BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA
PREDSTAVNIČKI DOM
Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u BiH
Broj: 01/8-50-1-15-11/05
Sarajevo, 9.2.2005.godine.
ZAPISNIK
11. sjednice Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u BiH, održane 2.2.2005.
godine, s početkom u 10,00 sati.
Sjednici Komisije prisustvovali su:
Jozo Križanović, predsjedavajući Komisije,
Ljiljana Milićević, prvi zamjenik predsjedavajućeg Komisije,
Nadžida Mlaćo, drugi zamjenik predsjedavajućeg Komisije,
Mubera Ušanović, član Komisije,
dr. Jelina Đurković, član Komisije,
Ivo Lozančić, član Komisije.
Odsustvovali su: prof. dr Azra Hadžiahmetović, Abdulah Nakaš i prof. dr
Nijaz Duraković, članovi Komisije.
Za sjednicu je usvojen slijedeći:

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Usvajanje zapisnika 10 sjednice Komisije,
Izvještaj o radu Komisije za 2004. godinu,
Davanje suglasnosti na Orijentacioni radni plan Komisije za 2005. godinu.
Tekuća pitanja

Ad. – 1.

Usvajanje zapisnika 10 sjednice Komisije

Nakon pozdravnih riječi i otvaranja sjednice Komisije, predsjedavajući Komisije Jozo
Križanović, predložio je raspravu i usvajanje zapisnika s 10. sjednice Komisije.
Nije bilo diskusije o ovoj tačci dnevnog reda.
Kako nije bilo diskusije o ovoj tačci dnevnog reda, predsjedavajući Komisije
predložio je usvajanje zapisnika, pa je Komisija jednoglasno usvojila zapisnik 10.
sjednice Komisije.
5. Ad – 2.

Izvještaj o radu Komisije za 2004. godinu,

U uvodu za ovu tačku dnevnog reda predsjedavajući Komsije je informirao prisutne o
materijalu koji je sačinjen kao radni, a namijenjen je za iniciranje diskusije među članovima
Komisije. Nakom cjelovitog prezentiranja radnog materijala predložio je diskusiju.
U diskusiji koja je uslijedila učestvovali su članovi Komisije g-đa Jelina Đurković i
Nadžida Mlaćo.
U završnom obraćanju, predsjedavjući Komisije je ocijenio da je, unatoč problemima u
radu (često nedolazak članova Komsije) Komisija dala doprinos afirmaciji ravnopravnosti
spolova u BiH. On je podsjetio na organizaciju Okruglog stola, ostvarenu saradnju s Gender
centrima Federacije BiH i Republike Srpske, kontakte s ženama - načelnicama općina i
predsjedicama općinskih vijeća, obilazak Kazneno popravnih zavoda, te zakonodavnu
inicijatrivu za d izmjenu Zakona o radu u institucijama BiH.
Nakon rasprave, članovi Komisije su jednoglasno prihvatili Izvještaj o radu
Komisije za 2004. godinu.
Ad. – 3.

Davanje suglasnosti na Orijentacioni radni plan Komisije za 2005. godinu.

U raspravi za ovu tačku dnevnog reda, predsjedavajući Komisije je ukazao na činjenicu da
smo 18.1.2005. godine, na neformalnoj sjednici (jer nije bilo kvoruma) prihvatili
Orijentacioni radni plan za 2005. godinu. Istakao je činjenicu da utvrđeni Orijentacioni radni
plan nije zatvoren za promjene, već je poželjno da se dopunjava i dograđuje.
Nakon uvodnog izlaganja predsjedavajućeg Komisije uslijedila je rasprava. U raspravi su
učestvovali članovi Komisije dr. Jelina Đurković i g-đa Ljiljana Milićević. U diskusiji je
posebno istaknuto da će se ubrzo u proceduri naći novi Poslovnik Predstavničkog doma koji
predviđa nova rješenja za organizaciju ove Komisije kao i za oblast ravnopravnosti spolova.
Na kraju, zaključeno je da se daje saglasnost na Orijentacioni radni plan
Komisije za 2005. godinu s slijedećim aktivnostima:
JANUAR
razmatranje zakona i drugih akata od nadležnih predlagača i
dostavljanje izvještaja Predstavničkom domu PSBiH;
razmjena informacija s odgovarajućim parlamentarnim komisijama
entiteta, radi sagledavanja planiranja aktivnosti.
FEBRUAR
razmatranje zakona i drugih akata od nadležnih predlagača i
dostavljanje izvještaja Predstavničkom domu PSBiH;
s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH precizirati obaveze
Parlamentarne skupštine BiH prema Državnom planu akcije na
realizaciji Pekinške deklaracije. S entitetskim gender centrima
učestvovati u stvaranju nacrta državnog plana akcija (obaveze vladinog
i nevladinog sektora Bosne i Hercegovine koje proizilaze iz Pekinške
deklaracije i Platforme za akciju) Tematska sjednica o izradi državne
politike ravnopravnosti spolova.
ravnopravnost spolova u izborima i izbornom procesu (tematska
sjednica o izborima i izbornom procesu sa osvrtom na rezultate Izbora
za lokalne organe iz 2004.
MART

-

razmatranje zakona i drugih akata od nadležnih predlagača i
dostavljanje izvještaja Predstavničkom domu PSBiH;
Međunarodni dan žena (tematska sjednica Komisije o temi: Zaštita
prava žena u BiH);
komunikacija s nadležnim komisijama Vijeća Evrope (posjeta,
razgovori i utvrđivanje zajedničke saradnje).

