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ТАБЕЛА I  
 

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне    

    управе 
ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 

2. Министар/Директор Зоран Пановић 

3. Делокруг 

Завод за социјално осигурање обавља стручне послове и послове 

државне управе који се односе на примену међународних уговора о 

социјалном осигурању; израду административних уговора за примену 

међународних уговора о социјалном осигурању и израду споразума о 

накнади трошкова здравствене заштите као и других спроводбених 

споразума; израду двојезичних образаца за примену међународних 

уговора о социјалном осигурању; учешће у обрачуну трошкова 

здравствене заштите, као и друге послове одређене законом. 

4. Органи управе у  

    саставу/имаоци јавних  

    овлашћења 

/ 

5. Контакт особа у органу   

    државне управе 

Гордана Дмитровић Анђелић, руководилац  Групе за опште правне, 

кадровске и финансијско – материјалне послове,  

тел. 011/201-71-23; факс 011/311-54-70; моб. 064/64-53-764;  

е-маил: gordana.andjelic@zso.gov.rs 

Марко Стрелец, самостални саветник за примену међународних 

уговора у области здравственог осигурања 

тел. 011/201-74-56, факс 011/311-54-70, е-маил: 

marko.strelec@zso.gov.rs 

 

 

ОПИС СТАЊА 
 

Завод за социјално осигурање (у даљем тексту: Завод) је активностима у оквирима 

својих надлежности, као орган за везу Републике Србије надлежан за примену 

међународних уговора о социјалном осигурању, у 2018. години допринео побољшању 

ефикасности спровођења међународних уговора о социјалном осигурању чиме је 

унапређен социјално-економски положај осигураника и корисника права у области 

социјалног осигурања применом међународних уговора. 

Одржавањем званичних разговора са органима за везу Републике Француске, 

Републике Аустрије, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Републике Хрватске, Републике 

Италије, Савезне Републике Немачке и Републике Словеније решен је велики број 

отворених питања и проблема, као и конкретних појединачних предмета осигураника и 

корисника права у вези са спровођењем и применом важећих билатералних споразума о 

социјалном осигурању у области здравственог осигурања, пензијског и инвалидског 

осигурања, осигурања за случај незапослености и осигурања за случај повреде на раду и 

професионалне болести. Истовремено, на разговорима који су одржани са органима за 

везу Руске Федерације, Републике Грчке и Квебека обезбеђене су претпоставке за 

несметану примену нових споразума, по њиховом ступању на снагу. 

mailto:марко.стрелец@зсо.гов.рс
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 У Београду су, у периоду од 6. до 8. марта 2018. године, одржани разговори између 

органа за везу Републике Србије и органа за везу Републике Француске у области 

пензијског и инвалидског осигурања, на којима су разматрана питања и проблеми у вези 

са остваривањем права применом Опште конвенције о социјалном осигурању између 

Југославије и Француске, а која се односе на потврђивање и урачунавање периода 

осигурања, попуњавање двојезичних образаца, спровођење института опције, начин и 

динамику исплате пензија корисницима са пребивалиштем на територији друге државе 

уговорнице, као и питање ненаплаћених фактура Републичког фонда за пензијско и 

инвалидско осигурање за извршене услуге медицинског вештачења по захтеву 

француских носилаца осигурања из претходног периода.  

У Москви, у периоду од 26. до 30. марта 2018. године, одржани су разговори органа 

за везу и надлежних органа Републике Србије и Руске Федерације, на којима су органи за 

везу, за потребе спровођења Споразума између Републике Србије и Руске Федерације о 

социјалној сигурности, усаглашавали текст Протокола о спровођењу Споразума и 

Административног споразума, чији саставни део чине и двојезични обрасци, који ће се 

користити у поступцима остваривања права из пензијског осигурања.  

У Берлину, 15. и 16. маја 2018. године, одржани су разговори између органа за везу 

Републике Србије и Савезне Републике Немачке на којима су разматрана и решавана 

отворена питања у примени Споразума дефинисана у 24 тачке дневног реда (6 тачака 

дневног реда које је предложила српска страна и 18 тачака дневног реда које су 

предложили немачки носиоци пензијског осигурања), а односила су се на спровођење 

поступака решавања захтева за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања 

применом Споразума, решавање појединачних случајева, периоде осигурања остварене у 

државама уговорницама, исплату пензија и друга питања. Као наставак рада, у Београду 

је, 18. и 19. септембра 2018. године, одржан радни састанак између Завода за социјално 

осигурање, Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Немачког савезног 

пензијског осигурања, Немачког пензијског осигурања Баварска Југ, Немачког пензијског 

осигурања за рударе, железничаре и поморце и Немачке поште АД - Пензијски сервис, на 

коме су разматрана питања у вези са закључивањем Договора о електронској размени 

података у области пензијског и инвалидског осигурања између носилаца осигурања двеју 

држава. 

