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Редни бр. Назив Опис Месец 

1. 

 

Евалуација 

Међународних 

саветодавних дана са 

Мађарском 

Разматрање резултата одржаних 

дана разговора и састанак са 

органом за везу Мађарске у 

области пензијског осигурања 

јануар 

2. 

Разговори органа за 

везу Републике 

Србије и Мађарске 

Закључивање Договора о 

накнади трошкова здравствене 

заштите  

фебруар 

3. 

Међународни 

саветодани дани 

Републике Србије и 

Савезне Републике 

Немачке 

Одржавање Међународних 

саветодавних дана ("Дана 

разговора") носилаца пензијског 

осигурања две државе са 

осигураницима и корисницима 

права 

март 

4. 

Разговори органа за 

везу Републике 

Србије и Републике 

Словеније 

Разматрање питања и проблема у 

вези са спровођењем Споразума 

о социјалном осигурању у 

области пензијског и 

инвалидског осигурања 

март 

5. 

Међународни 

саветодавни дани 

Републике Србије и 

Републике 

Македоније 

Одржавање Међународних 

саветодавних дана ("Дана 

разговора") носилаца пензијског 

осигурања две државе са 

осигураницима и корисницима 

права 

април 

6. 

Међународни 

саветодавни дани 

Републике Србије и 

Републике Аустрије 

Одржавање Међународних 

саветодавних дана ("Дана 

разговора") носилаца пензијског 

осигурања две државе са 

осигураницима и корисницима 

права 

април 

7. 

Разговори органа за 

везу Републике 

Србије и Савезне 

Републике Немачке 

Разматрање питања и проблема у 

вези са спровођењем Споразума 

о социјалном осигурању у 

области пензијског и 

инвалидског осигурања 

април 

8. 

Разговори органа за 

везу Републике 

Србије и Великог 

Војводства 

Луксембург 

Закључивање Договора о 

употреби Европске картице 

здравственог осигурања на 

територији Републике Србије 

април 

9. 

Међународни 

саветодавни дани 

Републике Србије и 

Републике Хрватске 

Одржавање Међународних 

саветодавних дана ("Дана 

разговора") носилаца пензијског 

осигурања две државе са 

осигураницима и корисницима 

права 

мај 

 

 



Редни бр. Назив Опис Месец 

10. 

Евалуација 

Међународних 

саветодавних дана са 

Републиком 

Аустријом 

Разматрање резултата одржаних 

дана разговора  
мај 

11. 

Међународни 

саветодавни дани 

Републике Србије и 

Мађарске 

Одржавање Међународних 

саветодавних дана ("Дана 

разговора") носилаца пензијског 

осигурања две државе са 

осигураницима и корисницима 

права 

мај 

12. 

Разговори органа за 

везу Републике 

Србије и Републике 

Хрватске 

Разматрање питања и проблема у 

вези са спровођењем Споразума 

о социјалном осигурању у 

области пензијског и 

инвалидског осигурања 

јун 

13. 

 

Разговори органа за 

везу Републике 

Србије и Републике 

Аустрије 

Разматрање питања и проблема у 

вези са спровођењем Споразума 

о социјалном осигурању у 

области пензијског и 

инвалидског и здравственог 

осигурања 

јун 

14. 

Међународни 

саветодавни дани 

Републике Србије и 

Савезне Републике 

Немачке 

Одржавање Међународних 

саветодавних дана ("Дана 

разговора") носилаца пензијског 

осигурања две државе са 

осигураницима и корисницима 

права 

септембар 

15. 

Разговори органа за 

везу Републике 

Србије и Републике 

Словеније 

Разматрање питања и проблема у 

вези са спровођењем Споразума 

о социјаном осигурању у 

области здравственог осигурања 

септембар - 

октобар 

16. 

Међународни 

саветодавни дани 

Републике Србије и 

Републике Хрватске 

Одржавање Међународних 

саветодавних дана ("Дана 

разговора") носилаца пензијског 

осигурања две државе са 

осигураницима и корисницима 

права 

октобар 

17. 

