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/Презиме и име подносиоца захтева – попунити штампаним словима/ /Јединствени матични број грађана/ 
 
 

 

Предмет 
 захтева 

ПРОМЕНА ЛИЧНОГ ИМЕНА R 

 
 

 Презиме и 
име  

 ЈМБГ              
 

Датум рођења  
Место и 
опш.рођ.  

Презиме и име  
оца  Презиме и 

име мајке  

Држављанство  Адреса 
пребивал. 

 
 

Подаци о 
траженој 
промени 

Лични податак  
се мења са:  

Нови лични 
податак:  

 

 1.  Извод из матичне књиге рођених 
 2.  Извод из матичне књиге венчаних  
 3.  Уверење о држављанству 

4.  Уверење о пребивалишту или фотокопија важеће личне карте 
 5.  Уверење Основног суда да се не води истрага или кривични поступак 
 6.  Уверење Вишег суда да се не води кривични поступак 
 7.  Уверење Основног jaвног тужилаштва да се не води истрага  
 8.  Уверење Вишег jaвног тужилаштва да се не води истрага 

9.  Уверење о измиреним законским обавезама( Уверење пореске управе и др.) 
 10.  Уверење о измиреним законским обавезама( Уверење локалне пореске администрације) 
 11.  Извод из матичне књиге рођених за малолетну децу  

 

Приложена 
такса 

 

Тар.бр. Такса Прималац Износ Жиро-рачун Позив на број 

1/1 и 
219/2 Реп.админ.такса Буџет Р.Србије 820,001) 840-742221843-57 97    76-072 

 

Образложење 
– разлог 
промене  

 

 
 

НАПОМЕНА:  
1. Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и расељена лица са територије Аутономне покрајине Косово и Метохија, на основу    
    одговарајућих исправа којима доказују свој статус, таксу из тачке 1) плаћају умањену за 70% ( 477,00 дин). 
2. Уколико лице које тражи промену презимена има малолетну децу, потребно је доставити и Извод из МКР за сву децу. 
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Закон.заступн., пуномоћник, заједнички представник /Потпис подносиоца/ 

  

/Адреса закон.заступн.пуномоћ. заједн. предст. / /Адреса подносиоца/ 

  

/ЛК бр. закон.заступн.пуномоћ.заједн. предст. / /Број личне карте подносиоца/ 

  

    /Мобилни или фиксни телефон / /Датум подношења/     /Мобилни или фиксни телефон подносиоца/ 
 
 
 

Лични 
подаци 

 

 
Приложена 
документа  

уз захтев 

 

mailto:maticar@negotin.rs
http://www.negotin.rs/
http://www.invest.negotin.rs/


 

 
 

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. 
 
Поступак покрећем код Општинске управе општине Неготин ради остварививања права на промену личног имена, и тим 
поводом дајем следећу 
 

И З Ј А В У 
 
I 

Сагласaн/а сам да орган за потребе поступка може извршити увид, прибави и обради  личне податке о чињеницама о којима се 
води службена евиднција, који су неопходни у поступку одлучивања. 1  
 

.......................................... 
              (место) 
 
..........................................                                                               ................................................ 
              (датум)                                                                                    (потпис даваоца изјаве) 

 
 

II 
Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обави личне податке, изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити: 2 
 
 а) све личне податке о чињеницама о којима се води службена евидениција, а који су неопходни за одлучивање.  
 
 б) следеће податке:3 
 

1.  Извод из матичне књиге рођених 
 2.  Извод из матичне књиге венчаних  
 3.  Уверење о држављанству 

4.  Уверење о пребивалишту или фотокопија важеће личне карте 
 5.  Уверење Основног суда да се не води истрага или кривични поступак 
 6.  Уверење Вишег суда да се не води кривични поступак 
 7.  Уверење Основног jaвног тужилаштва да се не води истрага  
 8.  Уверење Вишег jaвног тужилаштва да се не води истрага 

9.  Уверење о измиреним законским обавезама( Уверење пореске управе и др.) 
 10.  Уверење о измиреним законским обавезама( Уверење локалне пореске администрације) 
 11.  Извод из матичне књиге рођених за малолетну децу 

12.   

13.   

 
 

Упознат/а сам да уколико наведене личне податке неопходне за одлучивање органа не поднесем у року од....................дана, 
захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним. 
 
 
..........................................  
             (место) 
 
..........................................                                                              ................................................ 
             (датум)                                                                                           (потпис даваоца изјаве) 
 

 
1 Сагласно одредби члана 13. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“; бр. 97/08, 104/09 – др. закон, 68/12 – одлука УС и 

107/12), орган власти обрађује податке без пристанка лица, ако је обрада неопходна ради обављања послова из своје надлежности одређених 
законом у циљу остваривања интереса националне или јавне безбедности, одбране земље, спречавања, откривања, истраге и гоњења за 
кривична дела економских, односно финансијских интереса државе, заштите здравља и морала, заштите права и слобода и другог јавног 
интереса, а у другим случајевима на основу писменог пристанка лица. 
 
2 Потребно је заокружити број испред опције за коју се странка одлучила  
3 Попуњава се када странка у поступку који се покреће по захтеву странке изричито изјави да ће само део личних података о чињеницама о којима 

се води службена евиденција, а које су неопходне за одлучивање, прибавити сама. 


