
На основу чл. 21. и 32. Споразума између Републике Србије и Мађарске о социјалној 
сигурности, од 29. новембра 2013. године (у даљем тексту: Споразум) и чл. 2, 4. став 2. 
и чл.  7.  Административног  споразума  за  спровођење  Споразума  између  Републике 
Србије и Мађарске о социјалној сигурности, од 29. новембра 2013. године 

ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 

(11070 Београд, Булевар уметности 10, ПИБ 105230851, 
који заступа Зоран Пановић, директор)

и

ЗЕМАЉСКА КАСА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 

(1139 Будимпешта, Vaci ut. 73/A, ПИБ 12328326-2-41, број рачуна: Државни трезор 
10032000-01743991, ПИР број 328324, 

коју заступа др Sélleiné Márki Mária, генерални директор)

закључили су следећи

ДОГОВОР
О НАКНАДИ ТРОШКОВА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

(1) Трошкове давања  у  натури  која  су  у  једноj  држави  уговорници  пружена 
осигураницима друге стране уговорнице на основу чл. 12, 13, 14, 15. и 29. став 3. 
Споразума,  као и члановима њихових породицa,  накнађује  надлежни носилац 
који  је  издао  потврду  о  праву,  односно  Европску  картицу  здравственог 
осигурања или  Сертификат који привремено замењује Европску картицу. 

(2) Трошкове давања у натури надлежни носилац накнађује у стварним износима.

Члан 2.

(1)  Носилац који је пружио давања, обрачунава и доставља надлежном носиоцу захтев 
за накнаду трошкова давања у натури за лица из члана 1. овог договора.

(2) Трошкови  из  става  1.  овог  члана  се  достављају  на  обрасцима  SRB/HUN  125, 
односно HUN/SRB 125 "Обрачун стварних трошкова" (у два примерка) разврстаним по 
надлежним носиоцима, односно њиховим организационим јединицама.

1



(3) Обрачуни  се  достављају тромесечно,  преко  органа  за  везу,  заједно  са  збирним 
подацима.

(4) Трошкови давања у натури из става 1. овог члана не могу бити исказани у износима 
већим од оних који, за исте услуге, важе за осигуранике носиоца који је пружио давања.

(5) Плаћање неспорних трошкова врши надлежни носилац у року од  годину дана од 
дана пријема документације из става 1. овог члана.

(6) Рекламације на обрачун трошкова давања у натури достављају се најкасније у року 
од шест месеци од дана пријема документације из става 1. овог члана. 

(7) Обрачун трошкова се сматра прихваћеним у целости, ако орган за везу друге државе 
уговорнице у року из става 6. овог члана не прими рекламацију на достављени обрачун.

(8) Одговор на  рекламацију  доставља се  најкасније  у року од  шест месеци од  дана 
пријема рекламације. У случају да се на примљену рекламацију не достави одговор у 
наведеном року, сматраће се да је рекламација прихваћена.

(9) Захтеви за накнаду трошкова се исказују у валути државе у којој је трошак настао. 

(10) Укупни износ захтева прерачунава се у ЕУР по средњем курсу националне банке 
оне стране уговорнице у којој су пружена давања, на дан достављања документације и 
прилаже се курсна листа.

(11)  Трошкови здравствених  услуга  могу се  потраживати  за  највише  пет  година 
уназад, рачунајући и годину у којој се доставља захтев за накнаду трошкова.  

(12) Органи за везу могу договорити урачунавање међусобних неспорних дуговања.

ВАЛУТА ПЛАЋАЊА

Члан 3.

(1) Сва плаћања по основу овог договора се врше у ЕУР.

(2) Банкарске трошкове у целости сноси налогодавац.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 4.

(1) Овај договор се закључује на неодређено време. 

(2) Овај договор се може отказати, о чему се друга страна обавештава у писаној 
форми,  при  чему  отказни  рок  не  може  бити  краћи  од  60  дана  од  дана  пријема 
обавештења о отказу.
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Члан 5.

Овај договор ступа на снагу 1. маја 2015. године.

Сачињено у Београду, 24. фебруара 2015. године, у по два оригинална примерка, 
на српском језику и мађарском језику, при чему су оба текста веродостојна. 

    Београд, 23.03.2015. године                         Будимпешта, 05.03.2015. године

  Завод за социјално осигурање                 Земаљска каса за здравствено осигурање

         
   Зоран Пановић, директор, с.р.             др Sélleiné Márki Mária, генерални директор, с.р.
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