
 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

Одeљење  за општу управу 

ИНЂИЈА 

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: _________________ 

Уз захтев прилажем следећа документа: 

Прибавља се по сл. дужности Подносилац захтева ће доставити накнадно  

1.Лична карта На увид 2. Пресуда суда о разводу брака 3.  Извод из Матичне књиге 

рођених 2) Извод из Матичне књиге венчаних 3) Извод из књиге држављана 4) Извод из 

Матичне књиге рођених за децу 5) Уверење о пребивалишту 6) Уверење суда да странка 

није под истрагом 7) Уверење Одсека за лок. пореску администрацију Општинске управе 

о измиреним обавезама 4. Доказ о уплаћеној административној такси: Оригинал/оверена 

копија  

Таксе/накнаде: Административна такса се уплаћује на жиро рачун број 840-742221843-

57 корисник Буџет РС, Модел:97 Позив на бр.44-115 у износу од 780,00 дин.  

1. Изјава подносиоца захтева: Својим потписом на овом захтеву потврђујем да сам 

сагласан/на да надлежни орган, у случају потребе, прибави по службеној 

дужности податке из службених евиденција потребне за вођење поступка за које 

нисам доставио/ла документа уз овај захтев.  

У Инђији, ______________                             Подносилац захтева,  

 

 

  



Назив услуге: 

Захтев за промену личног имена 

Орган задужен за спровођење: 

Општинска управа општине Инђуја, Одељење за општу управу 

Опис: 

Захтев за накнадни упис у матичну књигу рођених, умрлих (МКР, МКУ) подноси лице 

које жели промену личног имена 

Где и како 

Захтев за накнадни упис у матичну књигу рођених, умрлих (МКР, МКУ) подноси се 

Одељењу за општу управу, шалтер  број 2 и 4 (информације на број 022/561322) који 

доноси решење у року од 30 дана од дана уредно поднетог захтева, односно 60 дана ако 

се спроводи посебан испитни поступак. За накнадни упис у МКР уз захтев потребно је 

доставити: - извод из матичне књиге венчаних (само за венчане); - уверење о 

држављанству; - доказ о плаћеној Републичкој такси; - извод из матичне књиге рођених 

за родитеље; - уверење о држављанству за родитеље; извод из књиге рођених - уверење 

о држављанству, - извод из матичне књиге венчаних (ако је лице било у браку) - 

фотокопија личне карте  

Детаљније информације се могу добити и путем телефона: 022/561322 

 

Правни основ: 

Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16 и 95/18 – 

аутентично тумачење) Закон о матичним књигама ("Службени гласник РС" број 20/09, 

145/14 и 47/18) Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига 

("Службени гласник РС" број 23/18)  

Корисни линкови: www.indjija.net 

 