Међународни 

саветодавни дани 

Републике Србије и 

Републике Аустрије 

Одржавање Међународних 

саветодавних дана ("Дана 

разговора") носилаца пензијског 

осигурања две државе са 

осигураницима и корисницима 

права 

октобар 

18. 

Разговори органа за 

везу Републике 

Србије и Републике 

Хрватске 

Разматрање питања и проблема у 

вези са спровођењем Споразума 

о социјалном осигурању у 

области здравственог осигурања 

октобар  

 



Редни бр. Назив Опис Месец 

19. 

Евалуација 

Међународних 

саветодавних дана 

Републике Србије и 

Савезне Републике 

Немачке 

Разматрање резултата одржаних 

дана разговора 
октобар 

20. 

Међународни 

саветодавни дани 

Републике Србије и 

Мађарске 

Одржавање Међународних 

саветодавних дана ("Дана 

разговора") носилаца пензијског 

осигурања две државе са 

осигураницима и корисницима 

права 

новембар 

21. 

Међународни 

саветодавни дани 

Републике Србије и 

Републике 

Македоније 

Одржавање Међународних 

саветодавних дана ("Дана 

разговора") носилаца пензијског 

осигурања две државе са 

осигураницима и корисницима 

права 

новембар 

22. 

Разговори органа за 

везу Републике 

Србије и Савезне 

Републике Немачке 

Разматрање питања и проблема у 

вези са спровођењем Споразума 

о социјалном осигурању у 

области здравственог осигурања 

2015. 

23. 

Разговори органа за 

везу Републике 

Србије и Републике 

Македоније 

Разматрање питања и проблема у 

вези са спровођењем Споразума 

о социјалном осигурању у 

области здравственог осигурања 

2015. 

24. 

Разговори органа за 

везу Републике 

Србије и Републике 

Француске 

Утврђивање нових двојезичних 

образаца за примену новог 

Споразума о социјалној 

сигурности и закљуцивање 

одговарајућих договора за 

примену Споразума 

2015. 

25. 

Разговори органа за 

везу Републике 

Србије и Румуније 

Утврђивање двојезичних 

образаца за примену новог 

Споразума о социјалној 

сигурности и закључивање 

одговарајућих договора за 

примену Споразума 

2015. 

26. 

Разговори органа за 

везу Републике 

Србије и Чешке 

Републике  

Разматрање питања и проблема у 

вези са спровођењем Споразума 

о социјалном осигурању у 

области пензијског и 

инвалидског осигурања 

2015. 

27. 

Разговори органа за 

везу Републике 

Србије и Босне и 

Херцеговине 

Разматрање питања и проблема у 

вези са спровођењем Споразума 

о социјалном осигурању у 

области пензијског и 

инвалидског осигурања 

2015. 

 

 



Редни бр. Назив Опис Месец 

28. 

Разговори органа за 

везу Републике 

Србије и Босне и 

Херцеговине 

Разматрање питања и проблема у 

вези са спровођењем Споразума 

о социјалном осигурању у 

области здравственог осигурања 

2015. 

 

29. 

Разговори органа за 

везу Републике 

Србије и Руске 

Федерације 

Утврђивање двојезичних 

образаца за примену Споразума 

о социјалном осигурању  

2015. 

30. 

Разговори органа за 

везу Републике 

Србије и Републике 

Италије 

Разматрање питања и проблема 

везаних за примену Конвенције 

о социјалном осигурању у 

области пензијског и 

инвалидског осигурања 

2015. 

31. 

Сусрети носилаца 

пензијског и 

инвалидског 

осигурања држава 

насталих на простору 

Југославије 

Састанак са носиоцима 

пензијског и инвалидског 

осигурања држава насталих на 

простору Југославије 

2015. 

32. 

Међународно 

удружење социјалне 

сигурности (МУСС) 

Континуиране активности 

Завода за социјално осигурање, 

као члана МУСС 

2015. 

 