APRIL
razmatranje zakona i drugih akata od nadležnih predlagača i
dostavljanje izvještaja Predstavničkom domu PSBiH;
posjete delegacija odgovarajućim komisijama parlamenata Republike
Hrvatske i Državne zajednice Srbije i Crne Gore;
organiziranje sastanka s medijskim kućama radi razmatranja pitanja
ravnopravnosti spolova u medijima (tematska sjednica - BHT i drugi
mediji, programske sheme).
MAJ
-

JUNI
-

JULI
-

razmatranje zakona i drugih akata od nadležnih predlagača i
dostavljanje izvještaja Predstavničkom domu PSBiH;
žene u maloj privredi i poduzetništvu (tematska sjednica: ravnopravnost
spolova, mala privreda i poduzetništvo).
razmatranje zakona i drugih akata od nadležnih predlagača i
dostavljanje izvještaja Predstavničkom domu PSBiH;
sa sindikatima entiteta i Brčko Distrikta razmatrati pitanje
ravnopravnosti spolova u provođenju Zakona o radu.
razmatranje zakona i drugih akata od nadležnih predlagača i
dostavljanje izvještaja Predstavničkom domu PSBiH.

AUGUST
razmatranje zakona i drugih akata od nadležnih predlagača i
dostavljanje izvještaja Predstavničkom domu PSBiH.
SEPTEMBAR
razmatranje zakona i drugih akata od nadležnih predlagača i
dostavljanje izvještaja Predstavničkom domu PSBiH;
finansiranje aktivnosti ostvarivanja ravnopravnosti spolova (tematska
sjednica Komisije o budžetu i drugim vidovima finansiranja, priprema
za izradu budžeta institucija BiH za 2006.).
OKTOBAR
razmatranje zakona i drugih akata od nadležnih predlagača i
dostavljanje izvještaja Predstavničkom domu PSBiH;
obrazovanje i ravnopravnost spolova (tematska sjednica Komisijeanaliza prisustva problematike ravnopravnosti spolova u udžbenicima i
drugim nastavnim pomagalima).
NOVEMBAR

-

razmatranje zakona i drugih akata od nadležnih predlagača i
dostavljanje izvještaja Predstavničkom domu PSBiH;
životna okolina i porodica (tematska sjednica-pitanje zagađenja prirode,
radioaktivna municija i sl.).

DECEMBAR
razmatranje zakona i drugih akata od nadležnih predlagača i
dostavljanje izvještaja Predstavničkom domu PSBiH;
analiza legislative i inicijativa o izmjenama i dopunama svih zakona koji
nisu usklađeni sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (saradnja s
Agencijom za ostvarivanje ravnopravnosti spolova BiH, Gender
centrom Federacije BiH, Gender centrom Republike Srpske i drugim
nadležnim organizacijama i tijelima).
Isto tako, zaključeno je da se, nakon dolaska Poslovnika o radu u komisijsku fazu,
otvori rasptrava pred Komisijom.
Ad – 4.

Tekuća pitanja

Povodom ove tačke dnevnog reda nije bilo diskusije.
Završavajući ovu tačku dnevnog reda, Komisija je završila svoju 11. sjednicu.
Sjednica je završena u 11,25 sati.

Sastavni dio Zapisnika je transkript 11. sjednice Komisije.

SEKRETAR KOMISIJE
dr. Zijad Hasić

PREDSJEDAVAJUĆI KOMISIJE
Jozo Križanović

BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA
ZASTUPNIČKI DOM
Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u BiH
Broj: 01/8-50-1-15-11/05
Sarajevo, 9.2.2005.
ZAPISNIK
11. sjednice Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u BiH, održane 2.2.2005.
godine, s početkom u 10,00 sati.
Sjednici Komisije prisustvovali su:
Jozo Križanović, predsjedatelj Komisije,
Ljiljana Milićević, prvi zamjenik predsjedatelja Komisije,
Nadžida Mlaćo, drugi zamjenik predsjedatelja Komisije,
Mubera Ušanović, član Komisije,
dr. Jelina Đurković, član Komisije,
Ivo Lozančić, član Komisije.
Odsustvovali su: prof. dr Azra Hadžiahmetović, Abdulah Nakaš i prof. dr
Nijaz Duraković, članovi Komisije.
Za sjednicu je usvojen slijedeći:

Dnevni red:
6.
7.
8.
9.

Usvajanje zapisnika 10 sjednice Komisije,
Izvješće o radu Komisije za 2004. godinu,
Davanje suglasnosti na Orijentacioni radni plan Komisije za 2005. godinu.
Tekuća pitanja

Ad. – 1.

Usvajanje zapisnika 10 sjednice Komisije

Nakon pozdravnih riječi i otvaranja sjednice Komisije, predsjedatelj Komisije Jozo
Križanović, predložio je raspravu i usvajanje zapisnika s 10. sjednice Komisije.
Nije bilo diskusije o ovoj točci dnevnog reda.
Kako nije bilo diskusije o ovoj točci dnevnog reda, predsjedatelj Komisije predložio
je usvajanje zapisnika, pa je Komisija jednoglasno usvojila zapisnik 10. sjednice
Komisije.
10. Ad – 2.

