СПОРАЗУМ
О НАКНАДИ ТРОШКОВА ЗА ДАВАЊА У НАТУРИ
између
Завода за социјално осигурање
и
Главног савеза аустријских носилаца социјалног осигурања
На основу одредбе члана 15. став 2. Споразума између Републике Србије и Републике
Аустрије о социјалној сигурности од 26. јануара 2012. године (у даљем тексту:
Споразум) и одредбе члана 16. став 4. Споразума о спровођењу Споразума између
Републике Србије и Републике Аустрије о социјалној сигурности од 26. јануара 2012.
године (у даљем тексту: Споразум о спровођењу), за утврђивање обрачуна и накнаду
трошкова за пружена давања у натури договорено је следеће:
ДЕО I
Накнада трошкова за пружена давања у натури
Члан 1.
Стварни трошкови
(1) Трошкове давања у натури за лица из члана 11. ст. 1. и 3, члана 13. ст. 2. и 3. и члана
16. став 1. Споразума, квартално обрачунава аустријски носилац места боравка,
односно пребивалишта, на одговарајућем обрасцу (у два примерка) и доставља
надлежном српском носиоцу, посредством органа за везу.
(2) Трошкове давања у натури за лица из члана 11. став 1. и члана 16. став 1.
Споразума, квартално обрачунава српски носилац места боравка на одговарајућем
обрасцу (у два примерка) и доставља надлежном аустријском носиоцу, посредством
органа за везу.
Члан 2.
Паушални трошкови
За лица са пребивалиштем на територији Републике Србије из члана 11. став 3. и члана
13. ст. 2. и 3. Споразума, накнаду трошкова за давања у натури, која пружају носиоци
Србије, врше надлежни носиоци аустријског осигурања у виду месечног паушалног
износа у складу са чланом 16. став 2. Споразума о спровођењу, при чему се за сваки
месец плаћа само један паушални износ, и то за:
а) чланове породице сваког лица осигураног према аустријским правним
прописима који имају право на давање и који не станују са осигураником, а имају
пребивалиште на територији Републике Србије,
б) сваког корисника односно подносиоца захтева за аустријску пензију који има
пребивалиште на територији Републике Србије, укључујући и чланове његове
породице, као и
ц) сваког корисника породичне пензије остварене према аустријским правним
прописима који има пребивалиште на територији Републике Србије.
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Члан 3.
Утврђивање паушалног износа
(1) За утврђивање паушалног износа у обзир се узимају искључиво трошкови за давања
у натури из здравственог осигурања које за сваку годину утврђује орган за везу
Републике Србије на основу званичних статистичких података надлежних носилаца.
(2) На основу тих укупних трошкова се утврђује просечан месечни износ по лицу које
остварује то право у Републици Србији. Тако утврђени износ множи се са просечним
бројем чланова једне породице у Републици Србији према последњим статистичким
подацима пописа становништва из 2002. године и умањује за један (то је фактор од 2,97
– 1,00 = 1,97). Овако добијени износ, у валути Републике Србије, умањује се за 5% у
случајевима када лице из члана 2. овог споразума привремено борави на територији
Републике Аустрије и важи као месечни паушални износ за календарску годину за коју
се врши обрачун.
(3) Уколико приликом следећег статистичког пописа становништва у Републици
Србији буде утврђен други просечни број чланова породице у Републици Србији, онда
ће се тај просечни број примењивати као фактор од почетка оне године у којој је
званично објављен резултат пописа становништва.
Члан 4.
Спровођење паушалног обрачуна
(1) Надлежни аустријски носиоци плаћају паушалне износе за укупан период, од
почетка до краја трајања права на давања. При том се врши пуно признавање обрачуна
за календарски месец у коме је право на давање почело. Календарски месец у коме се
остваривање права завршава, обрачунава се само када крај остваривања права пада
последњег дана тог месеца. Уколико надлежни носилац осигурања пошаље обавештење
о престанку права на давање по истеку 30 дана од престанка тог права, за обрачун
паушалног износа се, уместо дана престанка права на давање, узима дан предаје
обавештења на пошти.
(2) Орган за везу Републике Србије доставља аустријском органу за везу у текућој
календарској години за протеклу календарску годину, на одговарајућем обрасцу, у два
