Пријава боравишта странца
Електронска услуга „Пријава боравишта странца“ намењена је физичким лицима која врше
пријаву боравишта странца на територији Републике Србије. Ова услуга треба да омогући да
физичка лица код којих странци долазе у посету изврше пријаву боравишта странца на:
1. адресу пребивалишта подносиоца захтева која подразумева да ће странац бити
пријављен на адресу пребивалишта подносиоца пријаве (која је уписана у личну карту
подносиоца пријаве)
2. другу адресу подносиоца захтева која подразумева пријаву боравишта странца на
адресу непокретности која је у власништву подносиоца пријаве, а није његово актуелно
пребивалиште.
ОГРАНИЧЕЊА: Физичка лица која пријављују странца на адреси која није њихова адреса
пребивалишта не могу да користе ову услугу ако та непокретност није укњижена у Републичком
геодетском заводу (РГЗ), као и у случају да адресу није могуће препознати у Адресном регистру
Републикe Србије.
Сврха ове електронске услуге је да омогући пријаву боравишта странца без одласка у подручну
полицијску управу, односно полицијску станицу, већ путем Интернета, а преко Портала еУправа,
попуњавањем обрасца електронске пријаве.
Приликом електронске пријаве боравишта додатно се достављају подаци о броју мобилног
телефона и адреси електронске поште подносиоца пријаве и странца за кога се врши пријава,
како би се након извршене електронске пријаве боравишта омогућила достава електронске
потврде о пријављеном боравишту. То значи да по успешно извршеној електронској пријави
боравишта странца подносилац пријаве, на адресу електронске поште, добија попуњену,
аутоматски генерисану електронску пријаву боравишта странца.
Извршавање ове услуге доступно је само корисницима пријављеним на Портал еУправа
квалификованим електронским сертификатом.

Како би сте пронашли ову услугу, у поље за претрагу
укуцајте „странца“ на истој верзији писма као што је
страница.

Подношење пријаве

Потребно је на самом почетку сложити се са правилима
коришћења, ограниченим одговорностима и сигурности
и прећењем података.
Пријаву боравишта странца, у овом тренутку, можете урадити или на адреси на којој имате
пребивалиште или на адреси непокретности чији сте власник. Портал еУправa ће вам
аутоматски понудити расположиве адресе.
Молимo вас, одаберите да ли желите да пријаву боравишта странца урадите:



на адреси свога пребивалишта или
на адреси своје непокретности.

Попуните податке о регистарском броју, као и о серијском броју ваше личне карте и потврдите
на дугме „Преузми адресу“.
Уколико су приказани подаци о адреси исправни потврдите на дугме „следећи корак“.

Попунити образац (на слици доле, означена су обавезна поља у обрасцу).
НАПОМЕНА - о податку „Датум уласка странца“. Пријава странца је у року од 24 часа од
доласка странца у посету.

Потврдом на дугме „Заврши унос“ (уколико су сви подаци исправно унети) на екрану ће бити
исписана порука о успешном подношењу захтева и потребно је само потврдити на дугме ОК.

За више информација у вези Пријаве погледајте и на сајту Министарства унутрашњих послова.

