
САГЛАСНОСТ ЗА ПРОМЕНУ МЕСТА БОРАВИШТА ЗА ИЗБЕГЛА И 

РАСЕЉЕНА ЛИЦА 

 

Захтев за добијање сагласности за промену места боравишта за избегла и расељена лица 

подноси избегло лице Повереништву за избеглице и миграције на територији локалне 

самоуправе на којој има пријављено боравиште. Разлог је, најчешће поседовање 

непокретности у општини/гради у коју се избегло или расељено лице пресељава, или 

пресељење у нови смештај. Сагласност је неопходна како би Министарство унутрашњих 

послова у избегличкој легитимацији променило место боравишта.  

 

Уз захтев за добијање сагласности за промену боравишта за избегла и расељена лица, 

подносилац захтева подноси: 1)Фотокопију избегличке легитимације/легитимације 

расељеног лица, 2) Изјаву власника, даваоца смештаја да прима странку на смештај, која 

мора бити оверена, 3) Уколико странка прилаже изјаву даваоца смештаја, за одлучивање 

је потребан и доказ да су кућа или стан, у који га прима у његовом власништву (уговор о 

купопродаји или коришћењу, такође по службеној дужности надлежни орган прибавља 

податак о власништву над непокретности подносиоца захтева или даваоца смештаја из 

Републичког геодетског завода).  

 

Документацију/податке о којима се води службена евиденција дужан је да прибавља/ 

врши увид надлежни орган: 1) Доказ да странка поседује непокретност у општини у коју 

се пресељава или 2) Доказ да даваoц смештаја поседује непокретност у општини у коју 

се пресељава странка По добијању захтева за добијање сагласности за промену места 

боравишта за избегла или расељена лица надлежни орган проверава уредност захтева и 

поднету документацију. Орган утврђује испуњеност услова за давање сагласности и ако 

су услови испуњени, сагласност за промену места боравишта за избегла и расељена лица 

даје Повереник за избеглице и миграције. Добијену сагласност, избегло и расељено лице 

предаје у МУП (организациону јединицу Министарства унутрашњих послова), где се 

поступак наставља, тако да Повереништво не доноси сагласност односно решење против 

кога би се могао поднети приговор. Странке су ослобођене плаћања такси. 

 

Преузимање захтева се врши у услужном центру Градске управе или са линка: 

https://www.sombor.rs/wp-content/uploads/2017/08/SAGLASNOST-ZA-PROMENU-

MESTA-BORAVKA-ZA-IZBEGLA-I-RASELJENA-LICA.pdf  

 

Предаја захтева са потребном документацијом се врши у канцеларији Градске управе 

соба бр.62 сваког радног дана у периоду од 8,00-15,00 часова. Контакт особа у Одељењу 

за друштвене делатности је Ђорђе Јањатовић, djanjatovic@sombor.rs ,  тел.468-115, соба 

62 
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