Posmrtna pomoc I propisi na osnovu kojih se odlucuje o
pravu I visini iznosa za isplatu

Zakon o Vojsci Jugoslavije clan 227
Члан 227
У случају смрти члана уже породице, војном осигуранику припада накнада погребних трошкова.
Накнада из става 1. овог члана припада и члановима породице војног осигураника у случају смрти војног
осигураника ако су сахранили умрлог војног осигураника.
Накнада погребних трошкова припада и свакоме ко сахрани умрлог војног осигураника.
Накнада погребних трошкова припада у висини коју пропише савезни министар за одбрану.
У случају смрти војног осигураника - професионалног војника и лица које је по овом закону остварило право на
пензију, члановима његове породице, и то: брачном другу, а осталим члановима - ако их је војни осигураник до
своје смрти издржавао, припада посмртна помоћ у једнократном износу двоструке плате, односно пензије која му је
припадала за последњи месец пре његове смрти.
Ако има више чланова породице који имају право на посмртну помоћ, износ из става 4. овог члана дели се на
једнаке делове између тих чланова породице.
Zakon o Vojsci Srbije clan 197
Član 197
Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o Vojsci Jugoslavije ("Službeni list SRJ", br. 43/94, 28/96,
44/99, 74/99, 3/02 i 37/02 i "Službeni list SCG", br. 7/05 i 44/05).
Do donošenja propisa o vojnoj obavezi, socijalnom, zdravstvenom i penzijskom i invalidskom osiguranju profesionalnih
vojnih lica ostaju na snazi sledeće odredbe Zakona o Vojsci Jugoslavije: odredbe o popuni rezervnog sastava (čl. 26. i 27),
poglavlje XV - Zdravstveno osiguranje (čl. 211. do 239), poglavlje XVI - Penzijsko i invalidsko osiguranje (čl. 240. do 260.
i od 262. do 278) i poglavlje XVII - Vojna obaveza (čl. 279. do 336) i poglavlje XIX - Kaznene odredbe (čl. 340. do 345).
УРЕДБУ
о начину остваривања права из здравственог осигурања војних осигураника и чланова њихових породица
чланови 30 и 32
Члан 32.
Корисници војних пензија и чланови њихових породица остварују права на накнаде и помоћи из члана 30. ове
уредбе и трошкове у вези са лечењем код команде гарнизона на чијем се подручју налази њихово пребивалиште.
Члан 30.
Осигурано лице – професионални војник и чланови његове породице остварују накнаду путних трошкова, накнаду
погребних трошкова и посмртну помоћ код војне јединице, односно војне установе код које је осигурано лице –
професионални војник било на служби.
Осигурано лице – професионални војник који је на раду у државном органу или организацији и чланови његове
породице остварују накнаду путних трошкова, накнаду погребних трошкова и посмртну помоћ код војне јединице,
односно војне установе која га је упутила на рад.
Осигурано лице – професионални војник који је на служби, односно на раду у иностранству и чланови његове
породице, као и осигурана лица која се упућују на лечење у иностранство, односно која се враћају са лечења из
иностранства, остварују накнаду путних трошкова, накнаду погребних трошкова и посмртну помоћ код војне
јединице, односно војне установе која их је упутила у иностранство.
Zakon o opstem upravnom postupku clan 137
Član 137
(1) Kolegijalni organ donosi rešenje većinom glasova ukupnog broja članova, ako drukčije nije propisano.
(2) Kod podeljenog broja glasova, odlučuje glas predsedavajućeg kolegijalnog organa.

OBJASNJENJE:
Na prvoj strani ovog dokumenta je izvod iz jednog Resenja Upravnog odbora Fonda SOVO
kojim je stranci priznato pravo na posmrtnu pomoc u odredjenom iznosu.
1. Na prvoj strani ovog dokumenta, slika 1, nalaze se clanovi I propisi na kojima se
zasniva odluka iz Resenja za posmrtnu pomoc. Upravni odbor Fonda SOVO se poziva
na gore navedene propise I clanove
2. Slika 2 na strani 1 je obrazlozenje odluke iz tog resenja
3. Na strani 2 je sadrzaj navedenih clanova iz propisa, na osnovu kojih je doneta odluka
I priznato pravo na posmrtnu pomoc.
4. Na strani 3 I 4 je Odluka o ostvarivanju prava clanova porodice vojnog osiguranika na
posmrtnu pomoc.
To bi bilo sve sto ima od propisa na osnovu kojih se odlucuje. Posto se prilikom
odredjivanja visine prava za isplatu koristi iznos umanjene penzije, pokusajte da sami
zakljucite da li je to ispravno ili nije.

