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Приједлог
ЗАКОН
О ПОСЕБНОМ РЕГИСТРУ ЛИЦА ПРАВОСНАЖНО ОСУЂЕНИХ ЗА КРИВИЧНА
ДЈЕЛА СЕКСУАЛНЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ И ИСКОРИШTАВАЊА ДЈЕЦЕ
Члан 1.
Овим законом оснива се посебни Регистар лица правоснажно осуђених за
кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (у даљем тексту:
Регистар), одређују лични подаци који се уписују и начин њиховог чувања и давања на
кориштење, степен њихове повјерљивости, као и посебне мјере које се спроводе према
лицима правоснажно осуђеним за кривична дјела сексуалне злоупотребе и
искориштавања дјеце.
Члан 2.
Сврха доношења Закона је обезбјеђивање заштите дјеце од сексуалне
злоупотребе, злостављања и искориштавања, те спречавање лица правоснажно
осуђених за та кривична дјела да поново изврше исто или слично кривично дјело.
Члан 3.
(1) У Регистар се уписују лица правоснажно осуђена за кривична дјела
прописана Кривичним закоником Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 64/17):
1) трговина дјецом (члан 146),
2) обљуба са дјететом млађим од петнаест година (члан 172),
3) полна злоупотреба дјетета старијег од петнаест година (члан 173),
4) навођење дјетета на присуствовање полним радњама (члан 174),
5) искориштавање дјеце за порнографију (члан 175),
6) искориштавање дјеце за порнографске представе (члан 176),
7) упознавање дјеце с порнографијом (члан 177),
8) искориштавање компјутерске мреже или комуникације другим техничким
средствима за извршење кривичних дјела сексуалног злостављања или искориштавања
дјетета (члан 178),
9) задовољење полних страсти пред дјететом (члан 179),
10) навођење дјетета на проституцију (чплан 180).
(2) У Регистар се уписују и лица која су правоснажно осуђена за кривична дјела
против полног интегритета извршена на штету дјеце и малољетних лица, према
законима који су престали да важе.
Члан 4.
(1) У Регистар се уписују подаци о лицима осуђеним за кривична дјела из члана
3. овог закона, и то:
1) презиме и име, претходно презиме и име (уколико га је било), а за удате и
дјевојачко презиме, надимак и лажно име ако их има, датум рођења, презиме и име
родитеља и дјевојачко презиме мајке,
2) мјесто, град, односно општина и држава рођења,

3) матични број,
4) држављанство,
5) пребивалиште, односно боравиште са назначењем адресе становања у вријеме
извршења пресуде,
6) назив суда и града, односно општине на чијој се територији суд налази, а за
страни суд – назив државе, број и датум одлуке првостепеног суда која је постала
правоснажна, односно одлуке вишег суда ако је том одлуком преиначена одлука
првостепеног суда,
7) законски назив кривичног дјела са назначењем члана, става и тачке закона
који је примијењен,
8) врста казне и мјере безбједности са назначењем у којем трајању је изречена,
9) податке о правним посљедицама осуде,
10) промјене у вези са уписаним подацима са назначењем органа који је донио
одлуку и податке о тој одлуци,
11) подаци о запослењу,
12) подаци значајни за физичко препознавање осуђеног и његову фотографију у
вријеме ступања на издржавање казне затвора и у вријеме изласка из казнено-поправне
установе,
13) ДНК профил осуђеног,
14) датум ступања на издржавање казне затвора,
15) датум отпуштања са издржавања казне затвора,
16) подаци о спровођењу посебних мјера прописаних овим законом.
(2) Подаци из става 1. овог члана представљају тајни податак.
Члан 5.
(1) Регистар води надлежна организациона јединица Министарства унутрашњих
послова.
(2) Регистар се води по прописима којима се уређује вођење казнене евиденције
у Републици Српској.
(3) Подаци из Регистра воде се трајно и не бришу се.
Члан 6.
(1) Упис података у Регистар врши се на основу података из правоснажно
изречених пресуда за кривична дјела из члана 3. овог закона.
(2) Податке из става 1. овог члана, Министарству унутрашњих послова
достављају судови, осим у случају када је ријеч о правоснажним пресудама које су већ
уписане у казнену евиденцију.
(3) Податке о ступању на издржавање казне, као и датуму отпуштања са
издржавања казне, органу надлежном за вођење Регистра доставља казнено-поправна
установа у којој осуђени издржава казну затвора.
Члан 7.
Подаци из Регистра могу се дати суду, тужилаштву и органима унутрашњих
послова у вези са кривичним поступком који се води против лица уписаног у Регистар,
односно тужилаштву и органима унутрашњих послова у вези са откривањем учинилаца
кривичних дјела из члана 3. овог закона, надлежним органима за извршење кривичних

