РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Немањина 22-26, 11000 Београд
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ТЕХНИЧКЕ ПОМОЋИ У
ВЕЗИ СА РОБОМ ДВОСТРУКЕ НАМЕНЕ
Захтев се подноси на основу члана 9. и 10. Закона о извозу и увозу робе двоструке намене ("Службени гласник РС", бр. 95/13)
1. Пружалац услуге/Подносилац захтева
(Пословно име и адреса)

ПИБ/МБ

2. Број захтева1

3. Датум захтева1

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ТЕХНИЧКЕ ПОМОЋИ

4. Контакт особа (име, презиме, телефон, e-mail)

5. Купац
(Пословно име и адреса)

6. Земља купца

Шифра2

7. Земља у којој се обавља услуга3 Шифра2
8. Прималац услуге (ако се разликује од купца)
(Пословно име и адреса)

10. Друге стране које су укључене,
нпр. посредници (ако постоје)
(Пословно име и адреса)

9. Земља која има погодности од
услуге

Шифра2

11. Укупна вредност услуге валута и износ

Шифра2

12. Врста услуге

13. Опис услуге4

14. Број и датум уговора

15. Приближно време трајања обављања услуге

16. Крајња намена

17. Додатни подаци

Молимо да одговорите на следеће питање одабиром тачног одговора. Ако одговорите са ДА, молимо Вас да унесете додатне податке у
рубрику за додатне податке или користите додатни лист ако је потребно.
18. Јесте ли свесни или сумњате како ова услуга може допринети у потпуности или делимично развоју оружја за
масовно уништавање, односно може бити намењена у сврхе које су наведене у члану 6. ставу 1. тачка 1) Закона о
извозу и увозу робе двоструке намене ("Службени гласник РС", бр. 95/13).

ДА

19. Наведите документе који се прилажу овом захтеву или додатне податке који могу олакшати потпуни преглед захтева

20. Ја, доле потписано одговорно лице подносим захтев за издавање извозне дозволе за пружање техничке помоћи у вези са робом
двоструке намене и уједно потврђујем да су сви подаци у овом захтеву и прилозима истинити и тачни.
(Место и датум)
Печат
(Име и презиме, потпис одговорног лица)

____________
1
Попуњава надлежни орган.
2
Уписује се шифра државе као што је наведено у Правилнику у облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других
образаца у царинском поступку.
3
Ако се разликује од земље купца.
4
Технички детаљи услуге.

НЕ

