
Образац ЦС 

Сертификат о улову 
(1)

  

 
(I)  Сертификат о улову / CATCH CERTIFICATE 

  Сертификат Европске заједнице о улову рибе 

Број документа / Document number 

                                                                   

Орган надлежан за оверу /Validating authority 

 

1. Назив /Name Адреса /Address 
Тел.Факс/Tel.Fax 

2. Име рибарског 

пловила/Fishing vessel 

name 

 

Застава - Матична лука и 

регистарски број /Flag - Home port 

and registration number 

Позивни знак / 

Call sign 

ИМО/Лојд број (ако је 
издат) /IMO/Lloyds 
number (if issued) 

Број дозволе за риболов - Важи 

до / Fishing licence No -Valid to 

 

 Inmarsat број, бр. факса, бр. телефона, електронска адреса (ако 

постоји)/Inmarsat No, Fax No, Telephone No, E-mail address (if issued) 

 

3. Опис производа/ 

Description of product 

 

Одобрени начин прераде 
на пловилу / Type of 
processing authorised on 
board 
 

4. Упућивање на важеће мере очувања и 

газдовања / References of applicable conservation 

and management measures 

Врста/Species Шифра 

производа/ 

Product code 

Подручје(-а) и 
датуми улова 
/Catch area(s) 
and dates 
 

Процењена 
жива маса 
(kg)/Estimated 
live weight 
(kg)/ 
 

Процењена маса за 
искрцај 
(kg)/Estimated 
weight to be landed 
(kg) 
 

Проверена искрцана 

маса (kg)/Verified weight 

landed (kg) 
по потреби /where 
appropriate 
 

      

5. Име заповедника рибарског пловила - Потпис-Печат / Name of master of fishing vessel - Signature - Seal:  

6. Изјава о претовару на мору /   

Declaration of transhipment at sea 

Име заповедника рибарског 

пловила / Name of master of fishing 

vessel 

Потпис и датум 
/Signature and date 
 

Датум/подручје/положај 
претовара Transhipment 
date/ area/position/ 
 

Процењена маса (кг) 

/Estimated weight (kg)  

Заповедник пловила на које је 

обављен претовар / Master of 

receiving vessel 

Потпис/

Signature 

 

Име пловила/ 

Vessel name 

 

Позивни знак / 

Call sign 

 

IMO/Lloyds број /IMO Lloyds 

number (ако је издат)/ (if issued)  

7. Одобрење за претовар у лучком подручју /Transhipment authorisation within a port area 
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Назив/Name Надлежни 

орган / 

Authority 

Потпис/ 

Signature 

Адреса/ 

Address 

Тел./Tel. 

 

Искрцајна лука/  

Port of landing 

Датум искрцаја/ 

Date of landing 

Жиг (печат)/ 

Seal (stamp)  

8. Назив и адреса извозника 
/ Name and address of 
exporter  

Потпис / Signature  

 

 

 

 

 

Датум /Date  Жиг/ Seal  

9. Овера надлежног органа државе припадности пловила: / Flag State authority validation:  

Име/звање /Name/title 

 

Потпис /Signature Датум / Date  Жиг (печат) /Seal (stamp)  

10. Детаљи о превозу (видети Додатак)/Transport details (see Appendix)  

11. Изјава увозника / Importer declaration  

Име и адреса увозника / 

Name and address of 

importer 

Потпис/ 

Signature 

Датум /Date Печат /Seal CN тарифна ознака 

производа/ Product 

CN code 

 

Исправе у складу са 
чланом 14. ст. 1. и 2. 
Уредбе (EЗ) број 
1005/2008/Documents  
under Articles 14(1), (2) of 
(1)

Regulation (EC) No 
1005/2008/  

Упућивање/ 

References  

    

12. Контрола увоза - надлежни 

орган / Import control - authority 

  

Место/ 

Place 

 

Увоз 
одобрен (*) 
Importation 
authorised (*) 
  

Увоз 
обустављен(*)  
/ Importation 
suspended (*) 
 

Захтев за оверу - датум / 
Verification requested - date 
 

Царинска декларација 
(ако је издата) / 
Customs declaration (if 
issued) 
 

Број / Number  Датум / Date  Место / Place  

(*) Означити одговарајуће / (*) Tick as appropriate.  

 

(1)
 Издаје надлежни орган државе чију заставу вије рибарски брод или рибарски бродови који су извршили улов од кога 

потичу производи рибарства. 
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(II) Поједностављени сертификат о улову/Simplified Catch Certificate
(2)

 

Број исправе/Document number Validating authority (name, address, tel, fax)/Орган надлежан 

за оверу (назив, адреса, телефон, факс) 

1. Опис производа/ 

Description of product 

2. Упућење на важеће мере очувања и газдовања /References of applicable 

conservation and management measures 

Врста/Species Шифра производа/Product code 
Проверена искрцана маса (kg) /Verified weight 

landed (kg) 

   

3. Списак пловила које су извршиле улов и количине по сваком пловилу (име, регистарски број, итд. у 

прилогу): /List of vessels that have provided catches and the quantities by each vessel (name, registration number, 

etc. annexed): 

 

4. Назив, адреса, телефон 

и факс извозника/Name, 

address, tel. and fax of 

exporter 

Потпис/Signature Датум/Date Жиг (печат)/Seal (stamp) 

5. Овера надлежног органа државе припадности пловила: /Flag State authority validation 

Име/звање/Name/Title Потпис/Signature Date/Датум Жиг (печат)/Seal (stamp) 

6. Детаљи о превозу (видети Додатак)/Transport details (see Appendix) 

7. Декларација увозника:/Importer declaration 

Назив и адреса 

увозника/Name and 

address of importer 

Потпис/Signature Date/Датум Жиг (печат)/ 

Seal (stamp) 

CN тарифна ознака 

производа/Product CN code 

8. Контрола увоза:/ 

Import control:/ Надлежни 

орган/Authority 

Место/ 

Place 

Увоз одобрен 

(*)/ 

Importation 

authorised (*) 

Увоз 

обустављен (*)/ 

Importation 

suspended (*) 

Захтев за оверу – датум/Verification 

requested - date 

Царинска декларација 

(ако је издата)/ Customs 

declaration (if issued 

 

Број/Number Датум/Date Место/Place 

(*) Означити одговарајуће квачицом./ Tick as appropriate  
 

(2)Издаје надлежни орган државе заставе за улове са рибарских пловила земаља које нису чланице ЕУ који се 

искрцавају само у држави заставе тих пловила и који заједно представљају једну пошиљку укупне дужине мање од 12 m 

без вученог алата или укупне дужине мање од 8 m са вученим алатом или без надградње или измерене тонаже мање од 

20 БТ. 
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Детаљи о превозу /Transport details 
 

1. Земља извозница  

Country of exportation  

Полазна лука/аеродром/друго место 

/Port/airport/other place of departure/  

 

2. Потпис извозника/Exporter signature  

Име и застава брода / Vessel name and 

flag  

Број лета/ број авионског товарног листа 

/Flight number/airway bill number  

Државна припадност и регистарски број 

камиона /Truck nationality and registration 

number 

Број железничког товарног листа / 

Railway bill number 

Друге транспортне исправе/Other 

transport document/  

Број (- еви) 
контејнера/ 
Container 
number(s)  
списак у 

прилогу / list 

attached 

Назив/

Name 

 

Адреса 

/Address 

 

Потпис 

/Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4827017.0127.11/4


	TextField1: 