санкција и надлежним органима који учествују у поступку давања условног отпуста,
амнестије или помиловања.
Члан 8.
(1) Подаци из Регистра могу се дати и органима и организацијама, установама
институцијама и удружењима која у обављању послова из своје надлежности остварују
непосредан контакт са дјецом ако за то постоји оправдан интерес, као и другим
органима, организацијама и установама које су надлежне за вођење поступака за
остваривање заштите права и интереса дјеце.
(2) Органи из става 1. овог члана обавезни су да приликом пријема у радни
однос или ангажовања одређеног лица за обављање послова који доводе до
непосредног контакта са дјецом, затраже од надлежног органа за вођење Регистра
податак да ли је то лице уписано у Регистар.
(3) Уколико лице за које се траже подаци није уписано у казненој евиденцији
која се води у Републици Српској, орган надлежан за вођење Регистра обавезно ће
затражити податке о осуђиваности за кривична дјела из члана 3. овог закона од
надлежног органа који ту евиденцију води.
Члан 9.
Подаци из Регистра могу се дати и иностраним државним органима, у складу са
правилима међународне правне помоћи.
Члан 10.
Достављање података из Регистра врши се издавањем увјерења о подацима из
Регистра и смију се употријебити само у сврху за коју се дају.
Члан 11.
Лице које је правоснажно осуђено за кривично дјело из члана 3. овог закона,
дужно је да се у року од 15 дана од дана издржане казне јави надлежној организационој
јединици Министарства унутрашњих послова по мјесту становања, те да се сваких шест
мјесеци од дана издржане казне, том органу лично јавља.
Члан 12.
Лице које је правоснажно осуђено за кривично дјело из члана 3. овог закона,
обавезно је да обавијести надлежну организациону јединицу Министарства
унутрашњих послова по мјесту становања о сваком путовању ван мјеста становања,
одредишту и дужини трајања путовања најкасније 24 часа прије путовања, те да у року
од три дана пријави сваку промјену личних података, о чему се обавјештава
организациона јединица Министарства унутрашњих послова надлежна за вођење
Регистра.
Члан 13.
У циљу заштите безбједности дјеце од сексуалне злоупотребе, злостављања и
искориштавања, починиоцима кривичних дјела из члана 3. овог закона утврђује се

обавеза да се уздржавају од посјећивања мјеста на којима се окупљају дјеца и објеката у
којима се окупљају дјеца, као што су школске зграде, школска дворишта, вртићи,
игралишта, играонице, дјечје манифестације и слично.
Члан 14.
(1) Казнено-поправна установа приликом отпуштања лица са издржавања казне
изречене за кривично дјело из члана 3. овог закона, обавезна је да упозна то лице са
обавезама из чл. 11, 12. и 13. овог закона.
(2) Ако се упис лица у Регистар врши на основу података из казнене виденције,
лице овлаштено за вођење Регистра ће у року од мјесец дана након уписа у Регистар
обавијестити уписано лице о обавезама из чл. 11, 12. и 13. овог закона.
(3) Обавезе из чл. 11, 12. и 13. овог закона престају након протека двадесет
година од дана издржане казне, уколико лице у том периоду не изврши неко од
кривичних дјела из члана 3. овог закона.
Члан 15.
(1) Новчаном казном од 10.000 КМ до 20.000 КМ казниће се правно лице
наведено у члану 6. овог закона, ако у прописаном року не достави податке органу
надлежном за вођење Регистра.
(2) Новчаном казном од 8.000 КМ до 15.000 КМ казниће се одговорно лице у
правном лицу, ако од надлежног органа не затражи податке у складу са чланом 8. овог
закона.
(3) Новчаном казном од 1.000 КМ до 5.000 КМ или казном затвора у трајању од
30 до 60 дана казниће се за прекршај лице уписано у Регистар које не изврши неку од
обавеза наведених у чл. 11, 12. и 13. овог закона.
(4) Новчаном казном од 500 КМ до 2.000 КМ казниће се за прекршај лице које
злоупотријеби податке из Регистра у циљу застрашивања или узнемиравања лица
уписаних у Регистар или чланова њихове породице или те податке јавно објави.
Члан 16.
(1) Податке из члана 6. овог закона који су уписани у казнену евиденцију,
надлежни органи за вођење казнене евиденције доставиће ради уписа у Регистар
надлежној организационој јединици Министарства унутрашњих послова у року од три
мјесеца од дана ступања на снагу овог закона.
(2) Надлежна организациона јединица Министарства унутрашњих послова
успоставиће Регистар најкасније у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог
закона.
Члан 17.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Српске“.
Број:
Датум:

