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- прикупља, обрађује, чува и даје на коришћење податке и материјале и обавља друге информативно документационе послове,
- обавља послове у вези са радним односима запослених у Вијећу народа,
- стара се о припремању и чувању оригинала одлука,
прописа и аката Вијећа народа,
- обавља финансијске и рачуноводствене послове Вијећа народа,
- ради послове који се односе на канцеларијско пословање, архивирање и чување архиве у складу са законом и
- обавља друге стручне, административне и техничке
послове.
Члан 139.
(1) Организација и рад Службе Вијећа народа утврђује
се Правилником о организацији и систематизацији.
(2) Правилник о организацији и систематизацији доноси генерални секретар Вијећа народа уз сагласност Предсједништва Вијећа народа.
XVI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 140.
Овај пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”, а
примјењиваће се након одржаних Општих избора 2010. године.
Даном примјене овог пословника престаје да важи Пословник Вијећа народа - Пречишћени текст (“Службени
гласник Републике Српске”, број 64/08).
Број: 03.1/I-382/10
16. септембра 2010. године
Бања Лука

Предсједавајући
Вијећа народа
Републике Српске,
Џевад Османчевић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2010. годину (“Службени гласник Републике Српске”, број 115/09), Влада Републике Српске, на
сједници од 23. септембра 2010. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству породице, омладине
и спорта (организациони код 3710001) на План утрошка
средстава за период 1. јануар - 30. септембар 2010. године,
у укупном износу од 20.000,00 КМ.
II
Средства из тачке I ове одлуке распоређују се на сљедећи начин:
- 614300 - пројекти унапређења и развоја омладинског
организовања, у укупном износу од 20.000,00 КМ.
III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
породице, омладине и спорта и Министарство финансија.
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ма у кривичном поступку (“Службени гласник Републике
Српске”, број 13/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
118/08, 11/09 и 74/10), министар правде д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ПРИМЈЕНИ ВАСПИТНИХ МЈЕРА ПОСЕБНИХ
ОБАВЕЗА ПРЕМА МАЛОЉЕТНИМ УЧИНИОЦИМА
КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником утврђују се облици и начин извршења васпитних мјера посебних обавеза (у даљем тексту:
посебне обавезе) из члана 35. став 2. т. од а) до и) Закона о
заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку (у даљем тексту: Закон), одређују органи
надлежни за спровођење извршења посебних обавеза, уређују међусобни односи тих органа и утврђују друга правила од значаја за остваривање сврхе ове врсте васпитних
мјера.
Члан 2.
(1) Суд може малољетнику изрећи једну или више посебних обавеза, ако оцијени да је одговарајућим налозима
или забранама потребно утицати на малољетника и његово
понашање.
(2) Суд малољетнику може, у складу са Законом, изрећи обавезу:
а) да редовно похађа школу,
б) да не изостаје с посла,
в) да се оспособљава за занимање које одговара његовим способностима и склоностима,
г) да се укључи у рад хуманитарних организација или
послове социјалног, локалног или еколошког садржаја,
д) да се уздржи од посјећивања одређених локала, односно приредби и клони друштва и одређених лица која на
њега могу штетно утицати,
ђ) да се малољетник, уз сагласност законског заступника, подвргне стручном медицинском поступку или поступку одвикавања од дроге или других врста зависности,
е) да се укључи у појединачни или групни рад у савјетовалишту за младе,
ж) да похађа курсеве за стручно оспособљавање или да
припрема и полаже испите на којима се провјерава одређено знање,
з) да се укључи у одређене спортске и рекреативне активности и
и) да без посебне сагласности суда не може да напусти
мјесто пребивалишта или боравишта.
(3) При избору посебних обавеза суд води рачуна о
критеријумима садржаним у чл. 4, 7, 10, 13, 18, 21, 24, 27,
30. и 33. овог правилника.
Члан 3.
Једну или више посебних обавеза из члана 2. став 2. т.
од а) до и) овог правилника суд може изрећи и уз васпитну
мјеру појачаног надзора из чл. 37, 38. и 39. Закона.
II - ПОСЕБНЕ ОБАВЕЗЕ И ЊИХОВО ИЗВРШЕЊЕ
1. Редовно похађање школе

Предсједник
Владе,
Милорад Додик, с.р.

