Обавештавамо вас да је рок који је одређен Уредбом Владе РС о мерама за
спречавање и сузбијање заразне болести COVID 19 ("Сл. Гласник РС" број 66 од
7.5.2020. године), којом је прописано да се поступци за утврђивање статуса
страних држављана, који се нису покренули за време ванредног стања из
објективних разлога, могу покренути у року од 30 дана од дана престанка
ванредног стања, истекао дана 06.06.2020. године.
Имајући у виду наведено, више није могуће применом ове одредбе наведене
Уредбе искористити могућност подношења захтева за регулисање статуса страних
држављана који су се у Републици Србији затекли за време важења ванредног
стања.
С тим у вези, обавештавамо вас да су страни држављани којима је током важења
ванредног стања истекао привремени боравак, односно виза по основу које су
законито боравили у Републици Србији до дана 06.06.2020. године и до тог дана
нису поднели захтев за регулисање статуса и даљег останка у Републици Србији, у
незаконитом боравку и према њима ће се примењивати одредбе Закона о
странцима који регулишу незаконит боравак.
Такође вас обавештавамо да страни држављани који подносе редовне захтеве за
регулисање свог статуса у складу са Законом о странцима и даље могу свој
долазак у надлежну подручну полицијску управу заказивати на интернет адресе
и бројеве телефона за заказивање који су објављени на Интернет страници
Министарства.
Имајући у виду могућност заказивања доласка у надлежну полицијску управу
ради подношења захтева за продужење привременог боравка, подсећамо вас да је
Законом о странцима прописано да се захтев за продужење привременог боравка
подноси најраније 3 месеца, а најкасније 30 дана пре истека рока важења
привременог боравка.
Посебно напомињемо да ће Полицијска управа за град Београд, Управа за
странце у Савској улици број 35, од 08.06.2020. године ради са странкама од
понедељка до петка у временском периоду од 08,00 до 13,00 часова.
Заказивање термина у ПУ за град Београд, Управи за странце можете извршити на
имејл адресу upravazastrance@mup.gov.rs или на телефон 011/3618-972.

