
Остваривање права на новчане накнаде 

  

Члан 167. 

О праву на новчану накнаду решава матична филијала, односно послодавац. 

Новчана накнада исплаћује се на основу поднетих доказа. 

На захтев осигураног лица, исплатилац новчане накнаде дужан је да му изда 
решење. 

  

Члан 168. 

О праву на накнаду зараде решава послодавац ако се накнада исплаћује на терет 
послодавца, а матична филијала ако се накнада исплаћује на терет те филијале. 

Накнада зараде исплаћује се на основу поднетих доказа, без подношења захтева. 

  

Члан 169. 

Накнада зараде утврђена у складу са овим законом може бити предмет извршења и 
обезбеђења само за потраживања издржавања које је утврђено судском одлуком или 
судским поравнањем. 

  

Члан 170. 

Накнада зараде се исплаћује на основу извештаја о привременој спречености за рад 
(дознака) издатог од стране стручно-медицинског органа у поступку. 

Оцену привремене спречености за рад врши стручно-медицински орган у поступку, 
према матичној филијали осигураника. 

Ако оцену привремене спречености за рад због хитности случаја и тежине обољења 
није ценио орган из става 2. овог члана, о накнади зараде за то време одлучује филијала, 
односно послодавац на основу накнадне оцене органа из става 2. овог члана. 

  

 

 



Члан 171. 

Изабрани лекар самостално врши оцену привремене спречености за рад до 30 дана 
те спречености, осим за случајеве неге члана уже породице, у складу са овим законом. 

Оцену привремене спречености за рад после 30. дана врши првостепена лекарска 
комисија. 

Привремену спреченост за рад осигураника на стационарном лечењу утврђује 
изабрани лекар. 

  

Члан 172. 

Изабрани лекар самостално врши оцену привремене спречености за рад због неге 
члана уже породице млађег од седам година живота, или због неге старијег члана уже 
породице који је тешко телесно или душевно ометен у развоју – до 15 дана спречености 
за рад, а за члана породице старијег од седам година живота – до седам дана 
спречености за рад, у складу са чланом 79. став 1. овог закона. 

Оцену привремене спречености за рад после 15., односно седмог дана спречености 
за рад врши првостепена лекарска ком 

 


