Osobno ime se sastoji od imena i prezimena.
Ime, odnosno prezime može se sastojati od više riječi.
Osoba čije se ime ili prezime ili ime i prezime sastoji od više riječi, dužna je služiti se istim osobnim
imenom u pravnom prometu.
Ako osoba ima u matici rođenih upisano osobno ime koje se sastoji od više riječi, može izjavom
odrediti s kojim će se riječima u osobnom imenu služiti u pravnom prometu.
Ako se određeno osobno ime djeteta sastoji od više riječi, izjavu o osobnom imenu kojim će se dijete
služiti u pravnom prometu daju roditelji djeteta, odnosno druge osobe ovlaštene za određivanje
osobnog imena djeteta, sukladno zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi.
Izjava o tome s kojim će se osobnim imenom osoba služiti u pravnom prometu, može se jedanput
opozvati.
Izjava i opoziv izjave upisuje se u maticu rođenih i primjenjuje danom upisa.
Osobno ime djeteta određuju roditelji sporazumno. Dijete može imati prezime jednog ili oba
roditelja.
Ako se roditelji nisu sporazumjeli o osobnom imenu djeteta, osobno ime određuje nadležni centar za
socijalnu skrb u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva jednog od roditelja.
Ako jedan roditelj nije živ, proglašen je umrlim, prebivalište mu nije poznato, lišen je roditeljske skrbi,
potpuno je lišen poslovne sposobnosti ili je odlukom o djelomičnom lišenju poslovne sposobnosti
određeno da ne može poduzimati radnje koje se tiču osobnih stanja, osobno ime djetetu određuje
drugi roditelj.
Ako roditelji djeteta nisu živi, proglašeni su umrlim, prebivalište im nije poznato, lišeni su roditeljske
skrbi, potpuno su lišeni poslovne sposobnosti ili je odlukom o djelomičnom lišenju poslovne
sposobnosti određeno da ne mogu poduzimati radnje koje se tiču osobnih stanja, osobno ime djetetu
određuje skrbnik djeteta uz suglasnost nadležnog centra za socijalnu skrb.
Osobno ime djetetu čiji su roditelji nepoznati, određuje nadležni centar za socijalnu skrb.
Posvojenom djetetu osobno ime određuje se sukladno zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi.
Djetetu kome je do 18 godina utvrđeno majčinstvo ili očinstvo, roditelji mogu sporazumno odrediti
novo osobno ime. U tom slučaju roditelji daju izjavu na zapisnik pred matičarom, centrom za socijalnu
skrb ili sudom. Za određivanje novog osobnog imena djetetu starijem od 10 godina potreban je
pristanak djeteta. Izjava roditelja o određivanju novog osobnog imena djetetu upisuje se u maticu
rođenih.

