На основу тачке 2. Амандмана XL на Устав Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 28/94), доносим

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И
ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДЈЕЧИЈОЈ ЗАШТИТИ
Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о дјечијој заштити, који је
Народна скупштина Републике Српске усвојила на Седамнаестој сједници, одржаној 30.
јануара 2008. године - а Вијеће народа 13. фебруара 2008. године потврдило да
усвојеним Законом о измјенама и допунама Закона о дјечијој заштити није угрожен
витални национални интерес конститутивних народа у Републици Српској.
Број: 01-020-182/08
14. фебруара 2008. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Др Рајко Кузмановић, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ДЈЕЧИЈОЈ ЗАШТИТИ
Члан 1.
У Закону о дјечијој заштити - Пречишћени текст (“Службени гласник Републике
Српске”, број 4/02) члан 13. став 3. мијења се и гласи:
“Јавни фонд за дјечију заштиту (у даљем тексту: Фонд дјечије заштите), на писмени
захтјев послодавца, путем првостепеног органа, признаје право послодавцу на средства
за исплату накнаде нето плате мајци, која се исплаћује на терет Фонда дјечије заштите.”.
Послије става 3. додају се ст. 4, 5. и 6., који гласе:
“Накнаду нето плате за првих 30 дана коришћења породиљског одсуства мајци
обезбјеђује и исплаћује послодавац из властитих средстава, а за наредних 11 мјесеци за
прво и друго дијете, односно 17 мјесеци за близанце, треће и свако наредно дијете
накнаду исплаћује послодавац, а средства обезбјеђује Фонд за дјечију заштиту.
Накнада нето плате за породиљско одсуство, на терет Фонда дјечије заштите, не
обезбјеђује се за мајку која, на сопствени захтјев, у складу са Законом о раду, отпочне са
радом послије протека 60 дана од дана порођаја, а прије истека породиљског одсуства.
О отпочињању са радом мајке прије истека породиљског одсуства, а на сопствени
захтјев, послодавац је дужан донијети рјешење о престанку коришћења породиљског
одсуства мајке и доставити га првостепеном органу ради престанка права коришћења
средстава која се обезбјеђују на терет Фонда дјечије заштите.”.

Члан 2.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику
Републике Српске”.
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