ГРАДСКОЈ УПРАВИ СМЕДЕРЕВО
Oдељењу за општу управу, месне заједнице, ванредне ситуације и заједничке послове Одсеку за општу управу
ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ ЛИЧНОГ ИМЕНА или ДЕЛА ЛИЧНОГ ИМЕНА
Презиме и име
Датум рођења и ЈМБГ

________________________________________________________________________
___________________________;
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Место, општина и држава рођења _________________________________________________________________
Презиме и име оца
________________________________________________________________________
Презиме, девојачко презиме и име мајке ___________________________________________________________
ВРСТА ПРОМЕНЕ (заокружити) :  ИМЕ -  ПРЕЗИМЕ -  И ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Садашњи податак
_________________________________________________________________________
Нови податак
_________________________________________________________________________
Разлог промене
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
За мериторно одлучивање по захтеву, уз личну изјаву странке о њеном брачн. статусу и броју деце, потребна
су документа, односно подаци из следећих докумената, која се НЕ МОГУ прибавити по сл. дужности:
1. фотокопија важеће личне карте (а ако је са чипом, и одштампани подаци са читача електронских личних карата)
2. за захтев преко пуномоћника: − оригинал овереног пуномоћја и фотокопија л.к. пуномоћника, ако је пуном. физичко лице
̶ оригинал овереног пуномоћја и фотокопија адвокатске легитимације, ако је пуном. адвокат
3. правноснажнa пресуда о разводу брака (ако у евиденцијама МКР и МКВ нема забелешке о разводу)
4. по потреби и друга документа (доказ о издржаној казни, престанку изречене мере безбедности и сл.)
5. странка, подносилац захтева, прибавља податке из националних база података и информатичког Шенген система (System
d'information Schengen - SiS) да ли постоји напомена за одбијање њеног уласка у Шенген зону или неке треће земље
6. признaница о уплаћеној РАТ у износу од 800,00 дин. на жиро рачун 840-742221843-57, поз. на бр. 97 16-092 (сврха уплате:
за решење о промени личног имена; прималац: буџет Р Србије),
ОЗНАЧИТЕ СА Х У ПОЉИМА ИСПОД

Ред.
бр.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Подаци потребни за утврђивање чињеница о подносиоцу захтева, којe је орган, на захтев и уз
сагласност странке у обавези да прибави по службеној дужности, јер се о њима воде службене
евиденције (што подносиоца захтева не спречава да сâм прибави све или део података), јесу
подаци из:

Сагласан / сагласна
сам да податке о
личности прибави
орган

Достављам
сâм / сама

МКР (матичне књиге рођених) и евиденције о држављанству за подносиоца захтева
МКВ (матичне књиге венчаних) за подносиоца захтева
МКР (матичне књиге рођених) за супружника подносиоца захтева (ако брак још траје)
МКУ (матичне књиге умрлих) за супружника подн. захтева (ако је брак престао смрћу супружника)
МКР (матичне књиге рођених) за децу (због промене личног имена родитеља, у МКР за децу)
службене евиденције Пореске управе - филијале у Смедереву - (бивши СДК) да се подносилац захтева
не дужи порезом,
службене евиденције Одељења за финансије и ЛПА (локалну пореску администрацију) ГУ Смедерево,
да се подносилац захтева не дужи порезом, односно да је регулисао порез на имовину физичких лица (Г
крило, I спрат, шалтер сала)
службене евиденције ОСНОВНОГ СУДА у Смедереву о (не)спровођењу кривичног поступка
сл. евиденције ОСНОВН. ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА у Смедереву о (не)доношењу наредбе о
спровођењу кривичне истраге
сл. евиденције ЦЕНТРА ЗА СОЦ. РАД да подносилац има/нема обавезу издржавања према деци, родитељима, супружнику...
обавезно се, по службеној дужности, од надлежног органа МУП Р Србије, прибављају подаци из тзв. казнене евиденције
обавезно се, по службеној дужности, од надлежног органа МУП Р Србије, прибављају подаци да подносилац захтева нема сметњи за
промену личног имена у смислу Закона о личној карти и Закона о путним исправама и да се не налази на евиденцији лица за која је, по
основу Споразума о реадмисији, покренут поступак и дата сагласност за враћање у Р Србију

ОСОБА ЗА КОНТАКТ: Анђелка Бајчић
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: (026) 672-724 лок. 1624
службени мобилни: 064-844-92-98 - VIBER
е-mail: andjelka.bajcic@smederevo.org.rs

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
__________________________________________________
(пуно име и презиме)
из...........................................................................................................

