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Право на накнаду зараде за време привремене спречености за рад 

  

Случајеви и услови за стицање права на накнаду зараде 

 

Члан 73. 

Право на накнаду зараде из средстава обавезног здравственог осигурања имају 
осигураници:  

1) запослени из члана 17. став 1. тач. 1)–7) овог закона; 

2) предузетници из члана 17. став 1. тачка 18) овог закона; 

3) свештеници и верски службеници из члана 17. став 1. тачка 20) овог закона. 

  

Члан 74. 

Накнада зараде за време привремене спречености за рад припада осигураницима из 
члана 73. овог закона, ако је здравствено стање осигураника, односно члана његове уже 
породице такво да је осигураник спречен за рад из разлога прописаних овим законом, без 
обзира на исплатиоца накнаде зараде, и то ако је: 

1) привремено спречен за рад услед болести или повреде ван рада; 

2) привремено спречен за рад услед професионалне болести или повреде на раду; 

3) привремено спречен за рад због болести или компликација у вези са одржавањем 
трудноће; 

4) привремено спречен за рад због прописане мере обавезне изолације као 
клицоноше или због појаве заразних болести у његовој околини; 

5) привремено спречен за рад због неге болесног члана уже породице, под условима 
утврђеним овим законом; 



6) привремено спречени за рад због добровољног давања органа и ткива, изузев 
добровољног давања крви; 

7) привремено спречен за рад јер је одређен за пратиоца болесног осигураног лица 
упућеног на лечење или лекарски преглед у друго место, односно док борави као 
пратилац у стационарној здравственој установи, у складу са општим актом Републичког 
фонда*. 

Дужину привремене спречености за рад оцењује стручно-медицински орган 
Републичког фонда*, односно матичне филијале на основу медицинско-доктринарних 
стандарда за утврђивање привремене спречености за рад. 

Медицинско-доктринарне стандарде из става 2. овог члана утврђује Републички 
фонд* на основу предлога републичких стручних комисија за одређене врсте болести. 

Забрањено је да изабрани лекар или члан стручно-медицинског органа Републичког 
фонда*, односно матичне филијале утврди да код осигураника постоји привремена 
спреченост за рад ако нису испуњени услови из става 1. тач. 1) – 7) овог члана. 

  

*Службени гласник РС, број 57/2011 

  

Члан 75. 

Осигуранику који у моменту наступања привремене спречености за рад нема 
претходно осигурање из члана 32. овог закона, припада право на накнаду зараде из 
средстава обавезног здравственог осигурања у висини минималне зараде утврђене у 
складу са прописима о раду за месец за који се накнада зараде исплаћује. 

Даном стицања услова у погледу претходног осигурања, као и остваривања зараде 
која представља основ за обрачун накнаде зараде, у складу са овим законом, осигуранику 
припада накнада зараде која се обрачунава и исплаћује под условима прописаним овим 
законом. 

 

Повезивање привремене спречености за рад 

 

Члан 76. 

У случају да је осигураник привремено спречен за рад из једног од разлога из члана 
74. став 1. овог закона, а затим без прекида (наредни дан) буде спречен за рад из другог 
разлога привремене спречености за рад из члана 74. став 1. овог закона, дани 



привремене спречености за рад осигураника не повезују се у погледу основа, висине и 
исплатиоца накнаде зараде. 

У случају да је осигураник привремено спречен за рад због једне болести или 
повреде, а наредног дана (без прекида), односно најдуже у року од шест дана од 
последњег дана претходне спречености за рад, буде спречен за рад због исте или друге 
болести или повреде, дани спречености за рад повезују се у погледу основа, висине и 
исплатиоца накнаде зараде. 

У случају да је осигураник привремено спречен за рад због исте или две различите 
болести, односно повреде, са прекидом између спречености за рад који је дужи од шест 
дана од последњег дана претходне спречености за рад, дани спречености за рад не 
повезују се у погледу основа, висине и исплатиоца накнаде зараде. 

У случају из става 2. овог члана изабрани лекар дужан је да осигураника упути на 
првостепену лекарску комисију по истеку 30. дана укупне спречености за рад. 

