
 

Na temelju članka 61. Zakona o dopunskim pravima branitelja („Službene novine Kantona Središnja Bosna“, 

broj 7/16 – pročišćeni tekst), Vlada Kantona Središnja Bosna na 50. sjednici, održanoj 9. ožujka 2017. godine, 

donosi 

 

 

O D L U K U 

O DAVANJU SUGLASNOSTI1 

 

 

I. 

Vlada Kantona Središnja Bosna daje suglasnost, Kantonalnoj upravi za branitelje, na Pravilnik o ostvarivanju 

prava u smrtnom slučaju, broj 01-14-26/17 od 16. veljače 2017. godine. 

 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će dostavljena Kantonalnoj upravi za branitelje. 

 

 

Broj: 01-02-142/17 PREDSJEDNIK VLADE KANTONA 

10. ožujka 2017. 

Travnik    Tahir Lendo, v. r. 

** 

 

 

Na temelju članka 61., a u vezi s člancima 9. i 43. Zakona o dopunskim pravima branitelja („Službene novine 

Kantona Središnja Bosna“, broj 7/16 – pročišćeni tekst) i Zakona o izvršavanju Proračuna Kantona Središnja 

Bosna te uz suglasnost Vlade Kantona Središnja Bosna, Kantonalna uprava za branitelje donosi 

 

 

P R A V I L N I K 

O OSTVARIVANJU PRAVA 

U SMRTNOM SLUČAJU2 

 

 

Članak 1. 

(Svrha) 

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i postupak trošenja sredstava s transfera za pomoć u smrtnom slučaju 

branitelja s prebivalištem na području Kantona Središnja Bosna i branitelja sa statusom socijalne skrbi na području 

Kantona. 

 

Članak 2. 

(Pojmovi) 

Pojmovi iz članka 3. ovoga Pravilnika uporabljuju se sukladno Zakonu o pravima branitelja i članova 

njihovih obitelji („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 33/04, 56/05 – ispravak teksta, 70/07 i 

9/10), Zakonu o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih obitelji („Službene 

novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 70/05, 61/06 i 9/10) i Zakonu o dopunskim pravima branitelja. 

 

Članak 3. 

(Uvjeti za ostvarivanje prava) 

(1) Pravo na pomoć u smrtnom slučaju imaju članovi obitelji: 

a) umrlog nezaposlenog ratnog vojnog invalida; 

b) umrlog nezaposlenog dobitnika  ratnog priznanja/odličja; 

c) umrlog nezaposlenog razvojačenog branitelja; 

(2) Pravo na pomoć u smrtnom slučaju imaju članovi obitelji osobe iz stavka 1. ovoga članka ako je smrt 

nastupila u tekućoj ili prethodnoj godini. 

(3) Pravo na pomoć u smrtnom slučaju  imaju članovi obitelji umrle osobe koji su u vrijeme njezine smrti 

živjeli u zajedničkom kućanstvu. 

                                                           
1 Objavljena u „Službenim novinama Kantona Središnja Bosna“, broj 4/17 od 5. travnja 2017., str. 1225. 
2 Isto 



(4) Članovi obitelji osoba iz točke a) stavka (1) ovoga članka mogu ostvariti pravo na pomoć u smrtnom 

slučaju ako pravo na pomoć nisu ostvarili prema odredbama članka 25. federalnoga Zakona o pravima branitelja i 

članova njihovih obitelji. 

 

Članak 4. 

(Visina pomoći) 

Osobe iz članka 3. ovoga Pravilnika imaju pravo na pomoć u iznosu jedne prosječne mjesečne netoplaće 

isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, prema podatcima Federalnoga zavoda za 

statistiku. 

 

Članak 5. 

(Potrebna dokumentacija) 

(1) Zahtjev za pomoć u smrtnom slučaju podnosi se Kantonalnoj upravi za branitelje (u daljnjem tekstu: 

Kantonalna uprava). 

