
Број: VII-OM-Д-33/2013 
Дана: 07. августа 2013. 
НОВИ САД 

Општина/Град:  

Прeдмeт: Упис у мaтичну књигу 

Заштитник грађана и Покрајински омбудсман дана 16.3.2011. године упутили су Министарству за 
државну управу и локалну самоуправу заједничку препоруку због пропуста у раду матичарских служби 
приликом  остваривања права грађана на упис личног имена у матичне књиге на језику и писму 
националне мањине. 

Министарство за  државну управу и локалну самоуправу у одговору на препоруку наводи да је 
министарство поступило по траженом и актом број 119-011-00-10/2011-04 од 10.05.2011. године 
доставило свим органима који извршавају поверене послове матичних књига Обавештење о поступку и 
начину уписа личног имена припадника националне мањине у матичне књиге, ради истицања на огласној 
табли градске односно општинске управе. Такође, министарство је актом број 119-011-10/2011-04 од 
10.05.2011. године указало органима из члана 6. Ст. 2 и 4 Закона о матичним књигама да су сходно 
члану 15 Закона о општем управном поступку дужни да странке обавесте о поступку и начину 
остваривања права на упис личног имена припадника националне мањине у матичне књиге и на језику и 
писму националне мањине. 

Имајући у виду напред изнето, Покрајински омбудсман је одлучио да прикупи информације од 
надлежних органа општинских односно градских управа са територије Аутономне Покрајине Војводине о 
начину уписа личног имена у матичне књиге на језику и писму националне мањине. 

Потребно је да у року од 15 дана доставите одговоре на следећа питања: 

1. Колико је поднето захтева за упис личног имена према језику и правопису припадника националне
мањине у периоду од 01.06.2011. године до дана пријема овог захтева: _________________________

уписати број 

2. Колико је поднето захтева у истом периоду за накнадни упис личног имена према језику и
правопису припадника националне мањине (у случају када лично име припадника националне
мањине није уписано на језику и писму припадника националне мањине пре закључења основног
уписа): ______________________________________

  уписати број 

Контакт особа: Број телефона:



 

 

3. Да ли се плаћа такса и у ком износу за подношење захтева за накнадни упис личног имена према 
језику и правопису припадника националне мањине? (ЗАОКРУЖИТИ ОДГОВОР) 

а. Плаћа се – ___________________________ дин. 
                                               уписати износ таксе 

б. Не плаћа се 
 
4. Наведите документа који се прилажу уз захтев и ток поступка: 

а. _____________________________________________________________________________________ 
б. _____________________________________________________________________________________ 
в. _____________________________________________________________________________________ 
г. _____________________________________________________________________________________ 
д. _____________________________________________________________________________________ 

 
5. Наведите број извршених накнадних уписа личног имена према језику и правопису припадника 

националне мањине и број одбијених захтева за накнадни упис личног имена према језику и 
правопису припадника националне мањине (у овом случају потребно је навести разлоге одбијања 
накнадног уписа). 

а. Број извршених накнадних уписа:____________________________________ 
                                     уписати број 

б. Број одбијених захтева за накнадни упис: ____________________________________ 
 уписати број 

 Разлози одбијања накнадног уписа: 
 
 
 
 
 

                                                                       
НАПОМЕНА: Упитник у електронској форми можете преузети на сајту www.ombudsmanapv.org у 
одељку Документи/Упитници. Попуњене упитнике можете доставити путем поште (Бул. Михајла 
Пупина 25, 21000 Нови Сад) или електронске поште (ombudsmanistrazivanja@gmail.com). 

 
 

 ЗAMEНИЦA ПOКРAJИНСКOГ OMБУДСMAНA 
  
  
 EВA ВУКAШИНOВИЋ 
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