
 

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. 

 


