
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. 

 