Izvješće o radu Komisije za 2004. godinu,

U uvodu za ovu točku dnevnog reda predsjedatelj Komsije je informirao prisutne o
materijalu koji je sačinjen kao radni materijal, a namijenjen je za iniciranje diskusije među
članovima Komisije. Nakom cjelovitog prezentiranja radnog materijala predložio je diskusiju.
U diskusiji koja je uslijedila učestvovali su članovi Komisije g-đa Jelina Đurković i
Nadžida Mlaćo.
U završnom obraćanju, predsjedatelj Komisije je ocijenio da je, unatoč problemima u radu
(često nedolazak članova Komsije), Komisija dala doprinos afirmaciji ravnopravnosti spolova
u BiH. On je podsjetio na organizaciju Okruglog stola, ostvarenu saradnju s Gender centrima
Federacije BiH i Republike Srpske, kontakte s ženama - načelnicama općina i predsjedicama
općinskih vijeća, obilazak Kazneno popravnih zavoda, te zakonodavnu inicijatrivu za
izmjenu Zakona o radu u institucijama BiH.
Nakon rasprave, članovi Komisije su jednoglasno prihvatili Izvješće o radu
Komisije za 2004. godinu.
Ad. – 3.

Davanje suglasnosti na Orijentacioni radni plan Komisije za 2005. godinu.

U raspravi za ovu točku dnevnog reda, predsjedatelj Komisije je ukazao na činjenicu da
smo 18.1.2005. godine, na neformalnoj sjednici (jer nije bilo kvoruma) prihvatili
Orijentacioni radni plan za 2005. godinu. Istakao je činjenicu da utvrđeni Orijentacioni radni
plan nije zatvoren za promjene, već je poželjno da se dopunjava i dograđuje.
Nakon uvodnog izlaganja predsjedavajućeg Komisije uslijedila je rasprava. U raspravi su
učestvovali članovi Komisije dr. Jelina Đurković i g-đa Ljiljana Milićević. U diskusiji je
posebno istaknuto da će se ubrzo u proceduri naći novi Poslovnik Predstavničkog doma koji
predviđa nova rješenja za organizaciju ove Komisije kao i za oblast ravnopravnosti spolova.
Na kraju, zaključeno je da se daje saglasnost na Orijentacioni radni plan
Komisije za 2005. godinu s slijedećim aktivnostima:
SIJEČANJ
razmatranje zakona i drugih akata od mjerodavnih predlagatelja i
dostavljanje izvješća Zastupničkom domu PSBiH;
razmjena informacija s odgovarajućim parlamentarnim komisijama
entiteta, radi sagledavanja planiranja aktivnosti.
VELJAČA
razmatranje zakona i drugih akata od mjerodavnih predlagatelja i
dostavljanje izvješća Zastupničkom domu PSBiH;
s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH precizirati obveze
Parlamentarne skupštine BiH prema Državnom planu akcije na
realizaciji Pekinške deklaracije. S entitetskim gender centrima
sudjelovati u stvaranju nacrta državnog plana akcija (obveze vladinog i
nevladinog sektora Bosne i Hercegovine koje proizilaze iz Pekinške
deklaracije i Platforme za akciju) Tematska sjednica o izradbi državne
politike ravnopravnosti spolova.
ravnopravnost spolova u izborima i izbornom procesu (tematska
sjednica o izborima i izbornom procesu s osvrtom na rezultate Izbora za
lokalne organe iz 2004.

OŽUJAK
razmatranje zakona i drugih akata od mjerodavnih predlagatelja i
dostavljanje izvješća Zastupničkom domu PSBiH;
Međunarodni dan žena (tematska sjednica Komisije o temi: Zaštita
prava žena u BiH),
komunikacija s mjerodavnim komisijama Vijeća Europe (posjet,
razgovori i utvrđivanje zajedničke suradnje).
TRAVANJ
razmatranje zakona i drugih akata od mjerodavnih predlagatelja i
dostavljanje izvješća Zastupničkom domu PSBiH;
posjeti izaslanstava odgovarajućim komisijama parlamenata Republike
Hrvatske i Državne zajednice Srbije i Crne Gore;
organiziranje sastanka s medijskim kućama radi razmatranja pitanja
ravnopravnosti spolova u medijima (tematska sjednica - BHT i drugi
mediji, programske sheme).
SVIBANJ
razmatranje zakona i drugih akata od mjerodavnih predlagatelja i
dostavljanje izvješća Zastupničkom domu PSBiH;
žene u maloj privredi i poduzetništvu (tematska sjednica: ravnopravnost
spolova, mala privreda i poduzetništvo).
LIPANJ
razmatranje zakona i drugih akata od mjerodavnih predlagatelja i
dostavljanje izvješća Zastupničkom domu PSBiH;
sa sindikatima entiteta i Brčko Distrikta razmatrati pitanje
ravnopravnosti spolova u provedbi Zakona o radu.
SRPANJ
razmatranje zakona i drugih akata od mjerodavnih predlagatelja i
dostavljanje izvješća Zastupničkom domu PSBiH.
KOLOVOZ
razmatranje zakona i drugih akata od mjerodavnih predlagatelja i
dostavljanje izvješća Zastupničkom domu PSBiH.
RUJAN
razmatranje zakona i drugih akata od mjerodavnih predlagatelja i
dostavljanje izvješća Zastupničkom domu PSBiH;
financiranje aktivnosti ostvarivanja ravnopravnosti spolova (tematska
sjednica Komisije o proračunu i drugim vidovima financiranja,
priprema za izradbu proračuna institucija BiH za 2006).
LISTOPAD
razmatranje zakona i drugih akata od mjerodavnih predlagatelja i
dostavljanje izvješća Zastupničkom domu PSBiH;

-

obrazovanje i ravnopravnost spolova (tematska sjednica Komisijeanaliza prisutnosti problematike ravnopravnosti spolova u udžbenicima
i drugim nastavnim pomagalima).

