
Правилник о поступку за одређивање и
промену личног имена

Правилник је објављен у "Службеном гласнику СРС", бр.
6/83.

Члан 1.

Овим правилником прописује се поступак за одређивање и промену личног имена.

ОДРЕЂИВАЊЕ ЛИЧНОГ ИМЕНА

Члан 2.

Одређивање личног имена детета врши се на основу усмене или писмене пријаве.  О
усменој пријави саставља се записник по одредбама члана 74 до 77. Закона о општем
управном поступку.

Пријаву о одређеном личном имену детета подносе родитељи, у месту свог
пребивалишта или у месту рођења детета. Пријаву може поднети један од родитеља, ако су
се родитељи о томе споразумели.

Члан 3.

Пријава о одређеном личном имену детета садржи податке о детету, и то: пол,  дан,
месец,  годину и место рођења, одређено име и презиме,  и податке о родитељима; име,
презиме (за мајку и девојачко презиме), држављанство, пребивалиште и адресу стана,
месец, годину и место закључења брака.

Члан 4.

Пријава личног имена подноси се истовремено са пријавом о рођењу детета, а може се
поднети и касније, али најкасније у року од два месеца од дана рођења детета.

Ако матичар утврди да пријава личног имена није поднета у прописаном року, дужан је
да о томе обавести надлежни орган старатељства и против родитеља поднесе прекршајну
пријаву за прекршај из члана 39. став 1. тачка 1. Закона о матичним књигама.

Члан 5.

Ако се родитељи, из било којих разлога нису споразумели о личном имену детета,
матичар уписује лично име детета на основу одлуке надлежног органа старатељства.



Матичар ће поступити на начин прописан у ставу 1. овог члана и ако родитељи детета
нису у животу, или су у немогућности да врше родитељска права или су непознати.

Одлука органа старатељства из става 1. и 2. овог члана садржи и податке које садржи
пријава о одређеном личном имену из члана 3. овог правилника.

Члан 6.

Приликом пријема пријаве о одређеном личном имену детета,  ради уписа у матичну
књигу рођених, матичар ће упозорити родитеље детета да није дозвољено одређивање
погрдног имена, имена којим се вређа морал или је у супротности са обичајима и
схватањима средине.

Члан 7.

Ако родитељи не одустану од намере да детету одреде погрдно име, име којим се вређа
морал или је у супротности са обичајима и схватањима средине,  матичар ће доставити
предмет, са свим списима, надлежном органу старатељства на одлуку.

Члан 8.

Ако родитељи носе различито презиме, а имају више деце матичар ће их упознати да
заједничкој деци не могу одредити различита презимена.

Члан 9.

Ако се одређено име, или име и презиме, састоје од више речи, родитељи ће се изјаснити
којим ће се изабраним личним именом дете служити у правном саобраћају.

О изјави о одређивању изборног личног имена и о пристанку детета, сачињава се
записник.

Члан 10.

О изабраном личном имену детета матичар ће уписати забелешку у матичну књигу
рођених у рубрику "Примедбе", а ако је изјава дата по закључењу основног уписа, забелешка
ће се уписати у рубрику "Накнадни уписи и забелешке".

Ако је лично име за коришћење у правном саобраћају изабрано приликом уписа личног
имена у матичну књигу рођених, у регистар који се води уз ту књигу, уписује се само
изабрано лично име.

Након уписа изабраног личног имена у матичну књигу рођених, у извод издат на основу
те матичне књиге уписује се само изабрано лично име.

Члан 11.

У поступку одређивања новог личног имена малолетном лицу, после измене породичног
статуса признањем очинства, закључењем брака између родитеља, утврђивањем очинства



или материнства,  односно оспоравањем очинства или материнства подноси се извод из
матичне књиге рођених за дете, извод из матичне књиге венчаних за родитеље, а ако они
нису у браку њихови изводи из матичне књиге рођених,  записник о признању очинства
односно материнства, или одлука надлежног суда којим је утврђено или оспорено очинство
односно материнство.

Изјава о одређивању личног имена детета даје се на записник, на основу којег матичар
уноси забелешку о одређеном новом личном имену, имену и презимену, у рубрику
"Накнадни уписи и забелешке" матичне књиге рођених за дете.

Ако је дете старије од 10 година матичар ће у записник о одређивању новог личног имена
унети и његову сагласност.

Члан 12.

О поступку узимања ранијег презимена по раскидању усвајања,  подноси се решење о
престанку усвојења и извод из матичне књиге рођених за дете. Ако је дете под
старатељством орган ће прибавити и сагласност органа старатељства.

Ако је дете старије од 10 година, потребан је и његов пристанак.

Изјава о узимању ранијег презимена и о пристанку детета узима се на записник,  на
основу којег матичар у рубрику "Накнадни уписи и забелешке" матичне књиге рођених за
дете, уписује забелешке.

Члан 13.

О поступку узимања ранијег презимена после престанка брака, подноси се извод из
матичне књиге рођених и венчаних и пресуда о разводу брака, са клаузулом
правоснажности, односно други доказ о престанку брака подносиоца изјаве.

Изјава о узимању ранијег презимена узима се на записник, на основу којег се у рубрику
"Накнадни уписи и забелешке" матичне књиге рођених за лице коме је брак престао, уписује
забелешка.

Члан 14.

Пријаве и одлуке о одређивању личног имена детету као и записници и изјаве
састављени сагласно члану 2, 5, 9, 11, 12. и 13. овог правилника,  сматрају се списима
трајне вредности, чувају се у списима матичне књиге рођених у којој је уписана чињеница
рођења детета, односно усвојеника, односно брачног друга коме је брак престао.

ПРОМЕНА ЛИЧНОГ ИМЕНА

Члан 15.

Уз захтев за промену личног имена подноси се извод из матичне књиге рођених за лице
које тражи промену. Ако је лице у браку, а тражи промену презимена, подноси се и извод
из матичне књиге венчаних.



Ако се промена личног имена тражи за малолетно лице, поред извода из матичне књиге
рођених, подноси се и извод из матичне књиге венчаних за његове родитеље, а ако
родитељи нису у међусобном браку, подносе се њихови изводи из матичне књиге рођених.

Ако је дете под старатељством подноси се и сагласност органа старатељства.

Ако је лице које подноси захтев за промену личног имена рођено и закључило брак на
подручју органа надлежног за доношење решења по захтеву за промену личног имена,
извршиће се увид у матичну књигу рођених односно венчаних, а службено лице ће о томе
сачинити белешку. На исти начин ће се поступити ако је малолетно лице рођено на
подручју органа управе надлежног за доношење решења по захтеву за промену личног
имена.
+ Судска пракса

Члан 16.

Ако се родитељи нису споразумели о промени личног имена детета, општински орган
управе надлежан за промену личног имена уступиће захтев, са свим списима поступка,
надлежном органу старатељства.

Члан 17.

Надлежни општински орган управе обавестиће о одобреној промени личног имена,
имена или презимена органе из става 2. члана 406. Закона о браку и породичним односима,
а надлежном органу који је подносиоцу захтева за промену личног имена одредио
јединствени матични број грађана, доставиће један примерак решења о одобреној промени.

Члан 18.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
Социјалистичке Републике Србије.".