У Београду, у периоду од 11. до 14. јуна у 2018. године, одржани су разговори 

између органа за везу Републике Србије и органа за везу Републике Грчке у циљу 

утврђивања двојезичних образаца за примену Споразума између Републике Србије и 

Републике Грчке о социјалном осигурању. Усаглашени су општи принципи, садржина и 

форма двојезичних образаца за примену Споразума, као и образац „Изјава корисника 

давања“, односно образац „Потврда о животу“. 

У Подгорици, 2. и 3. октобра 2018. године, одржани су разговори између органа за 

везу Републике Србије и органа за везу Црне Горе у области пензијског и инвалидског 

осигурања, на којима је разматрана примена Споразума, са посебним освртом на 

конкретне проблеме у вези са остваривањем права у области пензијског и инвалидског 

осигурања и акцентом на поступак поновног одређивања пензије применом члана 41. 

Споразума, као и питања у вези исплате давања.   
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У Београду, 17. октобра 2018. године, одржани су разговори са немачким органом 

за везу у области здравственог осигурања (GKV-Spitzenverband, DVKA) на којима су 

разматрани проблеми и конкретни случајеви који се појављују у спровођењу Споразума, 

стање обрачуна трошкова здравствене заштите, принудна наплата ненаплаћених 

доприноса за обавезно социјално осигурање од дужника са пребивалиштем у другој 

држави уговорници, као и могућност за увођење електронске размене података по основу 

обрачуна трошкова здравствене заштите. Српска страна је на разговорима обавестила 

немачку страну да је Републички фонд за здравствено осигурање обезбедио услове да 

немачкој страни испоставља обрачуне трошкова здравствене заштите у стварним 

износима у свим сегментима и тиме иницирала измену начина обрачуна трошкова. 

У Љубљани, 23. и 24. октобра 2018. године, одржани су разговори између органа за 

везу Републике Србије и органа за везу Републике Словеније у области здравственог 

осигурања, на којима је српска страна покренула иницијативу да се трошкови 

здравствених услуга које се пружају иностраним осигураницима обрачунавају на основу 

стварних износа и најавила измене Договора о накнади трошкова здравствених услуга и 

садржају двојезичних образаца. У поступку увођења електронске размене података 

договорене су техничке појединости које представљају предуслов за реализацију 

електронске размене података, при чему је српска страна преузела обавезу да припреми 

предлог документа о електронској размени података и достави је словеначкој страни до 

краја 2018. године, што је и урађено.  

У Београду, 6. и 7. новембра 2018. године, одржани су разговори између органа за 

везу Републике Србије и органа за везу Босне и Херцеговине, у области здравственог 

осигурања, на којима су разматрани бројни проблеми у појединачним случајевима и 

постигнути договори о начину њиховог решавања, размењени су прегледи стања обавеза и 

потраживања по основу пружене здравствене заштите између носилаца осигурања две 

државе у циљу њиховог усаглашавања, и разматрана је могућност успостављања 

електронске размене података по основу обрачуна трошкова здравствене заштите. 

У Београду, у периоду од 20. до 22. новембра 2018. године, одржани су разговори 

између органа за везу Републике Србије и органа за везу Републике Италије у области 

пензијског и инвалидског осигурања и осигурања за случај незапослености, на којима су 

усаглашавани двојезични обрасци за примену у области пензијског и инвалидског 

осигурања, разматрана питања и проблеми који су се појавили у примени Конвенције, у 

вези са чим су постигнути конкретни договори у циљу побољшања ефикасности носилаца 

пензијског и инвалидског осигурања и осигурања за случај незапослености у примени 

Конвенције. Такође, настављен је рад на успостављању електронске размене података и 

увођења саветодавних дана почев од 2019. године. 

