
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА 
И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

  

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ КОНТРОЛИСАНОМ РОБОМ

1. ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ЗА ДОЗВОЛУ
 
1.1. Име/назив подносиоца захтева 

 
1.2. Адреса

 

Телефон  Факс
 

Матични број 
 

ПИБ

     

 
1.3. Претежна делатност

 
 

1.4. Решење о упису у регистар надлежног министарства 

2. ВРСТА ДОЗВОЛЕ

                  ИЗВОЗ УВОЗ   Наоружање и војна опрема 

3. КУПАЦ (ПРИМАЛАЦ) / ПРОДАВАЦ (ПОШИЉАЛАЦ)
 

3.1. Назив

 
3.2. Адреса

 
3.3. Земља 

 

4. ЗЕМЉЕ ОДРЕДИШТА/ЗЕМЉА ПОРЕКЛА

4.1. Земља или земље крајњег одредишта/земља или земље порекла

 

4.2. Производи који ће бити поново извежени земљама које нису поменуте у 3.1.

Производ  Земља крајњег одредишта  Назив и адреса купца/примаоца у земљи крајњег одредишта

     

 



5. ПРОИЗВОДИ КОЈИ СЕ ИЗВОЗЕ/УВОЗЕ

Опис производа1   Произвођач/власник ПИБ2 
или крајњи корисник3

  Број из контролне листе 

  Валута и износ   Количина и јединица мере 

Опис производа   Произвођач/власник ПИБ  
или крајњи корисник 

  Број из контролне листе 

  Валута и износ   Количина и јединица мере 

Опис производа   Произвођач/власник ПИБ  
или крајњи корисник 

  Број из контролне листе 

  Валута и износ   Количина и јединица мере 

Опис производа   Произвођач/власник ПИБ  
или крајњи корисник 

  Број из контролне листе 

  Валута и износ   Количина и јединица мере 

Опис производа   Произвођач/власник ПИБ  
или крајњи корисник 

  Број из контролне листе 

  Валута и износ   Количина и јединица мере 

5.1. Хемијски састав производа-техничке карактеристике

Број техничке спецификације

 

Хемијски састав/техничке карактеристике

 

6. УГОВОР

6.1. Врста уговора
 

6.2. Број и датум потписивања

 

7. РОК ВАЖЕЊА ДОЗВОЛЕ

Датум

 

1 Уписује се трговачки назив производа са основним карактеристикама и тарифна ознака. 
2 Код извоза: - ако је произвођач и власник и извозник производа уписује се назив произвођача производа за извоз; 
    - ако произвођач није власник и извозник производа за извоз, уписује се назив власника производа. 
3 Код увоза: уписује се крајњи корисник производа из увоза. 

 



8. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ (информације о употреби производа; техничке карактеристике и сл.)
 

 
 

 

9. ПРИЛОЗИ УЗ ЗАХТЕВ (број и врста)

 

 

10. ПОДАЦИ О ОСОБИ ЗА КОНТАКТ

Име

  

Број телефона

 

Број телефакса

 

11. ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА

Место и датум

 
 

Потпис

 

   
Функција у фирми

 
 

Име штампаним словима

 

Ја, доле потписано одговорно лице, подносим захтев за издавање дозволе за спољну трговину контролисаном робом и 
потврђујем да су сви подаци у овом захтеву и прилозима истинити.

    
(Место и датум)    

     
(Име, презиме, функција и потпис одговорног лица)    

   Печат



 

СПИСАК ДОКУМЕНАТА 
КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СПОЉНУ ТРГОВИНУ КОНТРОЛИСАНОМ РОБОМ

Уз прописани захтев за издавање дозволе за спољну трговину контролисаном робом, Министарству трговине, туризма и 
телекомуникација прилаже се:

1) оригинални примерак сертификата о крајњем кориснику робе (End user certificate) која се извози;

2) изјава крајњег корисника робе из увоза, оверена од стране овлашћеног лица, која садржи намену крајње употребе са изјавом да 
предметна роба неће бити реекспортована без сагласности Министарства трговине, туризма и телекомуникација;

3) копија сертификата уверења о пореклу робе из увоза;

4) копија докумената са описом и неопходним хемијским, односно техничким карактеристикама контролисане робе;

5) оверена копија уговора закљученог са страним лицем;

6) овлашћење власника робе за извоз, односно крајњег корисника робе из увоза дато извознику, односно увознику, за посао у 
питању;

7) други документ, зависно од врсте дозволе (потврде, прегледи, извештаји, изјаве и др.).

_________________ 
НАПОМЕНЕ:

Захтев за издавање дозволе подноси се у четири идентична примерка. 
Поред захтева за издавање дозволе, подноси се и попуњен прописани образац одговарајуће дозволе у три примерка. 
Захтев и образац дозволе морају бити исправно и читко попуњени и потписани од стране овлашћеног лица. Подносилац захтева 
одговоран је за тачност података у захтеву и веродостојност приложених докумената.
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