STUDENI
razmatranje zakona i drugih akata od mjerodavnih predlagatelja i
dostavljanje izvješća Zastupničkom domu PSBiH;
organiziranje sastanka s medijskim kućama radi razmatranja pitanja
ravnopravnosti spolova u medijima (tematska sjednica- BHT i drugi
mediji, programske sheme),
životni okoliš i obitelj (tematska sjednica-pitanje zagađenja prirode,
radioaktivno streljivo i sl.).
PROSINAC
razmatranje zakona i drugih akata od mjerodavnih predlagatelja i
dostavljanje izvješća Zastupničkom domu PSBiH;
analiza legislative i inicijativa o izmjenama i dopunama svih zakona koji
nisu usklađeni sa Zakonom o ravnopravnosti spolova. (suradnja s
Agencijom za ostvarivanje ravnopravnosti spolova BiH, Gender
centrom Federacije BiH, Gender centrom Republike Srpske i drugim
mjerodavnim organizacijama i tijelima).
Isto tako, zaključeno je da se, nakon dolaska Poslovnika o radu u komisijsku fazu
odlučivanja, otvori rasptrava pred Komisijom.
Ad – 4.

Tekuća pitanja

Povodom ove točke dnevnog reda nije bilo diskusije.
Završavajući ovu točku dnevnog reda, Komisija je završila svoju 11. sjednicu.
Sjednica je završena u 11,25 sati.

Sastavni dio Zapisnika je transkript 11. sjednice Komisije.

TAJNIK KOMISIJE
dr. Zijad Hasić

PREDSJEDATELJ KOMISIJE
Jozo Križanović

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА
ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
Комисија за остваривање равноправности сполова у БиХ
Број: 01/8-50-1-15-11/05
Сарајево, 09.02.2005.
ЗАПИСНИК
11. сједнице Комисије за остваривање равноправности сполова у БиХ, одржане
2.2.2005. године, с почетком у 10,00 часова.
Сједници Комисије присуствовали су:
Јозо Крижановић, предсједавајући Комисије,
Љиљана Милићевић, први замјеник предсједавајућег Комисије,
Наџида Млаћо, други замјеник предсједавајућег Комисије,
Мубера Ушановић, члан Комисије,
др. Јелина Ђурковић, члан Комисије,
Иво Лозанчић, члан Комисије.
Одсуствовали су: проф. др Азра Хаџиахметовић, Абдулах Накаш и проф.
др Нијаз Дураковић, чланови Комисије.
За сједницу је усвојен слиједећи:
Дневни ред:
1. Усвајање записника 10 сједнице Комисије,
2. Извјештај о раду Комисије за 2004. годину,
3. Давање сугласности на Оријентациони радни план Комисије за 2005.
годину.
4. Текућа питања
Ад. – 1.

Усвајање записника 10 сједнице Комисије

Након поздравних ријечи и отварања сједнице Комисије, предсједавајући Комисије
Јозо Крижановић, предложио је расправу и усвајање записника с 10. сједнице
Комисије.
Није било дискусије о овој тачци дневног реда.
Како није било дискусије о овој тачци дневног реда, предсједавајући Комисије
предложио је усвајање записника, па је Комисија једногласно усвојила записник
10. сједнице Комисије.

Ад – 2.

Извјештај о раду Комисије за 2004. годину,

У уводу за ову тачку дневног реда предсједавајући Комсије је информирао присутне
о материјалу који је сачињен као радни, а намијењен је за иницирање дискусије међу
члановима Комисије. Наком цјеловитог презентирања радног материјала предложио је
дискусију.
У дискусији која је услиједила учествовали су чланови Комисије г-ђа Јелина
Ђурковић и Наџида Млаћо.
У завршном обраћању, предсједавјући Комисије је оцијенио да је, унаточ
проблемима у раду (често недолазак чланова Комсије) Комисија дала допринос
афирмацији равноправности сполова у БиХ. Он је подсјетио на организацију Округлог
стола, остварену сарадњу с Гендер центрима Федерације БиХ и Републике Српске,
контакте с женама - начелницама опћина и предсједицама опћинских вијећа, обилазак
Казнено поправних завода, те законодавну иницијатриву за д измјену Закона о раду у
институцијама БиХ.
Након расправе, чланови Комисије су једногласно прихватили Извјештај о
раду Комисије за 2004. годину.
Ад. – 3.
годину.

Давање сугласности на Оријентациони радни план Комисије за 2005.

У расправи за ову тачку дневног реда, предсједавајући Комисије је указао на чињеницу
да смо 18.1.2005. године, на неформалној сједници (јер није било кворума) прихватили
Оријентациони радни план за 2005. годину. Истакао је чињеницу да утврђени
Оријентациони радни план није затворен за промјене, већ је пожељно да се допуњава и
дограђује.
Након уводног излагања предсједавајућег Комисије услиједила је расправа. У расправи
су учествовали чланови Комисије др. Јелина Ђурковић и г-ђа Љиљана Милићевић. У
дискусији је посебно истакнуто да ће се убрзо у процедури наћи нови Пословник
Представничког дома који предвиђа нова рјешења за организацију ове Комисије као и
за област равноправности сполова.
На крају, закључено је да се даје сагласност на Оријентациони радни план
Комисије за 2005. годину с слиједећим активностима:
ЈАНУАР
разматрање закона и других аката од надлежних предлагача и
достављање извјештаја Представничком дому ПСБиХ;
размјена
информација
с
одговарајућим
парламентарним
комисијама ентитета, ради сагледавања планирања активности.
ФЕБРУАР
разматрање закона и других аката од надлежних предлагача и
достављање извјештаја Представничком дому ПСБиХ;
с Министарством за људска права и избјеглице БиХ прецизирати
обавезе Парламентарне скупштине БиХ према Државном плану
акције на реализацији Пекиншке декларације. С ентитетским
гендер центрима учествовати у стварању нацрта државног плана
акција (обавезе владиног и невладиног сектора Босне и
Херцеговине које произилазе из Пекиншке декларације и

-

Платформе за акцију) Тематска сједница о изради државне
политике равноправности сполова.
равноправност сполова у изборима и изборном процесу (тематска
сједница о изборима и изборном процесу са освртом на резултате
Избора за локалне органе из 2004.

