Obrazac Izjave vezane za sudjelovanje u projektu „I ja putujem“ Zaklade „Hrvatska za djecu“

IZJAVA
vezana za sudjelovanje u projektu „I ja putujem“ Zaklade „Hrvatska za djecu“
u svrhu organiziranog ljetovanja/praznika
(u daljnjem tekstu: Izjava)

kojom ja ______________________________________, OIB: ________________,
/ime i prezime davatelja izjave/

/OIB davatelja izjave/

s mjestom i adresom stanovanja ______________________________________,
/mjesto i adresa stanovanja davatelja izjave/

pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem i vlastoručnim
potpisom na kraju ove Izjave potvrđujem da su svi podaci i navodi dani u okviru ove
Izjave točni, potpuni i istiniti.

I.

R. br.

Živim u zajedničkom kućanstvu s niže navedenim osobama:

IME I PREZIME
ČLANA ZAJEDNIČKOG
KUĆANSTVA

SRODSTVO S
DAVATELJEM
IZJAVE

OIB

DAN, MJESEC I
GODINA ROĐENJA

VISINA OSTVARENIH
NETO DOHODAKA I
DRUGIH DOHODAKA U
RAZDOBLJU OD 1.1.2017.
– 31.12.2017.* (izraziti u
kunama)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
* Ukoliko neki od navedenih članova zajedničkog kućanstva u razdoblju od 01.01.2017. – 31.12.2017.
godine nije ostvario prihod po bilo kojoj osnovi, u tablici za tog člana zajedničkog kućanstva navesti
NEMA PRIHODA.

Upoznat/a sam s definicijom zajedničkog kućanstva, tj. činjenicom da zajedničko kućanstvo
čine bračni drugovi, izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici ili druga zajednica osoba, koji
zajedno žive i prijavljeni su na istoj adresi prebivališta/boravišta.
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II.

Potpisom ove Izjave potvrđujem da sam upoznat/a da ću u slučaju potrebe, na
poziv Stručne službe Zaklade „Hrvatska za djecu“, u najkraćem mogućem roku
koji ne može biti kraći od 2 (dva) niti dulji od 10 (deset) kalendarskih dana,
dostaviti sljedeću dokumentaciju:
(i) rodne listovi za one članove zajedničkog kućanstva koji će biti korisnici organiziranog
ljetovanja / praznika (mogu biti stariji od 6 mjeseci);
(ii) potvrde nadležne porezne uprave o visini dohotka i primitaka u razdoblju od 1.1.2017.
godine do 31.12.2017. godine za sve punoljetne članove kućanstva;
(iii) uvjerenje o prebivalištu za dijete ili jednog od roditelja/skrbnika koji su korisnici
organiziranog ljetovanja / praznika;
(iv) po potrebi, ostalu dokumentaciju koja može pobliže opisati odnosno dokazati dodatne
okolnosti koje se značajno odražavaju na uvjete u kojima se (trenutno) nalazi obitelj
davatelja Izjave (bolest, razvod, smrt i sl.);
(v) presliku tekućeg ili žiro računa na kojem su jasno vidljivi IBAN broj, naziv banke te
ime i prezime korisnika računa.

III.

Ovom Izjavom također izjavljujem da dijete / djeca iz moje obitelji NISU
OSTVARILA NITI PRIMILA POTPORU (u novcu ili u naravi) u svrhu pokrića
djelomičnih ili cjelokupnih troškova ljetovanja / praznika u 2018. godini od bilo
kojeg davatelja takvih potpora (isključivo maturalna putovanja).

Ovu Izjavu predajem Zakladi „Hrvatska za djecu“ samo i isključivo u svrhu sudjelovanja u
projektu „I ja putujem“ u svrhu organiziranog ljetovanja / praznika te se Izjava ne smije
koristiti u druge svrhe.

U _______________________________________

_______________________________________

/mjesto i datum/

/potpis davatelja izjave/
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