
 
PUTNI TROŠAK 
 

Osigurana osoba radi ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznoga zdravstvenog 
osiguranja ima pravo na naknadu za troškove prijevoza javnim prijevoznim sredstvima pod 
uvjetom da je radi korištenja zdravstvene zaštite upućena izvan mjesta prebivališta, odnosno 
boravišta te da ne ispunjava uvjete za korištenje sanitetskog prijevoza. 

Pravo na sanitetski prijevoz može koristiti osigurana osoba koja je: 
- nepokretna,  
- teško pokretna i  
- kojoj zbog prirode bolesti nije preporučeno samostalno kretanje.  
 
Izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite izdaje putni nalog osiguranoj osobi ako je 
zbog korištenja zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja upućena iz mjesta 
svoga prebivališta, odnosno boravišta (u daljnjem tekstu: mjesto polaska) u ugovornu 
zdravstvenu ustanovu, odnosno kod ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse ili 
ugovornom isporučitelju ortopedskih i drugih pomagala u drugo mjesto (u daljnjem tekstu: 
mjesto upućivanja) pod sljedećim uvjetima: 
 1. da je udaljenost od mjesta polaska do mjesta upućivanja 50 i više kilometara, 
 2. da u bližoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno ordinaciji ugovornog 
doktora privatne prakse nema ugovorene djelatnosti za traženu vrstu zdravstvene zaštite, 
odnosno da bliži ugovorni isporučitelj ortopedskih i drugih pomagala nema ugovorenu 
isporuku tražene vrste pomagala, 
 3. da u bližoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno ordinaciji ugovornog 
doktora privatne prakse, unatoč ugovorenoj zdravstvenoj djelatnosti, osigurana osoba ne 
može ostvariti traženu zdravstvenu zaštitu u primjerenom roku s obzirom na svoje 
zdravstveno stanje, 
 4. da ne ispunjava uvjete za korištenje sanitetskog prijevoza.  
 
Udaljenost se računa od mjesta polaska do mjesta u koje je osigurana osoba upućena 
(od oznake mjesta do oznake mjesta). Primjerice, ukoliko je mjesto polaska Karlovac, a 
osigurana osoba je radi korištenja zdravstvene zaštite upućena u grad Zagreb računaju se 
kilometri do ulaska u grad Zagreb, a ne do zdravstvene ustanove u koju je osigurana osoba 
upućena. 
 
Ukoliko osigurana osoba ima prebivalište odnosno boravište u mjestu koje pripada općini  
tada se udaljenost računa od oznake tog mjesta, a ne od utvrđenih granica općine kojoj to 
mjesto pripada.  
 
 

 

 


