ДОГОВОР
О НАКНАДИ ТРОШКОВА ЗА ДАВАЊА У НАТУРИ
На основу члана 8. став 2. Административног споразума за спровођење Споразума
између Републике Србије и Републике Бугарске о социјалној сигурности, који је
потписан 19. септембра 2011. године, у Београду (у даљем тексту: Административни
споразум), Завод за социјално осигурање, као орган за везу Републике Србије и
Национални завод за здравствено осигурање, као орган за везу Републике Бугарске,
договорили су следеће:

ДЕО I
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(1) Трошкове настале по основу давања из здравственог осигурања сходно
одредбама чл. 12, 13. и 17. став 3. Споразума између Републике Србије и Републике
Бугарске о социјалној сигурности (у даљем тексту: Споразум), надлежни носиоци
међусобно накнађују плаћањем стварних износа тих трошкова.
(2) Под трошковима из става 1. овог члана подразумевају се трошкови давања у
натури.
Члан 2.
(1) Носилац који је пружио давања из здравственог осигурања доставља, преко
органа за везу, надлежном носиоцу захтев за накнаду трошкова из члана 1. став 1. овог
договора на обрасцу SRB/BG 125, односно BG/SRB 125.
(2) Трошкови се исказују у националној валути државе уговорнице у којој су
пружена давања из здравственог осигурања.
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(3) Носилац који је пружио давања прерачунава износе из става 2. овог члана у
EUR према паритету валута који важи на дан упућивања захтева за накнаду трошкова
према подацима централне банке државе уговорнице која шаље захтев.

ДЕО II
ДОСТАВЉАЊЕ ЗАХТЕВА И ПЛАЋАЊЕ
Члан 3.
(1) Носилац који је пружио давања доставља надлежном носиоцу захтеве из члана
2. став 1. овог договора, два пута годишње, и то, по правилу:
- до краја августа за трошкове настале у периоду од 01. јануара до 30. јуна текуће
године и
- до краја фебруара за трошкове настале у периоду од 01. јула до 31. децембра
претходне године.
(2) Накнада трошкова за пружена давања се може потраживати, односно захтеви се
могу подносити највише за три године уназад рачунајући и текућу годину.
Члан 4.
(1) Надлежни носиоци држава уговорница међусобно директно накнађују неспорне
трошкове у EUR, у року од шест месеци од пријема захтева.
(2) Надлежни носиоци, посредством органа за везу, достављају рекламације по
захтевима из члана 3. став 1. овог договора, најкасније у року од шест месеци од дана
пријема захтева.
(3) Уколико носилац осигурања који је пружио давања, не одговори посредством
органа за везу, на примљену рекламацију из става 2. овог члана, у року од шест месеци
од дана пријема, рекламација ће се сматрати прихваћеном.
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ДЕО III
ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 5.
Овај договор ступа на снагу истог дана када и Споразум и Административни
споразум.

Сачињено у Софији, 22.11.2012. године, у два оригинала, сваки на српском језику и
бугарском језику, при чему су оба текста аутентична.

Завод за социјално осигурање

Национални завод за
здравствено осигурање

Зоран Пановић, с.р.

Пламен Цеков, с.р.
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