
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ВАРВАРИН  

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

 

захтев за доношење решења о промени личног имена 
 

На основу члана 350. став 1. Породичног закона („Службени гласник РС“ број 

18/2005, 72/2011-др. закон и 6/2015) и члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку 

(„Службени гласник РС“ број 18/2016),  захтевам да ми издате решење којим ми се утврђује  

промени личног имена са _______________________________, на ново лично име: 

______________________________________ .  

 

_________________________ (име и презиме подносиоца захтева), ЈМБГ  ______________ 

 

Уз захтев достављам: 

РБ Документа Форма документа 

1  Лична карта  Фотокопија / На увид 

2. Доказ о уплати републичке административне таксе Оригинал/оверена копија 

 

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку 

(„Службени гласник РС“, бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по 

захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама 

о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка 

изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне 

податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати 

неуредним. 

 

  ОЗНАЧИТЕ ЗНАКОМ X 

У ПОЉИМА ИСПОД 

РБ Подаци из документа 

Сагласан сам 

да податке о 

личности 

прибави орган 

Достављам 

сам 

1. Уверење о пребивалишту за подносиоца захтева и децу 

(ако подносилац има малолетну децу) 
  

2. Извод из матичне књиге рођених подносиоца захтева   

3. Извод из матичне књиге венчаних подносиоца захтева 

(ако је подносилац у браку) 
  

4. Уверење о држављанству подносиоца захтева (ако 

држављанство није уписано у МКР) 
  

5. Изводи из матичне књиге рођених за децу подносиоца 

захтева (ако подносилац има малолетну децу) 
  

6. Уверење по члану 282. Породичног закона (ако је 

подносилац издржавано лице) 
  



7. Уверење да није подигнута оптужница/ не води се 

истрага  

(Основно тужилаштво Крушевац) 

(Основни суд Крушевац) 

(Виши суд Крушевац) 

  

8. Уверење да лице није осуђено за кривично дело које се 

гони по службеној дужности док казна није извршена, 

односно док трају правне последице осуде 

(Полицијска управа по месту рођења) 

  

9. Уверење о измиреним пореским обавезама 

(Пореска управа) 

(Локална пореска администрација) 

  

 

Напомене: 

Општинска управа је дужна да реши предмет најкасније у року од 60 дана од покретања 

поступка. 

 

Таксе/накнаде: 

□ Административна такса у износу од 820,00 динара се уплаћује на жиро рачун број 840-

742221843-57, корисник Буџет Републике Србије, позив на број по моделу 97 контролни 

број 65108, сврха дознаке „Републичка административна такса“, по Тарифном броју 1. и 

219. тачка 2. Таксене тарифе из Закона о републичким административним таксама. 

□ Административна такса у износу од 200,00 динара се уплаћује на жиро рачун број 840-

742251843-73, корисник Буџет општине Варварин, позив на број по моделу 97 контролни 

број 65108, сврха дознаке „Општинска административна такса“, по Тарифном броју 1. 

тачка 1. Таксене тарифе из Одлуке о општинским административним таксама и 

накнадама које представљају приход остварен делатношћу органа општине Варварин. 

□ Накнада у износу од 3.000,00 динара се уплаћује на жиро рачун број 840-742351843-94, 

корисник Буџет општине Варварин, позив на број по моделу 97 контролни број 65108, 

сврха дознаке „Накнада за рад органа општине Варварин“, по Тарифном броју 5. тачка 2. 

Таксене тарифе из Одлуке о општинским административним таксама и накнадама које 

представљају приход остварен делатношћу органа општине Варварин.  

 

У Варварину, датум __________________ 

 

 

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 

 

______________________________ 

Име и презиме 

 

______________________________ 

Адреса 

 

______________________________ 

Број личне карте 

 

______________________________ 

Контанкт телефон 

 

______________________________ 

Потпис 

 