Члан 4.
Суд може малољетнику који у континуитету изостаје са
наставе изрећи посебну обавезу из члана 2. став 2. тачка а)
овог правилника када утврди да се редовним похађањем
школе може остварити сврха ове посебне обавезе у оквиру
опште сврхе кривичних санкција према малољетницима из
члана 31. став 1. Закона.

На основу члана 35. став 9. и члана 199. став 1. тачка а)
Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетници-

Члан 5.
Рјешењем о изрицању посебне обавезе редовног похађања школе одређује се вријеме њеног трајања које не може бити дуже од једне године, уз могућност да у том року

IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1934/10
23. септембра 2010. године
Бања Лука
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наложена васпитна мјера буде замијењена другом посебном обавезом, односно другом васпитном мјером или да
буде обустављена од даљег извршења.

(2) Сврха рада, односно посла, који малољетник треба
да обави мора бити усмјерена првенствено на отклањање
штетних посљедица кривичног дјела.

Члан 6.
Рјешење о изреченој посебној обавези из члана 2. став
2. тачка а) овог правилника доставља се надлежном органу
старатељства који самостално или преко одређеног стручног лица прати њено извршење и најмање једном мјесечно
о томе извјештава судију за малољетнике.
2. Забрана изостајања са посла

Члан 15.
Надлежни орган старатељства, након што министар
правде по њиховом приједлогу састави листу установа и
организација на локалном нивоу ради извршења посебних
обавеза, врши избор одговарајућих установа и организација и судију за малољетнике упознаје са закљученим споразумима са истим.

Члан 7.
Суд може малољетнику који у континуитету изостаје с
посла изрећи посебну обавезу из члана 2. став 2. тачка б)
овог правилника када утврди да се редовним обављањем
послова и радних задатака може остварити сврха ове посебне обавезе у оквиру опште сврхе кривичних санкција
према малољетницима из члана 31. став 1. Закона.

Члан 16.
Рјешењем о изрицању посебне обавезе из члана 2. став
2. тачка г) овог правилника одређује се да малољетник може да ради највише 120 часова у периоду од шест мјесеци,
али тако да тај рад не омета његово школовање или запослење и да не штети његовом здрављу.

Члан 8.
Рјешењем о изрицању ове посебне обавезе одређује се
вријеме њеног трајања које не може бити дуже од једне године, уз могућност да у том року наложена посебна обавеза буде замијењена другом посебном обавезом, односно
другом васпитном мјером или да буде обустављена од даљег извршења.
Члан 9.
Рјешење о изреченој посебној обавези из члана 2. став
2. тачка б) овог правилника доставља се надлежном органу старатељства који самостално или преко одређеног
стручног лица прати њено извршење и најмање једном мјесечно о томе извјештава судију за малољетнике.
3. Налагање оспособљавања за одговарајуће занимање
Члан 10.
Суд може малољетнику изрећи посебну обавезу из члана 2. став 2. тачка в) овог правилника када утврди да се
оспособљавањем за одговарајуће занимање, које одговара
његовим способностима и склоностима, може остварити
сврха ове посебне обавезе у оквиру опште сврхе кривичних
санкција према малољетницима из члана 31. став 1. Закона.
Члан 11.
Рјешењем о изрицању посебне обавезе оспособљавања
за одговарајуће занимање које одговара способностима и
склоностима малољетника, по претходно прибављеном
мишљењу органа старатељства, одређује се вријеме њеног
трајања које не може бити дуже од једне године, уз могућност да у том року наложена посебна обавеза буде замијењена другом посебном обавезом, односно другом васпитном мјером или да буде обустављена од даљег извршења.
Члан 12.
Рјешење о изреченој посебној обавези из члана 2. став
2. тачка в) овог правилника, доставља се надлежном органу старатељства који самостално или преко одређеног
стручног лица прати њено извршење и најмање једном мјесечно о томе извјештава судију за малољетнике.
4. Налагање обављања одређеног рада или посла
Члан 13.
Суд може малољетнику изрећи посебну обавезу из члана 2. став 2. тачка г) овог правилника када утврди да се
укључивањем малољетног учиниоца кривичног дјела у рад
хуманитарних организација или у послове социјалног, локалног или еколошког садржаја може остварити сврха ове
посебне обавезе у оквиру опште сврхе кривичних санкција према малољетницима из члана 31. став 1. Закона.
Члан 14.
(1) Избор рада, односно посла врши, по претходно прибављеном мишљењу органа старатељства, суд водећи рачуна да рад, односно посао не може бити усмјерен на постизање економске користи, те да не смије ометати школовање малољетника, односно штетити његовом угледу и достојанству.