ПРЕДСЈЕДНИК
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
Недељко Чубриловић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПРИЈЕДЛОГА ЗАКОНА О ПОСЕБНОМ РЕГИСТРУ ЛИЦА ПРАВОСНАЖНО
ОСУЂЕНИХ ЗА КРИВИЧНА ДЈЕЛА СЕКСУАЛНЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ И
ИСКОРИШTАВАЊА ДЈЕЦЕ
I

УСТАВНИ ОСНОВ

Уставни основ за доношење Закона о посебном Регистру лица правоснажно
осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце садржан је у
Амандману XXXII на члан 68. став 1. тачка 10. Устава, према којем Република уређује
и обезбјеђује организацију, надлежности и рад државних органа.
II УСКЛАЂЕНОСТ СА УСТАВОМ, ПРАВНИМ СИСТЕМОМ И ПРАВИЛИМА
НОРМАТИВНОПРАВНЕ ТЕХНИКЕ
Према Мишљењу Републичког секретаријата за законодавство број: 22.02-02051/18 од 23. јануара 2018. године, уставни основ за доношење овог закона садржан је у
Амандману XXXII на члан 68. тачка 10. Устава Републике Српске, према којем
Република уређује и обезбјеђује организацију, надлежност и рад државних органа и у
члану 70. став 1. тачка 2. Устава, према којем Народна скупштина доноси законе, друге
прописе и опште акте.
Републички секретаријат за законодавство је актом број: 22/01-021-713/17 од 14.
новембара 2017. године дао мишљење на Нацрту закона о посебном Регистру лица
правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злупотреба и искориштавања дјеце,
који је разматран и усвојен на 25. посебној сједници Народне скупштине Републике
Српске, одржаној 13. децембра 2017. године.
Предметним законом се први пут уводе механизми којима ће се дугорочно
побољшати систем заштите дјеце од сексуалног злостављања, спријечити могућност да
лица правоснажно осуђена за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања
дјеце буду запослена на радним мјестима на којима је предвиђен рад са дјецом. С тим у
вези, успоставља се посебан Регистар у који се уписују лица правоснажно осуђена за
таксативно наведена кривична дјела прописана Кривичним закоником Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 67/17). Такође, прописује се и
који се лични подаци лица правоснажно осуђених уписују у Регистар, надлежни орган
за вођење Регистра, те којим органима се могу дати подаци из Регистра.
У циљу заштите безбједности дјеце од сексуалне злоупотребе, злостављања и
искориштавања прописане су и посебне мјере према лицима која су издражала казну.
Поступајући у складу са чланом 41. став 2. Правила за израду закона и других
прописа Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 24/14)
обрађивач је у образложењу Закона навео разлике Приједлога у односу на усвојени
Нацрт закона, које су настале као резултат прихваћених примједаба и сугестије
Министарства унутрашњих послова и Омбудсмана за дјецу Републике Српске (чл. 5,
11, 13. и 14).
Будући да је предметни закон усаглашен са Уставом и правним системом
Републике Српске, као и са Правилима за израду закона и других прописа Републике
Српске мишљење је да се Приједлог закона о посебном Регистру лица правоснажно
осуђених за кривична дјела сексуалне злупотреба и искориштавања дјеце може упутити
на разматрање.

III УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРАВНИМ ПОРЕТКОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Према Mишљењу Министарства за економске односе и регионалну сарадњу
број: 17.03-020-171/18 од 26. јануар 2018. године, a након увида у прописе Европске
уније и анализе одредaбa Приједлога закона о посебном Rегистру лица правоснажно
осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,
установљено је да EU acquis садржи изворе права који су релевантни за предмет
уређивања достављеног приједлога, те да их је предлагач у свом раду узео у обзир, због
чега у Изјави о усклађености стоји оцјена „усклађен“.
Материју Приједлога, у дијелу примарних извора ЕУ, начелно уређују:
 Уговор о функционисању Европске уније, Трећи дио – Политике и унутрашње
дјеловање Уније, Наслов V – Oбласт слободе, безбједности и правде, Поглавље
4 – Правосудна сарадња у кривичним стварима, чл. 82. и 83. / Treaty on the
Functioning of the European Union (consolidated version), Part Three – Union
Policies and Internal Actions, Title V – Area of Freedom, Security аnd Justice,
Chapter 4 – Judicial cooperation in criminal matters, Article 82 and Article 83;
 Уговор о Европској унији, Наслов I – Заједничке одредбе, члан 6. / Treaty on
European Union, Title I – Common Provisions, Article 6;
 Повеља о основним правима Европске Уније, члан 24 – Права дјетета / Charter of
Fundamental Rights of The European Union , Article 24 – The rights of the child.
У дијелу секундарних извора права ЕУ, одредбе Приједлога су усклађиване са
одредбама Директиве 2011/93/EU Европског парламента и Савјета од 13. децембра
2011. године о борби против сексуалног злостављања, сексуалног искориштавања дјеце
и дјечје порнографије, и о замјени Оквирне одлуке Савјета 2004/68/JHA / Directive
2011/93/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on
combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography, and
replacing Council Framework Decision 2004/68/JHA).
Издвајамо најважнија усклађивања:
 Одредбама тачке 43. преамбуле Директиве дата је могућност државама
чланицама да оснују регистар починилаца кривичних дјела у предметној
области. Приједлог је усклађен са наведеним одредбама Директиве на начин да
је чланом 1. Приједлога прописано оснивање посебног регистра за лица
правоснажно осуђена за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања
дјеце и
 Одредбама члана 10. Директиве, прописане су, починиоцима кривичних дјела у
овој области, мјере забране обављања дјелатности које укључују директан и
редован контакт с дјецом. Одредбе чл. 7. и 10. Приједлога су усклађене са
наведеним одредбама Директиве.
Примјери преузимања Директиве садржани су у упоредном приказу
усклађености Приједлога закона о посебном регистру лица правоснажно осуђених за
кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце са правном тековином
Европске уније и правним актима Савјета Европе.
Предлагач је у раду узео у обзир сљедеће правне акте Савјета Европе:
 Европску конвенцију о заштити људских права и основних слобода из 1950.
године/Convention
for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Rome, 4. XI1950) и
 Препоруку бр. R(91)11 Комитета министара државама чланицама у вези са
сексуалним
искориштавањем, порнографијом, проституцијом и трговином дјеце и млађим
пунољетницима/ Recommendation no. R(91)11 of the Committee of Ministers to member

