
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ВАРВАРИН  

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И  ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

 

ЗАХТЕВ ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРОМЕНИ ЛИЧНОГ ИМЕНА 

МАЛОЛЕТНОМ ДЕТЕТУ 

□ ИМЕНА                                 □ ПРЕЗИМЕНА 

 

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 (имена – презимена) мом малолетном детету, са 

_______________________________, на ново лично име: ______________________________ .  

 

Моје малолетно дете: 

□ син 

□ кћи 

рођено је дана ___________.године, у ______________________________________ општина 

___________________, од оца ______________________ и мајке ________________________. 

 

Промену тражим из следежег разлога: _________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Уз захтев достављам: 

РБ Документа Форма документа 

1  Лична карта  Фотокопија / На увид 

2. изјава родитеља да је сагласан са променом  

□ мајке 

□ оца 

Оригинал/оверена копија 

 изјава детета да је сагласно са променом презимена 

(деца старија од 10 година) 
Оригинал/оверена копија 

 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    

2. Извод из матичне књиге рођених за дете   

3. Уверење о пребивалишту за дете    

4. Извод из матичне књиге венчаних за родитеље   

5. Извод из матичне књиге рођених за мајку ако је дете 

рођено ван брака 
  

 

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 


