CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
ŠIBENIK
Petra Grubišića 3, 22 000 Šibenik
Pisarnica: 022/201-222, 201-237
Odjel za djecu, brak i obitelj: 099/794-3460

ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE

I. PODACI O PODNOSITELJU/ICI ZAHTJEVA
Ime i prezime
OIB i datum rođenja

;

Podaci o prebivalištu
/poštanski broj, mjesto, ulica i kućni broj /

Podaci o boravištu
/poštanski broj, mjesto, ulica i kućni broj/

Telefon ili mobitel za kontakt
E-mail adresa za kontakt

II. PODACI O OBVEZNIKU/ICI UZDRŽAVANJA
Ime i prezime
OIB i datum rođenja

;

Podaci o prebivalištu
/poštanski broj, mjesto, ulica i kućni broj /

Podaci o boravištu
/poštanski broj, mjesto, ulica i kućni broj/

Telefon ili mobitel za kontakt
E-mail adresa za kontakt

III. PODACI O MALOLJETNOM DJETETU/DJECI:

Ime i prezime

IV.

Datum
rođenja

Adresa prebivališta

OIB

PODACI O DOSADAŠNJIM OBVEZAMA PO OSNOVI UZDRŽAVANJA

OBVEZNIK UZDRŽAVANJA:

a) uopće ne doprinosi za uzdržavanje djeteta/djece
b) djelomično doprinosi za uzdržavanje djeteta/djece

Doprinose li otac majka obveznika uzdržavanja (baka i djed djeteta/djece)
podredno, umjesto obveznika uzdržavanja doprinose uzdržavanju djeteta/djece?

DA

NE

Ako da, ukratko obrazložite na koji način i u kojim iznosima baka i djed doprinose uzdržavanju
djeteta/djece:

Da li je već ranije bilo ostvareno pravo na privremeno uzdržavanje?

Ako da, u razdoblju od

do

DA

NE

godine.

IZJAVA

Podnosim zahtjev za privremeno uzdržavanje jer obveznik uzdržavanja, a niti otac/majka
obveznika uzdržavanja, ne ispunjava u cijelosti ili djelomično obvezu uzdržavanja mal. djeteta/ce
duže od tri mjeseca neprekidno od dana pokretanja ovršnog postupka/predaje zahtjeva FINI radi
ostvarivanja uzdržavanja.
Kao podnositelj/ica zahtjeva izjavljujem:
1. da su podaci koje sam naveo/la u zahtjevu istiniti, točni i potpuni
2. da za svoju izjavu preuzimam materijalnu i kaznenu odgovornost
Kao podnositelj/ica zahtjeva suglasan/na sam da se:
Informacije koje sam pružio/la koriste u postupku rješavanja mojega zahtjeva, te ovlašćujem
Centar da iste ima pravo provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti za druge svrhe u djelokrugu
rada Centra ili ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi, te prema potrebi pružati i
drugim državnim tijelima u skladu sa Zakonom.

Datum:

Potpis podnositelja/ice zahtjeva:

POTREBNA DOKUMENTACIJA
Zahtjevu je potrebno priložiti:
1. Preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva
2. Preslika pravomoćne presude/rješenja suda/nagodbe o uzdržavanju
3. Dokaz o pokrenutom ovršnom postupku – preslika zahtjeva za izravnu naplatu FINI ili
prijedloga o ovrsi predanog nadležnom sudu ili zahtjeva za naplatu uzdržavanja u
inozemstvu podnesenog Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
(ako obveznih uzdržavanja živi u inozemstvu)
4. Potvrda FINE o nemogućnosti izvršenja osnova za plaćanje zbog nedostatka novčanih
sredstava
5. Preslika računa roditelja ili djeteta na koji se predlaže isplata privremenog uzdržavanja

