Obrazac popuniti čitljivo.
Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva.

Primljeno:
Broj

Pristojba

Prilog

NAZIV TIJELA KOJEMU SE ZAHTJEV PODNOSI

ZAHTJEV ZA STJECANJE HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA
Kod podnošenja zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva zaokružiti odgovarajuće:
A) temeljem prijavljenog boravka u Republici Hrvatskoj
B) temeljem rođenja u Republici Hrvatskoj
C) temeljem braka s hrvatskim državljaninom
D) temeljem iseljenja iz Republike Hrvatske ili braka sa hrvatskim iseljenikom koji je stekao
hrvatsko državljanstvo
E) temeljem prethodnog mišljenja nadležnog ministarstva
F) temeljem državljanstva roditelja koji su prirođenjem stekli hrvatsko državljanstvo (samo za
maloljetne osobe koje zahtjev temelje na odredbi članka 13. Zakona o hrvatskom državljanstvu)

G) temeljem posvojenja s roditeljskim učinkom
H) ponovno stjecanje hrvatskog državljanstva (nakon prestanka hrvatskog državljanstva otpustom)
I) temeljem pripadnosti hrvatskom narodu

UPITNIK UZ ZAHTJEV ZA STJECANJE HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA
1.

Prezime

2.

Ime

3.

Rođeno prezime

4.

Ime i prezime, datum, mjesto i
država rođenja oca i majke i djevojačko
prezime majke

5.

Spol

6.

Dan, mjesec i godina rođenja

7.

Mjesto i država rođenja

8.

Nacionalnost

9.

Zanimanje, naziv i sjedište poduzeća
u kojem radi

10.

Državljanstvo i mjesto upisa u
knjigu državljana

11. Prijašnje državljanstvo

Mjesto i adresa sadašnjeg boravka
12. (država, mjesto, ulica i broj), te broj
telefona podnositelja zahtjeva

Mjesto i adresa posljednjeg prebivališta u
inozemstvu (država, mjesto, ulica i broj)

13. osobe koje podnose zahtjev iz inozemstva u ovu

rubriku upisuju podatke o posljednjem prebivalištu u
Republici Hrvatskoj

14. Da li je služio vojsku, koju, kada i gdje (čin)

15.

Bračno stanje, datum i mjesto
sklapanja braka

16.

Ime i prezime, datum, mjesto i država
rođenja bračnog druga i državljanstvo

Ime i prezime, datum, mjesto i država
17. rođenja maloljetne djece i maloljetne djece
koja se obuhvaćaju zahtjevom (za djecu stariju
od 14. godina potreban je i njihov pristanak)

Da li je netko od srodnika zaposlen u
državnim tijelima Republike Hrvatske ili u
18.
inozemstvu (ako jest – navesti naziv tijela i
funkciju)

PRILOZI UZ ZAHTJEV:
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

Životopis (za iseljenike navesti vrijeme iseljenja iz Republike Hrvatske)
Dokaz o državljanskom statusu (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 ne stariji od 6 mjeseci (za osobe u braku)
Važeća isprava o identitetu u ovjerenoj preslici (putna isprava, osobna karta za stranca) s jasno
vidljivom fotografijom vlasnika iste
Ovjerena preslika putne ili druge javne isprave temeljem koje je osoba iselila iz Republike
Hrvatske u inozemstvo (prilažu samo iseljenici)
Vlastoručno potpisana izjava o pripadnosti hrvatskom narodu (uz dokaz o osobnom
nacionalnom izjašnjavanju u pravnom prometu – ovjerena preslika radne knjižice, vojne
knjižice, svjedodžbe, indexa i dr. ili izvornik istih ukoliko je u njima upisan podatak o
nacionalnosti)
Uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog inozemnog tijela države čiji su podnositelji zahtjeva
državljani te države u kojoj imaju stalni boravak u izvorniku ili propisno ovjerenoj preslici s
prijevodom na hrvatski jezik ne starijeg datuma od 6 mjeseci.
Ukoliko se zahtjev podnosi za dijete, potrebno je priložiti dokaz o državljanskom statusu i
izvadak iz matice rođenih djeteta, te izvadak iz matice rođenih i izvadak iz matice vjenčanih
zakonskog zastupnika djeteta
Izjava djeteta starijeg od 14 godina da je suglasno sa zahtjevom
Specijalna punomoć kojom se punomoćnik izričito ovlašćuje za zastupanje u predmetu
stjecanja hrvatskog državljanstva (prilaže se ukoliko stranku zastupa punomoćnik)

Zahtjev zaprimljen u ________________ dana ________________

Ovjerava službena osoba

Potpis podnositelja zahtjeva

____________________

_______________________

