
На основу  члана  15.  Споразума  између  Републике  Србије  и  Словачке  Републике  о 
социјалној сигурности (у даљем тексту: Споразум) и члана 8. став 2. Административног 
споразума за спровођење Споразума између Републике Србије и Словачке Републике о 
социјалној  сигурности  (у  даљем тексту:  Административни споразум),  потписаних  2. 
марта 2012. године

Завод за социјално осигурање 

и

Орган за надзор над здравственом заштитом
(Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou)

закључују

ДОГОВОР
О НАКНАДИ ТРОШКОВА ЗА ДАВАЊА У НАТУРИ

Члан 1.

Трошкове  давања  у  натури  која  су  у  једној  држави  уговорници  пружена 
осигураницима на основу чл. 11, 12, 13, 14, 23. и 24. Споразума, накнађује надлежни 
носилац друге државе уговорнице, у стварним износима.

Члан 2.

(1) Захтев за накнаду трошкова за давања у натури из члана 1. овог договора, 
носилац места боравка,  односно пребивалишта који је пружио давања у 
натури,  доставља,  два  пута  годишње,  надлежном  носиоцу,  посредством 
органа за везу.

(2) Носилац места боравка, односно пребивалишта који је пружио давања у 
натури доставља, у два примерка, захтев за накнаду трошкова на обрасцу 
SRB/SK  125,  односно  SK/SRB  125  -  „Појединачни  обрачун  стварних 
трошкова” (у даљем тексту: „појединачни обрачун”), за свако лице посебно 
и  прилаже  рекапитулацију  трошкова  разврстану  према  организационим, 
односно територијалним јединицама надлежног носиоца.

Члан 3.

(1) Надлежни носилац накнадиће неспорне трошкове у року од шест месеци од дана 
пријема захтева за накнаду трошкова за давања у натури од органа за везу друге 
државе уговорнице, у складу са чланом 2. овог договора. 

(2) Рекламације/примедбе  на  појединачне  обрачуне  трошкова  достављају  се 
најкасније у року од шест месеци од дана када орган за везу прими захтев за накнаду 
трошкова  за  давања у натури.  Списак  разлога  за  рекламације/примедбе  налази  се  у 
прилогу 1. овог договора.



(3) Одговор на рекламацију/примедбу доставља се најкасније у року од шест месеци 
од  дана  пријема  рекламације/примедбе.  У  случају да  се  на  примљену 
рекламацију/примедбу  не  достави  одговор  у  наведеном  року,  сматраће  се  да  је 
рекламација/примедбa прихваћена и ти се трошкови изостављају из обрачуна.

(4) Захтеви за накнаду трошкова се исказују у валути државе у којој су настали. 
Српска страна укупни износ захтева прерачунава у EUR по важећем средњем курсу 
Народне банке Србије на дан испостављања захтева за накнаду трошкова за давања у 
натури и прилаже курсну листу.

Члан 4.

Лични подаци које  договорне стране размењују у циљу спровођења одредаба 
овог договора се користе у складу са правним прописима о заштити личних података 
договорне стране која је те податке примила.

Члан 5.

(1) Овај договор се закључује на неодређено време. 

(2) Овај договор договорне стране могу отказати писаним путем и без навођења 
разлога, при чему је отказни рок 60 дана и почиње да тече наредног дана од дана 
пријема обавештења о отказу.

(3) Трошкови настали до дана престанка важења овог договора ће се обрачунати и 
накнадити у складу са његовим одредбама. 

Члан 6.

Овај  договор  ступа  на  снагу  даном  ступања  на  снагу  Споразума  и 
Административног споразума.

Сачињено  и  потписано  у  Братислави,  дана  12.  децембра  2012.  године,  у  два 
оригинала,  сваки  на  српском  језику  и  словачком  језику,  при  чему  су  оба  текста 
веродостојна. 

Завод за социјално осигурање Орган за надзор над здравственом заштитом
                      (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou)

                                                                              

         Зоран Пановић, с.р.              Monika Pažinková, с.р.



Прилог 1

Ознака Разлог

1 У наведеном периоду лице није било у осигурању  

2 Давања су пружена изван периода осигурања

3 Није могуће идентификовати осигураника 

4 За наведени период није издата потврда о праву на давања

5 Давања у натури пружена по истеку важења потврде о праву на давања 

6
Образац SRB/SK 109 – SK/SRB 109 није оверен од стране носиоца у месту 
боравишта/пребивалишта 

7 Лице није регистровано као члан породице који има право на давање

8 Није оверен образац SRB/SK 108 – SK/SRB 108, део Б 

9 Захтев за спецификацију трошкова осталих давања у натури 

10 Захтев за спецификацију трошкова пружених давања у натури 

11 Дуплирано потраживање трошкова 

12 Математичка грешка 

13 Погрешна врста накнаде 

14 Остало 

15 Преклапање болничког лечења

16 Постоји осигурање у држави боравишта/пребивалишта

17 Постоји осигурање у трећој држави

       


