Број: 598-1-УП/16
Дана: 10.05.2016. године
Влада Републике Српске
Министарство здравља и социјалне заштите
Н/р министра, гдин Драган Богданић
Предмет: Мишљење на Закон о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити

У складу са чланом 7. Закона о Омбудсману за дјецу Републике Српске, „Службени
гласник Републике Српске” број 103/08 и 70/12,
Омбудсман за дјецу даје сљедеће
Мишљење
на Закон о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити
1. Институција Омбудсмана за дјецу, ресорном министарству упутила је Препоруку1 у
вези са остваривањем права дјеце, корисника социјалне заштите на
смјештај у установу изван Републике Српске.
С обзиром да ни измјенама и допунама закона ово питање није регулисано, Омбудсман
за дјецу, из разлога како су препоруком наведени, овим Мишљењем поново указује на
важност уређења овог питања, посебно:
Право дјетета и његов најбољи интерес не могу бити доведени у питање због
непостојања одговарајућих установа. Да би се отклониле ситуације да поједини центри
не користе ову могућност, зато што исто није регулисано законом, што доводи у
питање остваривање права дјетета, или да поједини центри користе ову могућност без
стручне оцјене о неопходности смјештаја дјеце изван Републике Српске, односно о
немогућности остваривања овог права дјетета у установама Републике Српске, што
опет доводи у питање остваривање права дјетета и његов најбољи интерес, неопходно
је законом, под истим условима омогућити остваривање и овог права дјетета.
Приједлог - Имајући у виду напријед наведено, став је Институције да у члану 84.
Закона треба додати став: „За остваривање права дјетета на смјештај у установу изван

Републике Српке, у изузетним ситуацијама, када је то у најбољем интересу дјетета,
центар за социјални рад ће прибавити сагласност министарства.”
2. Институција Омбудсмана за дјецу, ресорном министарству упутила је Препоруку2 у
вези са упућивањем малољетника у васпитни центар3 и упућивање
малољетника у васпитну установу.4
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Препорука Министарству здравља и социјалне заштите број: 917-5-УП/15 од 15.07.2015. године
Препорука Министарству здравља и социјалне заштите број 490-17-ПЖС-5/16 од 21.04.2016.
3
Закон о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку, „Службени гласник
Републике Српске” број 13/10, 61/13, члан 36.
4
Закон о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку, члан 41.
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Законом о извршењу кривичних санкција5 утврђено је да ову мјеру извршава надлежна
установа социјалног старања.
Према Закону о социјалној заштити, члан 81, установе социјалне заштите су, између
осталих, и – центар за васпитање дјеце и омладине. Чланом 119. Закона утврђено је
да се у центру за васпитање дјеце и омладине извршава мјера упућивања у васпитну
установу.
С обзиром да се ради о двије различите мјере,
Приједлог - Неопходно је у члану 119. извршити потребне корекције на начин да се
јасно одреди у којој установи се извршава која од ових мјера, те с тим у вези извршити
и корекције у члану 81.
3. Најбољи интерес дјетета, поред тога што је право дјетета, успостављен је и као
правни стандард, односно, као услов за остваривање сваког права дјетета.
С обзиром да Законом ово право дјетета није препознато,
Приједлог - У члану 66. додати став 2: „У поступку у коме се одлучује о правима

дјетета из овог закона, најбољи интерес дјетета, који се утврђује на основу анализе
свих елемената и специфичних околности везаним за дијете, мора бити приоритет.”
С поштовањем,
Омбудсман за дјецу
др Нада Граховац
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Закон о извршењу кривичних санкција, „Службени гласник Републике Српске” број 13/10, 117/11, 98/13,
члан 204.
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