У случају из става 3. овог члана изабрани лекар дужан је да осигураника упути на 
првостепену лекарску комисију ако је осигураник био спречен за рад у укупном трајању од 
30 дана у периоду од 45 дана од дана прве спречености за рад. 

  

Дужина коришћења права на накнаду зараде за време привремене спречености за 
рад 

 

Члан 77. 

Спреченост за рад осигураника наступа даном када изабрани лекар установи да 
осигураник није способан за обављање свог рада због болести или повреде, односно 
даном када изабрани лекар установи потребу за негу члана уже породице осигураника 
или када установи други прописани разлог за привремену спреченост за рад осигураника. 

Изузетно од става 1. овог члана, изабрани лекар може да оцени привремену 
спреченост за рад осигураника и за период пре првог јављања осигураника на преглед, 
односно јављања осигураника изабраном лекару, али највише за три дана уназад од дана 
када се осигураник јавио изабраном лекару. 

Ако је осигураник био на стационарном лечењу или ако је привремена спреченост за 
рад настала за време његовог боравка у иностранству, као и у другим оправданим 
случајевима у којима осигураник није могао да дође код изабраног лекара, односно није 
могао да га обавести о разлозима за спреченост за рад, по предлогу изабраног лекара, 
лекарска комисија може дати оцену о спречености за рад осигураника за период дужи од 
три дана пре јављања изабраном лекару. 

 



Члан 78. 

Изабрани лекар, односно лекарска комисија одређује привремену спреченост за рад 
осигураника датумом почетка привремене спречености за рад и датумом завршетка 
привремене спречености за рад. 

Право на накнаду за време привремене спречености за рад осигураника може 
трајати до отклањања узрока спречености за рад, у зависности од врсте и узрока болести, 
односно повреде, у складу са овим законом. 

Право на накнаду зараде припада од првог дана спречености за рад и за све време 
њеног трајања, али само за време трајања радног односа за које би осигураник примао 
зараду, у складу са прописима о раду, односно за време за које би обављао делатност 
као предузетник да није наступила привремена спреченост за рад. 

Изузетно од става 3. овог члана, ако је привремена спреченост за рад настала као 
последица повреде на раду или професионалне болести, накнада зараде припада 
осигуранику од првог дана спречености и за све време њеног трајања, као и после 
престанка радног односа осигураника, до престанка узрока привремене спречености за 
рад по оцени изабраног лекара, односно лекарске комисије. 

  

Члан 79. 

Осигуранику из члана 73. овог закона припада накнада зараде због неге оболелог 
члана уже породице млађег од седам година живота или старијег члана уже породице 
који је тешко телесно или душевно ометен у развоју, у сваком појединачном случају 
болести најдуже до 15 дана, а ако је оболели, односно повређени члан уже породице 
старији од седам година живота, најдуже до седам дана. 

Изузетно од става 1. овог члана, када постоје оправдани разлози који се односе на 
здравствено стање члана уже породице, првостепена лекарска комисија може продужити 
трајање привремене спречености за рад због неге члана уже породице, најдуже до 30 
дана за негу детета млађег од седам година живота или старијег члана уже породице који 
је тешко телесно или душевно ометен у развоју, односно до 14 дана за негу члана уже 
породице који је старији од седам година живота. 

У случају тешког оштећења здравственог стања детета до навршених 18 година 
живота због тешког оштећења можданих структура, малигне болести, или другог тешког 
погоршања здравственог стања детета, другостепена лекарска комисија може, на предлог 
здравствене установе која обавља здравствену делатност на терцијерном нивоу у којој се 
дете лечи, као и упута изабраног лекара, продужити право на накнаду зараде због неге 
члана уже породице до четири месеца. 

  

 



Члан 80. 

Накнада зараде због неге детета припада осигуранику ако су оба родитеља 
запослена, односно ако оба родитеља обављају делатност као предузетник на основу 
које су осигурани, или ако дете има само једног родитеља или ако један од родитеља није 
запослен, односно не обавља делатност као предузетник, али је из здравствених разлога 
неспособан да негује оболело дете. 

