
ДОГОВОР 

ИЗМЕЂУ ОРГАНА ЗА ВЕЗУ  

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ ТУРСКЕ  

O НАКНАДИ ТРОШКОВА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 

 

 

На основу одредби Споразума између Републике Србије и Републике Турске о 

социјалној сигурности (у даљем тексту: Споразум) и члана 2. став 3. и члана 13. 

Административног споразума за спровођење Споразума између Републике Србије и 

Републике Турске о социјалној сигурности, који је потписан 26. октобра 2009. године (у 

даљем тексту: Административни споразум), Завод за социјално осигурање, као орган за везу 

Републике Србије и Завод за социјалну сигурност, као орган за везу Републике Турске, 

потписали су овај Договор.  

 

Члан 1. 

  (1)  У складу са одредбама чл. 13, 14, 15, 16. и 24. Споразума, трошкове настале 

из здравственог осигурања  плаћа надлежни носилац у стварним износима. 

(2)  Трошкови наведени у ставу 1. овог члана обухватају трошкове давања у новцу 

и давања у натури који се односе на  здравствену заштиту. 

 

Члан 2. 

(1) Носилац који пружа давања доставља свој захтев који се односи на плаћање 

трошкова обухваћених чланом 1. став 1. овог Договора надлежном носиоцу, преко органа 

за везу, заједно са обрасцима SRB/TR 125, односно TR/SRB 125. Обрасци се достављају у 

два примерка, разврстани по организационим јединицама надлежног носиоца здравственог 

осигурања и могу да садрже документа у свом прилогу.  

(2) Захтеве из става 1. овог члана, доставиће носилац који је пружио давања, 

надлежном носиоцу друге државе уговорнице, два пута годишње, и то: 

- за трошкове настале у првој половини године, до 31. децембра текуће године 

и  



- за трошкове настале у другој половини године, до 30. јуна наредне године.  

 

 

Члан 3. 

(1) Трошкови се исказују у националној валути државе уговорнице која је 

пружила давања којa се односе на здравствену заштиту. 

(2) Укупан износ из става 1. овог члана, прерачунава се у ЕУР, на дан 1. јул, 

године у којој су пружена давања, а према ефективном куповном курсу своје централне 

банке.  

(3) Документ који показује куповни курс централне банке доставља се заједно са 

обрасцима SRB/TR 125, односно TR/SRB 125 уз захтев за накнаду трошкова здравствене 

заштите из члана 2. овог Договора. 

 

Члан 4. 

(1)  Надлежни носиоци држава уговорница међусобно директно накнађују неспорне 

трошкове у ЕУР, у року од 6 месеци од дана пријема захтева за накнаду трошкова. 

(2)  Надлежни носиоци ће рекламације на захтеве из става 1. овог члана, достављати 

преко органа за везу, у року од 6 месеци од дана пријема захтева за накнаду трошкова 

здравствених услуга. 

(3) Одговор на рекламацију може се доставити најкасније у року од 6 месеци од 

дана пријема рекламације. Уколико носилац осигурања који је пружио давања, не одговори 

у том року, сматраће се да је рекламација прихваћена. 

 

Члан 5. 

   Захтеви за накнаду трошкова за пружена давања могу се поднети у року од 5  година 

од дана када су давања пружена. 

 

Члан 6. 

(1)  Овај договор закључује се на неодређено време.  

(2)  Овај договор се може споразумно мењати преговорима и преписком две 

стране.  



(3)  Овај договор се може укинути споразумно или на захтев једне од страна под 

условом да је обавештење послато 60 дана раније. Датум укидања Договора је договорени 

датум или најкасније 31. децембар године у којој је достављено обавештење о његовом 

укидању.  

Члан 7. 

(1)  Овај договор ступа на снагу и примењује се за обрачун трошкова здравствене 

заштите у складу са чланом 1. овог договора за сва давања у натури почев од 1. јануара 2021. 

године. 

(2)  Ступањем на снагу овог договора престаје да важи Договор о накнади  

трошкова здравствене заштите, који је потписан 13. априла 2011. године у Анкари. Сви 

неокончани и оспорени захтеви ће бити решени на основу овог Договора.  

 

 

Овај договор је потписан у Београду 30.12.2020. године и Анкари, 08.12.2020. 

године, у по два примерка на српском језику и турском језику, при чему су оба текста 

подједнако веродостојна, и на енглеском језику. У случају неслагања у текстовима, 

меродавна је верзија текста на енглеском језику. 

 

 

 

       

Завод за социјално осигурање              

                  

   

 

            Завод за социјалну сигурност 

         Зоран Пановић                              Исмаил Јилмаз 

 


