
ПРИЛОГ 1 
 

Дозвола за извоз шећера на основу преференцијалне квоте ЕУ 

   
1. Извозник (име, адреса, земља) 
Exporter (name, full address, country)  

ОРИГИНАЛ 
ORIGINAL  

2. СЕРИЈСКИ БРОЈ 
/Serial No. 

3. Маркетиншка година 
(Marketing year) 

4. Увозник (име, адреса, земља) 
Importer (name, full address, country)  

ДОЗВОЛА ЗА ИЗВОЗ ШЕЋЕРА 
НА ОСНОВУ 
ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНЕ КВОТЕ ЕУ  

 

LICENCE FOR SUGAR EXPORT 
UPON EU PREFERENTIAL 
QUOTA  

   

5. Место и датум утовара - превозно средство  

Place & date of loading - means of transport  

 

Место утовара: 
Place of loading:  

 

Датум утовара: 
Date of loading:  

 

Превозно средство: 
Means of transport:  

 

 

6. Земља порекла 
Country of origin  

7. Дестинација 
Земља/е - ЕУ 
Destination 
Country/ies - EU  

8. Додатне информације 
Additional details  

 

Произвођач шећера: 
Producer of sugar:  

 

Власник шећера: 
Owner of sugar:  

 

Број протокола: 
Protocol number:  

9. Опис робе 
Description of goods  

10. Тар. ознака 
CN code  

11. Количина 
Quantity  



12. ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА 
TO BE CERTIFIED BY COMPETENT AUTHORITY  

Ја, доле потписани, овим путем потврђујем да је укупна количина шећера за коју су издате дозволе за извоз 
на основу Закона о потврђивању Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница 
и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране (ССП), Протокола уз ССП 
којим се узима у обзир приступање Републике Хрватске Европској унији као и регулативе (ЕК) бр. 891/2009 
за период који је назначен у рубрици 3, укључујући ову дозволу за извоз, мања или једнака тарифној квоти 
која је одређена у чл. 26. Закона односно чл. 2 Протокола.  

I, the undersigned, hereby certify that the total quantity of sugar for which export licenses have been issued under 
The Law on Confirmation of Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and 
their Member States, of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part (SAA), the Protocol to SAA to 
take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union, as well as Regulation (EC) No. 
891/2009 for the period indicated in Box 3, including this export licence is less than or equal to the tariff quota 
referred to in Art 26. of the above mentioned Law and Art. 2. of the Protocol.  

13. Надлежни орган Competent authority 
(name, full address, country)  

   
 
 
Београд (Belgrade)     
Место (Place)  Датум (Date)  
 

Министарство трговине, туризма и 
телекомуникација 
11000 Београд, Немањина 22-26, 
Република Србија  

Ministry of Trade, Tourism and 
Telecommunications 
11000 Belgrade, Nemanjina 22-26, 
Republic of Serbia  

Министар (Minister)  

   

Потпис (signature)  

   
   
   

Печат (stamp)  
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