
Обавештавамо вас да је Влада донела Одлуку о статусу страних држављана у 
Републици Србији за време ванредног стања („Сл. Гласник РС“ број 41/2020), 
којом је прописано да страни држављани, који су у моменту проглашења 
ванредног стања у РС законито боравили у земљи, могу законито остати у 
Републици Србији до окончања ванредног стања, без обавезе покретања 
поступака за даље утврђивање свог статуса.  

Наведена Одлука у пракси подразумева да странац није у обавези да формално 
правно поднесе захтев за одобрење/продужење привременог боравка у 
Републици  Србији. 

Такође је прописано да се лична карта за странца, лична карта за тражиоца азила 
и лична карта за лице коме је одобрен азил, а којој је рок важења истекао, или 
истекне док траје ванредно стање сматра се важећом.  

Међутим, уколико је због регулисања одређених радно правних, здравствених и 
осталих питања неопходно да странац поднесе захтев за одобрење/продужење 
привременог боравка то може учинити достављањем потписаног захтева поштом 
подручној полицијској управи на чијој територији има боравиште, односно адресу 
становања.  

Такође вас обавештавамо да је Влада донела Уредбу о примени рокова у 
управним поступцима за време ванредног стања („Сл. Гласник РС“ број 
41/2020) којом је прописано поступање у управним поступцима у условима 
проглашења ванредног стања, којом је прописано да странке у поступку пред 
државним органима не могу сносити последице свог непоступања у роковима 
прописаним или одређеним у складу са законима којима се уређује општи 
управни поступак или посебни управни поступци.  

Чланом 3. став 1. Уредбе прописано је да рокови који истичу за време ванредног 
стања, а односе се на предузимање управних радњи сматраће се истеклим када 
истекне 30 дана од престанка ванредног стања. То практично значи да сви рокови 
везани за поступање страних држављана, који су прописани Законом о странцима, 
истичу 30 дана након престанка ванредног стања.  

Како поднети захтев за одобрење/продужење привременог боравка у РС? 

Захтев се подноси поштом, а уз захтев је потребно приложити оригиналну 
документацију и доказ о уплати прописане административне таксе за одобрење 
привременог боравка. Уз документацију је неопходно доставити контакт телефон 
и е-маил адресу, фотокопију странице пасоша са личним подацима странца и 
странице пасоша где је утиснут последњи улазни печат у Републику Србију, 
фотокопију визе Д која је утиснута у пасош (ако је странац ушао по основу издате 
визе) и фотокопију пријаве боравишта странца. По пријему захтева, полицијски 
службеник ће контактирати подносиоца захтева. 

Списак потребних документа доступан је на сајту www.mup.gov.rs у делу Грађани – 
Информације за странце, где се налазе и адресе подручних полицијских управа.  

Хвала на разумевању.  
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