 

Обавезно упућивање осигураника на оцену радне способности пред надлежним 
пензијско-инвалидским органом 

 

Члан 81. 

Изабрани лекар, односно лекарска комисија, без обзира на дужину трајања и узрок 
привремене спречености за рад осигураника, дужан је да осигураника без одлагања упути 
надлежном органу за оцену радне способности, односно инвалидности по прописима о 
пензијском и инвалидском осигурању (у даљем тексту: инвалидска комисија) ако оцени да 
здравствено стање осигураника указује на губитак радне способности, односно да се не 
очекује побољшање здравственог стања осигураника које би му омогућило враћање 
радне способности. 

У случају дужег трајања спречености за рад проузроковане болешћу или повредом, а 
најкасније по истеку шест месеци непрекидне спречености за рад, односно ако је 
осигураник у последњих 18 месеци био спречен за рад 12 месеци са прекидима, изабрани 
лекар, односно лекарска комисија, дужна је да осигураника са потребном медицинском 
документацијом упути на инвалидску комисију ради утврђивања губитка радне 
способности. 

  

Члан 82. 

Када је осигураник у току привремене спречености за рад упућен на инвалидску 
комисију из члана 81. овог закона, има право на накнаду зараде из средстава обавезног 
здравственог осигурања најдуже 60 дана од дана подношења захтева за покретање 
поступка пред надлежном организацијом за обавезно пензијско и инвалидско осигурање. 

Организација надлежна за обавезно пензијско и инвалидско осигурање дужна је да у 
року из става 1. овог члана, за осигуранике који су упућени на утврђивање губитка радне 
способности у складу са чланом 81. овог закона, утврди да ли постоји или не постоји 
потпуни губитак радне способности, у складу са прописима о пензијском и инвалидском 
осигурању. 

Ако организација надлежна за обавезно пензијско и инвалидско осигурање не донесе 
решење из става 2. овог члана, у року од 60 дана од дана подношења захтева за 



покретање поступка у складу са чланом 81. овог закона, осигураник, почев од 61-ог дана 
има право на накнаду зараде коју обезбеђује надлежна организација за обавезно 
пензијско и инвалидско осигурање из својих средстава. 

Изузетно од става 1. овог члана, уколико се потпуни губитак радне способности 
утврди пре истека рока од 60 дана од дана подношења захтева, накнада зараде до дана 
утврђивања потпуног губитка радне способности пада на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања, а после тога дана на терет средстава надлежне организације за 
обавезно пензијско и инвалидско осигурање. 

Потраживање исплаћене накнаде зараде од надлежне организације за пензијско и 
инвалидско осигурање доспева исплатом накнаде зараде осигуранику, а повраћај 
исплаћене накнаде врши се према одредбама закона којим се уређују облигациони 
односи. 

  

Члан 83. 

За све време трајања привремене спречености за рад, осигуранику који је упућен на 
инвалидску комисију, у складу са овим законом, без обзира на исплатиоца накнаде 
зараде, привремену спреченост за рад на сваких 30 дана спречености за рад цени 
лекарска комисија, по предлогу изабраног лекара, на начин и по поступку који је уређен 
овим законом и прописима донетим за спровођење овог закона, а до дана добијања 
решења из члана 82. овог закона. 

  

Члан 84. 

Надлежна организација за обавезно пензијско и инвалидско осигурање дужна је да 
матичној филијали, односно Републичком фонду* одмах достави решење којим је 
утврђен потпуни губитак радне способности осигураника, односно решење да не постоји 
потпуни губитак радне способности, а најкасније у року од 15 дана од дана 
правноснажности* решења. 

Осигураник има право на накнаду зараде до дана достављања правноснажног 
решења из става 1. овог члана. 

Односи између Републичког фонда* и надлежне организације за пензијско и 
инвалидско осигурање о питањима у вези са упућивањем осигураника на оцену радне 
способности, исплатом накнаде зараде и другим питањима од заједничког интереса, 
уређују се уговором. 