У Београду, 5. децембра 2018. године, одржани су разговори између органа за везу 

Републике Србије и органа за везу Републике Хрватске у области здравственог осигурања 

на којима су две стране закључиле Договор о накнади трошкова здравствене заштите, 

којим је омогућено да се, почев од 1. јануара 2019. године обострано врши обрачун 

стварних трошкова здравствене заштите за све категорије осигураних лица. Две стране су 

се сагласиле да се сарадња на пољу успостављања електронске размене података у вези са 

обрачуном трошкова здравствене заштите у наредном периоду интензивира преко контакт 

особа. 
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У Београду, у периоду од 10. до 14. децембра 2018. године, одржани су разговори 

између органа за везу и надлежних носилаца Републике Србије и органа за везу и 

надлежних носилаца Квебека у циљу утврђивања двојезичних образаца за примену 

Уговора о социјалој сигурности између Владе Републике Србије и Владе Квебека. Две 

делегације су усагласиле опште принципе, садржину и форму двојезичних образаца за 

примену Уговора за област пензијског и инвалидског осигурања, повреда на раду и 

професионалних болести и здравственог осигурања и здравствене заштите. 

У вези са одржавањем тзв. Међународних дана разговора/Међународних 

саветодавних дана, које спроводи Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 

са носиоцима пензијског осигурања Савезне Републике Немачке, Републике Аустрије, 

Републике Хрватске, Мађарске, Северне Македоније, Босне и Херцеговине и Црне Горе, 

на којима стручњаци оба носиоца у непосредном разговору пружају заинтересованим 

лицима одговарајућу стручну помоћ и дају савете из те области, Завод одржава посебне 

састанке на којима врши оцену тих догађаја (у 2018. години, на укупно 23 саветодавних 

дана одржаним у земљи и иностранству, пружена је стручна помоћ и дати су савети у 

непосредном контакту са 778 лица). Евалуација тих разговора је спроведена са 

представницима Републике Аустрије и Републике Хрватске, и том приликом је 

анализирана успешност организације и постигнутих резултата одржаних дана разговора у 

2018. години, при чему су договорени и термини и места одржавања Међународних 

саветодавних дана у 2019. и 2020. години.  

Завод је био учесник и суорганизатор, десетог по реду, традиционалног годишњег 

сусрета директора носилаца пензијског и инвалидског осигурања држава насталих на 

простору СФРЈ, који је одржан у Београду, у периоду од 21. до 23. јуна 2018. године на 

коме су постигнути договори везани за примену билатералних уговора о социјалном 

осигурању.  

У току 2018. године представници Завода су у оквиру процеса приступања 

Републике Србије Европској унији, кроз више одржаних састанака, имали активно учешће 

у раду преговарачке групе 2. „Слобода кретања радника” и преговарачке групе 19. 

„Социјална политика и запошљавање”, у вези са заузимањем преговарачких позиција. 

Поред наведених активности Завод активно учествује у успостављању сарадње 

између Завода за пензијско осигурање Аустрије и рехабилитационих центара у Републици 

Србији у циљу ангажовања домаћих расположивих капацитета. У том смислу, у периоду 

од 11. до 13. априла 2018. године, у Бечу, Грацу и Громбингу одржан је састанак са 

Заводом за пензијско осигурање Аустрије (PVA) и посета рехабилитационим центрима у 

Републици Аустрији, ради разматрања могућности реализације и постизања договора у 

вези са могућношћу за пружање услуга медицинске рехабилитације аустријских 

осигураника и корисника пензија у Републици Србији.  

Завод је узео и активно учешће на радном састанку са надлежним Савезним 

министарством за рад и социјална питања Немачке одржаном 17. априла 2018. године, у 

Берлину, који је посвећен проблемима приликом издавања обрасца DE 101 SRB - Потврде 

о правним прописима који се примењују, за раднике запослене у транспортним 

предузећима у Републици Србији који врше услуге транспорта на територији Савезне 

Републике Немачке. 
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На позив аустријске стране, одржан је и радни састанак Завода за социјално 

осигурање и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање са Заводом за 

пензијско осигурање Аустрије (PVA), 15. и 16. новембра 2018. године, у Бечу, ради 

разматрања могућности успостављања електронске размене података о чињеници смрти 

корисника права и висини пензија и питања медицинске рехабилитације аустријских 

осигураника и корисника пензија у рехабилитационим центрима Републике Србије. 