адреса ........................................................................................
л.к. број .............................. ПУ ...............................................
__________________________________________________
(својеручни потпис – како је депонован на личној карти)

ТЕЛЕФОН: фиксни __________________________________
мобилни __________________________________

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“,
бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), 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 Градске управе Смедерево, Одељења за општу управу, месне заједнице,

ванредне ситуације и заједничке послове
ради остварививања права на ПРОМЕНУ⁶  имена,  презимена,  и имена и презимена
и тим поводом дајем следећу

ИЗЈАВУ
Сагласaн/сагласна сам да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити моје и личне
податке мојих чланова породице о чињеницама о којима се води службена евидeнција, који су неопходни у
поступку одлучивања. 1

I

..........................................
(место)

II

..........................................

....................................................................................

(датум)

(потпис даваоца изјаве - како је депонован на личној карти)

Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обради моје и личне податке мојих чланова породице,
изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити: 2

а) СВЕ моје и личне податке мојих чланова породице о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који
су неопходни за одлучивање.
б) следеће податке (из пописа података који се прибављају по сл. дужности, а наведени су под ред. бр. 1-10, са захтева):3
1. ......................................................................................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................................................................................
3. ......................................................................................................................................................................................................
4. ......................................................................................................................................................................................................
Упознат/а сам да уколико наведене личне податке неопходне за одлучивање органа не поднесем у року од 10
дана, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним и са њим ће се поступити у складу са одредбама чл. 59
ЗУП - решењем ће бити одбачен .
..........................................
(место)

..........................................
(датум)

1

...................................................................................
(потпис даваоца изјаве - како је депонован на личној карти)

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 слово 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.
⁶ одговарајуће означити крстићем

ЛИЧНА ИЗЈАВА СТРАНКЕ
Сходно одредбама чл. 11 и 134 Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018 –
аутентично тумачење ) и чл. 335 став 2 Кривичног законика („Сл. гласник РС“, бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр.,
72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 94/2016), а у вези са чл. 347 став 1 тачка 3 Породичног закона („Сл. гласник
РС“, бр. 18/2005, 72/2011 - др. закон и 6/2015), с обзиром да, Одељењу за општу управу, месне заједнице, ванредне ситуације и
4
заједничке послове Градске управе Смедерево подносим захтев за промену
ИМЕНА ПРЕЗИМЕНА И ИМЕНА И
ПРЕЗИМЕНА, због______________________________________________________________________________________________
(навести разлог за промену)

_____________________________________________________________________________________________________,

ја, доле потписани/потписана _______________________________, рођен/рођена ___.___._____. године
у ________________________________, општина / град ____________________________, ЈМБГ:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| са пребивалиштем у ___________________________________, улица
_______________________________ бр. _____, познат/позната по личној карти бр. ______________,
издатој од ПУ ____________________ дана ___.___._____. године, под материјалном и кривичном
одговорношћу, дајем следећу

ИЗЈАВУ
1. да сам⁶:
 ожењен / удата – брак је склопљен ___.___._____. год. у ________________ са ______________________________
 неожењен / неудата
 разведен / разведена, дана ___.___.______. године - брак је био склопљен дана ___.___.______. године, у
____________________________________ са ________________________________________________________
 удовац / удовица, јер је супружник ________________________________________________ са којим сам
закључио / закључила брак ____.____.______. год., у ____________________________________, умрла/ умро
је___.___._____. год. у ______________________________________
2. и да⁶:
 немам децу
 имам децу (брачну, ванбрачну, усвојену) и о њима дајем следеће податке:
Ред.
бр.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
(за удате ћерке - садашње презиме)