  

*Службени гласник РС, број 57/2011 

  



 

 

Случајеви у којима не припада право на накнаду зараде 

 

Члан 85. 

Осигуранику привремено спреченом за рад у складу са овим законом не припада 
право на накнаду зараде, без обзира на исплатиоца: 

1) ако је намерно проузроковао неспособност за рад; 

2) ако је неспособност за рад проузрокована акутним пијанством или употребом 
психотропних супстанци; 

3) ако је намерно спречавао оздрављење, односно оспособљавање за рад; 

4) ако се без оправданог разлога не подвргне лечењу, осим ако за лечење није 
потребан пристанак предвиђен законом; 

5) ако се без оправданог разлога не јави изабраном лекару за оцену привремене 
спречености за рад или се не одазове на позив лекарске комисије, у року од три дана од 
дана настанка привремене спречености за рад, односно од дана добијања позива за 
излазак на лекарску комисију, односно од престанка околности које су га у томе 
спречавале; 

6) ако се за време привремене спречености за рад бави привредном или другом 
активношћу којом остварује приходе; 

7) ако без дозволе стручно-медицинског органа матичне филијале, односно 
Републичког фонда* отпутује из места пребивалишта, односно боравишта или ако 
изабрани лекар, односно орган надлежан за контролу остваривања права из обавезног 
здравственог осигурања, утврди да не поступа по упутству за лечење; 

8) ако прима накнаду зараде по другим прописима; 

9) ако злоупотреби право на коришћење одсуствовања са рада због привремене 
спречености за рад на неки други начин. 

Осигуранику не припада накнада зараде од дана када су утврђене околности из 
става 1. овог члана, за све време док трају те околности или њихове последице. 

Накнада зараде не припада лицима на издржавању казне затвора и лицима према 
којима се спроводи мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у 
здравственој установи и обавезног лечења алкохоличара и наркомана у здравственој 
установи. 



Ако се чињенице из става 1. овог члана утврде после започињања са коришћењем 
права на накнаду зараде, односно после остваривања права на накнаду зараде, исплата 
накнаде се обуставља, односно исплатилац накнаде има право на повраћај исплаћених 
средстава. 

  

*Службени гласник РС, број 57/2011 

  

Члан 86. 

Осигуранику из члана 17. став 1. тачка 18) овог закона не припада накнада зараде из 
средстава обавезног здравственог осигурања ако за време привремене спречености за 
рад није привремено одјавио обављање делатности, без обзира ко је исплатилац 
накнаде. 

У случају из става 1. овог члана осигуранику који запошљава једног или више 
радника припада 50% од накнаде зараде која би му припадала да је одјавио радњу. 

  

Основ за накнаду зараде 

 

Члан 87. 

Основ за накнаду зараде за осигуранике запослене из члана 73. тачка 1) овог закона, 
коју исплаћује послодавац из својих средстава, утврђује се у складу са прописима о раду. 

  

Члан 88. 

Основ за обрачун накнаде зараде (у даљем тексту: основ за накнаду зараде) која се 
исплаћује из средстава обавезног здравственог осигурања, за осигуранике из члана 73. 
тачка 1) овог закона, чини просечна зарада коју је осигураник остварио у претходна три 

месеца пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад. 

Зараду у смислу става 1. овог члана чини зарада за обављени рад и време 
проведено на раду, утврђена у складу са прописима о раду, и то: 

1) основна зарада запосленог; 

2) увећана зарада по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада 
остварену у радном односу. 



За све време исплате накнаде зараде из средстава обавезног здравственог 
осигурања, за осигураника који има претходно осигурање, основ за накнаду утврђује се у 
складу са ставом 1. овог члана. 

За осигураника који не испуњава услов у погледу претходног осигурања у моменту 
почетка коришћења права на накнаду зараде из средстава обавезног здравственог 
осигурања, основ за накнаду зараде утврђује се у складу са ставом 1. овог члана, од 
момента испуњења услова у погледу претходног осигурања, као и остваривања зараде из 
става 2. овог члана. 

  

Члан 89. 

