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Редни 

број 
Назив Опис Месец 

1.  Евалуација Међународних 

саветодавних дана са Мађарском 

Разматрање резултата Међународних 

саветодавних дана и договор о будућим 

активностима* 

јануар 

2.  Разговори органа за везу 

Републике Србије и Босне и 

Херцеговине (Федерација БиХ) 

Закључивање Протокола о регулисању 

одштетних захтева у области пензијског и 

инвалидског осигурања  

март 

3.  Међународни саветодавни дани 

Републике Србије и Савезне 

Републике Немачке  

Одржавање Међународних саветодавних дана 

(„Дана разговора“) носилаца социјалног 

осигурања две државе са осигураницима и 

корисницима права 

март 

4.  Разговори органа за везу 

Републике Србије и Републике 

Италије  

Примена Споразума о социјалном осигурању у 

области пензијског и инвалидског осигурања и 

осигурања за случај незапослености  

март 

5.  Међународни саветодавни дани 

Републике Србије и Републике 

Аустрије  

Одржавање Међународних саветодавних дана 

(„Дана разговора“) носилаца социјалног 

осигурања две државе са осигураницима и 

корисницима права 

април 

6.  Међународни саветодавни дани 

Републике Србије и Републике 

Македоније  

Одржавање Међународних саветодавних дана 

(„Дана разговора“) носилаца социјалног 

осигурања две државе са осигураницима и 

корисницима права 

април 

7.  Међународни саветодавни дани 

Републике Србије и Босне и 

Херцеговине 

Одржавање Међународних саветодавних дана 

(„Дана разговора“) носилаца социјалног 

осигурања две државе са осигураницима и 

корисницима права 

април 

8.  Разговори органа за везу 

Републике Србије и Републике 

Словеније  

Договор о електронској размени података у 

примени Споразума о социјалном осигурању у 

области здравственог осигурања  

април 

9.  Међународни саветодавни дани 

Републике Србије и Црне Горе  

Одржавање Међународних саветодавних дана 

(„Дана разговора“) носилаца социјалног 

осигурања две државе са осигураницима и 

корисницима права 

мај 



 

 

Редни 

број 
Назив Опис Месец 

10.  Разговори органа за везу 

Републике Србије и Републике 

Аустрије  

Закључивање Споразума о електронској 

размени података у области пензијског и 

инвалидског и здравственог осигурања 

мај 

11.  Међународни саветодавни дани 

Републике Србије и Мађарске 

Одржавање Међународних саветодавних дана 

(„Дана разговора“) носилаца социјалног 

осигурања две државе са осигураницима и 

корисницима права 

мај 

12.  Међународни саветодавни дани 

Републике Србије и Републике 

Хрватске 

Одржавање Међународних саветодавних дана 

(„Дана разговора“) носилаца социјалног 

осигурања две државе са осигураницима и 

корисницима права 

мај 

13.  Разговори органа за везу 

Републике Србије и Савезне 

Републике Немачке  

Договор о електронској размени података у 

области здравственог осигурања 

јун 

 

14.  Сусрети фондова пензијског 

осигурања држава насталих на 

простору бивше СФРЈ (Словенија, 

Хрватска, БиХ, Црна Гора, 

Македонија и Србија) 

Питања и проблеми у примени споразума о 

социјалном осигурању и међусобна сарадња у 

области пензијског осигурања 

јун 

15.  10. Европски колоквијум у 

области пензијскогосигурања 

Питања и проблеми, као и искуства земаља ЕУ у 

области пензијског осигурања 

септембар 

16.  Међународни саветодавни дани 

Републике Србије и Савезне 

Републике Немачке  

Одржавање Међународних саветодавних дана 

(„Дана разговора“) носилаца социјалног 

осигурања две државе са осигураницима и 

корисницима права 

септембар 

17.  Међународни саветодавни дани 

Републике Србије и Републике 

Хрватске 

Одржавање Међународних саветодавних дана 

(„Дана разговора“) носилаца социјалног 

осигурања две државе са осигураницима и 

корисницима права 

октобар 

18.  Међународни саветодавни дани 

Републике Србије и Републике 

Аустрије  

Одржавање Међународних саветодавних дана 

(„Дана разговора“) носилаца социјалног 

осигурања две државе 

октобар 



 