ЈМБГ
(обавезан податак
за децу)

Место рођења односно место
уписа у МКР у Србији (за дете
рођено у иностранству)

Тек. бр. МКР
(попуњава
овл. сл. лице)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Изјаву о броју деце дајем због тога што сам пред Одељењем за општу управу, MЗ, ВС и ЗП Градске управе Смедерево
поднео / поднела захтев за промену свог личног имена или дела личног имена, а ради евидентирања те промене у матичној књизи
рођених за дете / децу, сходно одредбама тачке 46 Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Сл. гласник
РС“, бр. 93/2018), с обзиром да ми је позната околност да се у Р Србији не води службена евиденција о томе да ли неко има децу,
а ако има - колико их је, како се зову, где и кад су рођена, и да је, сходно одредбама чл. 134 Закона о општем управном поступку
(„Сл. гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), за утврђивање тих чињеница једини доказ моја лична изјава.

У погледу предмета, односно околности које могу бити од утицаја на решавање по захтеву, имам
још да изјавим да:
4

одговарајуће означити крстићем

‒2–
3. Лично име или део личног имена, до сада:

нисам никада мењао / мењала решењем
мењао / мењала сам __________________ пута, а последњи пут
(уписати колико пута)

сам лично име променио од ______________________________, а
(навести претходно лично име)
___________________________________________________
(навести разлог / разлоге за претходну / претходне промене)
_______________________________________________________________________________

разлог промене је био

_______________________________________________________________________________

4. У погледу путне исправе, изјављујем да:
4.1. Путну исправу (пасош):

4.2.У иностранству:

поседујем и још увек је важећа
не поседујем, јер:
никада нисам подносио / подносила захтев за издавање
је рок, на који је издата, истекао
сам је изгубио / изгубила
намеравам да поднесем захтев за издавање, након промене личног имена

нисам никада био / била
последњи пут сам био / била у _____________________________________________________
(навести земљу)

у периоду од ___.___. _______. године до ___.___._______. године
4.3. У иностранство путујем____________________________________________________________________, а разлог
(навести колико пута годишње и у коју земљу / земље)

путовања је: ______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
4.4. За време боравка у иностранству:

нисам имао / имала никаквих проблема са иностраним органима власти
изречена ми је мера безбедности забране уласка у ______________________
(навести коју земљу ЕУ)

у трајању од __________________________, због тога што ________________
(навести временско трајање забране)
(навести разлог)
________________________________________________________________________________

покренут је поступак и дата је сагласност за моје враћање у Србију, по
Споразуму о реадмисији
Упознат / упозната сам са чињеницом да, уколико надлежни орган ГУ Смедерево утврди да се у односу на мене имају
применити посебни услови за издавање путне исправе у смислу чл. 23 став 4 Закона о путним исправама, који би могли
представљати сметњу за промену личног имена, моја је обавеза да, у року који ми надлежни орган одреди, доставим доказ о
(не)постојању забране уласка у земље ЕУ, или неке треће земље, од надлежног органа неке од земаља ЕУ које припадају
јединственом Шенгенском простору, из тзв. СИС (System d'information Schengen - SiS).

5. Обавезу издржавања, сходно чл. 282 Породичног закона:
немам ни према коме
имам према ___________________________________________
(навести према коме постоји обавеза и која врста обавезе)
______________________________________________________________________

6.

Осим наведеног, у погледу предмета:

имам да изјавим још и ово______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
немам ништа више да изјавим
С обзиром да сам, пре давања изјаве, упозорен / упозорена на кривичну и материјалну одговорност за давање лажне
изјаве, сагласно чл. 335 став 2 Кривичног законика („Сл. гласник РС“, бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009,
111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 94/2016), да су сви моји наводи тачни, потврђујем својим потписом.

У Смедереву, ___.___.2019. године

_______________________________________
(својеручни потпис - онако како је депонован на личној карти)

