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Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i 

Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 49/06 i 5/09), člana 30. 

Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH (“Službene 

novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 23/00, 50/00, 97/13, 18/16 i 89/16) člana 35. 

Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene 

novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 45/10 i 111/12) i člana 24. Statuta Općine 

Kakanj (“Službene novine Općine Kakanj, broj: 4/08), Općinsko vijeće na __. sjednici održanoj 

dana __.__.2017. godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

o naknadi za prijevoz na posao i sa posla  

u organu državne službe Općine Kakanj 

 

Ĉlan 1. 

(Predmet) 

Ovom odlukom utvrđuje se visina, način i postupak ostvarivanja prava na naknadu 

troškova prijevoza na posao i sa posla državnog službenika i namještenika u organu državne 

službe Općine Kakanj. 

Ĉlan 2. 

(Pravo na naknadu) 

Pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i sa posla ostvaruje se: 

a) refundacijom stvarnih troškova prijevoza na posao i sa posla u visini mjesečne 

karte prijevoznika, 

b) isplatom naknade troškova prijevoza na posao i sa posla u drugim slučajevima u 

skladu sa odredbama ove odluke. 

 

Ĉlan 3. 

(Naĉin utvrĊivanja i visina naknade) 

(1) Državnom službeniku i namješteniku čije je mjesto stanovanja od mjesta rada 

udaljeno najmanje 2 kilometara, a za koje nije organiziran službeni prijevoz, pripada 

pravo na naknadu troškova u visini mjesečne karte gradskog, prigradskog i 

međugradskog saobraćaja. U međugradski saobraćaj spadaju mjesta koja su udaljena 

od mjesta rada do 70 kilometara. 

(2) Visina naknada utvrdit će se na temelju cjenovnika registriranih prijevoznika na 

konkretnim linijskim relacijama kojima putuju državni službenici i namještenici, na 

način da se uzima najbliža stanica mjestu stanovanja. 

(3) Općina Kakanj službenim putem osigurava podatke o cjenovniku prijevoza i 

podatke o voznom redu, upitom kod registriranih prijevoznika. 

(4) Ako postoji razlika u cijeni registriranih prijevoznika na istoj relaciji, isplaćivat će 

se naknada troškova prijevoza na posao i sa posla koju obračunava prijevoznik sa 

najnižom cijenom prijevoza. 



(5) Ukoliko postoji osnov za obračun naknade, a registrirani prijevoznik na određenoj 

relaciji ne izdaje mjesečne karte, ili nije organizovan vozni red, državnom službeniku i    

namješteniku će se isplaćivati naknada prema najbližoj linijskoj relaciji mjesto  

stanovanja-mjesto rada. 

(6) Obračun naknade iz tačke (5) ovog člana vrši se na način da se obračuna najkraća  

udaljenost koju državni službenik i namještenik mora prijeći, a koja se može utvrditi  

(izmjeriti) na geografskoj karti namijenjenoj vozačima i ona je mjerodavna prilikom  

određivanja stvarne udaljenosti od mjesta stanovanja do mjesta rada. 

 

Ĉlan 4.  

(Postupak ostvarivanja prava na naknadu) 

(1) Pravo na naknadu troškova prijevoza iz člana 2. odluke, ostvaruje se na osnovu pisanog 

zahtjeva državnog službenika i namještenika. U zahtjevu je potrebno navesti adresu 

stvarnog mjesta stanovanja, te priložiti sljedeće dokaze: uvjerenje o prebivalištu i izjavu 

ovjerenu kod nadležnog organa da državni službenik i namještenik svakodnevno putuje 

na posao i sa posla. 

(2) Naknada se odobrava rješenjem kojeg donosi općinski načelnik. 

 

Ĉlan 5. 

(Istinitost podataka) 

(1) Dostavljanje lažnih podataka, kao i ne prijavljivanje promjene podataka Službi za opću 

upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice, koji mogu 

uticati na ostvarivanje navedenog prava, smatra se materijalnom štetom i podliježe 

odgovornosti u skladu sa zakonom. 

(2) Općinski načelnik može imenovati posebnu komisiju sa zadatkom provjere zloupotrebe 

korištenja predmetne naknade. 

Ĉlan 6. 

(Obraĉun i isplata naknade) 

 Obračun i isplata naknade za prijevoz na posao i sa posla vrši se mjesečno u tekućem 

mjesecu za prethodni mjesec, na temelju evidencije o prisustvu na poslu. 

 

Ĉlan 7. 

Odredbe ove odluke primjenjuju se i na izabrane dužnosnike, nosioce izvršne vlasti, 

savjetnike i općinskog pravobranioca u organu državne službe Općine Kakanj, ako posebnim 

propisom nije drugačije određeno. 

Ĉlan 8. 

(Službe odgovorne za provoĊenje Odluke) 

 Za provođenje odluke zadužuju se Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, 

lokalnu samoupravu i mjesne zajednice i Služba za finansije, svaka u okviru svoje nadležnosti. 

 

Ĉlan 9. 

(Stupanje na snagu) 

 Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama 

Općine Kakanj“. 

 

         PREDSJEDAVAJUĆI  

         OPĆINSKOG VIJEĆA 

 _________________ 

                                                                                 Slaven Katiĉić    
 


