
ПРОМЕНА  ЛИЧНОГ ИМЕНА 
 

 
 
Лично име се састоји од имена и презимена. 
Захтев за промену личног имена се подноси Управи општине на чијем подручју 
подносилац захтева има пребивалиште , односно боравиште.  
Право на промену личног имена има само лице које је навршило 15 година живота 
и које је способно за расуђивање. 
Право на промену личног имена нема лице против кога се води кривични поступак 
за дело које се гони по службеној дужности, лице које је осуђено за  кривично дело  
кoје се гони  по службеној дужности док казна није извршена, односно док трају 
правне последице осуде,  лице које променом личног имена жели да избегне неку 
своју обавезу  и  лице које има  намеру да име промени у неко погрдно име, име 
којим се вређа морал или име које је у супротности са обичајима и схватањима 
средине. 
Супружници кји су променили презиме склапањем брака могу у року од 60 дана 
од дана престанка брака узети презиме кoје су имали пре склапања брака. 
Детету до навршене 15 године живота може се променити презиме само 
утврђивањем материнства односно очинстава , односно оспоравањем материнства 
односно очинства или усвојењем. 
 
 
Уз захтев је потребно приложити:  
 
– Извод из матичне књиге рођених (да није  стариjи од 6 месеци) 
– Уверење о држављанству (да није старије од 6 месеци) 
– Извод из матичне књиге венчаних (за лице коjе jе у браку) 
– Правоснажна пресуда о разводу брака (за лица која  мењају презиме после 
развода брака) 
– Важећа лична карта усаглашена са другим документима 
– Уверење од суда да се лице не налази под истрагом 
– Решење органа старатељства о усвојењу, односно надлежног суда о утврђивању 
или оспоравању материнства односно очинства (само у случају када се промена 
презимена тражи за дете). 
 
Републичка административна такса у износу од _______ динара уплаћује се на 
рачун број 840-742221843-57 са моделом и позивом на броj  97   68010, прималац 
Република Србија. 
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