МАРТ
разматрање закона и других аката од надлежних предлагача и
достављање извјештаја Представничком дому ПСБиХ;
Међународни дан жена (тематска сједница Комисије о теми:
Заштита права жена у БиХ);
комуникација с надлежним комисијама Вијећа Европе (посјета,
разговори и утврђивање заједничке сарадње).
АПРИЛ
разматрање закона и других аката од надлежних предлагача и
достављање извјештаја Представничком дому ПСБиХ;
посјете делегација одговарајућим комисијама парламената
Републике Хрватске и Државне заједнице Србије и Црне Горе;
организирање састанка с медијским кућама ради разматрања
питања равноправности сполова у медијима (тематска сједница БХТ и други медији, програмске схеме).
МАЈ
-

разматрање закона и других аката од надлежних предлагача и
достављање извјештаја Представничком дому ПСБиХ;
жене у малој привреди и подузетништву (тематска сједница:
равноправност сполова, мала привреда и подузетништво).

ЈУНИ
разматрање закона и других аката од надлежних предлагача и
достављање извјештаја Представничком дому ПСБиХ;
са синдикатима ентитета и Брчко Дистрикта разматрати питање
равноправности сполова у провођењу Закона о раду.
ЈУЛИ
разматрање закона и других аката од надлежних предлагача и
достављање извјештаја Представничком дому ПСБиХ.
АУГУСТ
разматрање закона и других аката од надлежних предлагача и
достављање извјештаја Представничком дому ПСБиХ.
СЕПТЕМБАР
разматрање закона и других аката од надлежних предлагача и
достављање извјештаја Представничком дому ПСБиХ;
финансирање активности остваривања равноправности сполова
(тематска сједница Комисије о буџету и другим видовима
финансирања, припрема за израду буџета институција БиХ за
2006.).

ОКТОБАР
разматрање закона и других аката од надлежних предлагача и
достављање извјештаја Представничком дому ПСБиХ;
образовање и равноправност сполова (тематска сједница Комисијеанализа присуства проблематике равноправности сполова у
уџбеницима и другим наставним помагалима).
НОВЕМБАР
разматрање закона и других аката од надлежних предлагача и
достављање извјештаја Представничком дому ПСБиХ;
животна околина и породица (тематска сједница-питање загађења
природе, радиоактивна муниција и сл.).
ДЕЦЕМБАР
разматрање закона и других аката од надлежних предлагача и
достављање извјештаја Представничком дому ПСБиХ;
анализа легислативе и иницијатива о измјенама и допунама свих
закона који нису усклађени са Законом о равноправности сполова
(сарадња с Агенцијом за остваривање равноправности сполова
БиХ, Гендер центром Федерације БиХ, Гендер центром Републике
Српске и другим надлежним организацијама и тијелима).
Исто тако, закључено је да се, након доласка Пословника о раду у комисијску
фазу, отвори расптрава пред Комисијом.
Ад – 4.

Текућа питања

Поводом ове тачке дневног реда није било дискусије.
Завршавајући ову тачку дневног реда, Комисија је завршила своју 11. сједницу.
Сједница је завршена у 11,25 часова.

Саставни дио Записника је транскрипт 11. сједнице Комисије.

СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ
др. Зијад Хасић

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ
Јозо Крижановић

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА
ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
Комисија за остваривање равноправности сполова у БиХ
Број: 01/8-50-1-144-10/04
Сарајево, 23.12.2004.године.
ЗАПИСНИК
10. сједнице Комисије за остваривање равноправности сполова у БиХ, одржане
9.12.2004. године, с почетком у 10,00 часова.
Сједници Комисије присуствовали су:
Јозо Крижановић, предсједавајући Комисије,
Љиљана Милићевић, први замјеник предсједавајућег Комисије,
Наџида Млаћо, други замјеник предсједавајућег Комисије,
Мубера Ушановић, члан Комисије,
др. Јелина Ђурковић, члан Комисије,
Иво Лозанчић, члан Комисије.
Одсуствовали су: проф. др Азра Хаџиахметовић, Абдулах Накаш и проф.
др Нијаз Дураковић, чланови Комисије.
За сједницу је усвојен слиједећи:
Дневни ред:
1. Усвајање записника 9 сједнице Комисије,
2. Законодавна иницијатива наше Комисије – Приједлог закона о измјени
Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине («Службени гласник
БиХ», број 26/04),
3. Извјештај о посјетама Казнено – поправним заводима у Босни и
Херцеговини у којима казну затвора издржавају жене,
4. Текућа питања
Ад. – 1.

