
Serbisch (kyrillische Schrift)

Информације за азиланте из Албаније, Босне и Херцеговине, 
Косова, Црне Горе, Северне Македоније и Србије

У августу 2019. године дошло је до значајне промене закона за људе из наведених 
земаља. Раније су азиланти из ових земаља морали готово стално да живе у првим 
прихватним центрима и нису добили трансфер у ново место боравка, као што су то 
радили и људи из других земаља. Према новом закону, све особе које живе у 
породицама са децом млађом од 18 година треба да добију трансфер најкасније након 
шест месеци од почетног пријема. Ако сте били на почетном уносу више од шест 
месеци (није важно да ли сте живели у неколико различитих кампова за то време) и 
још увек нисте добили трансфер, можете да затражите од власти да вам организују 
трансфер.

Затим су смештени на другој локацији у Баден-Вуртембергу. За ову апликацију можете 
користити образац који вам пружамо.

На обрасцу морате попунити следеће податке:
• У другој линији, датум две недеље након датума на који предате пријаву.
• Морате се потписати на линији на крају писма.
• Ово је рок који сте одредили за трансфер.
• У табели морате да попуните имена чланова породице, У три ступца попуните име 
(„Vorname“), презиме („Nachname“) и датум рођења („Geburtsdatum“) сваке особе.

Образац каже да желите да извршите трансфер у року од две недеље. Пошаљите овај 
образац регионалном савету (Regierungspräsidium Karlsruhe). Можете затражити 
социјално и процедурално саветовање (Sozial- und Verfahrensberatung) у вашој 
установи да вам помогне у примени.

Ако две недеље након апликације још увек нисте добили трансфер, можете поднети 
тужбу, а на првом реду датум када сте регистровани као тражитељ азила у Немачкој. 
Разговарајте са социјалним и процедуралним саветовањем или неким другим 
саветодавним центром.

Више информација на вашем језику можете наћи на Интернету на www.w2bw.de
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