БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА
ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
Комисија за остваривање равноправности сполова у БиХ
Број: 01/8-011-35/03
Дана, 07.05.2003.. године.
ЗАПИСНИК
2. сједнице Комисије за остваривање равноправности полова у БиХ, одржане
09.04.2003. године, с почетком у 09,00 часова.
Сједници Комисије присуствовали су:
Јозо Крижановић, предсједавајући Комисије,
Љиљана Милићевић, први замјеник предједавајућег Комисије
Наџида Млаћо, други замјеник предсједавајућег Комисије,
Јелина Ђурковић, члан Комисије,
Иво Лозанчић, члан Комисије,
Сеада Палаврић, члан Комисије,
Абдулах Накаш, члан Комисије.
Одсуствовали су (уз најаву) Хаџиахметовић Азра и Дураковић Нијаз,
чланови комисије.
За сједницу је усвојен слиједећи
Д н е в н и р е д:
01.
02.
03.
04.

Усвајање записника са прве сједнице Комисије,
Верификовање Оријентационог плана рада Комисије за 2003. годину,
Информисање о досадашњим активностима Комисије,
Текућа питања

Ад. – 1.

Усвајање записника са 1. сједнице Комисије

Након усвајања дневног реда, предсједавајући Комисије, Јозо Крижановић
предложио је расправу и усвајање записника са 1. сједнице Комисије. О записнику
није било расправе.
Како није било расправе, предсједавајући Комисије предложио је усвајање
записника, па је Комисија једногласно усвојила записник 1. сједнице Комисије.
Ад. – 2.

Верификовање Оријентационог плана рада Комисије за 2003. годину,

У уводном излагању за другу тачку дневног реда предсједавајући Комисије Јозо
Крижановић је указао на основне активности које су се до сада одвијале по питању
израде и доношења Оријентационог радног плана Комисије за 2003. годину. Он је

истакао, да је изради Плана претходила шира активност предједавајућег и секретара
Комисије, који су имали неколико састанака са владиним и невладиним организацијама
које се баве гендер питањима. Предложио је расправу о Оријентационом плану и
евентуалне измјене и допуне које могу довести до веће и квалитетније активности
Комисије.
У расправи о овој тачци дневног реда учествовали су сви присутни.
Г-ђа Љиљана Милићевић је предложила да се Оријентациони план у цијелости
прочита. Неке ставке у њему су јој нејасне па се питала каква је то активност у мјесецу
марту у вези пријеноса овлаштења са ентитета на државу из области здравства.
Заложила се за помоћ женама у финансирању здравствених прегледа и за афирмацију
превентиве код ове популације. Исто тако, заложила се за већу едукацију жена, као и
подизање нивоа њене економске самосталности, а те активности треба проводити у
2003. години, реализирајући понуђени Оријентациони програм.
Г-ђа Јелина Ђурковић је истакла активност парламентарки у њиховом
образовању, посебно похваливши одлазак у Црну Гору. Предложила је да се извјештаји
активности жена-парламентарки нађу на сједницама Комисије.
Г-ђа Сеада Палаврић је подсјетила на активност жена-парламентарки и
оцијенила потребним да се формира клуб жена-парламентарки који би имао
квалитетну улогу у афирмацији равноправности сполова. Клубу је потребно створити
основне услове рада, па апелира код осталих чланова да је у томе подрже. Што се тиче
активности Комисије у 2003. години, похвалила је предложено у Оријенатционом
програму, а за обиласке затвора у којима се налазе жене, предложила је да се нешто
више та област истражи на начин да се прикупе подаци и обиђу све уставнове у којима
жене издржавају казну затвора или су у притвору.
Г. Абдулах Накаш је у расправи о овој тачци дневног реда посебно говорио о
здравственој заштити. Тим поводом је и предложио активност која је евидентирана за
март 2003. године. Предложио је да, заједно са правним и здравственим стручњацима,
припреми кровни закон из области здравства којим би се ударили темељи
уравнотежене здравствене заштите у БиХ за жене, мајке, труднице. Исто тако законом
би се уредили основи рјешавања питање прекида трудноће, а и право сваког грађанина,
здравственог осигураника, да може на територији БиХ бирати установу и љекара за
своје лијечење. По тој замисли, матични здравствени завод би дозначавао просјечна
средства здравствене заштите, а остало, ако би било скупље лијечење, плаћао би
осигураник. Г. Накаш истакао је неопходност подизања стандарда здравствених
радника који је сада на ниском нивоу, а новим приједлозима би се омогућило боље
њихово награђивање, према резултатима рада.
Предсједавајући комисије, г. Крижановић је пратио расправу и давао конкретне
одговоре на мноштво питања. Подржао је иницијативу квалитетнијег приступа
здравственој заштити жена, сматрајући да се доношењем закона, осигурава већа
превенција и брже лијечење жена и заложио се за брже доношење закона из ове
области. Прихватио је иницијативу да се из Оријентационог плана за мјесец октобар
брише ријеч “најзначајнијих” , као и приједлог, да се обиђу све установе у којима
жене издржавају казну затвора.
На основу проведене расправе, а на приједлог предсједавајућег, прихваћен
је Оријентациони план рада комисије за 2001. годину уз сугестију да се доради
примједбама које су прихватили сви чланови Комисије.

Ад. – 3.

Информирање о досадашњим активностима Комисије

Предједавајући комисије је у прилог ове тачке двеног реда истакао околност да
је на сједници од 01.04.2003. године исцрпно присутне обавијестио о досадашњим
активностима. Како се приближавало вријеме сједнице Представничког дома ПС БиХ,
предложио привођење крају ове сједницеи закључио трећу тачку дневног реда.
Ад. – 4.

Остала питања

За ову тачку дневног реда није било приједлога разматрања питања, нити
било какве дискусије.
Завршавајући ову тачку днавног реда, Комисија је завршила своју 2. сједницу.
Сједница је завршена у 09.40 часова.
СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ
др. Зијад Хасић

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ
Јозо Крижановић

