
Informacije za majku koja u trenutku rođenja svojeg djeteta nije vjenčana s ocem djeteta 
 
Ovim letkom želimo kao Ured za skrb o djeci i mladima pružiti savjet i pomod svim majkama koje u 
trenutku rođenja svojeg djeteta nisu vjenčane s djetetovim ocem. Sastavili smo vam osnovne 
informacije koje možete u miru pročitati. Rado demo s vama i osobno razgovarati. Molimo vas da se 
javite nadležnim djelatnicima Ureda za skrb o djeci i mladima te ugovorite termin i mjesto razgovora.  
 
Potpora za vaše dijete 
 
Preko Ureda za skrb o djeci i mladima možete podnijeti zahtjev za odobrenje potpore u okviru koje 
vama i vašem djetetu možemo pomodi oko utvrđivanja očinstva. Očinstvo se može priznati ili 
pismenim priznanjem oca na temelju ovjerenog dokumenta ili u se očinstvo u slučaju nužde utvrđuje 
u sklopu sudskog postupka. U okviru ove potpore možemo vam pomodi oko ostvarenja i provedbe 
prava na uzdržavanje. Potpora se po želji može ograničiti samo na želju za utvrđivanje očinstva ili 
samo na ostvarenje prava na uzdržavanje. Za odobrenje potpore Ureda za skrb o djeci i mladima 
dovoljno je podnijeti pismeni zahtjev. Potpora prestaje kada to pismeno zatražite. Ovom se 
potporom ne ograničava vaša roditeljska skrb. Kao bududa majka ovu vrstu potpore možete zatražiti 
još prije rođenja svojeg djeteta. 
 
Važnost utvrđivanja očinstva 
 
Ako u trenutku rođenja djeteta niste s njegovim ocem u braku, prema zakonskim propisima očinstvo 
je utvrđeno tek u onom trenutku u kojem otac na temelju dokumenta prizna očinstvo ili se u sklopu 
sudskog postupka donese odgovarajuda odluka. U svakom je slučaju za vaše dijete, ali i za vas kao 
majku važno da se utvrdi očinstvo. Na temelju pravovaljano utvrđenog očinstva vaše dijete ima u 
odnosu na oca pravo na uzdržavanje te određena nasljedna i mirovinska prava. Ako dete podnositi 
zahtjev za socijalnu pomod, za predujam uzdržavanja ili druge socijalne usluge, pitat de vas se za oca 
djeteta. Kada vaše dijete naraste, htjet de znati tko mu je otac. Poznavanje vlastitog podrijetla od 
velike je važnosti za samopouzdanje svakog pojedinca. Želite li s ocem djeteta imati zajedničku skrb 
(na temelju Izjave o skrbništvu), preduvjet je prethodno utvrđivanje očinstva. Preporučujemo da se 
očinstvo utvrdi odmah nakon poroda. Kasnije utvrđivanje očinstva moglo bi biti sporno, a moglo bi 
rezultirati i gubitkom uzdržavanja za protekla razdoblja. 
 
Mogudnosti utvrđivanja očinstva 
 
Otac vašeg djeteta može pri Uredu za skrb o djeci i mladima ili kod matičara na temelju dokumenta 
priznati očinstvo bez ikakve naknade. No, za priznavanje potrebna je i suglasnost majke. Priznavanje 
očinstva mogude je i prije rođenja djeteta. Ako se oca djeteta ne može potaknuti na priznavanje 
očinstva, možete pri Obiteljskom sudu podnijeti tužbu radi utvrđivanja očinstva. Ured za skrb o djeci i 
mladima pružit de vam odgovarajudu pomod. 
 
Obveza pladanja uzdržavanja 
 
Kako bi se osiguralo pravo na uzdržavanje u odnosu na oca, preporučljivo je njegovu obvezu 
uzdržavanje pismeno utvrditi. Umjesto uzdržavanja može se ugovoriti i jednokratna otpremnina. 
Izjava o uzdržavanju može se sastaviti besplatno u Uredu za skrb o djeci i mladima (do dan prije 21. 
godine života djeteta s pravom na uzdržavanje).  
 
Zajedničko roditeljsko skrbništvo 
Ako s ocem djeteta niste u braku, imate isključivo pravo roditeljskog skrbništva koje obuhvada brigu o 
osobi djeteta i njegovoj imovini. Prema novim zakonskim propisima postoji mogudnost da s ocem 
djeteta imate zajedničko skrbništvo, neovisno o tome jeste li vjenčani ili ne. Da biste to ostvarili 



potrebno je predati takozvanu Izjavu o skrbništvu koju možete besplatno predati pri Uredu za skrb o 
djeci i mladima. Ako vi i otac u nekom kasnijem trenutku više ne živite zajedno, pa želite da se 
zajedničko skrbništvo ukine, takva mogudnost postoji samo na temelju odluke Obiteljskog suda. 
Roditeljska se skrb u tom slučaju može prenijeti samo na jednog roditelja, pod uvjetom da je drugi 
roditelj s time suglasan, osim ako se dijete ne protivi takvoj odluci. Tu mogudnost protivljenja vaše 
dijete ima s navršenih 14. godina života. Ukidanje zajedničkog roditeljskog skrbništva mogude je i bez 
suglasnosti drugog roditelja, ako je takva odluka na dobrobit djeteta.  


