
  BOSNA I HERCEGOVINA  БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH  СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516          Младена Маглова 2, 76100 Брчко дистрикт БиХ, тел. и факс: 049/215-516   На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине – пречишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на 12. редовној сједници одржаној 15. јула 2021. године, усваја   ЗАКОН  О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДЈЕЧЈОЈ ЗАШТИТИ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ   Члан 1  У Закону о дјечјој заштити Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 18/20 – пречишћен текст и бројеви 29/20 и 41/20), члан 15 мијења се и гласи:  „Члан 15 (1) Право на дјечји додатак обавезно припада дјетету до навршене седме (7) године живота уколико испуњава услове предвиђене овим законом.  (2) Дјеца старија од седам (7) година живота остварују право на дјечји додатак ако се налазе на редовном образовању у основним, средњим и вишим школама, академијама или факултету, а најдуже до навршене двадесет шесте (26) године живота. (3) Дјечји додатак исплаћује се и за вријеме школског распуста.  (4) Рок за достављање школских потврда је сљедећи:        а) за дјецу која су навршила седам (7) година, родитељи су обавезни да доставе потврду о упису у основну школу, као и за сваку наредну  школску годину у периоду од 1. септембра до 30. септембра;       b) за дјецу средњошколског узраста, родитељи су обавезни да доставе потврде о редовном школовању, и то у периоду од 1. септембра до 30. септембра за сваку школску годину;      c) за дјецу која први пута уписују прву годину на вишим школама, академијама или факултету родитељи су обавезни да доставе потврду о редовном школовању у периоду од 1. септембра до 30. септембра;     d) за дјецу студенте до навршене двадесет шесте (26) године живота, родитељи су обавезни да доставе потврду о редовном школовању,  у периоду од 1. октобра до 31. октобра за сваку годину.“  Члан 2  Иза члана 15 додаје се нови члан 15а  који гласи:  „Члан 15а Дјеца остварују право на дјечји додатак ако су неспособна за самосталан живот и рад, а неспособност је наступила током редовног образовања за цијело вријеме трајања неспособности, а најдуже до навршених двадесет и шест (26) година живота.“   



  Члан 3  Иза члана 15а додаје се нови члан 15b који гласи:  „Члан 15b (1) Дјетету које се налази на редовном основном образовању обуставља се исплата  дјечјег додатка у случају теже повреде дисциплине и обавеза ученика које се односе на неоправдано изостајање  са наставе и других облика васпитно-образовног рада, више од тридесет шест (36) наставних часова у току школске године. (2) За период у којем је обустављена исплата дјечјег додатка због околности из става 1 овог члана, неће се вршити ретроактивно исплата додатка.“   Члан 4  Иза члана 39 додаје се нови члан 39а који гласи:  „Члан 39а Одјељење за здравство и остале услуге, Пододјељење за социјалну заштиту дужно је у року од шест (6) мјесеци од дана ступања на снагу овог закона да изврши ревизију предмета корисника права на дјечји додатак.“    Члан  5  Овај закон ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у Службеном гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.    Број: 01-02-3144/21 Брчко, 15. јула2021. године                ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                          СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ                                                                                                            Мр сц. Синиша Милић 


