OBRAZAC
ZRS/1

PLAN O ZAJEDNIČKOJ RODITELJSKOJ SKRBI

Podaci o roditeljima

Majka

Otac

IVANA

PETAR

HORVAT LUKŠIĆ

LUKŠIĆ

23652365234

78954855965

Datum rođenja

15. srpnja 1975.

2. prosinca 1973.

Mjesto rođenja

Slavonski Brod

Zagreb

Zagreb, A. Bauera 7

Zagreb, A. Bauera 7

/

/

Ime
Prezime
OIB

Prebivalište
Boravište

Adresa u trenutku /
sastavljanja Plana
(ukoliko se ona razlikuje
od adrese prebivališta /
boravišta)

Zagreb, Remetinečka 117

ZRS/2

Podaci o djetetu

Ime
Prezime
OIB

Ivan
Lukšić
45521525552

Datum rođenja

12. veljače 2000.

Mjesto rođenja

Zagreb

Prebivalište

Zagreb, A. Bauera 7

Boravište

/

Adresa u trenutku
sastavljanja Plana (ukoliko se

/

ona razlikuje od adrese
prebivališta / boravišta)

Sporazumna uređenja
Mjesto i adresa djetetova stanovanja na kojem će biti prijavljeno prebivalište djeteta
kod jednog od roditelja (obavezno naznačiti kod kojeg roditelja)
Zagreb, A. Bauera 7 (kod majke)

Vrijeme koje će dijete provoditi sa svakim od roditelja (tjedno, mjesečno, državnim
praznicima i blagdanima te za vrijeme školskih praznika) uz naznaku vremena i mjesta
predaje/preuzimanja djeteta mlađe dobi
Dijete će s ocem provoditi:
- svaki četvrtak od 16,30 do 20,00 sati, svaki drugi vikend od petka u 18,00 sati do nedjelje u 20,00
sati;
- svaki drugi državni praznik i vjerski blagdan koji je neradni dan od 10,00 do 18,00 sati;
- polovinu svih ljetnih praznika na način da svake neparne godine otac s djetetom provodi vrijeme od
1. srpnja u 10,00 do 15. srpnja u 20,00 sati, te od 1. kolovoza od 10,00 sati do 15. kolovoza do 20,00
sati,
- polovinu zimskih praznika, a sve na način da otac preuzme dijete na adresi prebivališta, te ga po
prestanku vremena koje s njim provodi vrati na adresu prebivališta.
Preostalo vrijeme dijete će provoditi s majkom.

Druge osobe čija je nazočnost dogovorena prilikom predaje/preuzimanja djeteta (nije
obvezno polje)
Ime i prezime: /
OIB:/

Način prijevoza djeteta te snošenje troškova prijevoza (nije obvezno polje)
/

Način razmjene informacija u vezi s djetetom (primjerice usmeno, poštom, telefonski,
telefaksom, SMS-om, elektronskom poštom ili na drugi prikladan način)
-

telefonski ili elektronskom poštom

Druge odluke za koje roditelji smatraju da su bitne za dijete i koje će donositi
sporazumno (primjerice odluke o djetetovom zdravlju, liječenju, školovanju,
ostvarivanju osobnih odnosa s drugim osobama i sl.) (nije obvezno polje)
-

odluke o djetetovu zdravlju i liječenju,
odluke o putovanjima u inozemstvo,
odluke o noćnim izlascima,
odluke o uključivanju u izvannastavne aktivnosti.

Način rješavanja budućih spornih pitanja u odnosu na roditeljsku skrb
-

u obiteljskoj medijaciji

Ostala sporazumna uređenja (nije obvezno polje)
/

Uzdržavanje

Roditelj obveznik uzdržavanja Petar Lukšić
Mjesečni iznos

2.639,00 kn

Dospijeće

prvog u mjesecu za tekući mjesec

Način plaćanja uzdržavanja
Na račun roditelja s kojim dijete stanuje
Broj računa: 2340009-3200752356
Račun otvoren kod: Privredne banke Zagreb d.d.

