Број страницe захтева / Application page number

РЕПУБЛИКА СРБИЈА / THE REPUBLIC OF SERBIA
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ДОЗВOЛА ЗА УВОЗ ЖИВИХ ПРИМЕРАКА АЛОХТОНИХ ВРСТА КОЈЕ НИСУ ДАТЕ У ПРИЛОЗИМА I ДО IX
IMPORT PERMIT FOR LIVE SPECIMENS OF ALLOCHTONE SPECIES NOT LISTED IN ANNEXES I TO IX
Правилник о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама
Ministerial ordinance on transboundary movement and trade of protected species

ЗАХТЕВ/ APPLICATION

1. Увозник / Importer

2. Извозник / Exporter

5. Сврха: / Puropse

3. Управни орган који издаje дозволу/ issuing Management Authority

6. Држава (поновног) извоза / Country of (re-) export

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
Omladinskih brigada #1, 11070 Novi Beograd, tel: 011-3122-918; e-pošta: office@cites.gov.rs

7. Научни назив врсте /
Scientific name of species

8. Oпис примерка /
Specimen description

9. Порекло примерка / 10. Количина /
Quantity
Origin of specimen

--Додатне информације и напомене /
Additional information and remarks

-

5

-

-

-

-

-

-

Прилажем потребну документацију са доказима и изјављујем да су сви наведени подаци, према мојим
сазнањима и уверењу тачни. Изјављујем да захтев за дозволу/ потврду за горе наведене примерке није
раније био одбијен. / I attach the necessary documentary evidence and declare that all the particulars provided are to
the best of my knowledge and belief correct. I declare that an application for a permit/certificate for the above specimens
was not previously rejected.

Име подносиоца захтева / Name of applicant

Потпис / Signature

Живе животиње ће се превозити у складу са у складу
са прописима о живим животињама које је објавило
Међународно удружење за авио превоз (IATA) / Live
animals will be transported in compliance with the Live
Animals Regulations published by the International Air
Transport Association (IATA)

Место и датум / Place and date

УПУТСТВА И ОБЈАШЊЕЊА / Instructions and explanations
1. Пуно име и адреса увозника или овлашћеног заступника. / Full name and address
of the actual importer or authorised representative.
2. Пуно име и адреса извозника или овлашћеног заступника. / Full name and address
of the actual exporter or authorised representative.
3. Управни орган који издаје дозволу./ Issuing Management authority.
4. Рок важења увозне дозволе./ Validity of import permit.
5. Сврха увоза (комерцијална или некомерцијална)/ Purpose of import (commercial or
non-commercial)
6. Држава порекла је држава у којој су примерци узети из дивљине, рођени и
узгојени у заточеништву или вештачки размножени. / The country of origin is the
country where the specimens were taken from the wild, born and bred in captivity, or
artificially propagated.
7. Научни назив врсте. / The scientific name of species.
8. Опис примерка мора бити што прецизнији. / Description must be as precise as
possible.
9. Порекло примерка / Origin of the specimen.
10. Количина./ Quantity.
11. Попуњава царинска служба на месту уношења у Републику Србију./ To be
completed by the customs office of introduction into Republic of Serbia.
При увозу оверени оригинал (образац 1) царинска служба прослеђује надлежном
управном органу, оверену „копију за увозника” (образац 2) враћа увознику или
његовом овлашћеном заступнику, а оверену „копију за царинску службу”
задржава за сопствену евиденцију. / Upon import the endorsed original (form 1) must be
returned by the customs office to the management authority, the endorsed “copy for the
importer” (form 2) must be returned to the importer or his authorized representative and the
endorsed “copy for the customs” (form 3) must be kept by the custom office.

5

