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ЗАКОН
О ПРЕБИВАЛИШТУ И БОРАВИШТУ ГРАЂАНА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим законом се регулише пријављивање и одјављивање пребивалишта и боравишта грађана,
промена адресе стана, надлежност и начин вођења одговарајућих евиденција.
Члан 2.
Грађани су дужни да пријаве и одјаве своје пребивалиште и боравиште када је то одређено
овим законом.
Пријављивање пребивалишта и боравишта војних лица која станују у касарнама, војним
школама или сличним војним установама врши се по посебним прописима.
Члан 3.
Пријављивање пребивалишта и боравишта странаца врши се по посебним прописима.
Члан 4.
Пребивалиште је место у коме се грађанин настанио с намером да у њему стално живи.
Боравиште је место у коме грађанин привремено борави ван свог пребивалишта.
Члан 5.
Приликом пријављивања и одјављивања пребивалишта и боравишта и пријављивања адресе
стана, као и пријављивања боравка у иностранству дужег од 60 дана, привременог доласка или
повратка у земљу, грађани су дужни да дају истините податке.
У случајевима из става 1. овог члана од грађанина се може затражити да покаже личну карту
или другу исправу на основу које се може утврдити његов идентитет или доказати друге
чињенице од значаја за пријављивање односно одјављивање.
Под другом исправом у смислу става 2. овог члана подразумева се нарочито уговор о
коришћењу стана, власнички лист, уговор о подстанарском односу, изјава подносиоца пријаве о
намери да стално живи у месту које је пријавио као ново пребивалиште.

II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
1. Пријављивање и одјављивање пребивалишта и боравишта односно пријављивање
адресе стана

Члан 6.
Пунолетни грађани дужни су да пријаве и одјаве пребивалиште и пријаве промену адресе стана.
Приликом пријављивања пребивалишта, односно промене адресе стана пунолетни грађани
дужни су да пријаве и своју малолетну децу.
Члан 7.
Грађани који станују у хотелима за самце дужни су да пријаве и одјаве пребивалиште и пријаве
промену адресе стана.
Члан 8.
Пријављивање пребивалишта и промене адресе стана извршиће се у року од 8 дана од дана
настањења, односно промене адресе стана.
Одјављивање пребивалишта грађанин је дужан да изврши пре напуштања места пребивалишта.
Члан 9.
Казнено-поправни дом је дужан да обавести орган унутрашњих послова општине, на чијој
територији осуђено лице има пребивалиште, чим то лице ступи на издржавање казне, или је
отпуштено са издржавања казне.
Обавезу из става 1. овог члана имају и заводске васпитне установе, само за пунолетна лица
према којима се извршавају заводске мере.
Члан 10.
Грађани су дужни да пријаве боравиште у свим местима када користе услуге смештаја у
угоститељским и другим организацијама удруженог рада, у угоститељским радњама
самосталних угоститеља, код лица која пружају услуге смештаја туристима и другим лицима или
када користе смештај на радилиштима организација удруженог рада.
Пријављивање боравишта врши се одмах по доласку, а одјављивање непосредно пре
напуштања објекта у коме је био грађанин смештен.
Пријављивање и одјављивање боравишта врши се код организација удруженог рада и лица из
става 1. овог члана, која пружају услуге смештаја.
Члан 11.
Уколико самостални угоститељи и грађани пружају услуге смештаја туристима и другим лицима
(члан 10) посредством угоститељских организација удруженог рада, одмаралишта, туристичких
и других организација удруженог рада, онда се пријављивање и одјављивање боравишта врши
код ових организација удруженог рада.
Члан 12.
Грађани који бораве ван места свог пребивалишта дуже од 15 дана, а не користе услуге
смештаја у смислу члана 10. овог закона, дужни су да пријаве боравиште и да се непосредно
пре одласка одјаве.
Члан 13.
Грађани који намеравају да бораве у иностранству дуже од 60 дана дужни су да пре одласка
пријаве одлазак у иностранство.
Грађани из става 1. овог члана дужни су да пријаве привремени долазак или повратак у земљу
најкасније у року од три дана од дана доласка, односно повратка у место пребивалишта.

