Broj: U-V-12-19-6 /12
Grude, 7.12.2012.godine
Na temelju članka 48., 49., 50. i 51. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 30/97, 07/02 , 70/08 i 48/11), članka 19. Statuta
Zavoda zdravstvenog osiguranja Zapadnohercegovačke županije, Upravno vijeće Zavoda
na 19. sjednici, održanoj dana 7.12.2012. godine, do n o s i

ODLUKU
o visini, uvjetima i načinu korištenja naknade za putne troškove

I
Ovom Odlukom se utvrđuje visina, uvjeti i način korištenja naknade za putne troškove, koji
se isplaćuju osiguranim osobama Zavoda zdravstvenog osiguranja Zapadnohercegovačke
županije (u daljem tekstu: Zavod), u slučajevima i pod uvjetima određenim Zakonom o
zdravstvenom osiguranju.
II
(1) Naknada za putne troškove osiguranim osobama koje su upućene na liječenje
izvan
mjesta prebivališta, pripada za najkraću udaljenost do doktora medicine,
odnosno
zdravstvene ustanove u koju je osigurana osoba upućena i to u visini
troškova prijevoza
javnim prijevoznim sredstvom.
(2) Ukoliko nema javnog prijevoza ili zdravstveno stanje osigurane osobe zahtijeva drugu
vrstu prijevoza, odobrava se odgovarajući prijevoz, odnosno naknada za njegovo korištenje,
što će biti regulirano posebnim naputkom.
(3) Osigurana osoba navedeno pravo ostvaruje na temelju putnog naloga i Cjenika usluga
javnog prijevoza.
(4) Putni nalog, čiji je oblik i sadržaj propisan općim aktom Zavoda, predstavlja valjanu
pravnu osnovu za isplatu troškova prijevoza, samo ako sadrži sve tražene podatke.
III
Pod troškovima iz točke I ove Odluke, ne podrazumijeva se prijevoz kolima hitne pomoći.
IV
Osigurane osobe imaju pravo na naknadu putnih troškova iz točke II ove odluke:

1. ako su upućena doktoru medicine ili u zdravstvene ustanove u najbliže mjesto, zato što u
mjestu u kojem rade ili u kojem imaju prebivalište odnosno boravište, nema doktora medicine
odgovarajuće specijalnosti i

2. ako ih izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite uputi ili pozove u mjesto izvan

rada ili prebivališta, odnosno boravišta.

V
Osiguranoj osobi koja je morala putovati radi ostvarivanja prava u smislu točke II ove odluke
pripada naknada putnih troškova pod uvjetom:

1. da je udaljenost od mjesta polaska do mjesta liječenja, odnosno zdravstvene ustanove
veća od 90 km i

2. da je osigurana osoba upućena na liječenje od strane Liječničkog povjerenstva Zavoda.
VI
Osiguranoj osobi kojoj je odobrena zdravstvena usluga liječenja radioterapije i ocrtavanje,
ista ostvaruje pravo na naknadu za putni trošak za svaki odlazak u zdravstvenu ustanovu,
temeljem jedne uputnice, putnog naloga, kartona s evidentiranim brojem odlazaka i
otpusnog pisma.
VII
(1) Pravo na naknadu putnih troškova, sukladno odredbama ove Odluke
ukoliko je upućen od stane Liječničkog povjerenstva Zavoda.

ima i pratitelj,

(2) Pravo na putne troškove ima i pratitelj za djecu po povratku iz zdravstvene ustanove,
kao i za osobe koje su potpuno trajno nesposobne za rad, što mora naznačiti nadležni
liječnik specijalist na prijedlogu za upućivanje na liječenje izvan županije.
(3) Pravo na naknadu pratitelja za osiguranu osobu po povratku iz zdravstvene ustanove,
ovisno od dijagnoze bolesti, utvrđuje Liječničko povjerenstvo Zavoda.
VIII
Za provođenje ove Odluke zadužuje se Služba za razvoj i analizu i Služba za odnose s
osiguranicima.
IX
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivati će se od 1.travnja 2013.
godine.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
_______________________
Zdravko Bešlić

