______________________
(Име и презиме)
______________________
(Адреса пребивалишта)
________________
(контакт телефон)
Општина/град _______________
Општинска/градска управа
Одјељење за општу управу

Предмет: Захтјев за промјену _____________________________________________
(Имена, презимена или имена и презимена)
Подаци о подносиоцу захтјева/лицу које мијења име:
1. Лично име (име и презиме) и рођено презиме
2. Дан, мјесец и година рођења
3. Мјесто, општина/град, држава рођења
4. Јединствени матични број (ЈМБ)
5. Име и презиме оца
6. Име, презиме и рођено презиме мајке
7. У браку са (име и презиме супружника)
8. Брак закључен у (мјесто, држава)
Молим да се одобри промјена садашњег:
1. Имена

у ново име

2. Презимена

у ново презиме

3. Личног имена
у ново лично име
(име и презиме)
(име и презиме)
4. Лично име којим ће се служити у
правном промету
Разлог промјене је ____________________________________________________

Подаци о дјеци:
1. Име и презиме

датум рођења

______________________________
(Mјесто и датум подношења захтјева)

мјесто и држава рођења

_____________________
Потпис подносиоца захтјева

Уз захтјев прилажем:
1) извод из матичне књиге рођених,
2) увјерење о држављанству,
3) копију личне карте,
4) извод из матичне књиге вјенчаних,
5) извод из матичне књиге рођених за брачног супружника,
6) извод из матичне књиге рођених за дјецу,
7) потврду о мјесту пребивалишта,
8) увјерење надлежног суда да се против подносиоца захтјева не води кривични
поступак,
9) увјерење пореског или другог надлежног органа да нема неизмирених пореских и
царинских обавеза,
10) увјерење надлежног органа старатељства да нема неизмирених обавеза по основу
издржавања,
11) увјерење о неосуђивању, односно за осуђивано лице увјерење да је казна извршена,
да не трају правне посљедице осуде, односно да лице није уписано у посебан регистар лица
правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,
12) доказ о уплати таксе.
Напомена:
Лица која су у браку уз захтјев за промјену личног имена подносе доказе наведене
под бр. од 1) до 12).
Лица која нису у браку уз захтјев за промјену личног имена подносе доказе наведене
под бр. 1), 2), 3) и 6) ако имају дјецу и доказе наведене под бр. од 7) до 12).
Захтјев за промјену личног имена у име малољетног лица подносе родитељи,
усвојитељи или старатељ уз сагласност надлежног органа старатељства и уз захтјев
прилажу доказе наведене под бр. 1), 2) и 7), копију личне карте подносиоца захтјева и
сагласност малољетног лица ако има више од десет година.
Подносилац захтјева за промјену личног имена не прилаже доказе наведене под бр.
1), 2), 4), 5) и 6) ако се подаци о тим чињеницама воде у матичним књигама у Републици
Српској.

______________________
(Ime i prezime)
______________________
(Аdresa prebivališta)
___________________
(коntakt telefon)
Оpština/grad _________________
Оpštinska/gradska uprava
Оdjeljenje za opštu upravu

Predmet: Zahtjev za promjenu _____________________________________________
(imena, prezimena ili imena i prezimena)
Podaci o podnosiocu zahtjeva/licu које мjenja ime:
1. Lično ime (ime i prezime) i rođeno prezime
2. Dan, mjesec i godina rođenjа
3. Мјesto, opština/grad, država rođenja
4. Јеdinstveni matični broj (ЈМB)
5. Ime i prezime oca
6. Ime, prezime i rođeno prezime majke
7. U braku sa (ime i prezime supružnika)
8. Brak zaključen u (мjesto, država)
Моlim da odobri promjenu sadašnjeg:
1. Imena

u novo ime

2. Prezimena

u novo prezime

3. Ličnog imena
(ime i prezime)
4. Lično ime kojim ću se služiti u
pravnom prometu

u novo lično ime
(ime i prezime)

Razlog promjene је ____________________________________________________

Podaci o djeci:
1. Ime i prezime

Datum rođenja

______________________________
(Mјesto i datum podnošenja zahtjeva)

Мјеsto i država rođenja

_______________________
Potpis podnosioca zahtjeva

Uz zahtjev prilažem:
1) izvod iz matične knjige rođenih,
2) uvjerenje o državljanstvu,
3) коpiju lične karte,
4) izvod iz matične knjige vjenčanih,
5) izvod iz matične knjige rođenih za bračnog supružnika,
6) izvod iz matične knjige rođenih za djecu,
7) potvrdu o mjestu prebivališta,
8) uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnosioca zahtjeva ne vodi krivični postupak,
9) uvjerenje poreskog ili drugog nadležnog organa da nema neizmirenih poreskih i carinskih
obaveza,
10) uvjerenje nadležnog organa starateljstva da nema neizmirenih obaveza po osnovu
izdržavanja,
11) uvjerenje o neosuđivanju, odnosno za osuđivano lice uvjerenje da je kazna izvršena, da ne
traju pravne posljedice osude, оdnosno da lice nije upisano u poseban registar lica pravosnažno
osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
12) dokaz o uplati takse.
Napomena:
Lica koja su u braku uz zahtjev za promjenu ličnog imena podnose dokaze navedene pod
brojevima od 1) dо 12).
Lica koja nisu u braku uz zahtjev za promjenu ličnog imena podnose dokaze navedene
pod brojevima 1), 2), 3) i 6) ako imaju djecu, i dokaze navedene pod brojevima оd 7) dо 12).
Zahtjev za promjenu ličnog imena u ime maloljetnog lica podnose roditelji, usvojitelji ili
staratelj uz saglasnost nadležnog organa starateljstva i uz zahtjev prilažu dokaze navedene pod
brojevima 1), 2) i 7), кopiju lične karte podnosioca zahtjeva i saglasnost maloljetnog lica ако ima
više od deset godina.
Podnosilac zahtjeva za promjenu ličnog imena ne prilaže dokaze pod brojevima 1), 2), 4),
5) i 6) ако se podaci o tim činjenicama vode у Republici Srpskoj.

