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Б o г а т и ћ  
 
  

Одељење за општу управу и заједничке послове Општинске управе Богатић, решавајући 
по захтеву ________________ из _______, ул. __________________ бр.__ у управној ствари 
промена презимена, на основу члана 346, 347 и 350 Породичног закона ("Сл.гласник PC" бр. 
18/05} и члана 192 Закона о општем управном поступку ("Сл.лист СРЈ" бр.33/97), доноси; 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
ОДОБРАВА СЕ промена презимена ________________ рођеној __________.године у 

___________, општина Богатић од оца _________________ и мајке ___________________, 
ЈМБГ ________________, држављанин Републике Србије, са досадашњег презимена 
"_______________" на презиме "______________". 

По правоснажности решења одобрену промену извршиће матичар општине Богатић, за 
матично подручје _______________ у матичној књизи рођених која се води за матично подручје 
___________ под текућим бројем ____ за _____. годину и у књизи држављана за матично 
подручје _________ под текућим бројем ____ на страни ___ за ____. годину. 

 
О б р а з л о ж е њ е  

 
__________ из __________ обратила се овом Одељењу као надлежном за промену 

презимена из личних разлога. 
Поступајући по захтеву овај Орган је извео доказе увидом у: 

- Извод из матичне књиге рођених општине Богатић, матично подручје _______ 
бр._______________ од ______________. год. из ког су утврђени лични подаци именоване, 

- Уверење  о  држављанству  за  матично  подручје ________  бр.________________  од 
____________.год, 

- Уверење о пребивалишту ПС Богатић бр._______________ од _____________,год., 
- Уверење Основног суда у Шапцу бр.____________ од ___________.год. да именована 

није под истрагом нити је подигнута општужница, 
- Уверење Пореске управе-Експозитура Богатић бр._______________од__________.год. 
- Уверење из казнене евиденције ПУ у _______ стр.пов.бр.___________ од _______.год. 
- Допис ПС Богатић о путној исправи бр.__________ од ___________.год. 
- Потврда Центра за социјални рад "Богатић" бр._______________ од ____________.год. 
- Копија личне карте на име _____________, бр._________ од ______________.г. 

На основу приложених докумената донето је решење као у диспозитиву. Решење је 
правоснажно даном доношења. Странка се одрекла права на жалбу. 

 
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: - Подносиоцу захтева, матичару општине Богатић за  матично 

подручје ___________ и архиви. 
 
 


