FAQ´s (Frequently Asked Questions)
Nr. Frage

Antwort

(serbisch)

1

Како могу да поднесем захтев за продужење
боравишне дозволе?

По правилу ћете 4 – 6 недеља пре истека боравишне
дозволе добити позив са термином. Овај позив
садржи и списак докумената које би требало да
понесете. Уколико 4 недеље пре истека боравишне
дозволе још нисте добили термин , можете се
обратити служби за странце на имејл адресу:
32.auslaenderbehoerde@stadt-frankfurt.de.
Тек у случају да недељу дана пре истека боравишне
дозволе нисте добили термин, препоручујемо да
дођете у службу за странце (Rebstöckerstraße 4) како
бисте поднели захтев и добили термин.

2

Како могу да закажем термин за добијање /
продужење боравишне дозволе?

погледати под „Како могу да поднесем захтев за
издавање боравишне дозволе?

3

На који начин се могу изменити ограничења у
боравишној дозволи, на пр. у случају промене
послодавца?

Следећа документа можете предати без личног
присуства (имејл: 32.auslaenderbehoerde@stadtfrankfurt.de, факс.: 069/212-42216 или поштом:
Ordnungsamt -Ausländerbehörde-, Kleyerstraße 86,
Frankfurt a.M.): копија пасоша и актуелне боравишне
дозволе (+ копија додатка уз боравишну дозволу).
Попуњени опис радног места Вашег новог
послодавца - нацрт. Образац можете наћи на
интернет адреси:
www.frankfurt.de/Ausländerangelegenheiten. Копију
нацрта новог уговора, у случају да њим
располажете. Академски грађани који мењају
послодавце треба да пошаљу имејл на адресу:
32.abh.sca-arbeitgeberwechsel@stadt-frankfurt.de

4

Добио / добила сам нови пасош. Како могу да
пренесем / обновим боравишну дозволу?

5

Колико се чека на издавање нове боравишне
дозволе?

За израду нове боравишне дозволе потребно је 4-6
недеља. Постоји могућност да своју нову
електронску боравишну дозволу подигнете у
близини места становања у градској управи. Тачне
информације о месту преузимања можете добити
током Вашег термина у служби за странце.

На који начин могу да избегнем дуго чекање?

Уколико је могуће, избегните спонтане доласке,
нарочито у периоду пре и после празника.
Избегните дуго чекање у реду пре рада са странкама
и дођите након отварања у време рада са
странкама. Искористите могућност заказивања
термина. Понесите сву потребну документацију.
Захтеви за издавање и продужење боравичне
дозволе и описи радног места треба да буду у
потпуности попуњени и потписани.

На шта треба обратити пажњу током термина?

Молимо Вас да будете тачни и да донесете
целокупну документацију, која је од Вас затражена.
На тај начин ће се избећи застоји у процесу обраде
захтева и евентуални поновни доласци. Дођите
директно на главни улаз, Kleyerstr. 86, и приступите
одељењу које је надлежно за Вас.

8

Да ли могу да путујем са потврдом о привременом
боравку?

Уколико поседујете потврду о привременом боравку
у складу са § 81 став 4 Закона о боравку странаца,
немачки прописи Вам омогућују несметано
путовање у иностранство и повратак у Немачку, али
препоручујемо да проверите да ли је потврда
призната од стране земље у коју путујете.

9

Путовање је могуће, ако Ваша боравишна дозвола у
тренутку повратка на подручје СРН још увек важи.
Да ли могу да путујем са боравишном дозволом чија
Требало би да проверите да ли према прописима
важност ускоро истиче?
земље у коју путујете, боравишна дозвола мора да
има минимални рок важности.

6

7

Да ли и деца треба да буду присутна?

Уколико подносите захтев за издавање боравишне
дозволе за децу и уколико су старија од 6 година,
неопходно је и њихово присуство ради узимања
биометријских података (отисци пристију).

11

Да ли се у хитним случајевима може издати
боравишна дозвола у форми налепнице?

Да, али само у изузетним случајевима. Издаје се
само услед привремених околности (на пр.
изненадно и кратко путовање у иностранство) и
ограничена је само на период који је неопходан.

12

На који начин могу да добијем / продужим своју
дозволу за боравак у току поступка за добијање
азила?

Можете да закажете термин слањем имејла на
адресу: abh-asyl@stadt-frankfurt.de.

10

