БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА
ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
Комисија за остваривање равноправности сполова у БиХ
Број: 01/8-50-1-144-7/04
Сарајево, 14.6.2004.године.

ЗАПИСНИК
7. сједнице Комисије за остваривање равноправности сполова у БиХ, одржане
18.5.2004. 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,
Иво Лозанчић, члан Комисије,
Мубера Ушановић, члан Комисије,
Јелина Ђурковић, члан Комисије.
Одсуствовали су: г. Абдулах Накаш, др. Нијаз Дураковић и др. Азра
Хаџиахметовић, чланови Комисије.
Од гостију, сједници су присуствовали представници: Министарства за
људска права и избјеглице БиХ, представници комисија за равноправност сполова оба
дома Парламента Федерације БиХ, Уреда за законодавство Владе Федерације БиХ,
Гендер центара Федерације БиХ и Републике Српске, Гендер Таск Форце, УНДП БиХ,
ОХЦХР, ИБХИ БиХ, Правног факултета Сарајево, Филозофског факултета Сарајево,
НВО «Форма Ф» Мостар и Фондације БХИЖ Сарајево.
За сједницу је усвојен слиједећи:
Д н е в н и р е д:
1. Оцјена имплементације Закона о равноправности полова у Босни и
Херцеговини,
2. Међупарламентарна сарадња Комисија за равноправност сполова БиХ и
ентитета БиХ,
3. Усвајање записника 6 сједнице Комисије,
4. Текућа питања
Ад. – 1. Оцјена имплементације Закона о равноправности сполова у Босни и
Херцеговини,
Предсједавајући Комисије г. Јозо Крижановић је поздравио присутне и захвалио им
се на одзиву на ову сједницу Комисије. Указао је на значај питања која су стављена на

дневни ред, те говорио о сврси и циљу одржавања ове сједнице Комисије. Уједно је
предложио да Гендер центри Федерације БиХ и Републике Српске, иницијатори ове
сједнице дају уводно излагање које ће иницирати расправу на сјеници Комисије.
Г-ђа Самра Филиповић Хаџиабдић, директор Гендер Центра Федерације БиХ у
уводу је истакла велику активност Гендер центара у гендер анализи закона који се
доносе на Федералном нивоу. Уочено је да је неопходно одређене законе и подзаконске
акте и текстове прописа стално анализирати, јер се показало да често имају одређених
дискриминирајућих елемената. Она предлаже да предлагачи закона и других аката,
прије доставе аката надлежном законодавном органу, требају своје приједлоге
достављати Гендер центру Федерације БиХ или Републике Српске, а кад
профункционира Агенција на нивоу БиХ и овој институцији.
Она је указала на потребу контроле и оних аката који су донесени и који су у
примјени.
Г-ђа Споменка Крунић, директор Гендер центра Републике Српске је подржала
дискусију. Истакла је активност на изради преднацрта Закона о заштити од породичног
насиља, као активности која се води пред овим Гендер центром. Постоје активности
гендер центара и на уређењу области предшколског, основног и средњег образовања.
Након уводничара, у раправи су учествовали и други присутни гости и то: др.
Богомир Барбић, проф.др. Нирман Морањак - Бамбураћ, Лејла Сомун, Дијана Бајић,
Аида Чикић, Салиха Ђудерија, Нада Делалић, Бесима Борић, Мирјана Пенава, Јасна
Џумхур, Аниса Сућеска, Јасна Бакшић – Муфтић, Марина Динек, као и чланови
Комисије.
Након свеобухватне расправе у којој је сваки учесник изнио своје мишљење и
дао свој допринос реализацији постављене тачке дневног реда оцјене
имплементације Закона о равноправности полова, предсједавајући Комисије је
сумирао најзначајније закључке расправе, које су чланови Комисије једногласно
прихватили. То су слиједећи закључци:
- констатовано је да ниво имплементације Закона у областима: образовања,
социјалне заштите, рада и запошљавања, јавног живота, медија, спорта и
културе, судске заштите и др. није на задовољавајућем нивоу,
- чланови Комисије и присутни изражавају забринутост и незадовољство
што, готово годину дана након доношења Закона, није формирана Агенција
за равноправност полова БиХ иако је, према закону, требала настати три
мјесеца након доношења Закона. Зато се захтијева од Савјета министара
БиХ и Министарства за људска права и избјеглице БиХ да одмах приступе
формирању Агенције,
- у доношењу нових закона, као и примјени постојећих, надлежни органи
требају водити рачуна о гендер заступљености,
- у примјени Закона о равноправности полова, сви органи власти требају се
фокусирати на питању усклађености својих активности с гендер
заступљеношћу.
- неопходно је и даље задржати добар ниво сарадње Комисије с ентитетским
комисијама, ресорним министарствима гендер центрима и невладиним
организацијама које се баве овом проблематиком.
Ад – 2.
БиХ и

