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или другог одговарајућег документа који представља захтјев за исплату,
3) дана истека рока за преглед предмета обавезе, ако
је уговором или законом прописан одређени рок за такав
преглед, а дужник је примио рачун или други одговарајући
документ који представља захтјев за исплату прије истека
тог рока.
(2) Рок за преглед предмета обавезе из става 1. тачка 3)
овог члана не може бити дужи од 30 дана од дана пријема
предмета обавезе, осим ако је изузетно у оправданим случајевима уговорен дужи рок пријема предмета обавезе.
Члан 6.
Повјерилац у случају закашњења са испуњењем обавеза, у смислу овог закона, има право на затезне камате које
се обрачунавају у складу са законом којим се прописује висина стопе затезне камате.
Члан 7.
Одредбе овог закона ни на који начин не умањују, ограничавају или искључују право повјериоца на накнаду штете због дужниковог кашњења, нити било које друго право
у складу са законом којим се уређује област облигационих
односа.
Члан 8.
Ништава је одредба уговора закљученог између субјеката из члана 3. став 1. овог закона ако је том одредбом:
1) искључено, ограничено или условљено право повјериоца на затезне камате у случају закашњења дужника са
испуњењем новчане обавезе,
2) уговорен рок за издавање рачуна или одговарајућег
захтјева за исплату, а који би утицао на продужење рока за
испуњење новчане обавезе дуже од 60 дана,
3) уговорен рок испуњења новчане обавезе дужи од 60
дана, осим у случају изузетака прописаних овим законом,
4) уговорен период одгоде плаћања.
Члан 9.
(1) Уколико се у пословним трансакцијама између
привредних субјеката и привредних субјеката и субјеката
јавног права уговоре ануитетне уплате, одредбе о правним
посљедицама из члана 6. овог закона примјењују се на сваки ануитет засебно.
(2) У случају из става 1. овог члана рок за измирење
сваког појединачног ануитета не може бити дужи од рока
из члана 4. овог закона.
Члан 10.
(1) Надзор над примјеном одредаба овог закона врши
Министарство финансија.
(2) Инспекцијски надзор над примјеном одредаба овог
закона које се односе на уговоре између привредних субјеката врши Пореска управа Републике Српске, а инспекцијски надзор над примјеном одредаба овог закона које се
односе на уговоре између субјеката јавног права и привредних субјеката врши Министарство финансија путем буџетске инспекције.
(3) Министар доноси правилник којим се прописују начин и поступак вршења надзора у року од 90 дана од дана
ступања на снагу овог закона.
Члан 11.
(1) Новчаном казном од 5.000 КМ до 15.000 КМ казниће
се за прекршај дужник – субјекат из члана 3. ст. 2. и 3. овог
закона који не испуни новчану обавезу у роковима одређеним овим законом.
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ одговорно лице
дужника.
(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ дужник – предузетник.
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Члан 12.
Одредбе овог закона не примјењују се на облигационе
односе који су настали прије ступања на снагу овог закона.
Члан 13.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-304/18
29. марта 2018. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

567
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ПОСЕБНОМ
РЕГИСТРУ ЛИЦА ПРАВОСНАЖНО ОСУЂЕНИХ ЗА
КРИВИЧНА ДЈЕЛА СЕКСУАЛНЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ И
ИСКОРИШТАВАЊА ДЈЕЦЕ

Проглашавам Закон о посебном Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, који је Народна скупштина
Републике Српске усвојила на Двадесет четвртој сједници,
одржаној 29. марта 2018. године, а Вијеће народа 10. априла 2018. године констатовало да усвојеним Законом о посебном Регистру лица правоснажно осуђених за кривична
дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце није
угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-1182/18
11. априла 2018. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ПОСЕБНОМ РЕГИСТРУ ЛИЦА ПРАВОСНАЖНО
ОСУЂЕНИХ ЗА КРИВИЧНА ДЈЕЛА СЕКСУАЛНЕ
ЗЛОУПОТРЕБЕ И ИСКОРИШТАВАЊА 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),
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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 (члан 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) подаци 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 његова фотографија у вријеме ступања на издржавање казне затвора и у вријеме изласка из казнено-поправне установе, као и при сваком јављању надлежној организационој
јединици Министарства унутрашњих послова из члана 11.
овог закона,
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.
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(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.
(1) 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.
(2) Надлежна организациона јединица Министарства
унутрашњих послова обавезна је фотографисати лице које
има обавезу јављања прописану у ставу 1. овог члана приликом сваког јављања.

