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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Одељење за општу управу и заједничке послове
ВРЊАЧКА БАЊА

ПРЕДМЕТ ЗАХТЕВА: ПРОМЕНА ЛИЧНОГ ИМЕНА
Презиме и име: ________________________________________________________________
ЈМБГ: ________________________
Дан месец и година рођења ______________________________________________________
Место рођења __________________________________________________________________
Презиме и име оца _____________________________________________________________
Презиме и име мајке ____________________________________________________________
Нови лични податак _____________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Као доказ прилажем следећу документацију:
Извод рођених за себе;
Извод из матичне књиге венчаних;
Уверење о држављанству за себе;
Извод рођених за децу (уколико подносилац захтева има децу)
оверену фотокопију правоснажне пресуде о разводу брака (ако је то разлог за промену
презимена).Уколико је брак разведен у иностранству, потребно је да надлежни Окружни суд
својим решењем потврди пресуду о разводу.
Уверење РУЈП-а, Одељења у Врњачкој Бањи и Одсека за локалну пореску администрацију
Општинске управе Општине Врњачка Бања, о измиреним обавезама по основу пореза
Уверење Полицијске станице у Врњачкој Бањи о пребивалишту на подручју Општине
Врњачка Бања за подносиоца захтева
Уверење Окружног суда у Краљеву да се против подносиоца захтева не води кривични
поступак, нити да је под истрагом
Доказ о уплати таксе

административна такса
1. РАТ:840-742221843-57…….740,00 дин.
Модел:97 Позив на бр.44-115

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
________________________
из ______________________
Ул. _____________________
Фиксни или мобилни телефон
_________________________

НАЗИВ УСЛУГЕ
ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ ИМЕНА
Орган задужен за спровођење
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Опис услуге
Захтев за промену имена подноси лице (лично) које жели да изврши промену имена.

Где и како
Захтев за промену имена подноси се одељењу за Општу управу, канцеларија бр.62.
(информације на број 036/601-256, или на мејл nac.oup@vrnjackabanja.gov.rs.) који
решавајући по захтеву доноси решење у року од 30 дана од дана подношења уредног
захтева, односно 60 дана ако се спроводи посебан испитни поступак.

Уз захтев подноси се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Извод рођених за себе;
Извод из матичне књиге венчаних;
Уверење о држављанству за себе;
Извод рођених за децу (уколико подносилац захтева има децу)
оверену фотокопију правоснажне пресуде о разводу брака (ако је то разлог за
промену презимена).Уколико је брак разведен у иностранству, потребно је да
надлежни Окружни суд својим решењем потврди пресуду о разводу.
Уверење РУЈП-а, Одељења у Врњачкој Бањи о измиреним обавезама по основу
пореза
Уверење Полицијске станице у Врњачкој Бањи о пребивалишту на подручју Општине
Врњачка Бања за подносиоца захтева
Уверење Окружног суда у Краљеву да се против подносиоца захтева не води
кривични поступак, нити да је под истрагом
Доказ о уплати таксе

Правна подлога
Закон о општем управном поступку ("Службени гласник СРЈ" број 33/97 и 31/2001)
Закон о матичним књигама ("Службени гласник РС" број 20/09)
Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига ("Службени гласник РС" број 108/09)