Током 2018. године обављани су и послови везани за координацију активности 

између носилаца социјалног осигурања у Републици Србији у спровођењу међународних 

уговора о социјалном осигурању (Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, 

Републички фонд за здравствено осигурање, Национална служба за запошљавање и Фонд 

за социјално осигурање војних осигураника). С тим у вези, успешно је извршена размена 

експерата са Мађарском у периоду од 3. до 7. септембра 2018. године, у Београду и 

Будимпешти, као и са Аустријом од 10. до 14. септембра 2018. године, у Београду и од 8. 

до 12. октобра 2018. године, у Бечу.       

 У 2018. години, Завод је, у својству члана Међународног удружења социјалне 

сигурности - ISSA (International Social Security Association) извршио ажурирање „Профила 

социјалног осигурања у Републици Србији“, након сагледавања свих промена које су 

спроведене у 2016. и 2017. години, добијао и прикупљао информације (прописи, анализе, 

чланци итд.), статистичке податке и искуства у области социјалне сигурности, пре свега 

земаља Европске уније, и о томе у скаду са надлежностима обавештавао надлежне органе 

и носиоце социјалног осигурања у Републици Србији. 

Поред наведених активности, представници Завода су током 2018. године имали 

активно учешће у преговорима надлежних министарстава Републике Србије 

(Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство 

здравља) ради закључивања нових или новелирања постојећих споразума о социјалном 

осигурању. Та активност је реализована учешћем на рундама преговора за закључивање 

споразума о социјалном осигурању са Републиком Француском, Руском Федерацијом, 

Квебеком и Народном Републиком Кином. 

 Представници Завода су активно учествовали на састанцима, конференцијама, 

радионицама и округлим столовима посвећеним питањима пензијског и инвалидског 

осигурања и здравственог осигурања у земљи и иностранству, а посебно на радионицама и 

семинарима посвећеним процесу придруживања Републике Србије чланству у ЕУ 

(Семинар „Корисничка подршка у доба модерних медија“ у Заводу за пензијско осигурање 

Аустрије (PVA), 29. и 30. маја 2018. године, у Бечу; 11. Европски колоквијум у области 

пензијског осигурања, у организацији Deutsche Rentenversicherung Bund, 10. и 11. 

септембра 2018. године, у Берлину; Семинар „Рад и пензије – фазе и превремено 

пензионисање“, 21. септембра 2018. године, у Будимпешти, у организацији Националног 

завода за пензијско осигурање Мађарске (ОNYF), који је од 1. новембра 2017. године у 

саставу Државног трезора Мађарске и Међународног удружења социјалне сигурности 

(ISSA). 

У Заводу је, у оквиру обављања осталих редовних послова и задатака, пружена и 

одговарајућа стручна помоћ физичким лицима - осигураницима и корисницима права и 

правним лицима у свим областима социјалног осигурања, као и правна и административна 

помоћ органима за везу, носиоцима осигурања, као и надлежним органима других држава, у 
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оквиру чега је обрађен и решен велики број предмета. Такође, одговорено је и на 268 упита 

достављених путем електронске поште на адресу: info@zso.gov.rs 

У извештајном периоду остварена је успешна сарадња са ресорним министарствима: 

Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарством 

здравља, као и са носиоцима социјалног осигурања у Републици Србији – Републичким 

фондом за здравствено осигурање, Републичким фондом за пензијско и инвалидско 

осигурање, Фондом за социјално осигурање војних осигураника и Националном службом за 

запошљавање. 
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ТАБЕЛА  ИИИ 

АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА ВЛАДА 
 

Ред. 

бр. 

Назив акта Правни основ 
 

Опис 
 

Број 

„Службеног 

гласника РС”, 

датум 

Референтни 

документ/ 

НПАА 

По 

плану 

(Да/Не) 

Образложење 

И ИИ ИИИ ИВ В ВИ ВИИ 

1.  Закључак 05 Број: 037-

2575/2018, од 22. 

марта 2018. године 

Члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 - УС, 72/12, 74/12 

- исправка, 7/14 - УС, 

44/14 и 30/18 - др. 

закон) 

Утврђена Платформа за 

одржавање разговора између 

органа за везу Републике Србије 

и органа за везу Савезне 

Републике Немачке у области 

пензијског и инвалидског 

осигурања 

/ Стратегија развоја 

социјалне заштите 
Да / 

2.  Закључак 05 Број: 037-

4737/2018, од 24. маја 

2018. године 

Члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 - УС, 72/12, 74/12 

- исправка, 7/14 - УС, 

44/14 и 30/18 - др. 