 

Редни 

број 
Назив Опис Месец 

19.  Евалуација Међународних 

саветодавних дана са Републиком 

Аустријом 

Разматрање резултата Међународних 

саветодавних дана и договор о будућим 

активностима 

октобар 

20.  Међународни саветодавни дани 

Републике Србије и Босне и 

Херцеговине  

Одржавање Међународних саветодавних дана 

(„Дана разговора“) носилаца социјалног 

осигурања две државе са осигураницима и 

корисницима права 

октобар 

21.  Међународни саветодавни дани 

Републике Србије и Црне Горе 

Одржавање Међународних саветодавних дана 

(„Дана разговора“) носилаца социјалног 

осигурања две државе са осигураницима и 

корисницима права 

октобар 

22.  Међународни саветодавни дани 

Републике Србије и Мађарске  

Одржавање Међународних саветодавних дана 

(„Дана разговора“) носилаца социјалног 

осигурања две државе са осигураницима и 

корисницима права 

новембар 

23.  Међународни саветодавни дани 

Републике Србије и Републике 

Македоније 

Одржавање Међународних саветодавних дана 

(„Дана разговора“) носилаца социјалног 

осигурања две државе са осигураницима и 

корисницима права 

новембар 

24.  Евалуација Међународних 

саветодавних дана са Републиком 

Хрватском 

Разматрање резултата Међународних 

саветодавних дана и договор о будућим 

активностима 

новембар 

25.  Разговори органа за везу 

Републике Србије и Републике 

Хрватске  

Примена Споразума о социјалном осигурању у 

области здравственог осигурања 

новембар 

 

26.  Разговори органа за везу 

Републике Србије и Црне Горе 

Разматрање питања везаних за примену 

Споразума о социјалном осигурању у области 

пензијског и инвалидског осигурања 

децембар 

27.  Разговори органа за везу 

Републике Србије и Црне Горе 

Разматрање питања везаних за примену 

Споразума о социјалном осигурању у области 

здравственог осигурања 

децембар 



 

 

Редни 

број 
Назив Опис Месец 

28.  Разговори органа за везу 

Републике Србије и Мађарске 

Разматрање питања везаних за примену 

Споразума о социјалном осигурању у области 

здравственог осигурања 

децембар 

29.  Разговори органа за везу 

Републике Србије и Чешке 

Републике 

Разматрање питања везаних за примену 

Споразума о социјалном осигурању у области 

здравственог осигурања 

 

30.  Разговори органа за везу 

Републике Србије и Румуније 

Утврђивање нових двојезичних образаца и 

спроводбених договора за примену новог  

Споразума о социјалном осигурању  

 

31.  Разговори органа за везу 

Републике Србије и Француске 

Републике  

Разматрање питања везаних за примену новог 

Споразума о социјалном осигурању и 

утврђивање нових двојезичних образаца у 

области здравственог осигурања, пензијског и 

инвалидског осигурања и осигурања за случај 

незапослености 

 

32.  Разговори органа за везу 

Републике Србије и Руске 

Федерације  

Разматрање питања везаних за примену новог 

Споразума о социјалном осигурању и 

утврђивање нових двојезичних образаца у 

области пензијског и инвалидског осигурања 

 

33.  Разговори органа за везу 

Републике Србије и Савезне 

Републике Немачке 

Разматрање питања везаних за електронску 

размену података у примени Споразума о 

социјалном осигурању у области пензијског и 

инвалидског осигурања 

 

34.  Међународно удружење социјалне 

сигурности (МУСС) 

Активности Завода за социјално осигурање, као 

члана МУСС, одвијаће се континуирано током 

2016. године 

 

 

 

* Активности везане за Међународне саветодавне дане одвијају се заједнички са Републичким 

фондом за пензијско и инвалидско осигурање 


