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***

I.

Temeljem članka 98. i 100. Poslovnika Skupštine
Hercegbosanske županije ( « Narodne novine
HBŽ « broj: 8/03, 14/03, 1/04 , 6/05,11/06 i 5/08
), Skupština Hercegbosanske županije na sjednici
održanoj dana, 21. srpnja 2015. godine donosi

U Odluci o pravu na naknadu umjesto plaće ženimajci, za vrijeme odsutnosti s posla radi trudnoće,
porođaja i njege djeteta („Narodne novine HBŽ”,
broj: 1/13 (u daljnjem tekstu: Odluka), u točki III.
stavak 1. mijenja se i glasi:

ODLUKU
o usvajanju Izvješća o radu Županijskog javnog
pravobraniteljstva za razdoblje od 01. siječnja
2014. god. do 31. prosinca 2014. god.

„Naknada umjesto plaće utvrđuje se u 100% iznosu
od ostvarene osnovne plaće, ostvarene za redovan
rad i uvećane za minuli rad (bez prekovremenog
rada i ostalih dodataka na plaću) koju je ženamajka ostvarila u mjesecu koji prethodio odlasku na
porodiljni dopust.”

Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu Županijskog javnog
pravobraniteljstva za razdoblje od 01. siječnja 2014
god. do 31. prosinca 2014. god.
Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom usvajanja i objavit
će se u „Narodnim novinama Hercegbosanske
županije”.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
SKUPŠTINA
Broj: 01-02-28.2/15
Tomislavgrad, 22. srpnja 2015. godine
Predsjedatelj Skupštine                                          
Robert Bagarić v.r.
***
Temeljem članka 90. stavak 2. u svezi s člankom
98. stavak 1. alineja 2) 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 i 14/09) , a sukladno članku 98. i
100. Poslovnika Skupštine Hercegbosanske županije
(„Narodne novine HBŽ”, broj: 8/03, 14/03, 1/04,
11/06 5/08,) Skupština Hercegbosanske županije na
sjednici održanoj dana 24. kolovoza 2015. godine,
donijela je
ODLUKU
o izmjenama Odluke o pravu na naknadu umjesto plaće ženi-majci, za vrijeme odsutnosti s
posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta

II.
Točka VI. (Postupak za ostvarenje prava) mijenja
se i glasi:
„O pravima iz ove odluke rješava u prvom
stupnju Zavod za zdravstveno osiguranje HBŽ,
prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, a o
žalbama protiv rješenja donesenih u prvom stupnju
rješava Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi
i prognanih.”
Postupak za ostvarivanje prava pokreće se
predajom zahtjeva u pismenom obliku.
Uz zahtjev se prilaže slijedeća dokumentacija:
a. Uvjerenje o državljanstvu,
b. Izvod iz matične knjige rođenih za dijete,
c. Prijava mjesta prebivališta-boravišta (izdana
od MUP-a),
d. Potvrda od poslodavca da je prije odlaska
na porodiljni dopust ostvarila radni staž u
neprekidnom trajanju od najmanje jedan (1)
mjesec,
e. Liječničke doznake pojedinačno za svaki
mjesec počevši od prvog dana korištenja
porodiljnog dopusta, pa sve dok porodiljni
dopust traje,
f. Platna lista.
Za ostvarivanje prava osoba iz točke II. stavka
2. Odluke (slučaj kada otac odnosno usvojitelj
koristi pravo na naknadu umjesto plaće) potrebno je
dostaviti i sljedeću dokumentaciju:
a. izvod iz matične knjige umrlih za majku, ili
b. dokaz da je majka napustila dijete ili je iz
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opravdanih razloga spriječena koristiti to
pravo (odgovarajuća odluka suda, odnosno
tijelo skrbništva),
c. dokaz o posvojenju djeteta.
Za ostvarivanje prava na naknadu umjesto plaće
stranka je dužna podnijeti zahtjev u roku 90 dana od
dana rođenja djeteta.
Ukoliko se zahtjev podnese po isteku 90 dana
od dana rođenja djeteta, pravo se ostvaruje u
razmjernom broju mjeseci od podnošenja zahtjeva
pa sve dok koristi porodiljni dopust.”
U slučaju da je pravo na naknadu stečeno tijekom
mjeseca, isplaćuje se razmjerni dio naknade tako što
se mjesečna naknada dijeli sa 30 dana i množi sa
brojem dana za koje pripada pravo na naknadu.„
III.
Točka VIII. (Nadzor nad provođenjem Odluke)
mijenja se i glasi:
„Nadzor nad radom prvostupanjskog tijela iz ove
Odluke vrše ovlašteni službenici Ministarstva rada,
zdravstva, socijalne skrbi i prognanih.”
IV.
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave
u “Narodnim novinama Hercegbosanske županije”.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
SKUPŠTINA
Broj: 01-02-32.3/15
Tomislavgrad, 27. kolovoza 2015. godine
Predsjedatelj Skupštine                                          
Robert Bagarić v.r.
***
Temeljem članka 90. stavak 2., a u svezi s člankom
89. stavak 1. alineja 3) 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 Skupštine Hercegbosanske
županije (“Narodne novine HBŽ”, broj: 8/03, 14/03,
1/04, 11/06 i 5/08), Skupština Hercegbosanske

županije na sjednici održanoj dana 24. kolovoza
2015. godine, donijela je
ODLUKU
o pravu na novčanu naknadu neuposlenim
majkama
Članak 1.
(Opće odredbe)
Ovom Odlukom bliže se uređuje: pravo na
novčanu naknadu i pravo na jednokratnu naknadu
za opremu novorođenčeta neuposlenoj majci,
trajanje prava i visina naknada, financijska sredstva,
postupak za ostvarivanje prava na naknade, zahtjev
za doznačavanje sredstava za isplatu naknada i
nadzor nad provođenjem Odluke.
Članak. 2
(Značenje pojmova)
Značenja pojedinih pojmova u smislu ove Odluke
su:
-- „Neuposlena majka” je žena koja je rodila
dijete, a nije u radnom odnosu ili je u radnom
odnosu manje od mjesec dana od dana početka
korištenja porodiljnog dopusta,
-- „Korisnik prava” je neuposlena majka, otac
djeteta, skrbnik djeteta,
-- „Jednokratna naknada” je novčana naknada
koja se korisniku prava jednokratno isplaćuje
za opremu novorođenčeta.
Članak 3.
(Korisnici prava na naknade)
(1)Pravo na novčanu naknadu i jednokratnu
naknadu ostvaruje neuposlena majka s prebivalištem
na području Hercegbosanske županije (u daljnjem
tekstu: Županija), ako ispunjava sljedeće uvjete:
1. da ima državljanstvo B i H,
2. da ima neprekidno prebivalište na području
Hercegbosanske županije u trajanju od
najmanje 3 godine prije podnošenja zahtjeva
za priznanje prava,
3. da je neuposlena osoba ili je u radnom odnosu
manje od mjesec dana od dana početka
korištenja porodiljnog dopusta.
(2) Neuposlena majka koja ne ispunjava uvjete iz
stavka 1. točke 1. i 2. ovog članka, pravo na naknade
iz ove Odluke može ostvariti ako te uvjete ispunjava

