
 

 

ОПШТИНА ШИД  

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

Ул. Карађорђева бр. 2 

Ш И Д 
 
 

 
ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ ЛИЧНОГ ИМЕНА 

 
У матичној књизи   места   за матично подрује 

  , под текућим бројем   уписан/а сам под личним именом 

  . 

 
У вези са личним именом подносим следећи 

 
З А Х Т Е В 

 
За промену личног имена: (попунити одговарајућу опцију) 

 
-Имена са   у    

-Презимена са   у    

-Имена и презимена са   у   
 

 

Лично име желим да променим из разлога    
 

 
 
 

Уз захтев прилажем: 

 
- извод из матичне књиге рођених за подносиоца захтева , 

- извод из матичне књиге венчаних ( ако је подносилац захтева  у браку), 

- извод из матичне књиге венчаних за родитеље (ако се промена тражи за малолетно лице а родитељи су 

у браку), 

- извод из матичне књиге рођених за родитеље (ако се промена тражи за малолетно лице а родитељи нису 

у браку), 

- извод из матичне књиге рођених за децу (за подносиоца захтева који има децу), 

- уверење о држављанству за подносиоца захтева (не старије од 6 месеци), 

- уверење о пребивалишту за подносиоца захтева ( издаје Полицијска станица Шид ) , 
- уверење од суда да се против подносиоца захтева не води кривични поступак за дело за које  се гони по 

службеној дужности ( издаје Основни суд  Ср.Митровица – судска јединица у Шиду.) 

- уверење о измирењу пореских обавеза (Одељење за локалну пореску администрацију Општине Шид, 

улица Цара Лазара бр. 7. Шид ) , 

- уверење о измирењу пореских обавеза (издаје Министарство финансија,Пореска управа, Регионални 

центар Нови Сад - Филијала у Шиду, ул. Кнеза Милоша бр. 2, II спрат, Шид ) , 

- сагласност органа старатељства (ако се промена тражи за малолетно лице које  је под 
старатељством), 

- доказ о утврђивању или оспоравању очинства, односно материнства ( у случају кад се 

промена презимена тражи за дете), 

- фотокопија правоснажне пресуде о разводу брака (за лица која мењају презиме после 

развода брака), 

- уверење о регулисању војне обавезе, 
- Уверење из казнене евиденције (по службеној дужности се прибавља), 

- фотокопија важеће личне карте (оригинал на увид), 

- доказ о уплати Републичке административне таксе, на рачун примаоца 

840-742221843-57, бр. модела 97, позив на број 66 237 



 

 

Сврха: за решење, републичка административна такса, Прималац: буџет 

Републике Србије, 

Износ: 630,00 динара. 

Напомена: Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и расељена лица са територије АП КиМ, на 

основу одговарајућих исправа којима доказују свој статус, плаћају Републичку административну таксу умањену 

за 70% 

  по потреби и друга документација. 

 
ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ: 022 712-801 

 
Уколико лице прилаже друга документа, навести која 

1.   

2.   
 

Напомена везана за документацију: 

Документа се прилажу у оригиналу (или овереној фотокопији) . 
 

 
 
НАПОМЕНА: Промена личног имена, имена, презимена врши се по пребивалишту. У Шиду 

 ,   дана_  год. 

 
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА, 
 
 

име и презиме, својеручни потпис 
 

 

место, улица и број, улаз, спрат и бр. стана 
 
 

број личне карте 
 

 

Контакт телефон 
 

 
 
 
 
 

Начин достављања: - лично, у седишту Општинске  управе, 

-Поштом на адресу подносиоца захтева 


