“Новорођенче је као почетак
свега – пропитивања , наде,
сна о могућностима”
Ида ле Шан

БУДИТЕ УЗ ВАШУ БЕБУ
Остало је наша брига
Информације о пријављивању бебе
у ГАК „Народни фронт“ можете добити
радним даном на телефон 011 2068445 или
путем емаила info@gakfront.org

Будите уз вашу бебу
Од априла 2016. године родитељи имају нову могућност за добијање потребне
документације за новорођенче. Нови систем омогућава одређивање личног
имена детета, пријаве пребивалишта и здравственог осигурања и одређивање
држављанства у здравственој установи у којој је дете рођено. Процедура је
једноставна и не захтева одлазак код матичара. Цео поступак је бесплатан.

Родитељи ће бити обавештени о завршетку поступака. Документација (извод

МОЈ ДОМ...

из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и картица здравственог
осигурања) биће им достављени на кућну адресу.

Пребивалиште детета пријављује се према пребивалишту родитеља. Ако
родитељи живе на истој адреси, пријава је аутоматска. Ако не живе на истој
адреси, родитељи бирају на коју ће дете бити пријављено.

РАЗМИСЛИТЕ...
Саветујемо родитељима да се већ пре одласка у породилиште договоре о

МОЈЕ ЗДРАВЉЕ...

избору имена, пребивалишта и здравственог осигурања детета.
Дете се пријављује за здравствено осигурање према активном осигурању
једног од родитеља (по њиховом избору).

МОЈЕ ИМЕ ЈЕ...
Лично име детета (име и презиме) одређују родитељи споразумно. Ако мајка

МОЈ ТАТА

не жели да означи оца, име одређује сама. Презиме се одређује према
презимену једног или оба родитеља - то значи да дете може да носи презиме

Ако су родитељи у браку, оцем детета се сматра мајчин супруг. Ако нису, оцем

оца или мајке или оба презимена ако су различита. Ако родитељи имају више

се сматра мушкарац чије је очинство утврђено признањем. Признање очинства

заједничке деце, детету се одређује презиме које су одредили и осталој

врши се пред матичарем, органом старатељства, јавним бележником или

заједничкој деци. Број речи од којих се може састојати лично име није

судом. Процедура се може обавити и без присуства мајке; потребно је да она

ограничен. Међутим, ако родитељи детету одреде лично име које се састоји од

да сагласност након порођаја. Препоручује се да отац призна очинство у

више од три речи, дужни су и да одреде скраћено лично име

матичној служби на којој се налази породилиште, како би се остале процедуре
брже обавиле.

