ПРИЛОГ 3.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОБАВЕЗУЈУЋЕГ ОБАВЕШТЕЊА О ПОРЕКЛУ РОБЕ
(ООП)
1. Подносилац захтева (назив и седиште)

За службену употребу (место печата)

телефон:
факс:
ПИБ:

2. Корисник (назив и седиште)

поверљиво
Важна напомена
Потписом овог захтева подноситлац прихвата одговорност за
истинитост и потпуност података наведених на овом обрасцу и свим
његовим прилозима. Подноситлац прихвата да се ови подаци као и
фотографије, скице, проспекти и друго могу чувати у архиви Управе
царина, као и да се информације, укључујући фотографије, скице,
проспекте и друго, приложене уз захтев или доступне Управи царина, а
који у 2. и 9. пољу нису означени као поверљиви, могу учинити јавно
доступним путем интернета.

телефон:
факс:
ПИБ:

3. Заступник (назив и седиште)

4. Обнављање ООП
У колико захтевате обнављање ООП, обавезно попуните следеће
податке:
телефон:

број ООП:

факс:

важи од:

година

░░░░

месец

░░

дан

░░

ПИБ:

5. Царинска тарифа

6. Врста посла
Односи ли се захтев на стварно намеравани увоз или извоз?

Тарифна ознака ................................................................

ДА

░

НЕ

░

7. Правни основ на основу којег се тражи ООП
Ако се ООП тражи у сврху одређивања преференцијалног порекла,
Наведите који се режим примењује:
8. Опис робе

Преференцијално

Непреференцијално

GSP

Остало
поверљиво

Наведите, детаљне податке о роби и њеном саставу:

Наведите материјале које сте користили у производњи:
Коришћени материјали :

Земља порекла:

Тарифни број:

Вредност:

9. Трговачки назив, и додатни подаци*

поверљиво

10. Земља порекла:
Земља порекла: _____________________________

Земља извоза (ако је различито) _______________________________
Земља увоза _______________________________

11. Правило о пореклу

12. Цена франко фабрика (ex-works price)

поверљиво

13. Узорци и сл.
Наведите шта је приложено уз захтев (ако има прилога):
Опис

Брошуре

Фотографије

Да ли желите да вам узорци буду враћени

Узорци
да

Остало
не

Посебни трошкови који настану као резултат анализа, извештаја експерата или враћања узорака могу бити наплаћени
подносиоцу захтева
14. Остали захтеви за ООП или ООС
Наведите да ли сте подносили захтеве, или су вам издати ООП или ООС за исту или сличну робу у Републици Србији
да

не
Датум издавања и број ООП:

15. Датум и потпис:

За службену употребу

*

уколико је потребно више простора за податке, употребите додатни лист

Ако јесте, наведите детаље:
Датум издавања и број ООС:
Административне таксе:

