(Име и презиме) _______________________________
(Адреса пребивалишта)_________________________
(Контакт телефон)_____________________________
Општина/гард___________________
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

Личног имена
(име и презиме)
Лично име којим ће се служити у правном промету

у ново лично име
(име и презиме)

3.

4.

Разлог промјене је

.

Подаци о дјеци:
1.

Име и презиме

(Mјесто и датум подношења захтјева)
подносиоца захтјева

датум рођења

мјесто и држава рођења

Потпис:
________________

Уз захтјев прилажем:









извод из матичне књиге рођених,
увјерење о држављанству,
копију личне карте,
извод из матичне књиге вјенчаних,
извод из матичне књиге рођених за брачног супружника,
извод из матичне књиге рођених за дјецу,
потврду о мјесту пребивалишта,
увјерење надлежног суда да се против подносиоца захтјева не води кривични
поступак,
 увјерење пореског или другог надлежног органа да нема неизмирених пореских и
царинских обавеза,
 увјерење надлежног органа старатељства да нема неизмирених обавеза по основу
издржавања,
 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,
 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.

