
На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст
(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), а у складу с чланом 51 
Оквирног закона о предшколском васпитању и образовању у БиХ („Службени
гласник БиХ“ број 88/07), Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 27. редовној
сједници одржаној 16. јуна 2010. године, усваја

З А К О Н
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА

О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ
У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1

             У Закону о предшколском васпитању и образовању у Брчко дистрикту
Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, бројеви 13/07,
19/07 и 39/08) у члану 24 иза става 1 додају се нови ставови 2, 3, 4, 5 и 6 који
гласе:

„(2) Дијете из става 1 овог члана је дијете чији је статус одређен у складу с
Правилником о сметњама у развоју који доноси шеф Одјељења за здравство и
остале услуге (у даљем тексту: Одјељење за здравство) као и надарено дијете.
  (3)  Надарено дијете је дијете које има одређене способности за разне врсте
умјетности или спорта.
  (4) За свако дијете из става 2 овог члана предшколска установа је дужна да
покрене процедуру израде индивидуалног образовног плана приликом уписа у
предшколску установу.
  (5)  Рок за израду првог индивидуалног образовног плана је најкасније три
мјесеца од покретања процедуре из става 4 овог члана. 
  (6) Индивидуални образовни план се израђује у складу с правилником који
доноси шеф Одјељења након прибављеног мишљења Одјељења за здравство.“

Члан  2

Члан 25 мијења се и гласи:

„Члан 25
(Вријеме обавезног укључивања дјеце у предшколско образовање)

„(1) У години пред полазак у основну школу, предшколско васпитање и
образовање обавезно је за сву дјецу предшколског узраста.
(2)  Предшколско васпитање и образовање је планирана активност која траје
најмање 150 часова, а може се организовати једном или неколико пута у
седмици у најдужем дневном трајању од три часа, у складу с потребама и
интересима породице и дјетета.
(3)  Предшколско васпитање и образовање из става 2 овог члана реализује се у
школи и предшколској установи.
(4)  Предшколско васпитање и образовање из става 2 овог члана финансира
Одјељење. 
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(5)  Предшколска установа је обавезна сваком дјетету које је похађало
предшколско васпитање и образовање да изда потврду.“

Члан  3

Иза члана 31 додаје се члан 31а који гласи:

„Члан 31а
(Дужност суфинансирања)

        „Одјељење за здравство дужно је да суфинансира:
a) превентивне програме и програме заштите и унапређивања здравља

дјеце;
b) потрошни материјал за јаслице;
c) професионално усавршавање здравствених радника и специјалних

педагога;
d) преглед дјеце пред упис у предшколску установу.“

Члан 4

Иза члана 33 додаје се члан 33а који гласи:

„Члан 33а

(Замјена одсутног васпитача и стручног сарадника)

(1) Због потребног континуитета васпитно-образовног процеса, у случају
привремене спријечености за рад, плаћеног и неплаћеног одсуства, 
васпитач и стручни сарадник замјењује другог васпитача и стручног
сарадника.

(2) Основна плата запосленог који ради на замјени запосленога из става 1
овог члана увећава се у складу с бројем часова.

(3) Цијена часа из става 2 овог члана одређује се подзаконским актом који
доноси Влада Дистрикта, на предлог шефа Одјељења.

(4) Замјена одсутног васпитача и стручног сарадника из става 1 овог члана, 
може трајати најдуже до три мјесеца.“

Члан  5

Члан 39 мијења се и гласи:
„Члан 39

(Општи и посебни услови)

„За директора предшколске установе може бити именовано лице које поред
општих услова испуњава и сљедеће посебне услове:

a) висока стручна спрема у области предшколског васпитања, педагогије, 
специјалне педагогије, психологије или педагогије-психологије;

b) најмање пет година радног искуства у струци након стицања високе
стручне спреме;

c) изражене организационе способности.
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Члан 6

(1) Иза главе V додаје се нова глава Vа која гласи:

„ГЛАВА Vа – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 51а
(Новчана казна од 2.000 КМ до 10.000 КМ)

„(1) Новчаном казном од 2.000 КМ до 10.000 КМ биће кажњена за прекршај
предшколска установа ако:

a) започне са радом прије доношења Рјешења о одобрењу за обављање
дјелатности предшколског васпитања и образовања (члан 11);

b) настави да обавља дјелатност  супротно члану 17 тачки c) овог закона.
(2) За прекршај из става 1 овог члана биће кажњено и одговорно лице у
предшколској установи новчаном казном од 500 КМ до 3.000 КМ.
(3) За прекршај из става 1 овог члана уз новчану казну може се изрећи и
заштитна мјера забране обављања дјелатности предшколској установи.
(4) За прекршај из става 1 овог члана уз новчану казну из става 2 овог члана
може се изрећи и заштитна мјера забране обављања дужности одговорном
лицу у предшколској установи.

„Члан 51b
(Новчана казна од 1.000 КМ до 5.000 КМ)

„(1) Новчаном казном од 1.000 КМ до 5.000 КМ биће кажњена за прекршај
предшколска установа ако:

a) не достави у року годишњи програм рада (члан 15 став 4);
b) не достави у року извјештај о раду (члан 16);
c) запосли лице неодговарајуће стручне спреме за реализацију програма у

предшколским  установама (члан 27 став 1);
d) запосли лице супротно члану 27а овог закона:
e) не обезбиједи здравствени преглед запослених (члан 31 став 1);
f) запосли лице супротно члану 31 ставовима 2 и 3 овог закона.

(2) За прекршај из става 1 овог члана биће кажњено и одговорно лице у
предшколској установи новчаном казном од 500 КМ до 2.000 КМ.

„Члан 51c
(Новчана казна од 1.000 КМ до 3.000 КМ)

„(1) Новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ биће кажњена за прекршај
предшколска установа ако упише дијете без увјерења о здравственој
способности.
(2) За прекршај из става 1 овог члана биће кажњено и одговорно лице у
предшколској установи новчаном казном од 300 КМ до 1.500 КМ.

„Члан 51d
(Новчана казна од 500 до 1.500,00 КМ)

„Новчаном казном од 500,00 до 1.500,00 КМ биће кажњен за прекршај родитељ
односно, старатељ који  свом дјетету, које није похађало предшколску установу, 
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не обезбиједи редовно похађање припреме за школу у години пред полазак у
школу.“

Члан 7
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном
гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

Број: 01-02-249/10     
Брчко, 16. јуна 2010.                   
                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК
                                                                      СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
                                                                           Мирсад Ђапо, дипл. правник, c.p.