Основ за накнаду зараде за сваки појединачни месец који улази у износ просечне 
зараде из члана 88. овог закона, не може бити виши од највише месечне основице на коју 
се плаћа допринос за месец који улази у просечан износ зараде, у складу са законом 
којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање.  

Највиши основ за накнаду зараде чини збир највиших месечних основица на које се 
плаћа допринос за сваки од три месеца који улазе у просечан износ зараде. 

Ако осигураник који испуњава услов у погледу претходног осигурања није остварио 
зараду у три календарска месеца која претходе месецу у којем је наступила привремена 
спреченост за рад, основ за накнаду зараде чини просечан износ зараде из члана 88. став 
2. овог закона за време за које је осигураник остварио зараду, уз ограничење највишег 
основа за накнаду из става 2. овог члана. 

Ако осигураник који испуњава услов у погледу претходног осигурања није остварио 
зараду ни у једном од три месеца која претходе месецу пре наступања привремене 
спречености за рад, основ за накнаду зараде чини зарада коју би осигураник остварио у 
складу са чланом 88. став 2. овог закона, у месецу за који се исплаћује накнада зараде, 
да није наступила привремена спреченост за рад.  

  

Члан 90. 

Основ за накнаду зараде за осигуранике из члана 73. тач. 2) и 3) овог закона, који 
испуњавају услов у погледу претходног осигурања, чини просечна месечна основица на 
коју је плаћен допринос за обавезно здравствено осигурање у складу са законом, 
утврђена у календарском тромесечју које претходи тромесечју у којем је наступио случај 
по којем се стиче право на накнаду зараде, а ако је у претходном тромесечју по том 
основу осигурања био осигуран краће, основ за накнаду зараде чини основица на коју је 
плаћен допринос за обавезно здравствено осигурање, утврђена према времену за које је 
био осигуран у претходном тромесечју. 

Ако осигураник из става 1. овог члана у претходном тромесечју није обављао 
делатност предузетника, односно верску функцију, основ за накнаду зараде чини 
основица из става 1. овог члана утврђена за текуће календарско тромесечје. 



  

Члан 91. 

Осигуранику који је пре наступања привремене спречености за рад, односно у 
периоду из којег се утврђује основ за накнаду зараде, радио код два или више 
послодаваца или ако је као предузетник обављао делатност и радио код послодавца, 
основ за накнаду зараде се утврђује према укупном збиру основа за накнаду зараде из чл. 
88. и 90. овог закона, а који не може бити већи од највишег основа за накнаду зараде из 
члана 89. став 2. овог закона. 

 

 

Усклађивање основа за накнаду зараде 

 

Члан 92. 

Када осигураник из члана 73. тачка 1) овог закона прима накнаду зараде из 
средстава обавезног здравственог осигурања дуже од два календарска месеца, има 
право на усклађивање основа за накнаду зараде. 

Усклађивање основа за накнаду зараде врши се од првог дана наредног 
календарског месеца по истеку другог календарског месеца непрекидне спречености за 
рад. 

Основ за накнаду зараде из става 1. овог члана усклађује се са кретањем зарада код 
послодавца у месецу који претходи месецу од којег осигуранику припада право на 
усклађивање основа за накнаду зараде (прво усклађивање основа за накнаду зараде). 

Свако наредно усклађивање основа за накнаду зараде врши се месечно према 
кретању зарада код послодавца. 

  

Члан 93. 

Када осигураник из члана 73. тач. 2) и 3) овог закона прима накнаду зараде из 
средстава обавезног здравственог осигурања дуже од два календарска месеца, има 
право на усклађивање основа за накнаду зараде. 

Усклађивање основа за накнаду зараде врши се од првог дана наредног 
календарског месеца по истеку другог календарског месеца непрекидне спречености за 
рад. 



Основ за накнаду зараде из става 1. овог члана усклађује се са кретањем просечне 
месечне зараде по запосленом на територији Републике према последњем објављеном 
податку републичког органа надлежног за послове статистике, у месецу који претходи 
месецу од којег осигуранику припада право на усклађивање основа за накнаду зараде 
(прво усклађивање основа за накнаду зараде). 

