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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ ИЗ ХРВАТСКЕ

ПРОДУЖЕН РОК ОДЈАВЕ ПРЕБИВАЛИШТА 
У РЕПУБЛИЦИ ХРВАТСКОЈ

Пројекат реализује
конзорцијум предвођен:

Држављани Хрватске који имају пријављено пребивалиште у Хрватској а живе у иностранству 
дужни су да пријаве чињеницу да бораве ван Републике Хрватске до 29. децембра 2014. 
године како не би били покренути поступци за одјаву пребивалишта по службеној дужности.

Одредбама новог Закон о пребивалишту (Народне Новине, број: 144/2012) који је ступио на снагу 29. 
децембра 2012. године установљена је дужност грађана који се исељавају из Републике Хрватске ради 
трајног настањења у другој држави да одјаве своје пребивалиште у РХ, најкасније у року од 15 дана од 
дана уласка у другу државу. У сврху проверавања пријављених пребивалишта предвиђене су теренске 
контроле од стране МУП. Према грађанима за које се утврди да не станују на адреси пријављеног 
пребивалишта и нису пријавиле промену пребивалишта по службеној дужности биће покренути поступци 
одјаве пребивалишта.

Грађани који су обухваћени програмом обнове или стамбеног збрињавања и некретнина им још није 
обновљена, враћена или нису на други начин стамбено збринути у РХ, а имају пријављено пребивалиште 
у РХ и живе у инострантству, дужни су да најкасније до 29.12.2014. године пријаве чињеницу да 
бораве ван Републике Хрватске полицијској станици према месту пребивалишта или конзуларном 
одељењу дипломатске мисије РХ у другој држави. Према грађанима који не испоштују ову обавезу биће 
покренути поступци одјаве пребивалишта по службеној дужности. Такође, законодавац предвиђа и 
новчане казне за прекршај уколико грађани не испоштују наведени рок у чл. 16.
Казне за прекршај су у распону 500 до 5000 куна за грађане који у прописаном року не одјаве 
пребивалиште, затим уколико приликом пријаве и одјаве пребивалишта дају нетачне или неистините 
податке, или дају лажну изјаву о месту и адреси пребивалишта.
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Бесплатна инфо линија за позиве упућене са 064,
065 и 066 мрежа као и са фиксних телефона    

Београд | Трг Николе Пашића 12/7
Тел: +381.11.3342.115
Факс: +381.11.3342.108
Е-mail: info@pravnapomoc.org

Ниш | Епископска 26/4
Тел/Факс: +381.18.253.015
Е-mail: info.ni@pravnapomoc.orgwww.pravnapomoc.org

Приликом одјаве пребивалишта особа је дужна да врати личну карту (особну исказницу) ради њеног 
физичког поништавања. Одјавом пребивалишта особа не губи хрватско држављанство, него и даље 
остаје хрватски држављанин, само што нема право на личну карту (особну исказницу), јер је то јавна 
исправа којом се између осталог доказује пребивалиште у Републици Хрватској. Као хрватски 
држављанин, особа која је одјавила пребивалиште у Хрватској и даље поседује хрватски пасош 
(путовницу) у коме ће писати стварна адреса пребивалишта, тј адреса у Србији. Путна исправа је 
идентификациона исправа којом се доказује идентитет и хрватско држављанство.  Пасош ће издавати 
Конзуларно одељење Амбасаде Републике Хрватске у Републици Србији.  
Одјавом пребивалишта у РХ, право на гласање држављани Хрватске у Србији ће остварити на бирачком 
месту у Амбасади РХ у Републици Србији.
Пензионери, држављани РХ који имају пензију мању од загарантоване минималне пензије у РХ, 
одјавом пребивалишта губе право на исплату најниже загарантоване пензије тј, губе право на, 
такозвани, „заштитни додатак“.
Такође, одјавом пребивалишта, држављани РХ губе право на здравствено осигурање у РХ.
Одјава пребивалишта се може обавити у Србији у конзуларним одељењима Амбасаде РХ на следећим 
адресама:

Велепосланство Републике Хрватске 
у Републици Србији, Конзуларно одељење
БЕОГРАД
Кнеза Милоша бр.82/ I спрат
11000 Београд
СРБИЈА
crocons.beograd@mvep.hr
+381 11 3679 140
+381 11 3613 566
Радно време Конзулата:
• понедељак-петак 8:30 – 16:30
• рад са странкама: 
понедељак - четвртак од 9:00 – 13:00, 
петак од 9:00-11:00

СУБОТИЦА
Генерални конзулат Републике Хрватске 
у Републици Србији, Суботица
Максима Горког 6
24000 Суботица
СРБИЈА
gkrh.subotica@mvep.hr
+381 24 656 907 (конзуларно)
Радно време Конзулата (за странке):
понедељак-четвртак 9:00-13:00, 
петак од 9:00-11:00