Усвајање записника 9 сједнице Комисије

Након поздравних ријечи и отварања сједнице Комисије, предсједавајући Комисије
Јозо Крижановић, предложио је расправу и усвајање записника с 9. сједнице
Комисије.
Није било дискусије о овој тачци дневног реда.
Како није било дискусије о овој тачци дневног реда, предсједавајући Комисије
предложио је усвајање записника, па је Комисија једногласно усвојила записник
9. сједнице Комисије.
Ад – 2.
Законодавна иницијатива наше Комисије – Приједлог закона о
измјени Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине («Службени
гласник БиХ», број 26/04),
У уводу за ову тачку дневног реда предсједавајући Комсије је информирао присутне
о процедури кроз коју пролази овај акт наглашавајући да постоји ваљан уставни основ
за доношење Закона о измјенама Закона о о раду у институцијама Босне и Херцеговине,
садржан је у члану IV. 4 а) и члану 2 Устава Босне и Херцеговине, што ће потврдити и
Уставно-правна комисија ПД ПС БиХ. Он је додао да је чланом IV. 4 а) Уставa БиХ
предвиђено да је Парламентарна скупштина овлаштена за доношење закона, а чланом
2. Устава Босне и Херцеговине прописано је да Босна и Херцеговина и оба ентитета
обезбјеђују највиши ниво међународно признатих права, од којих су права здравствене
и социјалне заштите темељна људска права. Осврћући се на саму суштину Приједлога
закона, предсједавајући Комисије је нагласио да је раније нормираном одредбом било
предвиђено да породиљско одсуство за раднице који раде у заједничким институцијама
Босне и Херцеговине траје шест мјесеци. Разлози за доношење овог закона садржани су
у чињеници да је раније нормирани период од шест мјесеци недовољан да би жена,
породиља била потпуно здравствено способна, да се без посљедица по здравље, након
порођаја, укључи у радни процес. Здравствени разлози, као и разлози хуманости
налажу повећање периода породиљског одсуства с шест на дванаес мјесеци. У прилог
томе иде и чињеница да су и ентитети Босне и Херцеговине у својим законима који
уређују област здравствене заштите жена након порођаја, предвидјели период од 12
мјесеци породиљског одсуства. Он је такођер истакао да за провођење ове измјене
Закона, потребно је осигурати финансијска средства у Буџету институција Босне и
Херцеговине, али се сада не може претпоставити колико би то било. Предложио је да се
и други чланови Комисије о овом Приједлогу изјасне.
У расправи која је услиједила и други чланови Комисије су подржали текст Приједлога
Закона, па је једногласно препоручено Дому да, због хитности потребе измјена
Закона, као и потребе имплементације норми Приједлога, прихвати Приједлог
закона и ријеши га по члану 105. Пословника.
Ад – 3.
Извјештај о посјетама Казнено – поправним заводима у Босни и
Херцеговини у којима казну затвора издржавају жене,
У уводу за ову тачку дневног реда предсједавајући Комисије је подсјетио
присутне о томе да је Комисија на 9. сједници, одржаној 17.11.2004. године закључила
да у циљу стицања сазнања какво је стање у установама у којима бораве људи лишени
слободе, а посебно жене, изврше обилазак и непосредно се информирају о условима у
појединим установама. Иницијатива за утврђивање стања остварења људских права

затворених жена утврђена је и у Оријентационом радном плану Комисије за 2004.
годину. Реализирајући овај закључак, чланови Комсије су обишли слиједеће установе у
којима се на издржавању казне затвора налазе затвореници-жене.:
- КПЗ полуотвореног типа Источно Сарајево,
- КПЗ полуотвореног типа Тузла.
Предмет интересирања посланика била су питања остварења људских права и
слобода осуђених лица, гарантираних међународним и домаћим правним нормама. У
предвиђеном терминима обилазака посланици су се информирали кроз разговор са
директором (управником) КПЗ и осталом управом установе, обиласком просторија
КПЗ, као и кроз непосредан разговор са затвореницама које издржавају казну у КПЗ, а
које је за разговор предложила управа КПЗ. У разговорима са управама КПЗ, као и са
затвореним особама, посланици су се интересирали за остварење људских права и
основних слобода загарантираних слиједећим међународноправним документима:
- Минималним правилима Уједињених нација за примјену судских
поступака према малољетницима (ако међу осиђеницама има
малољетних лица),
- Начелима медицинске етике за здравствено особље, посебно
лијечнике, за заштиту затвореника и особа под истрагом, против
тортуре и осталих окрутних, нехуманих или понижавајућих поступака
и кажњавања,
- Европским затворским правилима,
- Домаћим нормама које су исказане у Закону о извршењу кривичних
санкција у Федерацији Босне и Херцеговине (“Службене новине
Федерације БиХ”; број 44/98) и “Службеном гласнику Републике
Српске”, број 64/01).
Интересирање било је усмјеренео, првенствено, на права и слободе затворених
особа и жена и то:
- Да ли се остварује сврха извршења казне и да ли особе на издржавању казнежене усвајају друштвено прихватљиве вриједности у циљу лакшег укључивања
у увјете живота, да ли се понашају у складу са законом и испуњавају дужности
грађана, (чл. 10 ЗИКС)
- поступање с осуђеном особом које треба бити човјечно и с поштовањем њиховог
људског достојанства (чл. 11),
- забрана провођења било какве тортуре и других сурових, нељудских и
нехуманих и понижавајућих поступака од стране службених особа установе (чл.
11.)
- забрана дискриминације засноване на раси, боји коже, сполу, језику, религији
или вјеровању, политичким или другим увјерењима, националном или
социјалном поријеклу, средству, економском или неком другом статусу (чл. 11),
- право лица лишеног слободе на задовољавање својих вјерских потреба (Чл. 12)
- осигурање увјета за задовољавање вјерских потреба Чл. 12.)
- Право и обавеза да мушка и женска лица, лишена слободе издржавају казну
одвојено (чл. 15.)
- Право малољетних лица да у правилу,
издржавају казну одвојено од
пунољетних (чл. 15),
- Право осуђеним лицима да се обезбједи остварење права на рад (чл. 17.)
- Право осуђеног лица да му се осигура настава за опћу и стручну наобразбу и
оспособљавање (чл. 18.)
- Право на физички одгој,
- Право проласка лица лишеног слободе кроз третман припреме на отпуштање,

-

Право на адекватан смјештај,
Право на адекватну прехрану,
Право на очување здравља и обавеза институције на организирање здравствене
службе,
Право на инфромирање притворених и затворених лица,
Право на контакте са вањским свијетом,
Право на чување затвореникове имовине.

