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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 1. 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 Р О Г РА М
ЕДУКАЦИЈЕ О СТИЦАЊУ ПОСЕБНИХ ЗНАЊА И
КОНТИНУИРАНОМ СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ
И УСАВРШАВАЊУ ЛИЦА КОЈА РАДЕ НА ПОСЛОВИМА
ПРЕСТУПНИШТВА МЛАДИХ И КРИВИЧНОПРАВНЕ
ЗАШТИТЕ ДЈЕЦЕ И МАЛОЉЕТНИКА

Члан 1.
Овим програмом утврђују се тематски циклуси који се
односе на стручно усавршавање лица која раде на пословима преступништва младих и кривичноправне заштите дјеце и малољетника (обавезна едукација), односно овлашћених службених лица, социјалних радника, медијатора,
адвоката и радника запослених у казнено-поправним заводима и заводским установама у смислу њихове специјализације за поступање са малољетним учиниоцима кривичних дјела, као и за њихово поступање са дјецом и малољетним лицима када се појављују као оштећени у кривичном
поступку.
Члан 2.
Програм едукације обухвата сљедеће тематске циклусе
за стручно усавршавање:
а) I циклус:
1) Етиологија и феноменологија малољетничке делинквенције,
2) Малољетничко материјално кривично право:
- систем законских прописа којима се одређује кривичноправни статус и положај малољетних учинилаца кривичних дјела,
- систем кривичних санкција за малољетнике,
- алтернативне мјере,
3) Малољетничко процесно кривично право:
- систем законских прописа којима се одређује појам,
организација и надлежност органа малољетничког кривичног правосуђа,
- покретање и вођење кривичног поступка према малољетним учиниоцима кривичних дјела,
- ток и архитектоника првостепеног поступка према
малољетним учиниоцима кривичних дјела,
- поступак по правним лијековима према малољетним
учиниоцима кривичних дјела,
4) Малољетничко извршно кривично право:
- систем законских и подзаконских прописа којима се
одређује организација, надлежност и улога државних органа у области малољетничке делинквенције,
- поступак извршења изречених малољетничких кривичних санкција и других алтернативних мјера које се примјењују према малољетним учиниоцима кривичних дјела;
б) II циклус:
1) подзаконски акти:
- правилник о примјени посебних обавеза према малољетним учиниоцима из члана 35. став 9. Закона о заштити
и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку (у даљем тексту: Закон),
- правилник о примјени васпитних препорука из члана
124. став 2. Закона,
- правилник о дисциплинској одговорности из члана
153. став 1. Закона,
- програм едукације из члана 197. став 2. Закона,
- правилник о примјени мјере полицијског упозорења
из члана 124. став 1. Закона,
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2) примјена Закона у пракси и заштита дјеце жртава и
њихова ресоцијализација – практични примјери;
в) III циклус:
1) међународноправни документи, односно стандарди
у заштити малољетника:
- Универзална декларација о људским правима (1948),
- Споразум Уједињених нација о грађанским и политичким правима (1986),
- Европска конвенција за заштиту људских права и
основних слобода (1950),
- Конвенција Уједињених нација о правима дјетета из
1989. године,
- Стандардна минимална правила Уједињених нација
за малољетничко правосуђе – тзв. Пекиншка правила из
1985. године,
- Смјернице Уједињених нација за превенцију малољетничке делинквенције – тзв. Ријадске смјернице из 1990.
године,
- Правила Уједињених нација о заштити малољетника
лишених слободе (од неоснованог лишења слободе) – тзв.
Хаванска правила из 1990. године,
- Стандардна минимална правила Уједињених нација
за мјере алтернативне институционалном третману – тзв.
Токијска правила из 1990. године,
- Европска правила о друштвеним санкцијама и мјерама за спровођење малољетничког кривичног правосуђа –
тзв. Бечка правила из 1997. године,
- Препорука генералног секретара Уједињених нација
– Општи приступ Уједињених нација малољетничком правосуђу из 2008. године,
- Резолуција Економског и социјалног савјета Уједињених нација о подршци покушајима националне реформе
малољетничког правосуђа посебно кроз техничку помоћ и
побољшану системску сарадњу, број 2007/23 из 2007. године,
- Препорука број П-(87)-20 о друштвеном реаговању на
делинквенцију малољетника (1987),
- Препорука П-(88)-6 о друштвеном реаговању на делинквентно понашање младих који потичу из мигрантских
породица (1989),
- Европска правила за санкције и мјере заједнице ЦЕП-(92)-16,
- Препорука број (2003)-20 о новим начинима третирања малољетничког преступништва и о улози малољетничког правосуђа (2003),
- Резолуција XVII конгреса Међународног удружења за
кривично право, Пекинг, 2004. године,
- Протокол Генералне скупштине Уједињених нација за
укључивање дјеце у оружане сукобе из 2008. године,
- Протокол Генералне скупштине Уједињених нација о
трговини дјецом, дјечијој проституцији и дјечијој порнографији из 2008. године и
- други међународноправни документи,
2) Психологија малољетника.
Члан 3.
У оквиру тематских циклуса посебно се кроз предавања обрађује положај малољетника као учиниоца кривичног дјела, a посебно положај дјеце и малољетника као лица оштећених кривичним дјелом.
Члан 4.
(1) Полазници специјализације по завршетку сваког тематског циклуса добијају потврде о учешћу, које су услов
за стицање сертификата о завршетку едукације.
(2) Сертификацију полазника специјализације врше организације и установе које прибаве одобрење Министарства правде.
(3) Министарство правде води посебну евиденцију полазника специјализације који имају сертификат.
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Члан 5.
Осим упознавања полазника специјализације са садржајем Закона, његовим новинама и стандардима, Програм
едукације има посебно за циљ:
а) подизање свијести у широј и стручној јавности ради
промоције и заштите права дјеце у сукобу са законом, те
дубљег сагледавања коришћења тих права,
б) развој и примјену малољетничког правосуђа у циљу
што адекватнијег рада са малољетницима и подизање нивоа квалитета рада система малољетничког правосуђа и
в) развијање потенцијала система малољетничког правосуђа, социјалног сектора, те запослених у установама
система који раде са овом популацијом како би се створио
један цјеловит, модеран и заокружен систем малољетничког правосуђа.
Члан 6.
Динамика реализације Програма едукације на семинарима, као и територијална распоређеност семинара врши
се на основу броја полазника за сваки тематски циклус.
Члан 7.
Овај програм објављује се у “Службеном гласнику Републике Српске”, а примјењује се од 1. јануара 2011. године.
Број: 08.030/052-1699/10-1
16. септембра 2010. године
Бања Лука

