
З А К О Н 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
ЗАПОШЉАВАЊУ СТРАНАЦА 

Члан 1. 

У Закону о запошљавању странаца („Службени гласник РС”, број 
128/14), у члану 2. тачка 5) после речи: „домаће” додају се речи: „или страно”. 

Члан 2. 

У члану 3. став 2. после тачке 1) додаје се тачка 1а) која гласи: 

„1а) је члан породице члана дипломатско-конзуларног представништва 
државе са којом Република има закључен билатерални споразум којим се лицу 
омогућава обављање плаћене делатности у Републици;”. 

После тачке 8) додаје се тачка 9) која гласи: 

„9) је члан ауторске или глумачке екипе који на територији Републике 
производи аудиовизуелно дело, у складу са законом.”. 

У ставу 3. тачка 4) реч: „лично” брише се, a речи: „активности, односно” 
замењују се речима: „активности или”. 

Члан 3. 

У члану 18. после тачке 3) додају се тачка и запета и тачка 4) која гласи: 

„4) оспособљавање и усавршавање.”. 

Члан 4. 

У члану 19. после става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 

„Радна дозвола за упућена лица може се продужити најдуже до две 
године, уз сагласност министарства надлежног за послове запошљавања, а по 
претходно прибављеном мишљењу министарства надлежног за област којом се 
уређује делатност послодавца за пословe или услуге од интереса за 
Републику.”. 

Досадашњи став 4. постаје став 5. 

Члан 5. 

У члану 21. после става 3. додаје се став 4. који гласи: 

„Радна дозвола за кретање у оквиру привредног друштва може се 
продужити најдуже до две године, уз сагласност министарства надлежног за 
послове запошљавања, а по претходно прибављеном мишљењу министарства 
надлежног за област којом се уређује делатност послодавца за пословe или 
услуге од интереса за Републику.”. 

Члан 6. 

После члана 22. додаје се нови члан 22а који гласи: 

„Члан 22а 

Радна дозвола за оспособљавање и усавршавање издаје се на захтев 
послодавца, односно странца ради обављања обуке, приправничког стажа, 
стручне праксе, стручног оспособљавања, односно усавршавања.  
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Радна дозвола из става 1. овог члана издаје се ако странац поседује: 

1) одобрење за привремени боравак; 

2) закључен уговор са послодавцем о обављању обуке, приправничког 
стажа, стручне праксе, стручног оспособљавања, односно усавршавања, који 
садржи место и рок трајања. 

Радна дозвола из става 1. овог члана издаје се на период трајања обуке, 
приправничког стажа, стручне праксе, стручног оспособљавања, односно 
усавршавања, али не дуже од годину дана, уз могућност продужења за још 
годину дана.”. 

Члан 7. 

У члану 27. став 1. речи: „за период који је назначен у захтеву за 
издавање дозволе, а” бришу се. 

Члан 8. 

У члану 28. став 2. речи: „15 дана” бришу се. 

Члан 9. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 


