
Обавезно упућивање осигураника на оцену радне способности пред 
надлежним пензијско-инвалидским органом 

 

Члан 81. 

Изабрани лекар, односно лекарска комисија, без обзира на дужину трајања и узрок 
привремене спречености за рад осигураника, дужан је да осигураника без одлагања упути 
надлежном органу за оцену радне способности, односно инвалидности по прописима о 
пензијском и инвалидском осигурању (у даљем тексту: инвалидска комисија) ако оцени да 
здравствено стање осигураника указује на губитак радне способности, односно да се не 
очекује побољшање здравственог стања осигураника које би му омогућило враћање 
радне способности. 

У случају дужег трајања спречености за рад проузроковане болешћу или повредом, а 
најкасније по истеку шест месеци непрекидне спречености за рад, односно ако је 
осигураник у последњих 18 месеци био спречен за рад 12 месеци са прекидима, изабрани 
лекар, односно лекарска комисија, дужна је да осигураника са потребном медицинском 
документацијом упути на инвалидску комисију ради утврђивања губитка радне 
способности. 

  

Члан 82. 

Када је осигураник у току привремене спречености за рад упућен на инвалидску 
комисију из члана 81. овог закона, има право на накнаду зараде из средстава обавезног 
здравственог осигурања најдуже 60 дана од дана подношења захтева за покретање 
поступка пред надлежном организацијом за обавезно пензијско и инвалидско осигурање. 

Организација надлежна за обавезно пензијско и инвалидско осигурање дужна је да у 
року из става 1. овог члана, за осигуранике који су упућени на утврђивање губитка радне 
способности у складу са чланом 81. овог закона, утврди да ли постоји или не постоји 
потпуни губитак радне способности, у складу са прописима о пензијском и инвалидском 
осигурању. 

Ако организација надлежна за обавезно пензијско и инвалидско осигурање не донесе 
решење из става 2. овог члана, у року од 60 дана од дана подношења захтева за 
покретање поступка у складу са чланом 81. овог закона, осигураник, почев од 61-ог дана 
има право на накнаду зараде коју обезбеђује надлежна организација за обавезно 
пензијско и инвалидско осигурање из својих средстава. 

Изузетно од става 1. овог члана, уколико се потпуни губитак радне способности 
утврди пре истека рока од 60 дана од дана подношења захтева, накнада зараде до дана 
утврђивања потпуног губитка радне способности пада на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања, а после тога дана на терет средстава надлежне организације за 
обавезно пензијско и инвалидско осигурање. 



Потраживање исплаћене накнаде зараде од надлежне организације за пензијско и 
инвалидско осигурање доспева исплатом накнаде зараде осигуранику, а повраћај 
исплаћене накнаде врши се према одредбама закона којим се уређују облигациони 
односи. 

  

Члан 83. 

За све време трајања привремене спречености за рад, осигуранику који је упућен на 
инвалидску комисију, у складу са овим законом, без обзира на исплатиоца накнаде 
зараде, привремену спреченост за рад на сваких 30 дана спречености за рад цени 
лекарска комисија, по предлогу изабраног лекара, на начин и по поступку који је уређен 
овим законом и прописима донетим за спровођење овог закона, а до дана добијања 
решења из члана 82. овог закона. 

  

Члан 84. 

Надлежна организација за обавезно пензијско и инвалидско осигурање дужна је да 
матичној филијали, односно Републичком фонду* одмах достави решење којим је 
утврђен потпуни губитак радне способности осигураника, односно решење да не постоји 
потпуни губитак радне способности, а најкасније у року од 15 дана од дана 
правноснажности* решења. 

Осигураник има право на накнаду зараде до дана достављања правноснажног 
решења из става 1. овог члана. 

Односи између Републичког фонда* и надлежне организације за пензијско и 
инвалидско осигурање о питањима у вези са упућивањем осигураника на оцену радне 
способности, исплатом накнаде зараде и другим питањима од заједничког интереса, 
уређују се уговором. 

  

*Службени гласник РС, број 57/2011 

 