По мишљењу предсједавајућег Комисије, током обиласка институција утврђено је
слиједеће стање:
а) КПЗ полуотвореног типа Источно Сарајево обишли су 29. новембра 2004.
године слиједећи посланици: Јозо Крижановић, Љиљана Милићевић и Мубера
Ушановић, те секретар Комисије др Зијад Хасић. Директор КПЗ Љубо Бадњар и
његови сарадници упознали су посланике о стању у овој установи, као и
остваривању људских права притворених и затворених особа, а посебно жена.
Посланици су обишли већи дио просторија ове установе, те разговарали с неким од
осуђених лица и то жена.
Посланици су на дан обиласка КПЗ констатовали слиједеће стање:
- КПЗ Источно Сарајево је институција за издржавање казне затвора и притвора,
полуотвореног типа, које у свом саставу има Одјељење за жене затвореног типа.
Ова институција посједује и привредну јединицу “Привредник” која својом
активношћу (угоститељство, перадарство, вешерај и сл.) осигурава већи
стандард особама на издржавању казне.
- На дан обиласка у КПЗ се налази 105 запослених лица од чега 30 жена
запослених на готово свим врстама послова (нпр. од 44 запослена стражара, 7 је
стражарки).
- На дан обиласка у КПЗ на издржавању казне се налазе 132 осуђена лица, од
којих 15 су жене, а нема притворених жена. Најстарија жена осуђеница има 57
година, а нема малољетних нити неписмених осуђених жена.
- КПЗ није у стању поштовати минималне услове издржавања прописане
европским и другим вежећим стандардима. Тако, нпр. просторије у којима жене
издржавају казну су у лошем стању, слабе материјалне опремљености и
просторно недовољне за боравак осуђеница. У систему здравствене заштите не
налази се довољан број запослених лијечника нити другог медицинског особља,
неопходног за здравствену заштиту. Примарна здравствена заштита се пружа у
КПЗ, али било која потреба за сложенијим здравственим прегледима, као и за
поправкама зуба обавља се ван КПЗ у специјалистичким здравственим
установама.
- Дуговања других државних органа (нпр. Суд БиХ) премашују 700 000 КМ, те на
тај начин онемогућују нормалан рад КПЗ. Иако постоје ваљани уговори, као и
извршене услуге КПЗ према уговарачима, дугови се не измирују.
- Иако директор КПЗ најбоље има увид у ресоцијализацију осуђених лица, новим
законским одредбама ентитета ускраћен је за давање прекида издржавања казне
што је раније било. Иако је члан Комисије за помиловања, недовољно утиче на
ослобађање оних лица за које оцијени да се могу несметано интегрирати у
заједницу као ослобођена лица.
- Храна за притворена и затворена лица у КПЗ прави се по таблицама прехране, уз
потребне захтјеве за калорије, према утврђеним јеловницима и класифицирајући
храну за дијабетичаре.

КПЗ нема довољан број неопходне опреме. Посебно се указује на недостатак
опреме за видео надзор, којом би се осигурао јефтинији и ефикаснији надзор
уласка и изласка у ову установу.
б) КПЗ полуотвореног типа Тузла обишли су 30. новембра 2004. године
слиједећи посланици: Наџида Млаћо, Иво Лозанчић и Јелина Ђурковић, те секретар
Комисије др Зијад Хасић. Од директора КПЗ Хасана Хоџића, посланици су
информирани о стању у овој установи, као и остварењу људских права притворених и
затворених лица с посебним освртом на жене. Посланици су разговарали и са пет
осуђеница.
Посланици су на дан обиласка КПЗ констатирали слиједеће стање:
- КПЗ полуотвореног типа Тузла организиран је у четири сектора, с привредном
јединицом и Одјељењем КПЗ с сједиштем у Тузли,
- КПЗ се финасира преко Буџета Федерације БиХ, а у финансирању много му
помаже привредна јединица Козловац која се бави воћарством, сточарством,
ратарством, узгојем пилића, јунади, тука, оваца и сл. те дјелатношћу ресторана
Шадрван.
- У КПЗ је запослено 94 запосленика од чега су 21 жене.
- На дан обиласка у КПЗ на издржавању казне затвора налази се 178 осуђених
лица, од којих 31 су жене, а нема притворених жена.
- Структура кривичних дјела због којих жене издржавају казне затвора су:
o 55% до 60% убиства,
o остало су дјела преваре, крађе и сл.
- И овај КПЗ није у стању поштовати минималне услове издржавања казне
затвора прописане европским и другим вежећим стандардима. Тако, нпр. у
истом простору казну затвора издржавају психички болесне и здраве жене.
Слична је ситуација и с простором који је недовољан, загушљив и пренатрпан.
- Из система пријевременог пуштања осуђених лица на слободу у потпуности је
искључен директор КПЗ.
- Посјете чланова породице и других лица остварују се задовољавајуће према
осуђеним женама, управа КПЗ омогућује остваривање погодности, а осуђена
лица их редовито користе.
- Готово све жене (95%) радно су ангажоване те на тај начин остварују мјесечна
примања (око 150 КМ) којима подижу свој стандард. На тај начин дат је акценат
на радну терапију, а мало на едукацију осуђених лица.
- Свим осуђеним лицима (па и женама) је омогућено упражњавање вјерских
обреда.
- Храна за притворена и затворена лица у КПЗ прави се по таблицама прехране, уз
потребне захтјеве за калорије, према утврђеним јеловницима и класифицирајући
храну за дијабетичаре. У систему прехране осуђеника води се рачуна о вјерским
забранама, о посту и другим специфичностима.
Завршавајући своје излагање о овој проблематици, предсједавајући Комисије је
предложио расправу. У дискусији која је касније услиједила, чланови комисије су
давали своје приједлоге и сугестије. Указано је на велика дуговања других државних
институција према КПЗ.(Суд БиХ дугује КПЗ Кула 700.000 КМ), на потребу
усклађивања полне структуре у КПЗ у односу на број затворених жена, потребу
материјално-техничког помагања, ускладити систем издржавања казни на свом
подручју БиХ и сл.
-

