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Р а ж а њ

Одељење за друштвене делатности, општу управу правне и заједничке послове 
Општинске управе општине Ражањ, решавајући по захтеву Влајковић Саше, Дортмунд, 
Немачка, на основу чл. 350. тач. (1) Породичног закона ( Службени гласник Р. Србије , 
број 18/2005, 72/2011-др. закон и 6/2015), чл. 15. став 2. Закона о путним исправама 
("Службени гласник РС",бр 90/2007,116/2008,104/2009,76/2010,62/2014) и чл. 136. Закона 
о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Србије , број 18/2016) 
доноси

3 А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за промену личног имена(имена и презимена) Влајковић Саше, 
Дортмунд, Немачка, као месно ненадлежан.

О б р а з л о ж е њ е

Влајковић Саша, Дортмунд, Немачка, обратио се електронским путем овом Органу 
захтевом за промену личног имена(имена и презимена). Уз захтев именовани је 
приложио извод из матичне књиге рођених матично подручје Ражањ бр 200-1-97/11-02 
од 04.02.2011, и скенирао свој пасош бр 010658174 издат од ПУ за Град Београд, издат 
10.02.2012.

Чланом 350. тачка (1) Породичног закона ("Службени гласник РС", бр 18/2005, 72/2011-др 
закон и 6/2015) предвиђено је да се захтев за промену личног имена подноси ОУ на чијем 
подручју подносилац захтева има пребивалиште односно боравиште.

Чланом 15 став 2 Закона о путним исправама ("Службени гласник РС",бр 
90/2007,116/2008104/2009,76/201062/2014) предвиђено је да лица која захтев за 
издавање пасоша подносе преко дипломацког или конзуларног представништва РС пасош 
издаје ПУ или Полицијска Станица Министарства Унутрашњих Послова на чијем подручју 
је пребивалиште лица која подноси захтев за издавање пасоша, а за лица која немају 
пријављено пребивалиште на територији Републике Србије пасош издаје Полицијска 
Управа за Град Београд Министарства унутрашњих послова.

Решавајући по поднетом захтеву Влајковић Саше за промену личног имена овај Орган је 
утврдио да је захтев поднет месно ненадлежном органу, јер увидом у пасош именованог 
утврђено је да именовани има пребивалиште у Немачкој, а да је пасош издат од ПУ за



Град Београд Министарства унутрашњих послова Републике Србије што значи да 
именовани нема пребивалиште у Р. Србији.

У складу са горе изнетим одбацује се захтев за промену личног имена Влајковић Саше, јер 
је поднет месно ненадлежном органу.

Против овог закључка може се преко овог органа изјавити жалба Министарству за рад, 
запошљавање борачка и социјална питања у року од 15 дана пријема закључка.

Закључак доставити: Влајковић Саши7 архиви.



Република Србија
Општина Ражањ
Општинска управа
Одељење за друштвене делатности,
Општу управу и правне и заједничке послове 
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Поштована,

Пред овим органом је у току је поступак за промену личног имена, који је 
покренут по Вашем захтеву број 201-5/19-02 од 19.08.2019. године.

На основу уверења Министарства финансија -  пореске управе -  Одељења за 
пореско рачуноводство Ниш, број: 073-437-07-36831/2019 од 02.10.2019. године, 
налазите се у службеној евиденцији као порески обавезник, и то за неизмирене пореске 
обавезе за угашену радњу „ЈЕФИМИЈА‘‘ ПИБ 103473160 за порез и доприносе са 
01.10.2019. године у износу од 305.074,43 динара, као и за порез на наслеђе и поклон у 
износу од 6.335,25 динара.

С тим у вези Вас обавештавамо да због постојања напред наведених неизмирених 
пореских обавеза, нема услова за усвајање наведеног захтева за промену презимена, 
уколико Ваше пореске обавезе не измирите у року од 20 дана од дана пријема овог 
обавештења, а све у складу са чланом 347 став 1. тачка 3. Породичног закона („Службени 
гласник Републике Србије“ број 18/05, 72/11 -  други закон и 6/15).

У прилогу Вам достављамо:

- Копија Уверења број 073-437-07-36831/2019 од 02.10.2019. године.

Обрађивач:

СЛАВИЦА СТАНОЈЕВИЋ

Ул. Ивана Вушовића бр. 10 
Ражањ