У случајевима из ставова 1. и 2. овог члана грађани су дужни да пријаве и малолетну децу
уколико она путују са њима.
Члан 14.
Пријаве и одјаве пребивалишта и пријаве промене адресе стана, пријаве одласка у
иностранство и привременог доласка или повратка из иностранства у место пребивалишта, као
и пријаве и одјаве боравишта из члана 12. овог закона подносе се општинском органу
унутрашњих послова, а у местима ван седишта општине - месној канцеларији, која их без
одлагања доставља општинском органу унутрашњих послова.
Члан 15.
Пријављивање, односно одјављивање пребивалишта и пријављивање промене адресе стана
врши се на обрасцу који поред података из личне карте садржи пол, занимање, место и адресу
на коју се пријављује и име станодавца, место и адресу ранијег пребивалишта и места у које
одлази.
Пријављивање односно одјављивање боравишта врши се на обрасцу који поред података из
личне карте садржи пол, занимање, име станодавца, датум доласка и датум одласка.
Пријављивање односно одјављивање боравка у иностранству дужег од 60 дана, привременог
доласка или повратка у земљу, врши се на обрасцу који поред података из личне карте садржи
пол, занимање, број путне исправе и од кога је издата, разлог одласка у иностранство, датум
одласка у иностранство, куда одлази, датум привременог доласка и датум повратка.
Члан 15а
Образац на којем се врши пријављивање, односно одјављивање пребивалишта садржи податке
о припадности народу, односно народности или етничкој групи, као и с тим у вези следећу
напомену: "Грађанин није дужан да се изјашњава коме народу, односно којој народности
припада, ни да се опредељује за припадност једном од народа, односно једној од народности
(члан 170, став 2. Устава СФРЈ; члан 194. став 2. Устава СР Србије).
Члан 16.
Подносиоцу пријаве односно одјаве пребивалишта и боравишта или промене адресе стана, као
и боравка у иностранству дужег од 60 дана, привременог доласка или повратка у земљу, издаје
се одговарајућа потврда.
Члан 17.
Самостални угоститељи и лица која пружају услуге смештаја туристима и другим лицима (члан
10), уколико услуге смештаја не пружају посредством угоститељских организација удруженог
рада, одмаралишта, туристичких и других организација удруженог рада, дужни су да примљене
пријаве и одјаве боравишта доставе одмах, а најкасније у року од 24 часа, општинском органу
унутрашњих послова.
Члан 18.
Грађани који примају на становање лица која су по овом закону обавезна да пријаве
пребивалиште, промену адресе стана односно боравиште, дужни су да се старају да та лица
буду пријављена.
Члан 19.
Контролу у вези примене прописа о пријављивању и одјављивању пребивалишта и боравишта
грађана односно пријављивања промене адресе стана, врше органи унутрашњих послова у
оквирима законом датих овлашћења.

2. Евиденција пребивалишта, боравишта и промене адресе стана
Члан 20.
Евиденције пребивалишта, промене адресе стана и боравишта грађана, као и евиденције о
боравку грађана у иностранству дужем од 60 дана, њиховом привременом доласку или повратку
у земљу, води општински орган унутрашњих послова, уколико овим законом није друкчије
прописано.
У граду са више општина евиденције из става 1. овог члана воде се јединствено за целу
територију града.
Пребивалиште грађана и промена адресе стана евидентира се у евиденцији о издатим личним
картама, које уједно служе као евиденције пребивалишта, или се о томе води посебна
евиденција.
Евиденција боравишта грађана као и евиденције о боравку грађана у иностранству дужем од 60
дана, њиховом привременом доласку или повратку у земљу воде се у облику картотека које се
састоје од поднетих пријава.
Евиденције из ставова 3. и 4. овог члана могу се водити и аутоматском обрадом података.
Члан 21.
Угоститељске организације удруженог рада, одмаралишта и друге организације удруженог рада
које пружају услуге смештаја дужне су да воде евиденцију боравишта грађана којима пружају
услуге смештаја.
Евиденција из претходног става води се на обрасцу, који пропише Републички секретаријат за
унутрашње послове.
Члан 22.
На захтев државних органа, организација удруженог рада и других организација и грађана орган
односно организација удруженог рада из ставова 20. и 21. овог закона дужни су дати тражене
податке из тих евиденција.

3. Казнене одредбе
Члан 23.
Новчаном казном до 3.000 нових динара казниће се за прекршај организација удруженог рада из
чланова 10. и 11. овог закона:
а) ако пружа услуге смештаја непријављеним лицима (члан 10),
б) ако не доставља или неблаговремено доставља податке надлежном органу унутрашњих
послова (члан 17),
в) ако не води или неуредно води евиденцију (члан 21).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се:
- одговорно лице у организацији удруженог рада новчаном казном до 500 нових динара;
- самостални угоститељ новчаном казном до 2.500 нових динара или казном затвора до 30
дана, а лице које пружа услуге смештаја туристима и другим лицима новчаном казном до
700 нових динара или казном затвора до 30 дана (члан 17),
- грађани из чланова 10. и 13. овог закона новчаном казном до 300 нових динара или казном
затвора до 30 дана.
Члан 24.
Новчаном казном до 300 нових динара или казном затвора до 15 дана казниће се за прекршај:
- ко избегава пријављивање или одјављивање пребивалишта или боравишта односно
промене адресе стана, односно боравка у иностранству дужег од 60 дана, привременог
доласка или повратка у земљу када је то овим законом предвиђено или да неистините
податке у намери да избегне евидентирање (чланови 5, 6, 10, 11, 12. и 13).
Члан 25.
Новчаном казном до 200 нових динара казниће се за прекршај:
1. ко не пријави пребивалиште или боравиште или га не пријави у прописаном року или не
одјави пребивалиште односно боравиште или не пријави промену адресе стана, односно
боравак у иностранству дужи од 60 дана, привремени долазак или повратак у земљу
(чланови 6 до 13),
2. ко приликом пријављивања и одјављивања пребивалишта или боравишта, односно
пријављивања промене адресе стана да неистините податке (члан 5).

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
Грађани који су пријавили пребивалиште и адресу стана по прописима који су важили до 1.
јануара 1977. године нису дужни да поново пријаве своје пребивалиште односно адресу стана.
Члан 27.
Овлашћује се Републички секретаријат за унутрашње послове да донесе правилник о
обрасцима и начину вођења евиденција пребивалишта, боравишта грађана, боравка у
иностранству дужег од 60 дана, привременог доласка или повратка у земљу.
Члан 28.
Дана 1. јануара 1977. године престаје да важи Закон о евиденцији пребивалишта и боравишта
грађана ("Службени гласник СРС", број 18/70).

