ПРЕДЛОГ
На основу члана 40. став 5. Закона о странцима („Службени гласник РС”, бр.
24/18 и 31/19), члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14,
30/18 – др. закон),
Влада доноси
УРЕДБУ
о изменама и допунама Уредбе о критеријумима за одређивање категорија
странаца и категоријама странаца којима се привремени боравак у Републици
Србији може одобрити независно од основа за одобрење привременог боравка
Члан 1.
У Уредби о критеријумима за одређивање категорија странаца и категоријама
странаца којима се привремени боравак у Републици Србији може одобрити независно
од основа за одобрење привременог боравка („Службени гласник РС”, број 13/20) у
члану 2. став 1. после тачке 3) брише се тачка и додаје се тачка 4) која гласи:
„4) странцима који имају српско порекло. ”
После става 1. додаје се став 2. који гласи:
„Српским пореклом подносиоца захтева, у смислу ове уредбе, сматра се крвно и
адоптивно сродство са претком у правој линији који је држављанин Републике Србије
или држављанин држава претходница Републике Србије, односно држава чији је
Република Србија правни следбеник, односно који се изјашњава или се изјашњавао као
Србин. ”
Члан 2.
У члану 3. став 1. после тачке 3) брише се тачка и додају се тач. 4) и 5) које
гласе:
„4) домаћа јавна исправа или страна јавна исправа која у складу са законом има
доказну снагу домаће јавне исправе, којом се може утврдити српско порекло подносиоца
захтева (члан 2. став 1. тачка 4) ове уредбе);
5) крштеница Српске православне цркве коју је издала епархија или парохија
цркве из које се може утврдити српско порекло подносиоца захтева, односно његовог
претка (члан 2. став 1. тачка 4) ове уредбе). ”
Члан 3.
У члану 4. став 1. бришу се запета и речи: „у зависности од категорије,“.
После тачке 3) брише се тачка и додаје се тачка 4) која гласи:
„4) уговор о раду, уговор о делу или други уговор којим се доказује радно
ангажовање страног држављанина у Републици Србији у складу са прописима о раду,
извод о регистрацији правног лица у Републици Србији у периоду важења претходно

важећег привременог боравка, чији је страни држављанин један од оснивача, уверење о
стицању непокретности на територији Републике Србије, потврду о примањима у
иностранству, односно уверење о коришћењу права на пензију остварену у иностранству
(члан 3. став 1. тач. 4) и 5) ове уредбе).”
Члан 4.
У члану 5. став 1. мења се и гласи:
„Страним држављанима из члана 2. став 1. тач. 1, 3) и 4) ове уредбе први
привремени боравак се одобрава на једну годину.”
Члан 5.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
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, члану 17. став 1, којим је прописано да Влада којој је престао мандат може
вршити само текуће послове и не може предлагати Народној скупштини законе и друге
опште акте нити доносити прописе, изузев ако је њихово доношење везано за законски
рок или то налажу потребе државе, интереси одбране или природна, привредна или
техничка несрећа 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

Уредбом о изменама и допунама Уредбе 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 прописује додатни критеријум за одређивање категорије
странаца, односно категорија странаца којима привремени боравак у Републици Србији
може да се одобри независно од основа за одобрење привременог боравка, а то је српско
порекло.
Имајући у виду да доношење ове уредбе налажу потребе државе, може се
применити одредба члана 17. став 1. Закона о Влади.
Уредбом је дефинисано и шта се сматра српским пореклом подносиоца захтева,
у смислу ове уредбе, а то је крвно и адоптивно сродство са претком у правој линији који
је држављанин Републике Србије или држављанин држава претходница Републике
Србије, односно држава чији је Република Србија правни следбеник, односно који се
изјашњава или се изјашњавао као Србин.
Приликом подношења захтева за одобрење првог привременог боравка у
Републици Србији, странац који има српско порекло, надлежном органу, поред општих
услова за одобрење привременог боравка прописаних Законом о странцима, као доказ о
оправданости захтева, прилаже и један од следећих докумената: домаћу јавну исправу
или страну јавну исправу која у складу са законом има доказну снагу домаће јавне
исправе, којом се може утврдити српско порекло подносиоца захтева, односно
крштеницу Српске православне цркве коју је издала епархија или парохија цркве из које
се може утврдити српско порекло подносиоца захтева, односно његовог претка.
У примени Закона о странцима, у делу који се односи на издавање одобрења за
привремени боравак странца у Републици Србији, уочено је да није посебно издвојена
категорија странаца којима би у складу са постојећим основима за одобрење
привременог боравка у нашој земљи могао да буде одобрен привремени боравак, а који
имају српско порекло, које може да се утврди, односно докаже.

Циљ доношења Уредбе јесте повратак странаца који имају српско порекло у
Републику Србију, њихово запошљавање, отварање фирми, стицање непокретности,
како би се евентуално поново интегрисали у наше друштво.
III.

OБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА

Чланом 1. Предвиђена је измена члана 2. Уредбе којом се прописује додатни
критеријум за одређивање категорије странаца, односно категорија странаца којима
привремени боравак у Републици Србији може да се одобри независно од основа за
одобрење привременог боравка, а то је српско порекло. Истим чланом је дефинисано
шта се сматра српским пореклом подносиоца захтева у смислу ове уредбе.
Чланом 2. прописанa је измена члана 3. Уредбе и предвиђено је да се приликом
подношења захтева за одобрење првог привременог боравка у Републици Србији,
странац који има српско порекло, надлежном органу, поред општих услова за одобрење
привременог боравка прописаних Законом о странцима, као доказ о оправданости
захтева, прилаже и један од следећих докумената: домаћу јавну исправу или страну јавну
исправу која у складу са законом има доказну снагу домаће јавне исправе, којом се може
утврдити српско порекло подносиоца захтева, односно крштеницу Српске православне
цркве коју је издала епархија или парохија цркве из које се може утврдити српско
порекло подносиоца захтева, односно његовог претка.
Чланом 3. којим се мења члан 4. став 1. Уредбе прописано је да приликом
подношења захтева за продужење привременог боравка који је одобрен под условима
прописаним овом уредбом, странац који има српско порекло надлежном органу поред
општих услова за одобрење привременог боравка прописаних Законом о странцима, као
доказ о оправданости захтева за продужење, прилаже, и уговор о раду, уговор о делу или
други уговор којим се доказује радно ангажовање страног држављанина у Републици
Србији у складу са прописима о раду, извод о регистрацији правног лица у Републици
Србији у периоду важења претходно важећег привременог боравка, чији је страни
држављанин један од оснивача, уверење о стицању непокретности на територији
Републике Србије, потврду о примањима у иностранству, односно уверење о коришћењу
права на пензију остварену у иностранству.
Чланом 4. којим се мења члан 5. став 1. Уредбе извршена је допуна одредбе у
смислу одобравања првог привременог боравка странцима који имају српско порекло на
једну годину.
Чланом 5. 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.

