
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:             _______________________________________________ 

 
 

презиме детета _________________, мења у презиме__________________. 
Промену тражим из следећих разлога 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 
ПОДАЦИ О МАЛОЛЕТНОМ ДЕТЕТУ: 

 
Име _________________________ 

Презиме ______________________ 
ЈМБГ  ________________________ 

Датум и место рођења__________________________ 

Име и презиме оца _____________________________ 
Име и презиме мајке ____________________________ 

Држављанство ____________________,уписано у матичну књигу рођених/матичну 
књигу држављана за матично подручје _______________________________________. 

 

 
Подаци о родитељима: 

-Име и презиме мајке ________________________,рођена _____________,у__________, 
ЈМБГ_______________________,уписана у МКР матичног подручја__________________. 

- Име и презиме оца  ________________________,рођен _____________,у__________, 
ЈМБГ_______________________,уписана у МКР матичног подручја__________________. 

-Брак закључен  дана______________________у _____________________,уписано у МКВ 

матичног подручја ____________________. 
 

Подаци о осталој  деци  
 

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

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

уписано у МКР за матично подручје _____________________________________. 
 

ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ ЛИЧНОГ ИМЕНА МАЛОЛЕТНОГ ДЕТЕТА _______________________ 
 
Молим да ми се одобри промена презимена малолетног детета, тако да се садашње 

apustai
Typewritten text
(име детета)

apustai
Typewritten text
    

apustai
Typewritten text
    

apustai
Typewritten text
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА



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 _____________________________________. 
 

Подаци о Пресуди о утврђивању/оспоравању очинства/материнства 
_________________Суд у _______________________,Посл.број од 

______________________ или Записник о признању очинства састављеног у 

_______________________од стране ______________________________,број_________ 
од _____________године. 

 
 

ПРИЛОГ: 

1. Оверена изјава о сагласности другог родитеља за промену презимена 
малолетног детета (уколико оба родитеља нису потписали захтев) 

 
Уколико се странка изјаснила да ће сама прибавити 

документацију,неопходно је: 
 

1. Извод из матичне књиге рођених за дете 

2. Уверење о држављанству за дете 
3. Извод из матичне књиге венчаних за родитеље, односно извод из 

матичне књиге рођених за мајку ако је дете рођено ван брака 
4. Доказ о пребивалишту за дете ( издаје Полицијска управа за град 

Београд,Љермонтова бр.12а) 

5. Пресуда о утврђивању-оспоравању очинства или записник о признавању 

 

Напомена везана за документацију коју странке саме прибављају: Документа 

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

 
 

 
У Београду ,             Подносиоци  захтева: 

 

дана_____________                                        1. ОТАЦ ____________________   
                  адреса:_____________________ 

         тел:_______________________ 
                                       потпис ____________________

           

 
2. МАЈКА____________________   

                  адреса:_____________________ 
         тел:_______________________ 

                                       потпис ____________________
           

 

 
 

 

очинства 

6. Доказ о плаћеној такси 820,00,дин 


