ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВОЗНЕ ПОТВРДЕ О ДОСТАВИ НАОРУЖАЊА И ВОЈНЕ ОПРЕМЕ
1. Увозник
(Пословно име и адреса, ПИБ, контакт
особа - име и презиме, телефон, факс)

2. Број захтева

3. Датум подношења
захтева

1

2

4. Дозвола за увоз број

5. Датум дозволе

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ / DELIVERY VERIFICATION CERTIFICATE

6. Рок важења дозволе
7. Крајњи корисник (Пословно име и
адреса, ПИБ)

8. Извозник
   (Пословно име и адреса)

Шифра земље

9. Опис робе

10. Тарифна ознака

11. Број из НКЛ

4

5

3

12. Укупна вредност - валута 13. Количина
и износ
14. Датум и место пријема

16. Крајња намена

6

7

15. Број ЈЦИ/ царинске
фактуре

17. Додатни подаци и документа која се прилажу (име
превозника, број камиона, име авиона и/или брода,
укључујући бр. тов. листа и др.)
8

Подносимо захтев за издавање потврде у складу са чланом 15. став 2. Закона о извозу и увозу наоружања
и војне опреме (“Службени гласник РС”, број 107/14) и потврђујемо:
- да смо робу која је наведена у рубрици 9. увезли на царинску територију Републике Србије;
- да се роба наведена у рубрици 9. користи искључиво у сврху наведену у рубрици 16. овог захтева
и сврху наведену у рубрици 20. наведене увозне дозволе, коју је издало Министарство трговине,
туризма и телекомуникација;
- да се роба наведена у рубрици 9. неће користити за било које активности везане за хемијско,
биолошко или нуклеарно оружје, или ракете које могу носити или лансирати оваква оружја и није
намењена у целини или делимично, за развој, производњу, модификацију, руковање, склапање,
тестирање, поправку, располагање, примену, одржавање, складиштење, детекцију или ширење
оружја за масовно уништавање и
- да неће доћи до препродаје, извоза, реекспорта или претовара робе наведене у рубрици 9. било ком
другом лицу или држави без писмене дозволе Министарства трговине, туризма и телекомуникација.
Ја, доле потписано одговорно лице/ предузетник подносим захтев за издавање потврде о достави
наоружања и војне опреме и уједно потврђујем да су сви подаци у овом захтеву и прилозима истинити
и тачни.
(Место и датум)
(Име и презиме, потпис одговорног лица)

Печат

______________
Попуњава надлежни орган
Попуњава надлежни орган
Уписује се шифра државе као што је наведено у Правилнику
Ако се подноси захтев за више врста робе, подносилац захтева у прилогу овом захтеву наводи детаљан списак
робе односно опис робе с наведеним подацима који се захтевају у рубрикама 9., 10., 11., 12., 13., 14. и 15.
Уписује се осмоцифрени или десетоцифрени број из Царинске тарифе и CAS/UN број ако постоји
Уписује се број из Националне контролне листе робе двоструке намене
Уписује се количина робе у јединици мере како је наведено у уговору или поруџбини и потврди поруџбине
Користити додатни лист ако је потребно
1
2
3
4

5
6
7

8

ПРИЛОГ УЗ ЗАХТЕВ
1. Увозник
2. Број захтева
(Пословно име и адреса, ПИБ, контакт
особа - име и презиме, телефон, факс)
3. Датум захтева
2

9. Опис робе

2

10. Тарифна ознака

11. Број из НКЛ

12. Вредност - валута и износ 13. Количина и јединица мере

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ/ DELIVERY VERIFICATION CERTIFICATE

9. Опис робе

14. Датум и место пријема

15. Број ЈЦИ/ царинске
фактуре

10. Тарифна ознака

11. Број из НКЛ

12. Вредност - валута и износ 13. Количина и јединица мере

9. Опис робе

14. Датум и место пријема

15. Број ЈЦИ/ царинске
фактуре

10. Тарифна ознака

11. Број из НКЛ

12. Вредност - валута и износ 13. Количина и јединица мере

9. Опис робе

14. Датум и место пријема

15. Број ЈЦИ/ царинске
фактуре

10. Тарифна ознака

11. Број из НКЛ

12. Вредност - валута и износ 13. Количина и јединица мере

9. Опис робе

14. Датум и место пријема

15. Број ЈЦИ/ царинске
фактуре

10. Тарифна ознака

11. Број из НКЛ

12. Вредност - валута и износ 13. Количина и јединица мере

9. Опис робе

14. Датум и место пријема

15. Број ЈЦИ/ царинске
фактуре

10. Тарифна ознака

11. Број из НКЛ

12. Вредност - валута и износ 13. Количина и јединица мере
14. Датум и место пријема

15. Број ЈЦИ/ царинске
фактуре

