Влада Републике Србије је на седници одржаној дана 17. марта 2022. године, усвојила
Одлуку о пружању привремене заштите у Републици Србији расељеним лицима која долазе
из Украјине и Закључак којим је усвојен План прихвата држављана Украјине и угроженог
становништва који су напустили Украјину или у њу не могу да се врате услед оружаних
дејстава.
У складу са законодавним оквиром Републике Србије и наведеним Закључком и Одлуком
Владе Републике Србије, држављанима Украјине и угроженом становништву које је
напустило Украјину или у њу се не може врати услед актуелне ситуације, омогућиће се
следеће:
- држављанима Украјине и угроженом становништву које је напустило Украјину или у њу
се не може вратити услед актуелне ситуације, за које се приликом граничних провера
утврди да немају важећи пасош или други документ прописан за прелазак државне границе,
имајући у виду постојање хуманитарних разлога, издаће се Одлука о омогућавању уласка у
Републику Србију и омогућити легалан и несметан улазак на територију Републике Србије;
- пренос оружја и муниције преко државне границе Републике Србије држављанима
Украјине и угроженом становништву које је напустило Украјину или у њу се не може
вратити услед актуелне ситуације није дозвољен;
- држављанима Украјине и угроженом становништву Украјине које је напустило Украјину
или се у њу не може вратити услед актуелне ситуације, који на улазу у Републику Србију
дођу са возилима са истеклом регистрацијом или без докумената о возилу, омогућиће се са
возилом улазак у Републику Србију;
- држављанима трећих земаља који имају регулисан боравак у Украјини, а који су напустили
територију Украјине услед актуелне ситуације, омогућиће се улазак у Републику Србију без
прибављања потребне визе за улазак и боравак у Републици Србији. Имајући у виду
постојање хуманитарних разлога, наведеној категорији странаца издаће се Одлука о
омогућавању уласка у Републику Србију и омогућити легалан и несметан улазак на
територију Републике Србије.
Држављани Украјине након уласка у Републику Србију могу законито боравити у земљи до
90 дана од дана уласка, без обзира да ли им је улазак одобрен на основу поседовања путне
исправе или горе наведене Одлуке. Потребно је да лице код кога држављанин Украјине дође
у посету и борави на приватној адреси у најближој полицијској станици према месту где је
лице одсело изврши пријаву његовог боравишта.
У складу са Одлуком Владе Републике Србије о пружању привремене заштите у Републици
Србији расељеним лицима која долазе из Украјине, односно која су била принуђена да
напусте Украјину као земљу свог порекла или уобичајеног боравишта или су из Украјине

била евакуисана, а која се не могу вратити у трајне и сигурне услове живота због актуелне
ситуације која преовладава у тој држави, сматрају се:
1) држављани Украјине и чланови њихових породица који су боравили у Украјини;
2) тражиоци азила, лица без држављанства и страни држављани, којима је у
Украјини одобрен азил или истоветна национална заштита и чланови њихових породица
који су у Украјини имали одобрен боравак;
3) страни држављани који су у Украјини имали одобрено важеће стално настањење
или привремени боравак и који се не могу вратити у своју земљу порекла под трајним и
дугорочним околностима.
Привремена заштита се одобрава и држављанима Украјине и члановима њихових породица,
који су у време доношења Одлуке, законито боравила у Републици Србији, али којима је
право на боравак истекло пре укидања Одлуке о привременој заштити.
Члановима породице у смислу ове одлуке сматрају се лица која се сматрају члановима
породице сагласно одредбама Закона о азилу и привременој заштити, и то: супружник са
којим је брак закључен пре доласка у Републику Србију, ванбрачни партнер у складу са
прописима Републике Србије, њихова малолетна деца рођена у браку или ван брака,
малолетна усвојена деца или малолетна пасторчад, с тим што се својство члана породице
може изузетно признати и другим лицима, при чему се посебно узима у обзир чињеница да
их је издржавало лице којем је одобрено право на азил или привремена заштита, њихов
узраст и психолошка зависност, укључујући и здравствене, социјалне, културолошке или
друге сличне прилике.
Одлука о привременој заштити важи годину дана и може продужити још годину дана најдуже до 19.03.2024. године, у складу са ситуацијом у Украјини.
Расељена лица из Украјине којима је одобрена привремена заштита, за време трајања
привремене заштите имају право на:
1) боравак у периоду важења привремене заштите;
2) исправу која потврђује његов статус и право на боравак;
3) здравствену заштиту, у складу са прописима којима је уређена здравствена заштита
странаца;
4) приступ тржишту рада у периоду важења привремене заштите, у складу са прописима
којима се уређује запошљавање странаца;
5) бесплатно основно и средње образовање у државним школама, у складу са посебним
прописима;
6) правну помоћ под условима прописаним за тражиоца;
7) слободу вероисповести под истим условима као држављани Републике Србије;
8) колективни смештај у објектима одређеним за те намене;
9) одговарајући смештај ако се ради о лицу којем су потребне посебне прихватне гаранције,
у складу са чланом 17. Закона о азилу и привременој заштити.
Лице којем је одобрена привремена заштита има право да поднесе захтев за азил у складу
са одредбама Закона о азилу и привременој заштити.

Уколико не желе привремену заштиту, расељена лица из Украјине имају право да поднесу
захтев за азил, о коме се одлучује, уз процену индивидуалних околности подносиоца
захтева у редовној процедури у складу са одредбама Закона о азилу и привременој заштити.
У случају потребе за додатним појашњењима у погледу права и обавеза држављана
Украјине и других расељених лица из Украјине, а који желе да им се одобри привремена
заштита или желе да поднесу захтев за азил, молимо да се обратите путем мејл адресе
ugp.kancelarijazaazil@mup.gov.rs или писменим путем на адресу Министарства унутрашњих
послова, Дирекције полиције, Управе граничне полиције, Канцеларије за азил - Булевар
Михајла Пупина 2, 11000 Београд.
Држављани Украјине, који намеравају да остану у Републици Србији, поред наведеног,
могу се лично обратити подручној полицијској управи према месту где бораве и регулисати
свој статус у Републици Србији у складу са одредбама Закона о странцима.
Уколико држављани Украјине немају други основ за одобрење привременог боравка у
Републици Србији (спајање породице, запослење, студирање, по основу поседовања
некретнине у Републици Србији и друго), захтев за одобрење привременог боравка могу
поднети у складу са чланом 61. став 1. тачка 5. Закона о странцима, односно по основу
хуманитарних разлога (Подручне полицијске управе Министарства).
Привремени боравак по хуманитарном основу може се одобрити до једне године, са
могућности продужења.
Држављани Украјине којима се одобри привремени боравак имају право на здравствену
заштиту, на основно и средње образовање, као и право на рад у складу са Законом.

