
ПРИЛОГ 5. 

И З В Ј Е Ш Т А Ј  

О СТОПИ ПРИВРЕМЕНЕ СПРИЈЕЧЕНОСТИ ЗА РАД ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ _________________________________________________ 

ЗА ____________ МЈЕСЕЦ 20__. ГОДИНЕ 
 

 

ПОДАЦИ О ПРИВРЕМЕНОЈ СПРИЈЕЧЕНОСТИ ЗА РАД НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
 

 

 
Узрок привремене спријечености за рад 

Укупан број случајева 

привремене спријечености за 
рад према узроку 

Укупан број дана 

привремене спријечености 
за рад према узроку 

 

 
СТОПА 1 

1. Болест     
2. Малигна болест    
3. Медицинско испитивање    
4. Болест или компликација у вези са одржавањем трудноће    
5. Њега обољелог члана уже породице - дјетета млађег од 15 година    
6. Њега обољелог члана уже породице старијег од 15 година    
7. Њега дјетета обољелог од малигне болести или пратња за вријеме болничког лијечења дјетета 
обољелог од малигне болести 

   

8. Пратња за вријеме болничког лијечења дјетета обољелог од немалигне болести    
9. Њега обољелог члана уже породице због тешког оштећења здравственог стања – до четири мјесеца 
током календарске године 

   

10. Повреда ван рада    
11. Мјера обавезне  изолације као клицоноше    
12. Мјера обавезне изолације због појаве заразе у  околини осигураника    
13. Добровољно давање органа, ткива или ћелија    
14. Повреда на раду    
15. Професионална болест    
УКУПНО:    

 

ПОДАЦИ О ПРИВРЕМЕНОЈ СПРИЈЕЧЕНОСТИ ЗА РАД НА ТЕРЕТ ФОНДА 

 
 
 
Узрок привремене спријечености за рад 

Укупан број случајева 
привремене спријечености за 
рад према узроку 

Укупан број дана 
привремене спријечености 
за рад према узроку 

 
 
СТОПА 2 

1. Болест     
2. Малигна болест    
3. Медицинско испитивање    
4. Болест или компликација у вези са одржавањем трудноће    
5. Њега обољелог члана уже породице - дјетета млађег од 15 година    
6. Њега обољелог члана уже породице старијег од 15 година    
7. Њега дјетета обољелог од малигне болести или пратња за вријеме болничког лијечења дјетета 
обољелог од малигне болести 

   



8. Пратња за вријеме болничког лијечења дјетета обољелог од немалигне болести    
9. Њега обољелог члана уже породице због тешког оштећења здравственог стања – до четири мјесеца 
током календарске године 

   

10. Повреда ван рада    
11. Мјера обавезне  изолације као клицоноше    
12. Мјера обавезне изолације због појаве заразе у  околини осигураника    
13. Добровољно давање органа, ткива или ћелија    
14. Повреда на раду    
15. Професионална болест    
УКУПНО:    

 

 

Број издатих упутница за специјалистичко - консултативну здравствену заштиту 

 

 

Број издатих упуница за болничко лијечење 
 

 

Број осигураника упућених на оцјену радне способности (ИК) 

 

 

Уговорени број осигураних лица 

 

 

Број осигураника радника 

 

 

Укупна стопа привремене спријечености за рад 

 

 

Формула за израчунавање стопе привремене спријечености за рад на терет послодавца, односно Фонда:  

 

          У X 100 

ОСПНЗР = ___________________,   

                               А  x (д-н) 

 

* ОСПНЗР - остварена стопа привремене спријечености за рад,  
* У - укупан број дана привремене спријечености за рад,  

* А - просјечан број осигураника - радника који се добије дијељењем  

   уговореног броја осигураника - радника са бројем мјесеци у години,  

* д - број календарских дана у мјесецу извјештавања, и  

* н - број недјеља у мјесецу извјештавања. 

Укупна стопа привремене спријечености за рад се добија збиром стопе привремене спријечености за рад на терет послодавца и стопе привремене спријечености за рад 

на терет Фонда.  

              
       

  

Датум: _________________________________                                                                                                                                                    Директор здравствене установе_____________________________  
 