states concerning sexual exploitation, pornography and prostitution of, and trafficking in,
children and young adults.
Приликом израде Приједлога, у дијелу међународних извора права,
консултована је Конвенција Уједињених нација о правима дјетета (1989) / United
Nations Convention on the Rights of the Child (1989).
Напомињемо да ће доношење овог закона допринијети испуњавању обавеза
садржаних у члана 78. Споразума о стабилизацији и придруживању, које се односе на
сарадњу уговорних страна у области јачања институција и владавини права.
IV РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Министарству правде Републике Српске достављане су иницијативе за
успоставу јединствене евиденције за лица правоснажно осуђена за кривична дјела
сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце. Народна скупштина Републике Српске
усвојила је на Деветнаестој сједници Кривични законик Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 64/17), који је ступио на снагу 18. јула 2017. године.
Чланом 92. Кривичног законика прописано је да се у оквиру казнене евиденције води
посебан Регистар лица која су правоснажно осуђена за кривична дјела учињена на
штету полног интегритета дјетета. Садржај и обим података, њихово чување, као и
услови за давање податка из овог регистра уређује се посебним прописом. У том
смислу, ради израде овог закона Министарство правде именовало је Радну групу у
саставу: проф. др Иванка Марковић, редовни професор Правног факултета у Бањој
Луци, предсједник, проф. др Милош Бабић, судија Суда Босне и Херцеговине и
Слободан Зец из Министарства правде, чланови Радне групе.
V ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА
Чланом 1. оснива се посебни Регистар лица правоснажно осуђених за кривична
дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (у даљем тексту: Регистар),
одређују лични подаци који се уписују, начин њиховог чувања и давања на кориштење,
степен њихове повјерљивости, као и посебне мјере које се спроводе према лицима
правоснажно осуђеним за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања
дјеце.
Чланом 2. прописује се сврха доношења овог закона, а то је обезбјеђивање
заштите дјеце од сексуалне злоупотребе, злостављања и искориштавања, те спречавање
лица правоснажно осуђених за та кривична дјела да поново изврше исто или слично
кривично дјело.
Чланом 3. прописује се да се у Регистар уписују лица правоснажно осуђена за
кривична дјела прописана Кривичним закоником Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 64/17), као што су трговина дјецом (члан 146), обљуба
са дјететом млађим од петнаест година (члан 172), полна злоупотреба дјетета старијег
од петнаест година (члан 173), навођење дјетета на присуствовање полним радњама
(члан 174), искориштавање дјеце за порнографију (члан 175), искориштавање дјеце за
порнографске представе (члан 176), упознавање дјеце с порнографијом (члан 177),
искориштавање компјутерске мреже или комуникације другим техничким средствима
за извршење кривичних дјела сексуалног злостављања или искориштавања дјетета
(члан 178), задовољење полних страсти пред дјететом (члан 179) и навођење дјетета на
проституцију (члан 180). У Регистар се уписују и лица која су правоснажно осуђена за

кривична дјела против полног интегритета извршена на штету дјеце и малољетних
лица, према законима који су престали да важе.
Чланом 4. прописују се подаци о лицима осуђеним за кривична дјела из члана 3.
овог закона који се уписују у Регистар.
Чланом 5. прописује се да Регистар води надлежна организациона јединица
Министарства унутрашњих послова по прописима којима се уређује вођење казнене
евиденције у Републици Српској. Подаци из Регистра воде се трајно и не бришу се.
Чланом 6. прописује се да се упис у Регистар врши на основу података из
правоснажно изречених пресуда које Министарству унутрашњих послова ради уписа у
Регистар достављају судови, а податке о ступању на издржавање казне као и датуму
отпуштања са издржавања казне достављају казнено поправне установе.
Чланом 7. прописује се да се подаци из Регистра могу дати суду, тужилаштву и
органима унутрашњих послова у вези са кривичним поступком који се води против
лица уписаног у Регистар, односно тужилаштву и органима унутрашњих послова у вези
са откривањем учинилаца кривичних дјела из члана 3. овог закона, надлежним
органима за извршење кривичних санкција и надлежним органима који учествују у
поступку давања условног отпуса, амнестије или помиловања.
Чланом 8. прописује се да се подаци из Регистра могу дати и органима и
организацијама, установама институцијама и удружењима која у обављању послова из
своје надлежности остварују непосредан контакт са дјецом ако за то постоји оправдан
интерес као и другим органима, организацијама и установама које су надлежне за
вођење поступака за остваривање заштите права и интереса дјеце. Ти органи обавезни
су да приликом пријема у радни однос или ангажовања одређеног лица за обављање
послова који доводе до непосредног контакта са дјецом, затраже од надлежног органа
за вођење Регистра податак да ли је то лице уписано у Регистар. Уколико лице за које
се траже подаци није уписано у казненој евиденцији која се води у Републици Српској,
орган надлежан за вођење Регистра обавезно је затражити податке о осуђиваности за
кривична дјела из члана 3. овог закона од надлежног органа који ту евиденцију води.
Чланом 9. прописује се и могућност да се подаци из Регистра доставе и
иностраним државним органима у складу са правилима међународне правне помоћи.
Чланом 10. прописује се да се достављање података из Регистра врши издавањем
увјерења, а увјерење се смије употребљавати само у сврху за коју се даје.
Чланом 11. прописују се обавезе лица правоснажно осуђених за кривична дјела
из члана 3. овог закона да се у року од 15 дана од издржане казне јави надлежној
организационој јединици Министарства унутрашњих послова по мјесту становања, те
да се сваких шест мјесеци од дана издржане казне, том органу лично јавља.
Чланом 12. прописана је обавеза тих лица да обавијести надлежну
организациону јединицу Министарства унутрашњих послова о сваком путовању ван
мјеста становања, одредишту и дужини трајања путовања најкасније 24 часа прије
путовања, те да у року од три дана пријави сваку промјену личних података, о чему се
обавјештава организациона јединица надлежна за вођење Регистра.
Чланом 13. прописује се да су починиоци кривичних дјела из члана 3. овог
закона обавезни да се уздржавају од посјећивања мјеста и објеката на којима се
окупљају дјеца, као што су школске зграде, школска дворишта, вртићи, игралишта,
дјечје манифестације и слично.
Чланом 14. прописује се обавеза казнено-поправне установе да приликом
отпуштања лица са издржавања казне за кривично дјело из члана 3. овог закона, упозна
лице са обавезама прописаним овим законом.
У члану 15. прописују се казнене одредбе у случају непоштовања одредаба
закона.

