Образац: З-РД-ЛРД
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Филијала: _________________________________
Број: __________________________
Датум: __________________

ЗАХТЕВ
а.) За издавање личне радне дозволе
б.) За продужење личне радне дозволе број: __________________________

ВРСТА ЛИЧНЕ РАДНЕ ДОЗВОЛЕ ПРЕМА СТАТУСУ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА:
а.) Лична радна дозвола за странца.
б.) Лична радна дозвола ради спајања породице - захтев подноси странац српског порекла
до трећег степена у правој линији.
в.) Лична радна дозвола ради спајања породице - захтев подноси странац, члан уже
породице српског држављанина.
г.) Лична радна дозвола ради спајања породице - захтев подноси члан уже породице
странца са статусом избеглице.
д.) Лична радна дозвола ради спајања породице - захтев подноси члан уже породице
странца са сталним боравком.

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
1. Име: __________________________
2. Презиме: __________________________
3. Име једног родитеља: __________________________
4. Пол:

а.) мушки

б.) женски

5. Дан, месец и година рођења: __________________________
6. Место и држава рођења: _______________________________________________________
7. Држављанство: ________________________________________________
8. Статус боравка:

а.) Стално настањење у Србији

б.) Привремени боравак у Србији
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9. Број одобрења за привремени / стални боравак у Републици Србији: __________________
10. Место боравка (адреса): ______________________________________________________
(град, општина, улица и број)
11. Телефон: __________________________
12. Путна исправа за странца, односно лична карта за странца:
регистарски број: __________________________
датум издавања: __________________________
место издавања: __________________________
лични број: __________________________
13. Занимање: __________________________________________________________________
14. Струча спрема / ниво образовања: _____________________________________________
15. Период за који се захтева важење дозволе за рад: ________________________________
од:
до:
16. Напомена уколико лице има статус избеглице или припада посебној категорији странаца
(азил, одобрена привремена или супсидијарна заштита): ___________________________
____________________________________________________________________________

У __________________
Дана ____________године

М.П.

_______________________
(потпис подносиоца захтева)

Образац: З-РД-ЛРД
ОПШТИ ДОКАЗИ ЗА СВЕ ВРСТЕ ЛИЧНИХ РАДНИХ ДОЗВОЛА:
УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЧНЕ РАДНЕ ДОЗВОЛЕ ПРИЛАЖУ СЕ СЛЕДЕЋИ ДОКАЗИ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА:
1. Путна исправа странца, односно лична карта уколико поседује исту (фотокопија, оригинал
на увид);
2. Одобрење за стално настањење или привремени боравак странца (фотокопија, оригинал
на увид);
3. Акт о признавању статуса за странца који има статус избеглице или припада посебној
категорији странца;
4. Доказ о плаћеној административној такси.
*Уз захтев за продужење личне радне дозволе, поред свих наведених доказа, неопходно је
приложити и личну радну дозволу чије се продужење захтева.

ДОДАТНИ ДОКАЗИ:
УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЧНЕ РАДНЕ ДОЗВОЛЕ РАДИ СПАЈАЊА ПОРОДИЦЕ,
ПОРЕД НАВЕДЕНИХ ДОКАЗА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПРИЛАЖУ СЕ И СЛЕДЕЋИ
ДОКАЗИ:
УКОЛИКО ЗАХТЕВ ПОДНОСИ ЧЛАН УЖЕ ПОРОДИЦЕ СТРАНЦА:
1. Лична карта за странца који има стално настањење, односно статус избеглице, чији члан
породице подноси захтев (фотокопија, оригинал на увид);
2. Извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних, изјава супружника да
живи у ванбрачној заједници (оригинал или оверена фотокопија).
УКОЛИКО ЗАХТЕВ ПОДНОСИ СТРАНАЦ, ЧЛАН УЖЕ ПОРОДИЦЕ СРПСКОГ
ДРЖАВЉАНИНА
1. Лична карта држављанина Републике Србије (фотокопија, оригинал на увид);
2. Извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних, изјава супружника да
живи у ванбрачној заједници (оригинал или оверена фотокопија).
УКОЛИКО ЗАХТЕВ ПОДНОСИ СТРАНАЦ СРПСКОГ ПОРЕКЛА ДО ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА
СРОДСТВА У ПРАВОЈ ЛИНИЈИ
1. Изводи из матичне књиге рођених којима ће доказати сродство до трећег степена у правој
линији (оригинали или оверене фотокопије).

