OBRAZAC 3
Obrazac popuniti čitljivo.
Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva.

Primljeno:
Broj

Pristojba

Prilog

NAZIV TIJELA KOJEMU SE ZAHTJEV PODNOSI

ZAHTJEV ZA STJECANJE HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA
MALOLJETNOG DJETETA/DJECE
Pravna osnova podnošenja zahtjeva:_____________________________________

PODNOSITELJ ZAHTJEVA
IME I PREZIME
Djevojačko prezime
Datum i mjesto rođenja
Državljanstvo
Adresa u inozemstvu
(država, mjesto, ulica i broj)
Adresa u Republici
Hrvatskoj
(mjesto, ulica i broj), broj
telefona

UPITNIK UZ ZAHTJEV ZA STJECANJE HRVATSKOG
DRŽAVLJANSTVA MALOLJETNOG DJETETA/DJECE
Ime i prezime
(rođeno prezime)
1.
2.
3.
4.
5.
Stranica 1

Datum rođenja

Mjesto i država rođenja

U sljedeće rubrike upisati podatke za svako dijete posebno:

1.

Ime i prezime, datum, mjesto i
država rođenja oca i majke i
djevojačko prezime majke,
državljanstvo roditelja te
spol i nacionalnost djeteta

1.

2.

3.

4.

5.

2.

Naziv i mjesto vrtića ili škole koju
pohađa

1.
2.
3.
4.
5.

3.

Državljanstvo i mjesto upisa u
knjigu državljana (ako je dijete
dvostruki ili višestruki državljanin
upisuju se podaci o svim
državljanstvima), navesti i prijašnje
državljanstvo djeteta

1.
2.
3.
4.
5.

4.

Mjesto i adresa posljednjeg
prebivališta djeteta u inozemstvu
(država, mjesto, ulica i broj)
osobe koje podnose zahtjev iz inozemstva u
ovu rubriku upisuju podatke o posljednjem
prebivalištu djeteta u Republici Hrvatskoj

1.
2.
3.
4.
5.

Stranica 2

5.

Ima li dijete odobren stalni boravak u
drugoj državi (ime države i datum
odobrenja)

1.
2.
3.
4.
5.

Navesti podatke o bližim srodnicima 1.
djeteta koji su hrvatski državljani
2.

6.

3.
4.
5.
Pristajem da se svi osobni podaci koji se navode na ovom obrascu mogu proslijediti na
provjeru nadležnim tijelima Republike Hrvatske u svrhu odlučivanja o ovom zahtjevu.

Zahtjev zaprimljen u _______________________ dana ________________
Ovjerava ovlaštena osoba

Potpis podnositelja zahtjeva

____________________

________________________

(potpis i pečat)

Pristanak djeteta koje je navršilo 14 godina života

___________________________________________________________________________

PRILOZI UZ ZAHTJEV:







Detaljniju pisanu izjavu podnositelja zahtjeva u kojem će biti navedeno, primjerice živi li dijete u
zajedničkom kućanstvu s roditeljima, tko ga uzdržava, izvanškolske aktivnosti i sl.
Dokaz o državljanskom statusu djeteta i oba roditelja (uvjerenje o državljanstvu, ovjerena preslika
važeće putne isprave odnosno osobne iskaznice)
Izvadak iz matice rođenih izdan na propisanom obrascu sukladno međunarodnim ugovorima i
konvencijama
Izvadak iz matice vjenčanih roditelja (ukoliko su u braku)
Specijalna punomoć kojom se punomoćnik izričito ovlašćuje za zastupanje u predmetu stjecanja
hrvatskog državljanstva ili za obavljanje drugih radnji u postupku (prilaže se ukoliko stranku zastupa
punomoćnik).

Stranica 3

