
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

I. УСТАВНИ ОСНОВ 

 

 Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 97. тачка 1. Устава 

Републике Србије, према коме Република Србија уређује и обезбеђује њен 

међународни положај и односе са другим државама и међународним 

организацијама и у члану 99. став 1. тачка 4. Устава Републике Србије, према коме 

Народна скупштина потврђује међународне уговоре кад је законом предвиђена 

обавеза њиховог потврђивања. 

 

II.  РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 

 

У циљу регулисања области социјалне сигурности, након четири рунде 

преговора, у Београду је 12. априла 2013. године потписан Споразум између 

Републике Србије и Канаде о социјалној сигурности (у даљем тексту: Споразум).  

Споразум представља међународни споразум којим се регулишe пензијско и 

инвалидско осигурањe и правo на основу повреде на раду и професионалне 

болести.  

Споразум је заснован на општеприхваћеним принципима, искуствима наше 

земље у овој области, као и на стандардима које предвиђа Уредба Европске уније 

број 883/04 која регулише социјалну сигурност радника миграната. 

           Основни принципи заступљени кроз одредбе споразума су: принцип 

националног третмана; примена правних прописа државе запослења на утврђивање 

обавезе за спровођење социјалног осигурања – са изузетком спровођења социјалног 

осигурања упућених лица и дипломатско-конзуларних представника; принцип 

осигурања – који омогућава да терет давања из социјалног осигурања сноси она 

држава чији је осигураник у питању; сабирање периода осигурања навршених у обе 

државе уговорнице ради остваривања права на давања; непосредна исплата 

стечених давања кориснику који је остварио право на давања (пензија).  

 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА 

Уз члан 1. – наведеном одредбом се потврђује Споразум између Републике Србије 

и Канаде о социјалној сигурности. 

 

 

Уз члан  2.  – овом одредбом је дат текст Споразума између Републике Србије и 

Канаде о социјалној сигурности. 

 

 

Уз члан 3. – овом одредбом утврђује се да овај закон ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије - Међународни 

уговори”.  

 

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

 

      За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна средства у буџету 

Републике Србије. 


