
УПУТСТВО О ПРИЈАВИ РОЂЕЊА И ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЧНОГ ИМЕНА 

ДЕЦЕ МАТИЧАРСКОЈ СЛУЖБИ 
 

 

Потребна документација за децу рођену у браку: 
- Извод из матичне књиге венчаних за родитеље (уколико нису венчани на територији општине 

Кикинда) 

- Уверења о држављанству оба родитеља (уколико нису уписани у књигу држављана на територији 

општине Кикинда, не старије од 6 месеци) 

- Важеће личне карте оба родитеља са усклађеним презименом за мајку 

 

У случају да родитељи носе исто презиме, довољно је присуство оца. 

У случају да родитељи носе различито презиме, потребно је присуство оба родитеља. 

 

Потребна документација за децу рођену ван брака: 
- Извод из матичне књиге рођених за мајку (уколико није рођена на територији општине Кикинда) 

- Уверење о држављанству за мајку (уколико није уписана у књигу држављана на територији 

општине Кикинда, не старије од 6 месеци) 

- Важећа лична карта мајке 

 

Довољно је само присуство мајке 

Очинство се може признати и накнадно после завршене пријаве рођења детета 

 

Уколико се истовремено са пријавом детета врши и признавање очинства, потребно је присуство 

оба родитеља, и: 

- Извод из матичне књиге рођених за мајку и за оца (уколико нису рођени на територији општине 

Кикинда) 

- Уверење о држављанству за мајку и за оца (уколико није уписана у књигу држављана на територији 

општине Кикинда, не старије од 6 месеци) 

- Важећа лична карта мајке и оца. 

 

Напомена везана за документацију: 
Документа се предају у оригиналу, документа која нису издата на трајном обрасцу (уверење о 

држављанству) не могу бити старија од 6 месеци. 

Предата документација се задржава. 

 

Место предаје документације: канцеларија бр. 5 Општинска управа Кикинда или код матичара у 

месној канцеларији у месту пребивалишта родитеља детета 

 

Радно време са странкама: радним даном  08.00-15.00 

 

Телефон за информације: 410-160; 410-134 

 

Напомена:  

РОК ЗА ПРИЈАВУ РОЂЕЊА И ОДРЕЂИВАЊЕ ЛИЧНОГ ИМЕНА ДЕТЕТА ЈЕ 30 ДАНА ОД 

ДАНА РОЂЕЊА. У случају да родитељи не пријаве дете у законском року, за одређивање личног 

имена детета надлежан је Центар за социјални рад по пребивалишту родитеља. Родитељи се обраћају 

матичару општине на којој је дете рођено, који ће упутити допис Центру за социјални рад, за 

одређивање личног имена детета. 

 

По завршеној пријави извод из матичне књиге рођених за дете издаје се по добијању ЈМБГ-а од ПУ 

Кикинда. 

 

Новчаном казном до 50.000 динара казниће се за прекршај лице које не пријави чињеницу рођења 

детета у прописаном року или не одреди лично име детету (чл. 87 ст.1 Закона о матичним књигама). 

 