закон) 

Утврђена Платформа за 

одржавање разговора између 

органа за везу Републике Србије 

и органа за везу Републике 

Грчке у области пензијског и 

инвалидског осигурања 

/ Стратегија развоја 

социјалне заштите 
Да / 

3.  Закључак 05 Број: 037-

5020/2018, од 31. маја 

2018. године 

Члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 - УС, 72/12, 74/12 

- исправка, 7/14 - УС, 

44/14 и 30/18 - др. 

закон) 

Прихваћен Извештај о 

разговорима органа за везу 

Републике Србије и органа за 

везу Републике Француске у 

области пензијског и 

инвалидског осигурања 

/ Стратегија развоја 

социјалне заштите 
Да / 

4.  Закључак 05 Број: 037-

6955/2018, од 30. јула 

2018. године 

Члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 

Прихваћен Извештај о 

разговорима органа за везу 

Републике Србије и органа за 

везу Републике Грчке у вези са 

применом Споразума између 

/ Стратегија развоја 

социјалне заштите 
Да / 
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Ред. 

бр. 

Назив акта Правни основ 
 

Опис 
 

Број 

„Службеног 

гласника РС”, 

датум 

Референтни 

документ/ 

НПАА 

По 

плану 

(Да/Не) 

Образложење 

И ИИ ИИИ ИВ В ВИ ВИИ 

68/12 - УС, 72/12, 74/12 

- исправка, 7/14 - УС, 

44/14 и 30/18 - др. 

закон) 

Републике Србије и Републике 

Грчке о социјалном осигурању 

5.  Закључак 05 Број: 037-

8158/2018, од 6. 

септембра 2018. 

године 

Члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 - УС, 72/12, 74/12 

- исправка, 7/14 - УС, 

44/14 и 30/18 - др. 

закон) 

Утврђена Платформа за 

одржавање разговора између 

органа за везу Републике Србије 

и органа за везу Босне и 

Херцеговине у области 

здравственог осигурања 

/ Стратегија развоја 

социјалне заштите 
Да / 

6.  Закључак 05 Број: 037-

8783/2018, од 20. 

септембра 2018. 

године 

Члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 - УС, 72/12, 74/12 

- исправка, 7/14 - УС, 

44/14 и 30/18 - др. 

закон) 

Утврђена Платформа за 

одржавање разговора између 

органа за везу Републике Србије 

и органа за везу Републике 

Словеније у области 

здравственог осигурања 

/ Стратегија развоја 

социјалне заштите 
Да / 

7.  Закључак 05 Број: 337-

8866/2018, од 4. 

октобра 2018. године 

Члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 - УС, 72/12, 74/12 

- исправка, 7/14 - УС, 

44/14 и 30/18 - др. 

закон) 

Утврђена Платформа за 

одржавање разговора између 

органа за везу Републике Србије 

и органа за везу Црне Горе у 

области пензијског и 

инвалидског осигурања 

/ Стратегија развоја 

социјалне заштите 
Да / 

8.  Закључак 05 Број: 037-

9817/2018-1, од 18. 

октобра 2018. године 

Члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 

Прихваћен Извештај о 

разговорима органа за везу 

Републике Србије и органа за 

везу Босне и Херцеговине у 

области здравственог осигурања 

/ Стратегија развоја 

социјалне заштите 
Да / 
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Ред. 

бр. 

Назив акта Правни основ 
 

Опис 
 

Број 

„Службеног 

гласника РС”, 

датум 

Референтни 

документ/ 

НПАА 

По 

плану 

(Да/Не) 

Образложење 

И ИИ ИИИ ИВ В ВИ ВИИ 

68/12 - УС, 72/12, 74/12 

- исправка, 7/14 - УС, 

44/14 и 30/18 - др. 

закон) 
9.  Закључак 05 Број: 037-

10456/2018, од 2. 

новембра 2018. године 

Члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 - УС, 72/12, 74/12 

- исправка, 7/14 - УС, 

44/14 и 30/18 - др. 

закон) 

Прихваћен Извештај о 

разговорима органа за везу 

Републике Србије и органа за 

везу Црне Горе у области 

пензијског и инвалидског 

осигурања 

/ Стратегија развоја 

социјалне заштите 
Да / 

10.  Закључак 05 Број: 037-

10448/2018, од 2. 

