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Агенција за равноправност сполова БиХ Министарства за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине 

објављује: 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

 

за достављање понуда за консултантске услуге 

Анализа случајева убистава жена (фемицид) и оснивање „Femicide Watch“ у БиХ 

у оквиру пројекта 

„Јачање капацитета институција за рјешавање родно заснованог насиља у БиХ“ 

 

 

О пројекту  

 

Пројекат „Јачање капацитета институција за рјешавање родно заснованог насиља у БиХ“  проводи Агенција 

за равноправност сполова БиХ, Министарства за људска права и избјеглице уз подршку америчког народа 

преко Америчке агенције за међународни развој (УСАИД).  

 

Циљ пројекта је  повећати квалитет услуга и једнак приступ свих жртава превенцији и заштити од родно 

заснованог насиља у БиХ. Проведба пројекта је почела 1. јуна 2017.године а завршетак пројекта је планиран 

за крај 2021.године. 

 

У сврху постизања горе наведеног циља, предвиђена је реализација неколико специфичних активности у 

сљедећа три главна подручја дјеловања: 

  

1. Усклађивање регулаторног оквира и стандарда за једнак приступ заштити и учинковитијој 

превенцији родно заснованог насиља у БиХ, 

2. Изградња капацитета за бољи квалитет заштите од и превенције родног заснованог насиља  

3. Усаглашена методологија и успостављени механизми за прикупљање података, праћење стања и 

извјештавање о родно заснованом насиљу.  

 

Опис задатка 

 

У циљу анализе случајева фемицида и успостављања механизма за прикупљање података, праћење стања и 

извјештавање о случајевима фемицида у Босни и Херцеговни, Агенција за равноправност сполова БиХ 

Министарства за људска права и избјеглице БиХ расписује позив за ангажирање консултанта/ице за израду 

прегледа случајева фемицида за период 2018 -2020.година и приједлога за успоставу „Femicide Watch“ у 

Босни и Херцеговини. 

 

Femicide Watch представља посматрачко тијело или систем на националном нивоу који би пратио појаве 

убистава жена са родног аспекта, те анализирао податке ради уочавања кључних пропуста који доводе до 

убистава жена од стране њихових супруга или бивших и садашњих партнера. 

 

Родно засновано убијање жена је најекстремнији облик родно заснованог насиља и кршења људских права 

жена, укључујући право на живот, слободу од тортуре и право на живот без насиља и дискриминације. 

Недостатак података представља важну препреку у превенцији фемицида. Прикупљање, анализа и размјена 

релевантних података је од кључног значаја за ефикасне и координиране мјере превенције, истрагу и 

процесуриање родно заснованог убијања жена. У постизању у ових циљева, захтијевају се детаљни подаци 

како би се сагледале димензије проблема, успоставиле студије почетног стања, идентификовале групе 

високог ризика и усмјериле интервенције и превенција тамо гдје је најпотребнија, пратила промјена кроз 



вријеме, присупило ефикасним интервенцијама усмјереним на заштиту жртава насиља. У вези с тим, 

упоредива и доступна прецизна статистика је кључ за дефинисање спектра родно заснованог убијања са 

његовим различитим облицима, узроцима и посљедицама. 

 

Агенција за равноправност сполова БиХ већ дужи низ година чине велике напоре усмјерене на увођење 

праксе вођења евиденције и статистике раздвојене по споловима у свим областима друштвеног живота и 

јавног дјеловања. До сада су у увођењу родно-осјетљиве статистике постигнути одређени успјеси. Међутим, 

још увијек су бројне области у којима вођење родно-осјетљивих података није довољно заживјело. Област 

фемицида представља примјер озбиљне празнине у расположивости методологије прикупљања егзактних 

података. Извјештајем УН Специјалне извјеститељице о насиљу над женама, његовим узроцима и 

посљедицама Дубравке Шимоновић из септембра 2016.године предлаже се успостављање Фемицид wатцх-а 

(тијела за преглед фемицида) или обсерваторија о насиљу над женама на националном/регионалном/ 

глобалном нивоу. Специјална извјеститељица предлаже да подаци о броју фемицида или случајева родно 

заснованог убиства жена буду разврстани по годинама и држављанству жртава, по сполу починитеља и 

показују однос измедју починтеља и жртве/жртава као и да се објављују сваке године на 25. новембар. 

Извјештај такођер позива да се прикупљају и објављују информације о процесуирању и кажњавању 

починитеља. Специјална извјеститељица додатно предлаже усвајање флексибилне медотодологије која би се 

могла примијенити и помоћи свим државама да успоставе „femicide watch“ или обсерваториј, који може бити 

одвојени механизам или придружен постојећим националним механизмима  или обсерваторијима за родно 

засновано насиље. 

 

Од консултанта/ице се очекује сљедеће:  

 

 Израда плана рада усаглашеног са Агенцијом за равноправност сполова БиХ Министарства за 

људска права и избјеглице БиХ 

  Прикупљање, разврставање и анализа статистичких података о убиствима жена у Босни и 

Херцеговини за период 2018 -2020.година  

 Анализа упоредне праксе из земаља региона Западног Балкана и израда приједлога за оснивање 

Femicide Watch у БиХ, укључујући структуру, задатке и начин рада   

 Израда финалног извјештаја са опажањима, закључцима и препорукама за даљње дјеловање   

 

Увјети анганжмана 

 

Консултант/ица ће бити ангажиран/а на основу уговора о дјелу. Сједиште консултанта/ице је Агенција за 

равноправност сполова БиХ Министарства за људска права и избјеглице БиХ у Сарајеву. Анганжман 

предвиђа путовања унутар Босне и Херцеговине или онлине састанке са релевантним групама, институцијама 

и појединцима. 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 30 

експерт-дана у периоду од три мјесеца.         

 

Квалификације консултанта/ице 

 

Квалификационе:   

- Универзитетска диплома  

- Најмање 5 година радног искуства у области људских права  

- Најмање 2 године релевантног аналитичког и истраживачког искуства и објављених публикација      

Пожељне: 

- Познавање питања везаних за равноправност сполова и Истанбулску конвенцију  

- Изражене комуникацијске и аналитичке вјештине 

- Спремност на тимски рад и сарадњу са свим актерима     

 

 

 



Начин аплицирања  

 

Ако испуњавате горе наведене увјете потребно је да своју понуду доставите на сљедеће адресу:  

 

Министарство за људска права и избјеглице БиХ 

Агенција за равноправност сполова БиХ 

Дубровачка 6, 

71000 Сарајево  

 

или путем електронске поште на адресу кристина.крстовић@мхрр.гов.ба са назнаком „за јавни позив 

Анализа случајева убистава жена (фемицид) и оснивање „Femicide Watch“ у БиХ“. 

Понуда мора да садржи сљедеће: кратко пратеће писмо (до 1000 ријечи), биографију кандидата/киње и  

приједлог плана рада у којему треба бити назначена методологију рада, активности, очекивани резултати и 

вријеме потребно за сваку од активности.     

 

Рок за предају понуде 

Рок за предају понуде је 10 дана од дана објављивања на wеб страници Министарства за људска права и 

избјеглице Босне и Херцеговине .  
 
 
 
Број:  

Датум:   

 

 МИНИСТАР 

Милош Лучић 

 


