
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. 

  

 

 