примерка, листе посебно за чланове породице осигураника, посебно за кориснике
пензије, односно подносиоце захтева за пензију, укључујући и чланове њихових
породица, разврстане према надлежним аустријским носиоцима.
(3) Орган за везу Републике Србије доставља аустријском органу за везу: месечни
паушални износ, начин израчунавања и званичне статистичке податке на основу којих
је израчунат паушални износ у текућој календарској години за протеклу календарску
годину.
(4) За потраживања која нису правовремено поднета, орган за везу Републике Србије
доставља, уз обрачун за наредну календарску годину, листе – разврстане по
календарским годинама за које се тражи накнада трошкова и надлежним аустријским
носиоцима, са назнаком „накнадни обрачун“.
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Члан 5.
Упућивање на лечење у Аустрију
Трошкове давања у натури пружена лицима из члана 2. овог споразума која су упућена
на лечење у Републику Аустрију у складу са чланом 11. став 1. тачка д) Споразума,
накнађује надлежни српски носилац.
ДЕО II
Поступак и плаћање трошкова
Члан 6.
Међусобна компензација трошкова
(1) У складу са чланом 16. став 3. Споразума о спровођењу, призната потраживања
носиоца двеју држава уговорница међусобно се компензују, на начин утврђен
одредбама члана 7. овог споразума.
(2) Обрачун и реализација накнаде трошкова врши се преко аустријског органа за везу.
Члан 7.
Поступак плаћања трошкова
(1) Потраживања истакнута у једној календарској години по основу стварних трошкова,
као и по основу паушалне накнаде достављају се органу за везу друге државе
уговорнице препорученим писмом са повратницом, а накнађују се једном годишње, у
следећој календарској години.
(2) Захтеви за накнаду трошкова из чл. 1. и 4. овог споразума исказују се у валути
државе уговорнице у којој је трошак настао.
(3) Основане рекламације на обрачун стварних и паушалних трошкова достављају се
најкасније у року од девет месеци од дана пријема документације из члана 1. ст. 1. и 2,
односно члана 4. став 2. овог споразума. Рекламације разјашњене до краја октобра
наредне године у односу на годину у којој су истакнута потраживања, биће укључене у
компензацију до 31. децембра те године.
(4) Компензација потраживања врши се на основу просечног курса, који је Аустријска
Национална Банка објавила за март календарске године, у којој су истакнута
потраживања у складу са ставом 1. овог члана.
(5) Разлика признатих узајамних потраживања биће дозначена у ЕУР до 31. децембра
наредне године у односу на годину у којој су истакнута потраживања, органу за везу,
односно институцији коју означи орган за везу, оне државе уговорнице, чија су
потраживања већа од потраживања друге државе уговорнице.
(6) Спорна потраживања, која нису регулисана до 31. октобра се, након провере и
признавања, узимају у обзир приликом следеће компензације трошкова.
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ДЕО III
Завршне одредбе
Члан 8.
Електронска размена података
У случају да органи за везу двеју држава уговорница закључе Договор о електронској
размени података, у складу са чланом 2. став 3. Споразума о спровођењу, одредбе тог
договора ће се примењивати и на поступак спровођења овог споразума.
Члан 9.
Ступање на снагу
(1) Овај споразум ступа на снагу истовремено са Споразумом и примењује се почев од
1. јануара 2013. године. Овај споразум важи за једну календарску годину и сматра се
прећутно продуженим уколико га једна од страна не откаже, у писменој форми,
најкасније три месеца пре истека календарске године.
(2) Ступањем на снагу овог споразума престаје да важи Споразум о накнади трошкова
плаћањем паушалних износа, потписан 01. јуна 2006. године, али наставља да се
примењује до 31. децембра 2012. године.

Споразум је сачињен у два оригинала, по један на српском језику и немачком језику,
при чему су оба текста аутентична.
Беч, дана 30. октобар 2012. године
За
ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ:
Зоран Пановић, с.р.
директор
За
ГЛАВНИ САВЕЗ АУСТРИЈСКИХ НОСИЛАЦА
СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА:

Dr. Hans Jörg Schelling, с.р.
председник Савеза

Dr. Christoph Klein, с.р.
заменик генералног директора
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