Чл. 16. и 17. прописују се прелазне и завршне одредбе.
VI РАЗЛИКЕ ПРИЈЕДЛОГА У ОДНОСУ НА НАЦРТ ЗАКОНА
Нацрт закона о посебном Регистру лица правоснажно осуђених за кривична
дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце разматран је на 25. посебној
сједници Народне скупштине Републике Српске која је одржана 13. децембра 2017.
године.
У изради Приједлога закона, разматране су примједбе и приједлози народних
посланика, али је задржан став да Регистар не може бити јаван и доступан свима због
прихваћених стандарда у вези са заштитом личних података. Регистар је доступан
органима и организацијама, установама институцијама и удружењима који у обављању
послова из своје надлежности остварују непосредан контакт са дјецом ако за то постоји
оправдан интерес, као и другим органима, организацијама и установама које су
надлежне за вођење поступака за остваривање заштите права и интереса дјеце. Што се
тиче примједбе народног посланика на који начин лица која су већ запослена у
оваквим организацијама и установама могу проћи кроз провјеру, напомињемо да је
чланом 8. ставом 1. прописано да се подаци из Регистра могу дати и органима и
организацијама, установама институцијама и удружењима који у обављању послова из
своје надлежности остварују непосредан контакт са дјецом, ако за то постоји оправдан
интерес, као и другим органима, организацијама и установама које су надлежне за
вођење поступака за остваривање заштите права и интереса дјеце.
У односу на усвојени Нацрт, овај приједлог нема никаквих разлика.
У односу на усвојени Нацрт, Приједлог се разликује након прихватања
приједлога и сугестија Министарства унутрашњих послова и Омбудсмана за дјецу
Републике Српске и то у члану 5. гдје је брисан став 3, јер се то питање уређује актом о
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста; члану 11. гдје је утврђена
обавеза лица из члана 3. да се јављају организационој једници Министарства
унутрашњих послова сваких шест мјесеци у односу на Нацрт који је предвиђао ту
обавезу сваке године; члану 13. који предвиђа да се лица из члана 3. морају
суздржавати од посјећивања и објеката у којима се окупљају дјеца; и члану 14. који
прописује да обавезе из чл. 11, 12. и 13. овог закона престају након протека двадесет
година од дана издржане казне, уколико лице у том периоду не изврши неко од
кривичних дјела из члана 3. овог закона.
VII ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА ЗАКОНА НА УВОЂЕЊЕ НОВИХ, ИЗМЈЕНУ ИЛИ
УКИДАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ФОРМАЛНОСТИ КОЈЕ ОПТЕРЕЋУЈУ
ПРИВРЕДНО ПОСЛОВАЊЕ
Према Мишљењу Министарства за економске односе и регионалну сарадњу број:
17.04-020-172/18 од 26. јануар 2018. године увидом у спроведени процес методологије
кратке процјене утицаја прописа на Приједлог закона о посебном Регистру лица
правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања
дјеце, Министарство за економске односе и регионалну сарадњу, констатује да је:
‒ Приједлог закона планиран програмом рада Владе и Народне скупштине
Републике Српске.
‒ Обрађивач правилно анализирао постојеће стање и дефинисао проблем, који је
саставни дио „Разлога за доношење или измјену и/или допуну закона“.
‒ Обрађивач правилно дефинисао циљеве који се желе постићи доношењем
закона.

