХ.
Планом рада утврђене су активности Комисије и у одређеној мјери су усаглашене
са институционалним механизмима за родна питања у Босни и Херцеговини, као и
међународним организацијама у Босни и Херцеговини, а на основу закљученог
Меморандума о разумијевању из 2007. године.
План рада је оријентационог карактера и не искључује друге активности Комисије
за којима се укаже потреба.
II. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ



Разматрање приједлога закона и других аката те достављање извјештаја
Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ;



Разматрање аката које, према свом програму рада, достави Савјет министара
БиХ Парламентарној скупштини БиХ, а са становишта усклађености са Законом
о равноправности полова у БиХ;



Разматрање примјене Закона о равноправности полова у БиХ организовањем
тематских сједница и конференција;



Разматрање Акционог плана за примјену УНСЦР-а 1325 за период 2018-2022;



Разматрање Гендер акционог плана за период 2018-2022;



Разматрање Извјештаја о примјени међународних докумената (препорука УНовог Одбора за CEDAW, препорука Савјета Европе, европских директива и
других докумената) који се односе на равноправност полова и оснаживање
жена;



Сарадња са тијелима за равноправност полова на осталим нивоима власти;



Континуирана сарадња са међународним организацијама (ОЕБС, УСАИД
СГИП, УНДП, UN Women);



Сарадња са невладиним и другим организацијама цивилног друштва у
припреми и спровођење заједничких активности;



Одржавање тематских сједница;



Обиљежавање значајних дана из области равноправности полова (организовање
тематских

сједница) поводом

Седмице

равноправности

полова

(март),

Међународни дан жена на селу – 15. октобар, Међународни дан мушкараца – 19.
новембар, 16 дана активизма у борби против насиља у породици (25. 11 - 10.
12);


Учествовање на домаћим конференцијама, семинарима и радионицама;



Међународне активности: билатерални сусрети са комисијама парламената
других земаља надлежним за родна питања, учествовање на међународним
конференцијама, семинарима и радионицама.
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