новембра 2018. године 

Члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 - УС, 72/12, 74/12 

- исправка, 7/14 - УС, 

44/14 и 30/18 - др. 

закон) 

Утврђена Платформа за 

разговоре између органа за везу 

Републике Србије и органа за 

везу Републике Италије у 

области пензијског и 

инвалидског осигурања и 

осигурања за случај 

незапослености 

/ Стратегија развоја 

социјалне заштите 
Да / 

11.  Закључак 05 Број: 037-

11440/2018, од 29. 

новембра 2018. године 

Члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 - УС, 72/12, 74/12 

- исправка, 7/14 - УС, 

44/14 и 30/18 - др. 

закон) 

Утврђена Платформа за 

одржавање разговора између 

органа за везу Републике Србије 

и органа за везу Републике  

Хрватске у области 

здравственог осигурања 

/ Стратегија развоја 

социјалне заштите 
Да / 
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Ред. 

бр. 

Назив акта Правни основ 
 

Опис 
 

Број 

„Службеног 

гласника РС”, 

датум 

Референтни 

документ/ 

НПАА 

По 

плану 

(Да/Не) 

Образложење 

И ИИ ИИИ ИВ В ВИ ВИИ 

12.  Закључак 05 Број: 037-

11768/2018, од 6. 

децембра 2018. године 

Члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 - УС, 72/12, 74/12 

- исправка, 7/14 - УС, 

44/14 и 30/18 - др. 

закон) 

Прихваћен Извештај о 

разговорима органа за везу 

Републике Србије и органа за 

везу Републике Италије у 

области пензијског и 

инвалидског осигурања и 

осигурања за случај 

незапослености 

/ Стратегија развоја 

социјалне заштите 
Да / 

13.  Закључак 05 Број: 037-

11771/2018, од 6. 

децембра 2018. године 

Члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 - УС, 72/12, 74/12 

- исправка, 7/14 - УС, 

44/14 и 30/18 - др. 

закон) 

Прихваћен Извештај о 

разговорима органа за везу 

Републике Србије и органа за 

везу Републике Словеније у 

области здравственог осигурања 

у вези са спровођењем 

Споразума између Републике 

Србије и Републике Словеније о 

социјалном осигурању 

/ Стратегија развоја 

социјалне заштите 
Да / 

14.  Закључак 05 Број: 037-

12678/2018, од 27. 

децембра 2018. године 

Члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 - УС, 72/12, 74/12 

- исправка, 7/14 - УС, 

44/14 и 30/18 - др. 

закон) 

Прихваћен Извештај о 

разговорима органа за везу 

Републике Србије и органа за 

везу Босне и Херцеговине у 

области здравственог осигурања 

у вези са спровођењем 

Споразума између Савезне 

Републике Југославије и Босне и 

Херцеговине о социјалном 

осигурању 

/ Стратегија развоја 

социјалне заштите 
Да / 
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ТАБЕЛА В  

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

 

Ред. 

бр. 

 

Назив 
 

Резултат 

Финансирање 
 

Референтни 

документ  

По 

плану 

(Да/Не) 

Образложење 
шифра 

извора 

финанс

ирања 

Износ 

остварења/ 

извршења 

И ИИ ИИИ ИВ В ВИ 

1.  Разговори на нивоу 

органа за везу у 

области социјалног 

осигурања на 

међународном 

плану (здравствено 

осигурање, 

пензијско и 

инвалидско 

осигурање и 

осигурање за случај 

незапослености)  

Унапређена област социјалног 

осигурања одржавањем разговора 

између органа за везу Републике 

Србије и органа за везу  држава 

уговорница у области 

здравственог осигурања, 

пензијског и инвалидског 

осигурања и осигурања за случај 

незапослености, у циљу 

обезбеђивања несметаног и 

ефикасног спровођења 

међународних споразума у 

области социјалног осигурања, 

односно социјалне сигурности 

01 15.047.000,00 
 

Стратегија 

развоја 

социјалне 

заштите 

Да / 

2.  Сарадња са домаћим 

и иностраним 

институцијама у 

циљу координације 

и унапређења 

социјалне 

сигурности 

Унапређена координација области 

социјалног осигурања развојем 

билатералне и мултилатералне 

међународне сарадње са земљама 

ЕУ, појединим ваневропским 

земљама, а посебно земљама 

региона  

01 9.795.000,00 Стратегија 

развоја 

социјалне 

заштите 

Да / 

 


