
ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ 
Одељење за лична стања грађана,вођење матичних књига 

             и изборна права -Палилула 

 
 

 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ:_______________________________________________ 
АДРЕСА:             _______________________________________________ 

МЕСТО:              _______________________________________________ 
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: ____________________________________________ 

Е-МАИЛ:             _______________________________________________ 

 
 

ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ ЛИЧНОГ ИМЕНА 
 

У матичној књизи рођених матичног подручја ____________________________,уписан-а 

сам под личним именом ______________________________. 
У вези са овим личним именом подносим: 

Захтев за промену личног имена: 
Имена ___________________________ у ____________________________ 

Презимена _______________________ у ____________________________ 

Имена и презимена _________________________у________________________ 
Лично име желим да променим из разлога:_______________________________________ 

___________________________________________________________________________. 
 

О себи дајем следеће податке : 
 

Име и презиме_____________________________,пол_________,рођен-а______________ 

у (место,општина,држава)_____________________________________________________, 
ЈМБГ_______________________,од оца__________________,мајке___________________. 

 
Држављанин-ка сам _________________________,држављанство уписано у матичну 

књигу рођених/матичну књигу држављана за матично подручје ____________________. 

 
Брак ( уколико је лице у браку) закључен дана____________ у ________________ са 

(име и презиме супружника и презиме пре закључења 
брака)____________________________________,уписано у МКВ за матично 

подручје/општину _____________, текући број ___________ за _____________ годину. 
 

Подаци о деци (за подносиоца који има децу): 

 
1. Име и презиме______________________________,пол______,рођен-а________, у 

(место,општина,држава)__________________________,од оца _____________ и 
мајке ______________________,држављанин-ка__________________________, 

уписано у МКР за матично подручје _____________________________________. 

 
2. Име и презиме______________________________,пол______,рођен-а________, у 

(место,општина,држава)__________________________,од оца _____________ и 
мајке ______________________,држављанин-ка__________________________, 

уписано у МКР за матично подручје _____________________________________. 



 

3. Име и презиме______________________________,пол______,рођен-а________, у 
(место,општина,држава)__________________________,од оца _____________ и 

мајке ______________________,држављанин-ка__________________________, 
уписано у МКР за матично подручје _____________________________________. 

 

ИЗЈАВЉУЈЕМ -ПОД КРИВИЧНОМ И МАТЕРИЈАЛНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ДА 
ЛИЧНО ИМЕ -ПРЕЗИМЕ НЕ МЕЊАМ ДА БИХ ИЗБЕГАО-ЛА СВОЈЕ ЗАКОНСКЕ 

ОБАВЕЗЕ. 
 

Уз захтев прилажем: 
1. Фотокопија  или очитан примерак важеће личне карте 

2. Изјаву-сагласност за прибављање података 

3. Доказ о уплати Републичке административне таксе, на рачун примаоца бр.    

Уколико се странка изјаснила да ће сама прибавити 

документацију,неопходно је: 
 

1. Извод из матичне књиге рођених 
2. Извод из матичне књиге венчаних(ако се тражи промена презимена због 

чињенице развода брака и у изводу из матичне књиге рођених и 

матичне књиге венчаних мора бити уписана чињеница развода брака) 
3. Уверење о држављанству 

4. Фотокопија или очитани примерак важеће личне карте 
5. Извод из матичне књиге рођених за децу подносиоца захтева 

6. Уверење основног суда да није подигнута оптужница(издаје Први 

основни суд-Ул. Савска бр.17,тренутно на адреси Бул. Зорана Ђинђића 
104, Нови Београд) 

7. Уверње Вишег суда-посебно одељење( Ул.Савска бр.17-тренутно на 
адреси Катанићева бр.15) 

8. Уверење Управе јавних прихода града Београда-одељење Палилула о  

измиреном годишњем порезу (Илије Гарашанина бр.5) 
9. Уверење Пореске управе,Филијала Палилула(Бул.деспота Стефана 

бр.122) 
10. Доказ о плаћеној такси 

 
Напомена везана за документацију коју странке саме прибављају: Документа 

се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци. 

 
 

У Београду ,             Подносилац захтева: 
 

дана_____________                                                     _____________________

           
        

 
 

 
 

 

 
 

 

840-742221843-57,бр.модела 97,позив на број 53-015.  

Сврха: Уплата Републичке административне таксе 

Примлац: Буџет Републике Србије 

Износ : 820,00 дин 

 