Свако наредно усклађивање основа за накнаду зараде врши се месечно према 
кретању просечне месечне зараде по запосленом на територији Републике према 
последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике. 

  

Члан 94. 

Усклађени износ основа за накнаду зараде из чл. 92. и 93. овог закона не може бити 
већи од највишег основа за накнаду зараде из члана 89. став 2. овог закона. 

Висина накнаде зараде 

 

Члан 95. 

Висина накнаде зараде коју обезбеђује послодавац за првих 30 дана спречености за 
рад осигураника из својих средстава у случајевима из члана 74. став 1. овог закона, 
утврђују се у складу са прописима о раду и овим законом. 

  

Члан 96. 

Висина накнада зараде која се обезбеђује из средстава обавезног здравственог 
осигурања, као и из средстава послодаваца у случајевима из члана 74. став 1. тач. 1), * 
4), 5) и 7) овог закона износи 65% од основа за накнаду зараде. 

Висина накнаде зараде која се обезбеђује из средстава обавезног здравственог 
осигурања, као и из средстава послодавца, у случајевима из члана 74. став 1. тач. 2) и 6) 
овог закона износи 100% од основа за накнаду зараде. 

У случају привремене спречености за рад због болести или компликације у вези са 
одржавањем трудноће, за првих 30 дана привремене спречености за рад коју 
исплаћује послодавац из својих средстава, висина накнаде зараде обезбеђује се у 
износу од 100% од основа за накнаду зараде.* 

У случају привремене спречености за рад због болести или компликације у вези са 
одржавањем трудноће, почев од 31. дана привремене спречености за рад, висина 
накнаде зараде обезбеђује се у износу од 100% од основа за накнаду зараде, с тим 
што се из средстава обавезног здравственог осигурања обезбеђује износ од 65% од 



основа за накнаду зараде, као и износ од 35% од основа за накнаду зараде из 
средстава буџета Републике.* 

Средства у износу од 35% од основа за накнаду зараде, из става 4. овог члана, 
преносе се Републичком фонду који у име и за рачун буџета Републике уплаћује 
средства на рачун осигуранице из става 3. овог члана.* 

  

*Службени гласник РС, број 119/2012 

   

Члан 97. 

Висина накнаде зараде која се обезбеђује из средстава обавезног здравственог 
осигурања не може бити нижа од минималне зараде утврђене у складу са прописима о 
раду за месец за који се врши обрачун накнаде зараде, нити виша од 65%, односно 100% 
највишег основа за накнаду зараде утврђеног у складу са овим законом. 

  

Члан 98. 

Осигураник има право на накнаду зараде из средстава обавезног здравственог 
осигурања у висини минималне зараде утврђене за месец у којем се врши исплата 
накнаде зараде, у складу са прописима о раду, за време док његов послодавац не врши 
исплату зарада запосленима, а обрачунава и уплаћује допринос – али не дуже од три 
месеца. 

Ако послодавац накнадно исплати зараду запосленима, осигураник из става 1. овог 
члана има право на прерачун накнаде зараде из средстава обавезног здравственог 
осигурања, под условима прописаним овим законом. 

  

Накнада зараде у посебним случајевима 

 

Члан 99. 

Када стручно-медицински орган матичне филијале, односно Републичког фонда* у 
току лечења осигураника који прима накнаду зараде, утврди да је његово здравствено 
стање побољшано и да би рад за осигураника био користан за брже успостављање пуне 
радне способности, може одредити да запослени одређено време ради са скраћеним 
радним временом код послодавца, а најмање четири часа дневно. 



Рад са скраћеним радним временом из става 1. овог члана може трајати најдуже три 
месеца непрекидно или са прекидима у току дванаест месеци од дана почетка рада са 
скраћеним радним временом. 

Послодавац код кога је запослени у радном односу дужан је да запосленом обезбеди 
рад са скраћеним радним временом у складу са ст. 1. и 2. овог члана. 

  

*Службени гласник РС, број 57/2011 

  

Члан 100. 