(2) Uz zahtjev iz stavka (1) ovoga članka prilaže se sljedeća dokumentacija: 

a) originalnu potvrdu/uvjerenje o prebivalištu ili ovjerenu presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva 

(koja nije starija od 90 dana); 

b) presliku tekućega računa; 

c) potvrdu/uvjerenje o statusu ratnog vojnog invalida, koje je izdala mjerodavna općinska služba (original 

koji nije stariji od 90. dana); 

d) rješenje o statusu dobitnika ratnog priznanja i odličja (ovjerenu presliku); 

e) ovjerenu presliku ratnog priznanja i odličja; 

f) potvrdu, Uprave za obranu, o vremenu provedenom u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, odnosi se 

na razvojačene branitelje (original); 

g) potvrdu/uvjerenje Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna da se ratni vojni invalid, dobitnik 

ratnog priznanja ili razvojačeni branitelj do dana smrti nalazio na evidenciji nezaposlenih osoba (original); 

h) izvadak iz matične knjige umrlih (original ili ovjerenu presliku); 

i) izjavu da je s umrlim živio(-la) u zajedničkom kućanstvu u vrijeme njegove smrti (ovjerena u općini); 

j) potvrdu/uvjerenje općinske službe mjerodavne za branitelje da ratni vojni invalid nije ostvario pravo na 

temelju članka 25 Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, za ratnog vojnog invalida od I. do VII. 

skupine invalidnosti (original). 

(3) Nezaposlenost točke g) iz stavka (2) ovoga članka može se dokazivati i drugim dokaznim sredstvima. 

 

Članak 6. 

(Donošenje rješenja) 

O odobrenoj novčanoj pomoći Kantonalna uprava donosi rješenje. 

 

Članak 7. 

(Izvori sredstava) 

Financijska sredstva za ostvarivanje prava u smrtnom slučaju isplaćuju se iz Proračuna Kantona Središnja 

Bosna. 

 

Članak 8. 

(Izdvajanje financijskih sredstava) 

(1) Financijska sredstva s transfera za pomoć u smrtnom slučaju izdvajaju se odlukom Vlade Kantona 

Središnja Bosna na prijedlog Kantonalne uprave. 

(2) O odobrenim pomoćima za ostvarivanje prava u smrtnom slučaju Kantonalna uprava će jednom godišnje 

informirati Vladu Kantona Središnja Bosna. 

 

Članak 9. 

(Uplata financijskih sredstava) 

(1) Sredstva za pomoć u smrtnom slučaju uplaćuju se na tekući račun podnositelja zahtjeva. 

(2) Iznimno, sredstva za novčanu pomoć u smrtnom slučaju mogu se uplatiti na račun druge fizičke osobe 

koja posjeduje punomoć podnositelja zahtjeva. 

(3 Punomoć iz stavka (2) ovoga članka smatrat će se valjanom ako je dana u svrhu uplate i podizanja 

novčanih sredstava za pomoć u smrtnom slučaju te ako ju je ovjerilo mjerodavno općinsko tijelo uprave ili notar. 

(4) Iznimno, sredstva za pomoć u smrtnom slučaju uplaćuju se na račun udruge branitelja koja je podnijela 

zahtjev za pomoć u smrtnom slučaju. 

 

Članak 10. 



(Prestanak primjene) 

Ovim Pravilnikom zamjenjuje se Pravilnik o ostvarivanju prava u smrtnom slučaju, broj 01-14-39/16 od 22. 

ožujka 2016. („Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj 6/16). 

 

Članak 11. 

(Stupanje na snagu) 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od sljedećega dana od dana objave u 

„Službenim novinama Kantona Središnja Bosna“. 

 

 

Broj: 01-14-26/17  RAVNATELJ UPRAVE 

16. veljače 2017. 

Travnik   Esad Crnica, v. r. 

 

** 

 

 

 