ZRS/2

Podaci o djetetu

Ime
Prezime

Maja
Lukšić

OIB

45995588896

Datum rođenja

2. rujna 2002.

Mjesto rođenja

Zagreb

Prebivalište

Zagreb, A. Bauera 7

Boravište

/

Adresa u trenutku
sastavljanja Plana (ukoliko se

/

ona razlikuje od adrese
prebivališta / boravišta)

Sporazumna uređenja
Mjesto i adresa djetetova stanovanja na kojem će biti prijavljeno prebivalište djeteta
kod jednog od roditelja (obavezno naznačiti kod kojeg roditelja)
Zagreb, A. Bauera 7 (kod majke)

Vrijeme koje će dijete provoditi sa svakim od roditelja (tjedno, mjesečno, državnim
praznicima i blagdanima te za vrijeme školskih praznika) uz naznaku vremena i mjesta
predaje/preuzimanja djeteta mlađe dobi
Dijete će s ocem provoditi:
- svaki četvrtak od 16,30 do 20,00 sati, svaki drugi vikend od petka u 18,00 sati do nedjelje u 20,00
sati;
- svaki drugi državni praznik i vjerski blagdan koji je neradni dan od 10,00 do 18,00 sati;
- polovinu svih ljetnih praznika na način da svake neparne godine otac s djetetom provodi vrijeme od
1. srpnja u 10,00 do 15. srpnja u 20,00 sati, te od 1. kolovoza od 10,00 sati do 15. kolovoza do 20,00
sati,
- polovinu zimskih praznika, a sve na način da otac preuzme dijete na adresi prebivališta, te ga po
prestanku vremena koje s njim provodi vrati na adresu prebivališta.
Preostalo vrijeme dijete će provoditi s majkom.

Druge osobe čija je nazočnost dogovorena prilikom predaje/preuzimanja djeteta (nije
obvezno polje)
Ime i prezime: /
OIB:/

Način prijevoza djeteta te snošenje troškova prijevoza (nije obvezno polje)
/

Način razmjene informacija u vezi s djetetom (primjerice usmeno, poštom, telefonski,
telefaksom, SMS-om, elektronskom poštom ili na drugi prikladan način)
-

telefonski ili elektronskom poštom

Druge odluke za koje roditelji smatraju da su bitne za dijete i koje će donositi
sporazumno (primjerice odluke o djetetovom zdravlju, liječenju, školovanju,
ostvarivanju osobnih odnosa s drugim osobama i sl.) (nije obvezno polje)
-

odluke o djetetovu zdravlju i liječenju,
odluke o putovanjima u inozemstvo,
odluke o noćnim izlascima,
odluke o uključivanju u izvannastavne aktivnosti.

Način rješavanja budućih spornih pitanja u odnosu na roditeljsku skrb
-

u obiteljskoj medijaciji

Ostala sporazumna uređenja (nije obvezno polje)
/

Uzdržavanje

Roditelj obveznik uzdržavanja Petar Lukšić
Mjesečni iznos

2.436,00 kn

Dospijeće

prvog u mjesecu za tekući mjesec

Način plaćanja uzdržavanja
Na račun roditelja s kojim dijete stanuje
Broj računa: 2340009-3200752356
Račun otvoren kod: Privredne banke Zagreb d.d.

ZRS/3

Ukupni iznos uzdržavanja

Roditelj obveznik uzdržavanja (ime i prezime)
Ukupni mjesečni iznos

Petar Lukšić
5.075,00

Roditelj obveznik uzdržavanja (ime i prezime)*
Ukupni mjesečni iznos*

/
/

*ispunjava se u slučaju podjele podjele obveze uzdržavanja na oba roditelja

Datum izrade Plana: 26. kolovoza 2014.
Majka
________________________

Otac
_______________________