Члан 17.
(1) Рјешење о изреченој посебној обавези из члана 2.
став 2. тачка г) овог правилника доставља се надлежном
органу старатељства који одређује представника органа
старатељства, односно друго лице које посједује посебна
знања из области права дјетета и преступништва младих, а
које поступа под надзором надлежног органа старатељства.
(2) Лице које надзире малољетника док траје ова посебна обавеза најмање једном мјесечно о томе извјештава
судију за маљолетнике.
5. Уздржавање од посјете локалима, приредбама,
друштву и лицима која могу штетно утицати на малољетника.
Члан 18.
Суд може малољетнику изрећи посебну обавезу из члана 2. став 2. тачка д) овог правилника, када утврди да се
уздржавањем од посјећивања одређених локала, приредби,
избјегавањем друштва и одређених лица која на њега могу
штетно утицати може остварити сврха ове посебне обавезе у оквиру опште сврхе кривичних санкција према малољетницима из члана 31. став 1. Закона.
Члан 19.
Рјешењем о изрицању посебне обавезе из члана 2. став
2. тачка д) овог правилника, по претходно прибављеном
мишљењу надлежног органа старатељства, одређује се
вријеме њеног трајања које не може бити дуже од једне године, уз могућност да у том року наложена посебна обавеза буде замијењена другом посебном обавезом, односно
другом васпитном мјером или да буде обустављена од даљег извршења.
Члан 20.
Рјешење о изреченој посебној обавези из члана 2. став
2. тачка д) овог правилника доставља се надлежном органу старатељства који прати њено извршење и најмање једном мјесечно о томе извјештава судију за малољетнике.
6. Подвргавање стручном медицинском поступку
или налагање одвикавања од зависности
Члан 21.
Суд може малољетнику, уз сагласност законског заступника, изрећи посебну обавезу из члана 2. став 2. тачка
ђ) овог правилника, када утврди да се подвргавањем малољетника стручном медицинском поступку или поступку
одвикавања од дроге или других зависности може остварити сврха ове посебне обавезе у оквиру опште сврхе кривичних санкција према малољетницима из члана 31. став
1. Закона.
Члан 22.
(1) Рјешењем о изрицању посебне обавезе из члана 2.
став 2. тачка ђ) овог правилника, по претходно прибављеном мишљењу надлежног органа старатељства, одређује се
установа или организација у којој се ова посебна обавеза
извршава и вријеме њеног трајања које не може бити дуже
од једне године, уз могућност да у том року наложена посебна обавеза буде замијењена другом посебном обавезом,
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односно другом васпитном мјером или да буде обустављена од даљег извршења.
(2) О изреченој мјери из става 1. овог члана установа
или организација у којој се ова посебна обавеза извршава
обавјештава се у писаној форми.
Члан 23.
Рјешење о изреченој посебној обавези из члана 2. став
2. тачка ђ) овог правилника доставља се надлежном органу старатељства који прати извршење посебне обавезе и
најмање једном мјесечно о томе извјештава судију за малољетнике.
7. Налагање укључивања у одговарајући појединачни или групни третман
Члан 24.
Суд може малољетнику изрећи посебну обавезу из члана 2. став 2. тачка е) овог правилника када утврди да се
укључивањем у одговарајући појединачни или групни
третман у одговарајућем савјетовалишту за младе може
остварити сврха ове посебне обавезе у оквиру опште сврхе кривичних санкција према малољетницима из члана 31.
став 1. Закона.
Члан 25.
(1) Рјешењем о изрицању посебне обавезе из члана 2.
став 2. тачка е) овог правилника, по претходно прибављеном мишљењу надлежног органа старатељства, одређује се
савјетовалиште у којем се ова посебна обавеза извршава и
вријеме њеног трајања које не може бити дуже од једне године, уз могућност да у том року наложена посебна обавеза буде замијењена другом посебном обавезом, односно
другом васпитном мјером или да буде обустављена од даљег извршења.
(2) О изреченој мјери из става 1. овог члана савјетовалиште се извјештава у писаној форми.
Члан 26.
Рјешење о изреченој посебној обавези из члана 2. став
2. тачка е) овог правилника доставља се надлежном органу
старатељства који прати њено извршење и најмање једном
мјесечно о томе извјештава судију за малољетнике.
8. Налагање похађања одређених курсева и припремање испита
Члан 27.
