
       ОПИС  ПОСТУПКА- ВРАЋАЊЕ ПРЕЗИМЕНА ПОСЛЕ РАЗВОДА БРАКА  

 

                      Писани захтев о враћању презимена после развода брака може 

поднети супружник који је променио презиме склапањем брака, и то у року од 

60 дана од дана престанка брака, како би узео презиме које је имао пре склапања 

брака. 

                       Уз писани захтев за састављање записника о враћању презимена 

после развода брака супружник који жели да у року од 60 дана од дана престанка 

брака узме презиме које је имао пре склапања брака треба да поднеси личну 

карту (на увид), правоснажну пресуду о разводу брака и доказ о уплати 

републичке административне таксе. 

                      Осталу документацију/податке о којима се води службена евиденција 

прибавља надлежни орган по службеној дужности и то: извод из матичне књиге 

рођених, са уписаном забележбом о разводу брака; уверење о држављанству.  

                      Странка може изричито да изјави да ће све или неке од наведених 

докумената о којима се води службена евиденција прибавити сама или да ће их 

доставити накнадно. Такође странка изјављује да је сагласна да надлежни орган 

врши увид и прибави податке или документа неопходна за одлучивање. Oрган је 

дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о 

чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да 

их прибавља и обрађује,  поступак се води без одуговлачења и уз што мање 

трошкова по странку и другог учесника у поступку, али тако да се изведу сви 

докази потребни за правилно и потпуно утврђивање чињеничног стања.  

                         Aко службену евиденцију води други орган, општинска/градска 

управа дужна је да хитно затражи податке, а замољени орган да бесплатно уступи 

податке у року од 15 дана, ако није друкчије прописано. Ако се подаци које тражи 

поступајући орган – општинска/градска управа могу добити електронским путем, 

замољени орган их доставља у најкраћем року  

                         Одлучивање у поступку Записник о враћању презимена после 

развода брака саставља се на тај начин што се о овој чињеници узима изјава на 

записник, у складу са законом који уређује општи управни поступак. Зписник 

саставља о усменој расправи, другој важнијој радњи у поступку и о важнијим 

усменим изјавама странака, других учесника у поступку и трећих лица. У 

записник се уноси назив органа, радња која се предузима, место, дан и час када се 

радња предузима, управна ствар која је предмет поступка, лична имена овлашћених 

службених лица, присутних странака, њихових заступника и других лица и опис 

тока и садржине предузете радње и датих изјава као и податак о исправама које су 

коришћене.  

                     Записник који је сачињен сагласно пропису јесте јавна исправа и 

доказ о току и садржини предузетих радњи и датих изјава, изузев у деловима на 

које је стављена примедба. 

                     У поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши 

увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена 

евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави 

да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке 



неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати 

неуредним. 

                По добијању захтева за састављање записника о враћању презимена после 

развода брака, надлежни орган проверава уредност захтева и достављену 

документацију. Ако поднесак садржи неки формални недостатак који спречава 

поступање по поднеску или ако је неразумљив или непотпун, те орган обавештава 

подносиоца захтева на који начин да уреди поднесак и одређује подносиоцу рок у 

ком је дужан да недостатке отклони (рок који не може бити краћи од 8 дана), уз 

упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у року, у ком случају ће се 

захтев сматрати неуредним и као такав одбацити.  

                Уколико је захтев уредан или је странка у остављеном року допунила 

неуредан захтев, орган странци омогућава састављање записника о враћању 

презимена после развода брака. Супружнику који је променио презиме закључењем 

брака, а после престанка брака у складу са законом који уређује лично име узео 

презиме које је имао пре закључења брака. 

                Против решења којим је захтев странке одбијен, странка има право жалбе. 

Жалба се подноси у року од 15 дана од дана обавештавања странке о решењу. 

Жалба се подноси Министарству државне управе и локалне самоуправе. Жалба се 

предаје органу општинске/градске управе који је донео решење о одбијању захтева. 

Законски рок је: 15 дана. 

 Препоручени рок: одмах. 