На основу запажања на терену током посјета, као и разговора с
осуђеницама, а на бази дискусија чланова Комисије, Комисија је закључила
сиједеће:
Због потребе уједначавања стандарда издржавања казни у установама на
простору Босне и Херцеговине с европским стандардима, неопходно је на нивоу Босне
и Херцеговине донијети одређене заједничке прописе којим би се извршила корјенита
реформа система издржавања казни. Босна и Херцеговина и њени ентитети требају
створити задовољавајући број установа за издржавање казне како по квалитету, тако и
броју и капацитету ради хуманијег издржавања казни. У том смислу, Комисија
предлаже Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ да прихвати извјештај
са слиједећим
ЗАКЉУЧЦИМА
1. Пенолошку политику ентитета и БиХ треба изграђивати у правцу модерних
европских рјешења усвојених од демократских држава. Замјена колективног
издржавања казни с ћелијским системом био би крупан корак у том правцу.
2. Апелира се на изналажење могућности оснивања самосталних
специјализираних установа за издржавање казне затвора за жене.
3. Потребно је КПЗ опскрбити задовољавајуће и по нормативима са довољним
бројем неопхорне опреме и инвентара (видеонадзор и сл.).
4. Полну структуру запослених у КПЗ треба ускладити према Закону о
равноправности пполова.
5. Код установа у којима се налазе затворена лица жене недовољно је простора,
а норма од 10 м3 или 4м2 по лицу, утврђена међународним правом се не
поштује. Немогућност извршења овог услова озбиљно угрожава норнмално
остваривање издржавања казни жена.
6. У циљу осигурања довољних финансијских средстава неопходних за рад
установа за издржавање казни потребно је да буџети Босне и Херцеговине,
као и њених ентитета знатно више издвоје средстава за 2005. годину. И Босна
и Херцеговина у свом буџету треба издвојити одређена средства имајући у
виду околност да је конституисан Суд Босне и Херцеговине и његово
тужолаштво и да су они већ створили одређене обавезе које се не измирују, а
очекује се њихова обимна активност у 2005. години.
7. Управа КПЗ треба квалитетније вршити класификацију осуђених лица код
одређења њиховог заједничког простора, руководећи се критеријима
школске спреме, врсте дјела за које су осуђене, приближне животне доби,
менталне способности и здравља и сл.
8. У оба КПЗ неопходно је побољшати основне услове у којима бораве
затворене жене. Треба побољшати хигијенске услове и омогућујући
затвореницима довољан број дека, чаршафа и друге постељине.
9. Свим затвореницима треба омогућити остварење права на едукацију, како
основну, тако и перманентну, а према међународнопризнатим стандардима.
10. Надлежна министарства као и КПЗ морају истрајати на обавези да сваки КПЗ
запосли у стални радни однос онолико лијечника и медицинског особља,
колико налажу међународна и унутрашња правила, јер је присутно у овим
установама да је недовољан број зубара, доктора и другог медицинског

особља, што се негативно одражава на ниво здравствене заштите осуђених
жена.
11. Надлежна министарства, преко комисија и других инструмената могу чешће
користити институцију помиловања, водећи рачуна о категоријама осуђених
жена и сугестијама које им доставља управа КПЗ.
12. Обиласци и контроле установа у којима бораве осуђене жене требају бити
чешћи. Зато се апелује Међународном комитету црвеног крста, Црвеном
крижу/крсту Босне и Херцеговине и Црвеним крижевима/крстовима ентитета
да бар два пута годишње обилазе ове установе ради стварања повољнијих
услова боравка жена у њима.
13. Центри за социјални рад, заводи за запошљавање и друге специјализиране
установе требају интензивније и пажљивије прихватити и омогућити
несметано интеграцију у друштво осуђених жена које су издржале казну, јер
у противном, без контроле и помоћи, оне су на слободи препуштене биједи
и безнађу те су склоне поновном извршењу кривичних дјела.
Ад – 4.

Текућа питања

Поводом ове тачке дневног реда покренута је дискусија о одређеним активностима
које треба подузети у циљу афирмације равноправности сполова, као и заштите
материнства и породице.
У том смислу г-ђа Јелина Ђурковић је апелирала на актуелизирање питања употребе
радиоактивне муниције за вријеме рата, као и спречавање посљедица радијације које се
могу јавити према породици.
Г. ђа Љиљана Милићевић је поново актуелизирала питање посјете ове Комисије
сличним комисијама у Републици Хрватској и Државној заједнци Србије и Црне Горе.
На крају, подржане су ове активности и закључено је да се оне нађу у новом
Оперативном плану активности Комисије за 2005. годину.
Завршавајући ову тачку дневног реда, Комисија је завршила своју 10. сједницу.
Сједница је завршена у 11,25 часова.
Саставни дио Записника је транскрипт 10. сједнице Комисије.
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