Међупарламентарна сарадња Комисија за равноправност сполова
ентитета БиХ,

У уводу за ову тачку дневног реда предсједавајући Комсиије је подсјетио да овој
сјкедници Комисије присуствују и посланици и делегати Парламента Федерације БиХ.
Због одржавања сједнице Народне скупштине Републике Српске сједници не
присуствују чланови Комисије Народне скупштине Републике Српске који су
обавијештени и који су обавијестили Комисију о спријечености доласка. Он је
предложио расправу о искуствима и текућој проблематици која се сусреће на
сједницама комисија оба дома Парламента Федерације БиХ.
У краћој расправи о овој тачци дневног реда учешће су узели поједини чланови
Комисије, као и гости.

Ад – 3.

Усвајање записника 6 сједнице Комисије

Након завршетка друге тачке дневног реда, предсједавајући Комисије Јозо
Крижановић, предложио је расправу и усвајање записника са 6. 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
6. сједнице Комисије.
Ад - 4.

Текућа питања

Након завршетка претходне тачке дневног реда, предсједавајући Комисије је
предложио информисање чланова Комисије о активности обиласка општина, допису
Организације «Жена 21) и о Оријентационом радном плану Представничког дома ПС
БиХ за 2004. годину као и дискусију за ову тачку дневног реда.
Секретар Комисије је упознао присутне с планом обиласка општина гдје су
предсједници општинских вијећа/општина или општински начелници жене. Он је
указао на закључке с посљедњих сједница Комисије, у вези распореда обилазака
општина у којима су предсједници општинских вијећа/предсједници општина или
општински начелници жене, те предложио распоред обилазака с терминима обилазака.
Приједлог обилазака с терминима прихватио је и предсједавајући Комисије
те предложио, а чланови Комисије прихватили са слиједећим обиљежјима:
I група:

- Јелина Ђурковић,
- Наџида Млаћо,
- Мубера Ушановић.
Ова група би у сриједу 9.6.2004. године у 11,00 часова одржала састанак у
Приједору с представницама општина у којима су предсједници општинских
вијећа/предсједници општина или општински начелници жене у Приједору,
Санском Мосту, Српском Санском Мосту, Дрвару и Гламочу.
II група:

- Иво Лозанчић,
- проф. др. Азра Хаџиахметовић
- др. Абдулах Накаш.

Ова група би у четвртак 10.6.2004. године у 11,00 часова одржала састанак
у Зеници с представницама општина у којима су предсједници општинских
вијећа/предсједници општина или општински начелници жене у Зеници,
Травнику, Какњу, Витезу, Сокоцу и Новом Сарајеву/Српско Ново Сарајево.
III група:

- Јозо Крижановић,
- проф.др. Нијаз Дураковић,
- Љиљана Милићевић.
Ова група би у петак 11.6.2004. године у 11,00 часова одржала састанак у
Неуму с представницама општина у којима су предсједници општинских
вијећа/предсједници општина или општински начелници жене у Неуму, Посушју,
Стоцу/Берковићима, Равном, Требињу.
У оквиру ове тачке дневног реда чланови Комисије су упозналти о избору жене
2003. године у организацији Организације “Жена 21.” Ова организација је молила
спонзорство за активност избора жене 2003. године.
Након дискусије закључено је да Комисија подржава активност
Организације “Жена 21” на промовирању и афирмацији жене јер је то активност
на афирмацији равноправности полова. На жалост, Комисија није у могућности
да дозначи одређена средства за циљану активност јер нема својих средстава за те
намјене.
У оквиру ове тачке дневног реда, чланове Комисије је секретар Комисије
упознао о Оријентационом радном плану Представничког дома Парламентарне
скупштине БиХ за 2004. годину.
Закључено је да се Оријентациони радни план активности Представничког
дома Парламентарне скупштине БиХ за 2004. годину прима к знању, а све његове
одредбе и активности које су везане за Комисију имат ће приоритет у односу на
планирану активност Комисије за 2004. годину.
Завршавајући ову тачку дневног реда, Комисија је завршила своју 7. сједницу.
Сједница је завршена у 12,30 часова.
СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ

др. Зијад Хасић

Јозо Крижановић

