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Temeljem članka 90. stavak 2., a u svezi s člankom
89. stavak 1. alineja 1) Zakona o osnovama
socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite
obitelji s djecom ("Službene novine Federacije
BiH" broj: 36/99, 54,04, 39/06, 14/09), a sukladno
člancima 98. i 100. Poslovnika o radu Skupštine
HBŽ ("Narodne novine HBŽ", broj: 8/03, 14/03,
1/04, 11/06 i 5/08), Skupština Hercegbosanske
županije na sjednici održanoj dana 29. siječnja
2018. godine, donosi d o n o s i
ODLUKU
o doplatku za djecu
Članak 1.
(Opće odredbe)
Ovom Odlukom uređuje se pravo na doplatak za
djecu do navršene petnaeste (15) godine života,
postupak za ostvarivanje prava, način fnanciranja
doplatka za djecu, te druga pitanja značajna za
ostvarivanje navedenog prava u Hercegbosanskoj
županiji.
Članak 2.
(Osiguravanje fnancijskih sredstava)
Sredstva za fnanciranje prava na doplatak za
djecu utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se u
Proračunu Hercegbosanske županije.
Članak 3.
(Korisnici prava na doplatak)
(1) Korisnici prava na doplatak za djecu su:
roditelj, posvojitelj, skrbnik, očuh, maćeha, osoba
kojoj je dijete rješenjem nadležnog tijela socijalne
skrbi povjereno na skrb i odgoj i koja živi u
kućanstvu s djetetom (u daljnjem tekstu: korisnik).
(2) Pravo na doplatak za djecu ostvaruje korisnik
koji ima prebivalište u Hercegbosanskoj županiji
najmanje tri godine neprekidno prije podnošenja
zahtjeva i ispunjava uvjete propisane ovom
Odlukom.
(3) Pravo na doplatak za djecu pripada korisniku
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za dijete do navršene petnaeste (15) godine života.
Članak 4.
(Izuzeće od prava na doplatak)
Doplatak za djecu ne pripada korisniku za dijete
koje:
bude smješteno u udomiteljsku obitelj, ustanovu
socijalne skrbi ili drugu ustanovu, a troškovi
smještaja se djelomično ili u cijelosti osiguravaju iz
proračunskih sredstava iz članka 2. ove Odluke;
ostvaruje pravo na dječji doplatak izvan
Hercegbosanske županije.
Članak 5.
(Nenamjensko korištenje doplatka)
(1) Ukoliko se utvrdi da se doplatak za djecu
nenamjenski koristi, nadležni centar za socijalnu
skrb može odrediti da se doplatak za djecu
isplaćuje drugom korisniku kod kojeg se dijete
nalazi na uzdržavanju.
(2) Ukoliko se utvrdi da je doplatak za djecu
isplaćen osobi koja nije imala pravo na doplatak za
djecu, ista je dužna vratiti primljeni iznos.
(3) Doplatak za djecu ne može biti predmet ovrhe.
Članak 6.
(Visina doplatka za djecu)
Iznos doplatka za djecu utvrđuje Vlada
Hercegbosanske županije posebnom odlukom na
prijedlog Ministarstva rada, zdravstva, socijalne
skrbi i prognanih.
Članak 7.
(Postupak za ostvarivanje prava)
(1) O pravima iz ove Odluke rješava u prvom
stupnju Zavod za zdravstveno osiguranje
Hercegbosanske županije, a o žalbama protiv
rješenja donesenih u prvom stupnju rješava
Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i
prognanih.
(2) Postupak za ostvarivanje prava pokreće se
predajom zahtjeva u pisanom obliku.
(3) Uz zahtjev se prilaže slijedeća dokumentacija:
a) Kućna lista,
b) Izvodi iz matične knjige rođenih za
svako dijete,
c) Uvjerenje o državljanstvu korisnika,
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d) Uvjerenje o mjestu prebivališta-boravišta
(izdano od MUP-a), kojom se dokazuje da korisnik
ima prebivalište u Hercegbosanskoj županiji
najmanje tri godine neprekidno prije podnošenja
zahtjeva,
e) Dokaz o skrbništvu - za dijete pod skrbništvom,
f) Ovjerenu Izjavu da dijete ne ostvaruje pravo na
dječji doplatak izvan prostora Hercegbosanske
županije,
g) Potvrda o pohađanju škole ili vrtića,
h) Ovjerena izjava da dijete živi na prostoru
Hercegbosanske županije,
i) Broj tekućeg računa podnositelja Zahtjeva na
koji će se uplaćivati doznačena sredstva,
(4) U postupcima rješavanja o pravima na
doplatak za djecu koje vode tijela iz stavka 1. ovog
članka na odgovarajući način primjenjuju se
odredbe Zakona o upravnom postupku.
(5) Korisnik doplatka za djecu dužan je prijaviti
svaku promjenu koja ima utjecaj na korištenje
prava i to u roku od 15 dana od dana nastale
promjene.
Članak 8.
(Prestanak prava na doplatak za djecu)
Doplatak za djecu prestaje:
- navršavanjem petnaest (15) godina života
djeteta,
- nastupanjem okolnosti koje uzrokuju prestanak
prava,
- smrću djeteta.
Članak 9.
(Zahtjev za doznačavanje novčanih sredstava)
(1) Nadležno tijelo dostavlja Ministarstvu zahtjev
za doznačavanje novčanih sredstava za isplatu
doplatka za djecu do 5-og u tekućem mjesecu za
protekli mjesec.
(2) Zahtjev treba sadržavati:
- broj osoba koje su ostvarile pravo na doplatak za
djecu,
- iznos potrebnih financijskih sredstava (ukupni i
za svakog korisnika prava pojedinačno).
(3) Doplatak za djecu isplaćuje se mjesečno, a
pravo teče od prvog dana narednog mjeseca po
podnošenju zahtjeva za ostvarivanje prava.
Članak 10.
(Nadzor nad provođenjem Odluke)
Nadzor nad radom prvostupanjskog tijela iz ove
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Odluke vrše ovlašteni službenici Ministarstva rada,
zdravstva, socijalne skrbi i prognanih.
Članak 11.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja
u
„Narodnim
novinama
Hercegbosanske županije“.
Bosna i Hercegovina
Federacije Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska Županija
SKUPŠTINA
Broj: 01-02-66.2/17
Tomislavgrad, 30. siječnja 2018. godine
Predsjednik Skupštine
Robert Bagarić v.r.
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