
Решење о одбијању захтева 
за измену уверења  

(чл. 161. ст. 5. ЗУП-а) 
   Образац ОУП бр. 29 

   

     

(назив и седиште органа)    

Број: ________________  

Датум: _____________ 

(орган који доноси решење) 

   

на основу члана 161. став 5. Закона о општем управном поступку по захтеву    , доноси 

   (име и презиме странке)    

РЕШЕЊЕ 

Одбија се захтев     , за измену уверења 

   (име и презиме и адреса странке)    

   

бр.      од     20     године о     

                     (навести чињенице о којима је издато уверење) 

Образложење 

    затражио је      20      године 

(име и презиме и адреса странке)                

   

да му се изда ново уверење о     , 

   (чињенице које су уверењем потврђене)    

сматрајући да му уверење није издато у складу са подацима из службене евиденције о овим чињеницама. 

У поступку по овој ствари установљено је да су подаци о чињеницама из уверења бр. _______ од _______ 20___ године у складу 

са подацима из службене евиденције о      што је у складу са 

  (службена евиденција)    

одредбом члана 161. став 2. Закона о општем управном поступку, ради чега је захтев ваљало одбити. 

Упутство о правном средству: 

Против овог решења може се изјавити жалба     

   (орган коме се жалба изјављује) 

   

у року од 15 дана од дана његовог пријема. Жалба се предаје преко     

   (орган који је донео ово решење) 

непосредно или путем поште са административном таксом од _______ динара. 

(основ за наплату и износ административне таксе или основ за ослобођење од плаћања административне таксе) 

   

   Доставити: (М.П.)    

1.     
(потпис руководиоца органа, 
односно службеног лица) 

2.       

ОУП - 29 Објашњење: 

1. Овај образац употребљава се приликом одбијања захтева странке за измену издатог уверења, односно издавања новог 
уверења када сматра да јој уверење о чињеницама, о којима се води службена евиденција није издато у складу са подацима из 
те евиденције (члан 161. став 5. ЗУП-а). 
2. У рубрици "чињенице које су уверењем потврђене" наводе се оне чињенице које су наведене у издатом уверењу чија се 
измена тражи. 
3. Ако је жалба ослобођена од плаћања административне таксе, речи "са административном таксом од ________ динара" 
изоставити или у празном простору ставити водоравну црту. 
4. За рубрику "основ за наплату и износ административне таксе или ..." примењује се објашњење под тач. 4. дато уз образац ОУП 
- 28. 
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