Осигуранику који за време привремене спречености за рад ради са скраћеним 
радним временом, у складу са чланом 99. овог закона, накнада зараде припада 
сразмерно времену проведеном на раду према пуном радном времену. 

  

Члан 101. 

Ако је за осигураника за време коришћења права на накнаду зараде донета одлука о 
удаљењу са рада, у вези са покренутим кривичним поступком, у случају одређивања 
притвора, као и у другим случајевима утврђеним законом, накнада зараде исплаћује се у 
висини једне четвртине утврђене накнаде зараде, а ако осигураник издржава чланове уже 
породице, у висини једне трећине те накнаде зараде. 

Ако поступак против осигураника из става 1. овог члана буде обустављен, односно 
ако осигураник буде ослобођен оптужбе, ако осигуранику не буде изречена мера у вези са 
повредом радне обавезе или кршењем радне дисциплине, исплатиће му се део накнаде 
зараде до пуног износа утврђеног у складу са овим законом. 

  

Обезбеђивање исплате накнаде зараде 

Члан 102. 

Накнаду зараде за случајеве привремене спречености за рад из члана 74. овог 
закона за првих 30 дана спречености за рад обезбеђује послодавац из својих средстава, а 
од 31. дана накнаду зараде обезбеђује Републички фонд*, односно матична филијала. 

Изузетно од става 1. овог члана, накнада зараде обезбеђује се осигуранику из 
средстава обавезног здравственог осигурања од првог дана спречености за рад због 
добровољног давања ткива и органа, као и осигуранику мајци, односно оцу, усвојитељу 
или другом осигуранику који се стара о детету, за време привремене спречености за рад 
због неге болесног детета млађег од три године. 



Изузетно од става 1. овог члана, за осигураника из члана 73. тачка 1) овог закона 
накнаду зараде у случају привремене спречености за рад због повреде на раду или 
професионалне болести, обезбеђује послодавац из својих средстава за време трајања 
радног односа осигураника, од првог дана привремене спречености за рад, за све време 
трајања привремене спречености за рад осигураника. 

За осигураника коме је престао радни однос у току коришћења права на накнаду 
зараде због повреде на раду или професионалне болести, исплату накнаде зараде 
обезбеђује матична филијала, односно Републички фонд*, од дана престанка радног 
односа осигураника. 

За осигураника из члана 73. тач. 2) и 3) овог закона, накнаду зараде због повреде на 
раду или професионалне болести обезбеђује матична филијала, односно Републички 
фонд* од 31. дана спречености за рад и за све време трајања привремене спречености 
за рад осигураника због повреде на раду или професионалне болести.  

*Службени гласник РС, број 57/2011 

  

Члан 103. 

Послодавац исплаћује и накнаду зараде запосленима која се обезбеђује из 
средстава обавезног здравственог осигурања, у складу са овим законом. 

Послодавац врши обрачун накнаде зараде из става 1. овог члана у складу са овим 
законом и доставља га матичној филијали. 

Матична филијала утврђује право на накнаду зараде и висину накнаде и најкасније у 
року од 30 дана од дана пријема обрачуна из става 2. овог члана преноси одговарајући 
износ средстава на посебан рачун послодавца. 

Средства из става 3. овог члана која не исплати осигуранику у року од 30 дана од 
дана њиховог пријема послодавац је дужан да врати матичној филијали са каматом за 
коју су средства увећана док су се налазила на посебном рачуну послодавца. 

Средства из става 3. овог члана не могу бити предмет извршења, осим за сврху из 
става 1. овог члана. 

Накнаду зараде предузетницима и запосленима код предузетника, под условом да 
предузетници немају посебан рачун, као и свештеницима и верским службеницима, која 
се обезбеђује из средстава матичне филијале, обрачунава и исплаћује матична 
филијала. 

Послодавац може из својих средстава исплатити накнаду зараде и када се та 
накнада обезбеђује из средстава обавезног здравственог осигурања, с тим да је матична 
филијала дужна да исплаћене износе накнади послодавцу у року од 30 дана од дана 
предаје захтева матичној филијали. 


