
Шема ЕУ решавања: Пријавите се одмах да бисте заштитили права себе 
и своје деце 

 
Желели смо да вас подсетимо да ако сте држављанин ЕУ, ЕГП или Швајцарске, ви и 
чланови ваше породице (укључујући чланове породице који нису из ЕГП-а) можда 
испуњавате услове да се пријавите на шему решавања ЕУ (ЕУСС). Рок за пријаву за оне 
који су живели у Великој Британији до краја прелазног периода у 23:00 ГМТ 31. 
децембра 2020. године је 30. јун 2021. године. 
 
 
 
 
 
 
 
Који је поступак пријаве? 
 
Пријаве на ЕУСС су бесплатне. Пријава захтева да доставите доказ о свом идентитету и 
држављанству, пребивалишту у Великој Британији и да пријавите криминал. Можете да 
пронађете више информација о томе шта треба да примените овде а апликације се могу 
правити на мрежи на ГОВ.УК помоћу рачунара, таблета или мобилног телефона. 
 
Ако се успешно пријавите на ЕУСС, сви ћете моћи да наставите да живите и радите у Великој 
Британији и после 30. јуна 2021. Успешни кандидати добијају или статус сређеног или унапред 
настањеног статуса. То значи да и даље можете испуњавати услове за приступ истим 
погодностима и услугама као и сада. 
 
Најновија месечна статистика Министарства унутрашњих послова показује да је до сада било 
преко 5,1 милиона пријава на ЕУСС, а преостало је нешто више од 3 месеца пре истека рока. 
Дакле, ако то већ нисте учинили, обавезно се пријавите одмах. 
 
Како се пријављујете у име детета? 
Можете се пријавити у име свог детета или се оно може пријавити самостално. Дете испуњава 
услове за статус настањења или статуса за претходно настањење ако су млађа од 21 године 
или су: 

● држављанин ЕУ, ЕГП или Швајцарске 
● нисте држављанин ЕУ, ЕГП или Швајцарске, али ви јесте - или јесте ваш супружник или 

цивилни партнер 
 

О овоме на ГОВ.УК има још много корисних информација 

Где можете добити подршку? 
 
Доступна је пуно помоћи и подршке која ће вам помоћи у пријављивању. 
 
Смернице ЕУ шеме поравнања 
Грађани ЕУ, ЕЕА и Швајцарске могу на ГОВ.УК проверити упутства о начину пријављивања, 
укључујући како би се родитељ или старатељ пријавио у име свог детета (деце). 
 

Деца свих старосних група (21 и млађа) захтевају сопствени имиграциони статус и 
нису обухваћена пријавом родитеља за шему ЕУ за насељавање. Захтев се мора 

поднети за свако дете које испуњава услове у породици. 

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/what-youll-need-to-apply
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fsettled-status-eu-citizens-families%2Fwhat-settled-and-presettled-status-means&data=04%7C01%7CEmily.Swait%40homeoffice.gov.uk%7Ca860b045a8c144e5972e08d896a4cd79%7Cf24d93ecb2914192a08af182245945c2%7C0%7C0%7C637424981844137225%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DwntVZWHr8CUHcHb84m89MDLMAyHHxUMKSlHxH1lKZo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fsettled-status-eu-citizens-families%2Fwhat-settled-and-presettled-status-means&data=04%7C01%7CEmily.Swait%40homeoffice.gov.uk%7Ca860b045a8c144e5972e08d896a4cd79%7Cf24d93ecb2914192a08af182245945c2%7C0%7C0%7C637424981844137225%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DwntVZWHr8CUHcHb84m89MDLMAyHHxUMKSlHxH1lKZo%3D&reserved=0
https://www.gov.uk/government/collections/eu-settlement-scheme-statistics
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/apply-settled-status-for-child


Центар за решавање шема ЕУ 
За питања у вези са пријавом можете назвати 0300 123 7379 или +44 (0) 20 3080 0010 изван 
Велике Британије (од понедељка до петка, од 8 до 20 сати и од суботе до недеље, од 9.30 до 
16.30). Сазнајте о трошковима позива. 
 
Ассистед Дигитал 
Ова бесплатна услуга доступна је путем телефона и лично ако немате прави приступ, вештине 
или самопоуздање за попуњавање мрежног обрасца за пријаву. Обратите се компанији Ве Аре 
Дигитал позивом на број 03333 445 675 (од понедељка до петка од 9:00 до 17:00). За више 
информација посетите ГОВ.УК. 
 
Услуга скенирања личних докумената 
Ова услуга је доступна за довршавање корака верификације идентитета ако немате приступ 
апликацији ЕУ Екит: ИД Доцумент Цхецк. За коришћење ове услуге може постојати 
административна такса. За листу локација посетите ГОВ.УК. 
 
Организације у заједници 
Министарство унутрашњих послова обезбедило је средства за 72 организације широм Велике 
Британије како би пружиле помоћ и подршку грађанима ЕУ и члановима њихових породица 
помоћу њихове пријаве за шеме ЕУ. Пронађите организацију локалне заједнице на веб 
локацији ГОВ.УК. 
 
 
 
 
 
 


