DOZVOLA ZA PRIVREMENI BORAVAK
Radna dozvola B
Cena obrade dosijea je 180€ i plaća se prilikom predaje zahteva
Osobe sa stalnim boravkom u Srbiji i Crnoj Gori koje nameravaju da traže vizu za privremeni
boravak u Belgiji/Luksemburgu, na osnovu Radne dozvole B, treba da se na vreme i lično
obrate odeljenju za vize.
Osim “zahteva za vizu”, tj. formulara koji treba da je kompletno popunjen latinicom, na
francuskom, holandskom ili engleskom jeziku potrebno je priložiti sledeća dokumenta:
1.

Pasoš koji važi najmanje tri meseca po isteku vize (obavezno potpisan)
+ fotokopija prve strane pasoša

2.

Dve (2) skorašnje fotografije (obavezno u boji, dimenzija 32mm X 39mm)

3.

Originalna radna dozvola na uvid i jedna kopija

4.

Lekarsko uverenje izdato od Dr. Tamare Berberović iz IOM-a, telefon: +381 11
3282 072 ili +381 11 3282 073 ovlašćene od strane Ambasade

5.

Potvrda da niste pod istragom koja obuhvata period od poslednjih 5 godina +
prevod + apostil (na original i na prevod)
NEOPHODNO JE PRILOŽITI KOPIJU KOMPLETNOG DOSIJEA

Dobijanje radne dozvole
Za radnu dozvolu poslodavac u Belgiji, ili lice koje je on ovlastio da ga zastupa, treba da se
obrati nadležnoj regionalnoj službi:
Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale
Administration de l’Economie et de l’Emploi
Rue du Progrès 80 à 1030 Bruxelles. (Tél.02/204.21.11)
Ministère de la Région wallonne
Direction générale de l’Economie et de l’Emploi
Place de la Wallonie 1 à 5100 Jambes (Tél. 081/33.37.00)
Ministère de la Communauté flamande
Administration de l’Emploi
Rue du Marquis 1 à 1000 Bruxelles (Tél. 02/507.43.67)
PAŽNJA
•
Sva dokumenta treba da budu skorašnja i overena APOSTILOM od strane lokalnih
vlasti i prevedena na jedan od zvaničnih jezika (francuski ili holandski)
•
Svaka predaja falsifikovanih ili lažnih dokumenata može da bude predmet sudske
istrage
•
Dodatna dokumenta uvek mogu da budu zatražena

U Beogradu, 10/08/2007.