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 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 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.

Члан 13.
С циљем 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.

4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

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 евиденције, лице овлашћено 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
с циљем 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: 02/1-021-303/18
29. марта 2018. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О
РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ

Проглашавам Закон о измјени Закона о републичкој
управи, који је Народна скупштина Републике Српске
усвојила на Двадесет четвртој сједници, одржаној 29. марта 2018. године, а Вијеће народа 10. априла 2018. године
констатовало да усвојеним Законом о измјени Закона о републичкој управи није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-1178/18
11. априла 2018. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.
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ЗАКОН
О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ

Члан 1.
У Закону о републичкој управи (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12,
121/12, 15/16 и 57/16) у члану 52. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Републички центар за истраживање рата, ратних
злочина и тражење несталих лица обавља стручне и друге послове који се односе на: истраживање, прикупљање,
документовање, обраду, класификацију, презентовање
и архивирање документационе и друге грађе о Одбрамбено-отаџбинском рату, другим ратовима из периода 20.
вијека на простору бивше Југославије, геноциду у Независној држави Хрватској, ратним злочинима, злочинима
почињеним против човјечности и вриједности заштићених међународним правом, као и другим догађајима
на простору Босне и Херцеговине и бивше Југославије,
њиховим узроцима, посљедицама, те појавама и механизмима који доводе до њих или их сузбијају и спречавају,
истраживање кључних догађаја и злочина из историјског,
војног, правног, социолошког, политичког, економског и
психолошког аспекта, као и других аспеката од значаја
за објективно сагледавање ових догађаја, утврђивање,
предлагање и координисање базних аспеката политика
памћења, меморијализације, културе сјећања и памћења,
те стручно оспособљавање заинтересованих и циљаних
група и јавности, анализу почињених злочина, утврђивање истине за поједине догађаје и личности из прошлости
и других релeвантних догађаја, њихову обраду, верификацију и вредновање, формирање и развој база података
и службених евиденција о догађајима и њиховим посљедицама и о кривичним предметима ратних злочина, издавање увјерења, односно других исправа (потврда и др.) о
чињеницама о којима води службену евиденцију, припрему статистичких и других података о резултатима истраживања, сарадњу са другим сличним институцијама и органима, органима правосуђа и организацијама и владиним
и невладиним и другим организацијама и појединцима у
земљи и иностранству, презентовање и публиковање резултата истраживања и других активности, координацију
активности сарадње органа Републике са Механизмом за
међународне кривичне судове у Хагу, у складу са чланом
2. тачка 8. Устава БиХ и Статутом Механизма за међународне кривичне судове у Хагу, предлагање Влади аката у
вези са истраживањем злочина и сарадњом са Механизмом за међународне кривичне судове у Хагу, пружање
помоћи тимовима одбране лица оптужених за почињене
ратне злочине, евидентирање, вођење и ажурирање базе
података о несталим лицима и њиховим породицама, лоцирање мјеста страдања несталих лица, масовних, појединачних и измјештених гробница на територији БиХ, Републике Хрватске и Републике Србије, достављање података
о потенцијалним гробницама надлежним тужилаштвима,
вођење евиденције о члановима породица несталих лица
који су/нису дали крв за ДНК анализу, праћење ексхумација гробница несталих лица према позиву надлежних
органа, успостављање оперативне сарадње са свим институцијама, удружењима и породицама несталих, информисање надлежног тужилаштва о евентуално нађеним
гробницама несталих лица која нису евидентирана у бази
података, сарадњу са свим породицама и удружењима несталих лица у Републици Српској и ван Републике Српске, организовање и позивање породица несталих лица
на идентификацији, организовању почасних испраћаја и
предаја породицама идентификованих тијела, израду фото-документације мјеста на којем се налази гробница несталих лица и учешће у форензичкој обради пронађених
тијела, проналажење свједока и рад са њима, коришћење
и одржавање објеката намијењених за обдукцију, смјештај
и чување идентификованих и неидентификованих тијела
несталих лица, као и вођење евиденције о несталим лицима и друге послове у складу са законом и другим прописима.”.

