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ЈАВНИ ПОЗИВ
за достављање понуда за консултантске услуге
Назив: Консултант/ица за израду анализе о усклађености прописа са Законом о равноправности полова
у БиХ и примјене усвојених мишљења и сугестија
Увод:
У складу са чланом 26. став (1) тачка ф) Закона о равноправности полова БИХ („Службени гласник БИХ“,
број 32/10) Агенција за равноправност полова БИХ МЉПИ, у поступку припреме нацрта и приједлога
закона Савјету министара Босне и Херцеговине, даје мишљење о усаглашености наведених аката са
овим Законом и међународним стандардима о равноправности полова;
Праћење усклађености правних прописа са Законом о равноправности полова БИХ (ЗОРС БИХ)
представља значајан показатељ проведбе закона. У периоду од 2015 - 2019. године Агенција за
равноправност полова БИХ МЉПИ (АРСБИХ МЉПИ) је у оквиру свога мандата дала мишљење о
усклађености са ЗОРС-ом на 198 аката (2015- на 30 аката, 2016 – 42, 2017- 44, 2018 – 48 и 2019 – 34).
Ако се говори о врсти докумената најчешће су то били нацрти и приједлози закона, правилника и одлука,
затим извјештаји, информације, стратегије, акциони планови, споразуми и слично. Приликом давања
поменутих мишљења, АРС БИХ МЉПИ издаје препоруке и сугестије и оне су се најчешће односиле на
забрану дискриминације у језику, обавезу равноправне заступљености сполова (40% мање заступљеног
пола) у тијелима на свим нивоима организације власти, а посебно у комисијама, одборима и слично,
обавезу прикупљања, евидентирања, обрађивања и приказивања статистичких података по основу пола,
као и на обавезе институција да подузимају одговарајуће мјере на остваривању равноправности полова
приликом доношења програма мјера, а посебно на отклањању уочене неравноправности полова у
одређеној области.
Захваљујући овој активности, евидентан је напредак у увођењу стандарда равноправности полова у
законске и позаконске акте, укључујући политике и стратегије. Велики број системских закона садржи
стандарде који забрањују дискриминацију и интегришу родну перспективу, а потребно је да у наредном
периоду примјена ових одредби оствари још већи утицај у пракси.
Ради израде анализе о усклађености прописа са Законом о равноправности полова у БиХ и примјене
усвојених мишљења и сугестија, што је обавеза према овом закону, из буџетских средстава за 2020.
годину, АРСБИХ МЉПИ је планирала ангажман консултанта/ице који би израдио предметну анализу.
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Опис задатка:
Од консултанта/ице се очекује сљедеће:
 Методологија и структура анализе израђена и усаглашена са АРСБИХ МЉПИ
 Преглед закона, подзаконских и других аката на које је АРС БИХ МЉПИ дала мишљење у
протеклих пет година, а које је усвојио Савјет министара БИХ
 Идентификација усвојених докумената и анализа, ради утврђивања да ли су и у којој мјери
уврштене сугестије АРСБИХ на предментне акте.
 Анализа примјене наведених докумената како би се утврдилла примјена мишљења и сугестија
АРСБИХ
 Идентификација аката усвојених од стране Вијећа министара БИХ у протеклих 5 година и
утврђивање колико их је било достављено АРСБИХ МЉПИ на мишљење о усклађености са ЗОРСом
 Израда препорука за унапређење усклађивања законских и подзаконских аката са ЗОРС БИХ.
Услови анганжмана
Консултант/ица ће бити ангажиран/а на основу уговора о дјелу. Сједиште консултанта/ице је Агенција за
равноправност полова БиХ Министарства за људска права и избјеглице БиХ у Сарајеву. На овај јавни
позив се могу пријавити консултанти/ице из Босне и Херцеговине. Обрачун накнаде за пружене услуге ће
се вршити на основу броја дана анганжмана. Оквирни период ангажмана је 25 експерт-дана.
Квалификације консултанта/ице
Квалификационе:
- Висока стручна спрема, правни факултет;
- Најмање три године релевантног аналитичко-истраживачког искуства са објављеним публикацијама;
- Познавање међународних докумената и правне регулативе у области равноправности сполова и
људских права .
Пожељне:
Претходно искуство у раду са институционалним механизмима за равноправност сполова у Босни
и Херцеговини;
Изражене комуникацијске и аналитичке вјештине;
Познавање рада и функционисања управе.
Начин аплицирања
Ако испуњавате горе наведене увјете потребно је да своју понуду доставите на сљедећу адресу:
Министарство за људска права и избјеглице БиХ
Агенција за равноправност полова БиХ
Дубровачка 6,
71000 Сарајево
или путем електронске поште на адресу kristina.krstovic@mhrr.gov.ba; са назнаком „за Jавни позив –
Израда анализе о усклађености прописа са Законом о равноправности полова у БиХ и примјене
усвојених мишљења и сугестија”

Понуда мора да садржи сљедеће: кратко пратеће писмо (до 1000 ријечи), биографију кандидата/киње
и приједлог плана и временске динамике рада, са назначеном методологијом и структуром анализе.
Рок за предају понуде је ocam (8) дана од дана објављивања на wеб страници Мнистарства за људска
права и избјеглице Босне и Херцеговине.
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