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Београд, 19. децембар 2017. године 



Редни 

број 

                Назив                        Опис Месец 

1.  Разговори органа за везу 

Републике Србије и Републике 

Француске у области пензијског 

осигурања 

Разматрање питања и проблема у вези са 

применом Конвенције о социјалном осигурању 

у области пензијског осигурања 

март 

2.  Разговори органа за везу 

Републике Србије и Руске 

Федерације у области пензијског и 

инвалидског осигурања, повреда 

на раду и професионалних 

болести и накнаде трошкова 

сахране 

Утврђивање двојезичних образаца за примену 

новог Споразума о социјалној сигурности у 

области пензијског и инвалидског осигурања, 

повреда на раду и професионалних болести и 

накнаде трошкова сахране 

март 

3.  Семинар посвећен Преговарачкој 

групи 2 „Кретање радника“  

Семинар у организацији Канцеларије аташеа за 

социјална питања Амбасаде Републике Аустрије 

у Београду и Завода за социјално осигурање 

април 

4.  Разговори органа за везу 

Републике Србије и Савезне 

Републике Немачке у области 

пензијског и инвалидског 

осигурања 

Разматрање питања у вези са применом 

Споразума о социјалној сигурности  у области 

пензијског и инвалидског осигурања 

мај 

5.  Семинар посвећен питањима 

пензијског осигурања  

Семинар посвећен питањима пензијског 

осигурања у Заводу за пензијско осигурање 

Аустрије (PVA), на коме ће учествовати и 

представници пензијсих фондова Аустрије, СР 

Немачке, Словачке и Мађарске 

мај 

6.  Разговори органа за везу 

Републике Србије и Републике 

Грчке у области пензијског и 

инвалидског осигурања 

Утврђивање двојезичних образаца за примену 

новог Споразума о социјалној сигурности у 

области пензијског и инвалидског осигурања 

јун 

 

7.  Разговори органа за везу 

Републике Србије и Црне Горе у 

области пензијског и инвалидског 

осигурања 

Разматрање питања у вези са применом 

Споразума о социјалном осигурању у области 

пензијског и инвалидског осигурања 

јун 

 



Редни 

број 

                Назив                        Опис Месец 

8.  10. сусрети носилаца пензијског и 

инвалидског осигурања држава 

насталих на простору бивше СФРЈ 

(Словенија, Хрватска, Македонија, 

Босна и Херцеговина, Црна Гора и 

Србија) 

Разматрање питања и проблема у примени 

споразума о социјалном осигурању и 

унапређивање међусобне сарадње у области 

пензијског осигурања 

јун 

 

9.  11. Европски колоквијум у 

области пензијског осигурања 

Колоквијум у области пензијског осигурања у 

организацији Deutsche Rentenversicherung Bund, 

10. и 11. септембра 2018. године у Берлину 

септембар 

10.  Разговори органа за везу 

Републике Србије и Републике 

Италије у области пензијског и 

инвалидског осигурања 

Разматрање питања и проблема у примени 

Споразума у области пензијског и инвалидског 

осигурања и осигурања за случај 

незапослености, као и измене двојезичних 

образаца за примену споразума и закључивање 

Договора о електронској размени података 

септембар 

11.  Пензијски семинар  Пензијски семинар у организацији Пензијског 

фонда Мађарске (ONYF) и Међународног 

удружења социјалне сигурности (ISSA) 

септембар 

12.  Евалуација Међународних 

саветодавних дана са Републиком 

Хрватском 

Разматрање резултата Међународних 

саветодавних дана и постизање договора о 

будућим активностима 

октобар 

13.  Евалуација Међународних 

саветодавних дана са Републиком 

Аустријом 

Разматрање резултата Међународних 

саветодавних дана и постизање договора о 

будућим активностима 

октобар 

14.  Разговори органа за везу 

Републике Србије и Републике 

Словеније у области здравственог 

осигурања 

Разматрање питања и проблема у примени 

Споразума о социјалном осигурању у области 

здравственог осигурања 

октобар 

15.  Евалуација Међународних 

саветодавних дана са Мађарском 

Разматрање резултата Међународних 

саветодавних дана и постизање договора о 

будућим активностима 

новембар 

 



Редни 

број 

                Назив                        Опис Месец 

16.  Састанак пензијских фондова 

Словачке, Аустрије, Мађарске и 

Србије („Дунавска иницијатива“) 

Састанак пензијских фондова Словачке, 

Аустрије, Мађарске и Србије на иницијативу и 

позив Пензијског фонда Мађарске (ONYF) 

новембар 

 

17.  Разговори са Главним савезом 

аустријских носилаца социјалног 

осигурања у области пензијског и 

инвалидског осигурања и 

здравственог осигурања 

Разматрање питања и проблема у примени 

Споразума о социјалном осигурању и Договора 

о електронској размени података у области 

социјалног осигурања између две државе  

 новембар 

 

18.  Разговори органа за везу 

Републике Србије и Румуније у 

области пензијског и инвалидског 

осигурања, повреда на раду и 

професионалних болести и 

дечијих додатака 

Утврђивање двојезичних образаца за примену 

новог Споразума о социјалној сигурности у 

области пензијског и инвалидског осигурања, 

повреда на раду и професионалних болести и 

дечијих додатака 

током 2018. 

године 

19.  Разговори органа за везу 

Републике Србије и Републике 

Хрватске у области здравственог 

осигурања 

Разматрање питања и проблема у примени 

Споразума о социјалном осигурању у области 

здравственог осигурања и закључивање новог 

споразума о накнади трошкова здравствене 

заштите 

током 2018. 

године 

20.  Разговори органа за везу 

Републике Србије и Босне и 

Херцеговине у области 

здравственог осигурања 

Разматрање питања и проблема у примени 

Споразума о социјалном осигурању у области 

здравственог осигурања 

током 2018. 

године 

21.  Разговори органа за везу 

Републике Србије и Руске 

Федерације у области пензијског и 

инвалидског осигурања, повреда 

на раду и професионалних 

болести и накнаде трошкова 

сахране 

Утврђивање двојезичних образаца за примену 

новог Споразума о социјалној сигурности у 

области пензијског и инвалидског осигурања, 

повреда на раду и професионалних болести и 

накнаде трошкова сахране 

током 2018. 

године 

22.  Међународно удружење социјалне 

сигурности (МУСС) 

Активности Завода за социјално осигурање, као 

члана МУСС, одвијаће се континуирано током 

2018. године 

 

 