Министар,
Џерард Селман, с.р.
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На основу члана 16. став 8. Закона о студентском стандарду (“Службени гласник Републике Српске”, број 34/08)
и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и
86/10), министар просвјете и културе д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ДОДЈЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

Члан 1.
Овим правилником прописују се општи и посебни
услови, начин, критеријуми, поступак за додјелу стипендија, исплата, као и друга питања од значаја за додјелу стипендија.
Члан 2.
Средства за стипендије обезбјеђују се у буџету Републике Српске (у даљем тексту: Републикa).
Члан 3.
(1) Стипендије се додјељују за једну академску годину.
(2) Изузетак од става 1. овог члана су студенти студија
у иностранству којима се одобрена стипендија исплаћује у
једнократном износу и апсолвенти, којима се стипендија
исплаћује до дана дипломирања, а најдуже на период из
става 1. овог члана.
(3) Исплата стипендије врши се путем текућег рачуна
на име студента.
Члан 4.
(1) Стипендије се додјељују на основу спроведеног јавног конкурса.
(2) Конкурс расписује Министарство просвјете и културе (у даљем тексту: Mинистарство) сваке године у октобру.
(3) Конкурс садржи сљедеће податке:
а) назив и адресу органа који расписује конкурс,
б) вријеме трајања конкурса,
в) о општим и посебним условима, те критеријумима
за додјелу стипендије,
г) о потребним доказима о испуњавању услова конкурса,
д) врсту и број стипендија и
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ђ) друге податке који су од значаја за подношење пријаве на конкурс.
(4) Уз конкурс се објављују:
а) обрасци пријава на конкурс,
б) образац изјаве да студент не прима стипендију из
других јавних извора стипендирања и
в) образац изјаве за апсолвенте да у року од 15 дана од
дана дипломирања обавијести Министарство о престанку
основа за исплату стипендије.
(5) Обрасци из става 4. овог члана налазе се у
прилoзима бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6. и 7. и чине саставни дио овог
правилника.
(6) Конкурс се објављује у дневним новинама, као и на
интернет страници Mинистарства.
(7) Рок за подношење пријава са документацијом је 30
данa од дана објављивања конкурса у дневним новинама.
Члан 5.
(1) Пријаве на конкурс разматра и приједлог за додјелу
стипендије утврђује Комисија за додјелу стипендија (у даљем тексту: Комисија).
(2) Комисију из става 1. овог члана именује министар
просвјете и културе (у даљем тексту: министар).
(3) Административне, техничке и стручне послове за
Комисију из става 1. овог члана обавља Одјељење за високо образовање Министарства.
(4) Комисија има три члана, од којих је један из Министарства, а два из Савјета за развој високог образовања и
осигурање квалитета (у даљем тексту: Савјет).
(5) Комисија одлучује већином гласова свих чланова.
(6) Неблаговремене пријаве се не разматрају.
(7) Комисија, у року од седам дана од дана затварања
конкурса, утврђује број пристиглих пријава на конкурс.
(8) Комисија разматра пријаве у року од 60 дана од дана затварања конкурса за додјелу стипендија и у наредних
десет дана утврђује прелиминарну ранг-листу.
(9) Комисија коначну ранг-листу објављује у року од 30
дана од дана објављивања прелиминарне ранг-листе.
(10) Представници заинтересованих студентских представничких тијела високошколских установа имају право
непосредног увида у рад Комисије из става 1. овог члана.
Члан 6.
(1) Стипендије се додјељују према одвојеним ранг-листама за сваку од сљедећих категорија студената високошколских установа:
а) успјешни студенти првог, другог и трећег циклуса
студија;
б) студенти првог циклуса студија са пребивалиштем у
изразито неразвијеним општинама Републике;
в) студенти студија у иностранству првог, другог и трећег циклуса;
г) остали студенти студија првог циклуса:
1) студенти из социјално угрожених породица, што доказују искључиво рјешењем надлежног центра за социјални рад о новчаној помоћи,
2) студенти – цивилне жртве отаџбинског рата, дјеца
погинулих бораца и дјеца ратних војних инвалида од I до
IV категорије,
3) студенти без једног или оба родитеља,
4) студенти из породице са два или више студента,
5) студенти који су били смјештени у домове за незбринуту дјецу или у хранитељске и сродничке породице до пунољетства и
6) студенти инвалиди који нису обухваћени тачком д)
овог става и
д) студенти са инвалидитетом који остварују право на
додатак за помоћ и његу другог лица (у даљем тексту: особе са инвалидитетом), с циљем изједначавања могућности
за високо образовање.

