
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. 

 


