
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

I. ПРАВНИ ОСНОВ 

 

           Правни основ за доношење Уредбe о критеријумима за одређивање категорија 

странаца и категоријама странаца којима привремени боравак у Републици Србији 

може да се одобри независно од основа за одобрење привременог боравка садржан је у 

члану 40. став 5. Закона о странцима („Службени гласник РС“, бр. 24/18 и 31/19), којим 

је прописано да се критеријуми за одређивање категорија, као и саме категорије из 

става (4) тог члана-категорије странаца којима привремени боравак у Републици 

Србији може да се одобри независно од основа за одобрење привременог боравка 

утврђују актом Владе и члану 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник PC”, бр. 

55/05, 71/05 - испр, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – одлука УС, 72/12, 7/14 – одлука УС, 

44/14 и 30/18 – др. закон) којим је прописано да Влада уредбом подробније разрађује 

однос уређен законом, у складу са сврхом и циљем закона. 

 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ 

 

               Уредба о критеријумима за одређивање категорија странаца и категоријама 

странаца којима привремени боравак у Републици Србији може да се одобри независно 

од основа за одобрење привременог боравка се доноси из разлога што се њом прописују 

критеријуми за одређивање категорија странаца и категорије странаца којима 

привремени боравак у Републици Србији може да се одобри независно од основа за 

одобрење привременог боравка. 

 

III. OБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА 

 

 

Чланом 1. предвиђен је Предмет Уредбе и прописано да се Уредбом утврђују 

критеријуми за одређивање категорија странаца и категорије странаца којима 

привремени боравак у Републици Србији може да се одобри независно од основа за 

одобрење привременог боравка. 

Чланом 2. прописано је да се Уредба примењује се на стране држављане којима, 

у складу са визним режимом Републике Србије није потребна виза за улазак и боравак у 

Републици Србији. Такође, страни држављани којима је у складу са националним 

законодавством издата виза за дужи боравак (виза D) у Републици Србији, а испуњавају 

критеријуме за одобрење привременог боравка прописане овом уредбом, могу по 

уласку у Републику Србију поднети захтев за привремени боравак под условима 

прописаним овом уредбом. 

Чланом 3. прописане су категорије странаца којима се привремени боравак може 

одобрити, независно од основа за одобрење привременог боравка прописаних 

одредбама Закона о странцима. 



Чланом 4. прописана је документација коју, приликом подношења захтева за 

одобрење првог привременог боравка у Републици Србији, страни држављанин из 

члана 3. ове уредбе, надлежном органу прилаже, поред општих услова за одобрење 

привременог боравка прописаних Законом о странцима, а као доказ о оправданости 

захтева и у зависности од категорије. 

Чланом 5. прописана је документација коју, приликом подношења захтева за 

продужење привременог боравка у Републици Србији, страни држављанин из члана 3. 

ове уредбе, надлежном органу прилаже, поред општих услова за одобрење привременог 

боравка прописаних Законом о странцима, а као доказ о оправданости захтева и у 

зависности од категорије. 

 Чланом 6. прописан је период за одобравање првог привременог боравка за 

прописане категорије странаца, а зависно од категорије. Такође, предвиђено је и да се у 

случају да су испуњени услови прописани чланом 5. ове уредбе и поднет захтев за 

продужење привременог боравка који је претходно одобрен под условима прописаним 

овом уредбом, привремени боравак продужава на једну годину.  

Чланом 7. прописан је прописано је да се странцима којима се привремени 

боравак одобрава или продужава у складу са овом уредбом, радна дозвола регулише у 

складу са прописима који уређују област запошљавања странаца. 

 Чланом 8. прописано је ступање Уредбе на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

 

 

IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ УРЕДБЕ 

 

За спровођење Уредбе ниje потребнo обезбедити средства из буџета Републике 

Србије, са раздела 15 – Министарство унутрашњих послова. 

  

 

 

 

 


