
BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
     ZENIĈKO- DOBOJSKI KANTON 
               OPĆINA KAKANJ                        PRIJEDLOG 
               -Općinsko vijeće-  
 
Broj:01/1- ______/19 
Kakanj, ________ 2019. godine 
 
 

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji 
Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“,  broj: 49/06 i 51/09) i člana 24. 
Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj 4/08), te shodno 
Zakonu o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica („Sl.novine 
FBIH“, broj: 54/19), Općinsko vijeće na  sjednici, održanoj _______2019, donijelo je: 
 
 
 

ODLUKU 
o ostvarivanju prava na troškove prevoza radi liječenja u drugom kantonu  

 
 

I  Opće odredbe 
Ĉlan 1. 

 (Predmet Odluke) 
 

Ovom odlukom utvrđuju se uslovi, kriteriji kao i postupak za ostvarivanje 
prava na troškove prevoza u drugom kantonu za nezaposlene demobilizirane 
branioce koji imaju prebivalište na području općine Kakanj. 

  
Ĉlan 2. 

(Korisnici prava) 
 

Pravo na troškove prevoza mogu ostvariti nezaposleni demobilizirani branioci 
koji imaju prebivalište na području općine Kakanj i koji imaju medicinsku 
dokumentaciju i uputnice o potrebi liječenja van Ze-do kantona shodno Sporazumu 
o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog 

Zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada („Službene novine FBIH“, 
broj: 41/01, 7/02 i 14/17). 

Demobiliziranim braniocem u smislu Zakona o pravima demobiliziranih 
branilaca i članova njihovih porodica („Sl.novine FBIH“, broj: 54/19) smatra se 
pripadnik Armije Republike BiH, HVO i policije nadležnog organa unutrašnjih 
poslova koji je učestvovao u pripremama za odbranu i u odbrani BiH u periodu od 
18.09.1991. godine do 22.04.1996. godine minimalno godinu dana pod uslovom da 
ne postoje okolnosti iz člana 36. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih 
porodica („Sl.novine FBIH“, broj: 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17). 
  

 
Ĉlan 3. 

(visina pomoći) 
 
Troškovi prevoza radi liječenja u drugom kantonu će se isplaćivati u visini 

povratne autobusne karte od mjesta prebivališta do mjesta zdravstvene ustanove u 
kojoj se obavlja liječenje. 
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II  Postupak dodjele pomoći 
 

Ĉlan 4. 
(Podnošenje zahtjeva) 

 
Nezaposleni demobilizirani branilac ostvaruje pravo na troškove prevoza radi 

liječenja u drugom kantonu podnošenjem zahtjeva nadležnoj općinskoj službi za 
boračko-invalidsku zaštitu.  

 
Ĉlan 5. 

(Potrebna dokumentacija) 
 

Uz zahtjev se prilaže slijedeća dokumentacija: 
a) CIPS-ova prijava prebivališta podnosioca zahtjeva 
b) Uvjerenje da je podnosilac zahtjeva bio pripadnik OS izdato od nadležne 

Grupe za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze /uvjerenje VFMB-3a) 
c) Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje da se podnosilac zahtjeva nalazi na 

evidenciji nezaposlenih lica 
d) Medicinska dokumentacija sa uputnicom da se liječenje mora obaviti van 

Ze-do kantona koja mora sadržavati naziv zdravstvene ustanove i mjesto 
zdravstvene ustanove sa prilaganjem Odluke Zavoda zdravstvenog 
osiguranja Ze-do kantona o odobravanju liječenja van Ze-do kantona 

 
Po službenoj dužnosti će se pribavljati informacija o cijeni povratne karte za 

mjesto koje je određeno kao mjesto liječenja. 
 

                                              Ĉlan 6. 
 

Na osnovu podnesenog zahtjeva nadležna Služba donosi odgovarajuće 
rješenje shodno utvrđenom činjeničnom stanju.  
 

Protiv donesenog rješenja nezadovoljna stranka će moći podnijeti žalbu 
Drugostepenoj komisiji za žalbe općine Kakanj. 

 
Ĉlan 7. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u 

„Službenim novinama Općine Kakanj“. 
 
                                                                            PREDSJEDAVAJUĆI  

         OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                      ______________  
                                                                                       Katičić Slaven                        
 
 
 
 
 
Obrađivač: 
Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, 
raseljena lica, izbjeglice i povratnike 
 
PREDLAGAĈ 
Općinski načelnik 
 


