
Обезбеђивање исплате накнаде зараде 

Члан 102. 

Накнаду зараде за случајеве привремене спречености за рад из члана 74. овог 
закона за првих 30 дана спречености за рад обезбеђује послодавац из својих средстава, а 
од 31. дана накнаду зараде обезбеђује Републички фонд*, односно матична филијала. 

Изузетно од става 1. овог члана, накнада зараде обезбеђује се осигуранику из 
средстава обавезног здравственог осигурања од првог дана спречености за рад због 
добровољног давања ткива и органа, као и осигуранику мајци, односно оцу, усвојитељу 
или другом осигуранику који се стара о детету, за време привремене спречености за рад 
због неге болесног детета млађег од три године. 

Изузетно од става 1. овог члана, за осигураника из члана 73. тачка 1) овог закона 
накнаду зараде у случају привремене спречености за рад због повреде на раду или 
професионалне болести, обезбеђује послодавац из својих средстава за време трајања 
радног односа осигураника, од првог дана привремене спречености за рад, за све време 
трајања привремене спречености за рад осигураника. 

За осигураника коме је престао радни однос у току коришћења права на накнаду 
зараде због повреде на раду или професионалне болести, исплату накнаде зараде 
обезбеђује матична филијала, односно Републички фонд*, од дана престанка радног 
односа осигураника. 

За осигураника из члана 73. тач. 2) и 3) овог закона, накнаду зараде због повреде на 
раду или професионалне болести обезбеђује матична филијала, односно Републички 
фонд* од 31. дана спречености за рад и за све време трајања привремене спречености 
за рад осигураника због повреде на раду или професионалне болести.  

*Службени гласник РС, број 57/2011 

  

Члан 103. 

Послодавац исплаћује и накнаду зараде запосленима која се обезбеђује из 
средстава обавезног здравственог осигурања, у складу са овим законом. 

Послодавац врши обрачун накнаде зараде из става 1. овог члана у складу са овим 
законом и доставља га матичној филијали. 

Матична филијала утврђује право на накнаду зараде и висину накнаде и најкасније у 
року од 30 дана од дана пријема обрачуна из става 2. овог члана преноси одговарајући 
износ средстава на посебан рачун послодавца. 

Средства из става 3. овог члана која не исплати осигуранику у року од 30 дана од 
дана њиховог пријема послодавац је дужан да врати матичној филијали са каматом за 
коју су средства увећана док су се налазила на посебном рачуну послодавца. 



Средства из става 3. овог члана не могу бити предмет извршења, осим за сврху из 
става 1. овог члана. 

Накнаду зараде предузетницима и запосленима код предузетника, под условом да 
предузетници немају посебан рачун, као и свештеницима и верским службеницима, која 
се обезбеђује из средстава матичне филијале, обрачунава и исплаћује матична 
филијала. 

Послодавац може из својих средстава исплатити накнаду зараде и када се та 
накнада обезбеђује из средстава обавезног здравственог осигурања, с тим да је матична 
филијала дужна да исплаћене износе накнади послодавцу у року од 30 дана од дана 
предаје захтева матичној филијали. 

 


