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МИНИСТАРТВО УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
- н/р министра
- МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ
- н/министра
- МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
- н/р министра
- МИНИСТАРСТВО ПОРОДИЦЕ ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
- н/р министра
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА – за информацију
- н/р министра
- ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ – н/р генералног секретара

ПРЕДМЕТ: Примјена Закона о посебном регистру лица правоснажно осуђених за
кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, обавјештење,
доставља се,
Народна скупштина Републике Српске усвојила је Закон о посебном регистру
лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и
искориштавања дјеце који је објављен у Службеном гласнику Републике Српске број
31/18 од 16.04.2018. године. Закон је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања,
а 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. Законом је
прописано да Регистар води надлежна организациона јединица Министарства
унутрашњих послова, која га је обавезна и успоставити најкасније у року од шест
мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.
Чланом 8. Закона, прописано је да се подаци из Регистра могу дати 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.
Напријед наведени органи ОБАВЕЗНИ СУ да приликом пријема у радни однос или
ангажовања одређеног лица за обављање послова који доводе до непосредног
контакта са дјецом затражити од надлежног органа за вођење Регистра податак да
ли је то лице уписано у Регистар.

Такође скрећемо пажњу да су наведеним законом прописане и казнене
одредбе које утврђују да ће се новчаном казном од 8.000 КМ до 15.000 КМ казнити
одговорно лице у правном лицу, ако од надлежног органа не затражи податке у складу
са чланом 8. овог закона.
У том смислу упозоравамо на обавезујућу примјену закона те молимо сва
наведена Министарства да из своје ресорне надлежности обавијесте органе и
организације, установе, институције и удружења обухваћена чланом 8. Закона, а
Министартво управе и локалне самоуправе све јединице локалне самоуправе, да су
обавезни приликом пријема у радни однос или ангажовања одређеног лица за
обављање послова који доводе до непосредног контакта са дјецом, затражити од
надлежног органа за вођење Регистра податак да ли је то лице уписано у Регистар. До
законом остављеног рока о успоставни Регистра, односно до 24.10.2018. године сви
органи из члана 8. податке из казнене евиденције морају затражити од надлежних
органа унутрашњих послова према мјесту рођења лица за које се податак тражи, а од
24.10.2018. године од Министарства унутрашњих послова.

С поштовањем,

ДОСТАВИТИ:

МИНИСТАР

1. Наслову
2. А р х и в а

Антон Касиповић