‒ Обрађивач правилно спровео процес консултација.
Код утврђивања опција за рјешење проблема, обрађивач наводи да узимајући у
обзир природу и значај материје која се регулише, није постојала могућност да се
донесе подзаконски акт, већ се морало приступити изради новог закона. Наиме,
Приједлогом овог закона прописује се шира област од самог регистра лица
правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце
и предвиђају се додатне мјере заштите и превенције, због чега се предметна материја
морала регулисати законом.
У вези са утицајем на пословно окружење, обрађивач је навео да Приједлог овог
закона нема утицај на пословно окружење.
Што се тиче утицаја на јавни буџет, обрађивач је навео да Приједлог закона
нема утицај на јавни буџет, јер ће се формирање и вођење Регистра вршити из
постојећих капацитета.
У вези са утицајем на здравствени и социјални статус грађана, обрађивач је
навеo да ће се увођењем посебног регистра лица осуђених за кривична дјела сексуалне
злоупотребе и искориштавања дјеце, као и обавезних мјера, контрола и забрана за таква
лица, омогућити боља заштита посебно рањиве категорије становништва-дјеце, те у
знатној мјери допринијети спречавању поновног извршења истог или сличног
кривичног дјела.
У вези са утицајем на животну средину, обрађивач је навео да Приједлог нема
утицаја на животну средину.
У вези са утицајем на одрживи развој, обрађивач је навео да се Приједлогом
овог закона по први пут уводе механизми којима ће се дугорочно побољшати систем
заштите дјеце од сексуалног злостављања. Формирањем Регистра спријечиће се
могућност да лица правоснажно осуђена за кривична дјела сексуалне злоупотребе и
искориштавања дјеце буду запослена на радним мјестима на којима је предвиђен рад са
дјецом. Редовним и континуираним праћењем осуђених лица и забраном приступа
мјестима на којима бораве дјеца врши се превенција од поновног учињења истог или
сличног кривичног дјела.
Када је у питању спровођење прописа, обрађивач је навео да је за примјену
закона одговорно Министарство правде и Министарство унутрашњих послова
Републике Српске.
Када је у питању утицај закона на увођење, измјену и укидање формалности,
обрађивач је навео да је Приједлогом овог закона прописана обавеза органа,
организација, установа, институција и удружења која у обављању послова из своје
надлежности остварују непосредан контакт са дјецом или су надлежни за вођење
поступка за остваривање заштите права и интереса дјеце, да приликом пријема радника
или ангажовања лица за обављање послова који доводе до непосредног контакта са
дјецом, затраже од надлежног органа за вођење Регистра податак да ли је то лице
уписано у Регистар. Надлежни орган тражени податак доставља у форми увјерења.
Министарство за економске односе и регионалну сарадњу утврдило је да је
обрађивач, приликом примјене скраћеног процеса процјене утицаја прописа, поступио
у складу с методологијом прописаном у т. VI и VIII Одлуке о спровођењу процеса
процјене утицаја прописа у поступку израде прописа.
VIII ФИНАНСИЈСКА
ДОНОШЕЊА ЗАКОНА

СРЕДСТВА

И

ЕКОНОМСКА

ОПРАВДАНОСТ

За спровођење овог закона нису потребна додатна финансијска средства.

