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Подносилац захтјева ГУБЛ-ОБ-01/14 

Име и презиме      ( ПРИЈЕМНИ ШТАМБИЉ) 
 
 
 
 
 

Контакт адреса  

Контакт телефон   

 

  OДЈEЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 
  Одсјек за грађанска стања, управне послове и правну помоћ грађанима 

  

    ПРЕДМЕТ: ПРОМЈЕНА ЛИЧНОГ ИМЕНА 
      

        Подаци о подносиоцу захтјева/лицу које мјења лично 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. Име и презиме супружника  

8. Мјесто и држава закључења брака:  

 
           
         Молим да се одобри промјена садашњег: 

 
1. Имена  У ново име  

2. Презимена  У ново презиме  

3. Личног имена 
(име и презиме) 

 У ново лично име  
(име и презиме) 

 

4. Лично име којим ће се служити у правном промету  

 
 

        

                                                                                     Разлог за промјену личног имена 
 
       Подаци о дјеци: 

 
Р.бр. Име и презиме Датум 

рођења Мјесто и држава рођења 

    

    

    

 
 

 

ОКРЕНИТЕ СТРАНИЦУ     

 

   
Мјесто и датум подношења захтјева  

 
Потпис подносиоца захтјева 
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Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 

Назив документа Институција Форма Коментaр 

1. 
 

Извод из МКР са свим забиљешкама Матична служба Оригинал; 
Овјерена копија 

Извод из МКР из БиХ и из иностранства за 
лица рођена изван територије БиХ 

2. Увјерење о држављанству Матична служба Оригинал; 
Овјерена копија 

 

3. 
 

Копија личне карте  Оригинал; 
Овјерена копија 

 

4. 
 

Извод из МКВ  Матична служба Оригинал; 
Овјерена копија 

 

5.  Извод из МКР за  супружника Матична служба Оригинал; 
Овјерена копија 

 

6.  Извод из МКР за  дјецу Матична служба Оригинал; 
Овјерена копија 

 

7. Увјерење о 
пребивалишту    
 

МУП Бања Лука Оригинал; 
Овјерена копија 

Ако подносилац захтјева нема пребивалиште у 
РС, а рођен је на територији РС или у 
иностранству и уписан је у МКР у РС, захтјев за 
промјену личног имена се подноси органу 
јединице локалне самоуправе на чијем подручју се 
води МКР у коју је уписан подносилац захтјева.  
Изузетно промјена личног имена може се 
одобрити и држављанину ФБиХ, ако у РС има 
пребивалиште годину дана прије подношења 
захтјева, а које траје и у вријеме подношења 
захтјева. 

8.  Увјерење да се не води кривични поступак 
 

 Основни суд  Оригинал; 
Овјерена копија 

 

9. А) Увјерење о измиреним пореским 
обавезама 

Пореска управа Оригинал; 
Овјерена копија 

 

Б) Увјерење о измиреним царинским 
обавезама 

Управа за индиректно 
опорезивање  

Оригинал; 
Овјерена копија 

 

10.  Увјерење о измиреним обавезама по 
основу издржавања 

Орган старатељства Оригинал; 
Овјерена копија 

 

11. 
 

А) Увјерење из казнене 
евиденције 
 

МУП по мјесту рођења за 
држављанине БиХ  и 
странце  

Оригинал; 
Овјерена копија 

У осталим случајевима надлежна је Управа 
криминалистичке полиције МУП 

Б) За осуђивана лица: 
Доказ да је казна извршена 
и да су престале правне посљењице 
осуде 
 

 
КПЗ 
Суд 

Оригинал; 
Овјерена копија 

За лица која су казну издржавала у 
иностранству  доказ да је казна извршена и 
доказ  о престанку правних посљедица осуде 
се прибавља преко Министарства  правде БиХ 

В) Доказ да подносилац захтјева није 
уписан у Регистар лица правоснажно 
осуђених за кривична дјела сексуалне 
злоупотребе и искориштавање дјеце 

МУП Бања Лука Оригинал; 
Овјерена копија 

 

12. Увјерење да није расписана 
међународна потјерница 

МУП – Сектор крим. 
полиције, Одјел за казнене 
евиден. и потраге 

 Прибавља се по службеној дужности 

 

НАПОМЕНА:  Лица која су у браку уз захтјев подносе доказе наведене под бр. од 1 до 11. Лица која нису у браку, уз захтјев подносе доказе наведене 
под бр. 1, 2, 3 и 6 ако имају дјецу и доказе наведене под бр. 7 – 11. У име малољетног лица захтјев подносе родитељи, усвоиоци 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 10 година.  Подносилац захтјева за промјену личног имена не прилаже доказе наведене под бројем 1, 2, 4, 5 и 6 ако се подаци о 
тим чињеницама воде у матичним књигама у Републици Српској, а дужни су прецизно навести податке о мјесту уписа у МК. 

 

Т А К С Е   И  Н А К Н А Д Е 

Назив таксе/накнаде Износ таксе/накнаде Број рачуна Позив на бр. / коментар 

          Такса на захтјев                                    2 КМ       Таксена марка                       - 

          Такса на рјешење                                  10 КМ       Таксена марка                       - 
 

Рок за рјешавање уредног предмета (са потпуном документацијом):        Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана.  

       Рок за рјешавање потпуног захтјева 30 дана. 

Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани):  Трајно. 