Суд може малољетнику изрећи посебну обавезу из члана 2. став 2. тачка ж) овог правилника када утврди да се похађањем одређених курсева за стручно оспособљавање малољетника, односно његовом припремом и полагањем
испита којима се провјерава одређено знање може остварити сврха те врсте посебне обавезе у оквиру опште сврхе
кривичних санкција према малољетницима из члана 31.
став 1. Закона.
Члан 28.
Рјешењем о изрицању посебне обавезе похађања одређених курсева за стручно оспособљавање или припрема и
полагања испита којима се провјерава одређено знање малољетника, по претходно прибављеном мишљењу органа
старатељства, одређује се вријеме њеног трајања које не
може бити дуже од једне године, уз могућност да у том року наложена посебна обавеза буде замијењена другом посебном обавезом, односно другом васпитном мјером или
да буде обустављена од даљег извршења.
Члан 29.
Рјешење о изреченој посебној обавези из члана 2. став
2. тачка ж) овог правилника доставља се надлежном органу старатељства који самостално или преко одређеног
стручног лица прати њено извршење и најмање једном мјесечно о томе извјештава судију за малољетнике.
9. Налагање укључивања у одговарајуће спортске и
рекреативне активности
Члан 30.
Суд може малољетнику изрећи посебну обавезу из члана 2. став 2. тачка з) овог правилника када утврди да се
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укључивањем у одговарајуће спортске и рекреативне активности може остварити сврха ове посебне обавезе у
оквиру опште сврхе кривичних санкција према малољетницима из члана 31. став 1. Закона.
Члан 31.
(1) Рјешењем о изрицању посебне обавезе укључивања
у одговарајуће спортске и рекреативне активности, по
претходно прибављеном мишљењу органа старатељства,
одређује се вријеме њеног трајања које не може бити дуже
од једне године, уз могућност да у том року наложена посебна обавеза буде замијењена другом посебном обавезом,
односно другом васпитном мјером или да буде обустављена од даљег извршења.
(2) Спортске активности из става 1. овог члана не могу
имати карактер борилачких вјештина што подразумијева
блиски тјелесни контакт учесника (нпр. бокс, кик бокс и
сличне активности), осим када се процијени да су и такве
спортске активности подобне за развој личности малољетника у конкретном случају.
Члан 32.
Рјешење о изреченој посебној обавези из члана 2. став
2. тачка з) овог правилника, доставља се надлежном органу старатељства који самостално или преко одређеног
стручног лица прати њено извршење и најмање једном мјесечно о томе извјештава судију за малољетнике.
10. Забрана напуштања мјеста пребивалишта или
боравишта
Члан 33.
(1) Суд може малољетнику изрећи посебну обавезу из
члана 2. став 2. тачка и) овог правилника када сматра да он
без посебне сагласности суда не може напустити мјесто
пребивалишта или боравишта, а да се на овај начин може
остварити сврха ове посебне обавезе у оквиру опште сврхе кривичних санкција према малољетницима из члана 31.
став 1. Закона.
(2) Посебну обавезу из става 1. овог члана суд ће, по
правилу, изрећи уз још неку од посебних обавеза из члана
2. став 2. т. од а) до и) овог правилника.
Члан 34.
(1) Рјешењем о изрицању ове посебне обавезе одређује се вријеме њеног трајања које не може бити дуже од једне године, уз могућност да у том року наложена посебна
обавеза буде замијењена другом посебном обавезом, односно другом васпитном мјером или да буде обустављена од
даљег извршења.
(2) О изрицању посебне обавезе из става 1. овог члана
суд обавјештава надлежну полицијску станицу.
Члан 35.
Рјешење о изреченој посебној обавези из члана 2. став
2. тачка и) овог правилника доставља се надлежном органу старатељства који, по правилу, сам прати њено извршење, а у изузетним случајевима и уз помоћ службеника полицијске станице и најмање једном мјесечно о томе извјештава судију за малољетнике.
Члан 36.
Овај правилник објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”, а ступа на снагу 1. јануара 2011. године.
Број: 08.030/020-761/10
16. септембра 2010. године
Бања Лука

Министар,
Џерард Селман, с.р.
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На основу члана 199. став 1. тачка а) Закона о заштити
и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку (“Службени гласник Републике Српске”, број
13/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09
и 74/10), министар правде д о н о с и

