
БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ  ЗА ПРЕВОЗ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ  ЗА ПРЕВОЗ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ  ЗА ПРЕВОЗ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ  ЗА ПРЕВОЗ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА 

ПРИ УВОЗ ПРИ УВОЗ ПРИ УВОЗ ПРИ УВОЗ (I032)(I032)(I032)(I032)
Образец бр.1Образец бр.1Образец бр.1Образец бр.1

ЕДБ на Увозник/ Примач/ГЗ:ЕДБ на Увозник/ Примач/ГЗ:ЕДБ на Увозник/ Примач/ГЗ:ЕДБ на Увозник/ Примач/ГЗ:

Име и Адреса:Име и Адреса:Име и Адреса:Име и Адреса:

Земја на поаѓање/извоз:Земја на поаѓање/извоз:Земја на поаѓање/извоз:Земја на поаѓање/извоз:

Земја на намена:Земја на намена:Земја на намена:Земја на намена:

Бр. на претх. Одобрение:Бр. на претх. Одобрение:Бр. на претх. Одобрение:Бр. на претх. Одобрение:

Испраќач/ Извозник:Испраќач/ Извозник:Испраќач/ Извозник:Испраќач/ Извозник:

Адреса:Адреса:Адреса:Адреса:

Град:Град:Град:Град:

Земја:Земја:Земја:Земја:

Влезен Г.П.:Влезен Г.П.:Влезен Г.П.:Влезен Г.П.:

ПРЕВОЗОТ ГО ВРШИПРЕВОЗОТ ГО ВРШИПРЕВОЗОТ ГО ВРШИПРЕВОЗОТ ГО ВРШИ

Превозник:Превозник:Превозник:Превозник:

Адреса:Адреса:Адреса:Адреса:

Град:Град:Град:Град:

Земја:Земја:Земја:Земја:

Име и Презиме на возачот:Име и Презиме на возачот:Име и Презиме на возачот:Име и Презиме на возачот:

Адреса:Адреса:Адреса:Адреса:

Број на Патна исправа:Број на Патна исправа:Број на Патна исправа:Број на Патна исправа:

Националност на возачот:Националност на возачот:Националност на возачот:Националност на возачот:

Шифра на земјата:Шифра на земјата:Шифра на земјата:Шифра на земјата:

Вид на транспорт:Вид на транспорт:Вид на транспорт:Вид на транспорт:

Идентитет на транс. средство:Идентитет на транс. средство:Идентитет на транс. средство:Идентитет на транс. средство:

Националност на транс. средство:Националност на транс. средство:Националност на транс. средство:Националност на транс. средство:

Релација:Релација:Релација:Релација:

Бр. на Договор за Бр. на Договор за Бр. на Договор за Бр. на Договор за end userend userend userend user::::

Бр. на Бр. на Бр. на Бр. на ADR ADR ADR ADR дозвола ( возач ):дозвола ( возач ):дозвола ( возач ):дозвола ( возач ):

Бр. на Бр. на Бр. на Бр. на ADR ADR ADR ADR дозвола ( возило ):дозвола ( возило ):дозвола ( возило ):дозвола ( возило ):

Број на договор или  друг документ за  договорена  колочина на оружје и муниција ( ОМ ) при увоз:Број на договор или  друг документ за  договорена  колочина на оружје и муниција ( ОМ ) при увоз:Број на договор или  друг документ за  договорена  колочина на оружје и муниција ( ОМ ) при увоз:Број на договор или  друг документ за  договорена  колочина на оружје и муниција ( ОМ ) при увоз:

Прилог 1: Договор или друг документ за договорена количина на оружје и муниција или потврда Прилог 1: Договор или друг документ за договорена количина на оружје и муниција или потврда Прилог 1: Договор или друг документ за договорена количина на оружје и муниција или потврда Прилог 1: Договор или друг документ за договорена количина на оружје и муниција или потврда 

сертификат за краен корисник – сертификат за краен корисник – сертификат за краен корисник – сертификат за краен корисник – end userend userend userend user

ОПИС НА СТОКАТАОПИС НА СТОКАТАОПИС НА СТОКАТАОПИС НА СТОКАТА

Тарифна ознака:Тарифна ознака:Тарифна ознака:Тарифна ознака:

Опис на тарифна ознака:Опис на тарифна ознака:Опис на тарифна ознака:Опис на тарифна ознака:

Трговски опис:Трговски опис:Трговски опис:Трговски опис:

Вид ( тип ):Вид ( тип ):Вид ( тип ):Вид ( тип ):

Категорија:Категорија:Категорија:Категорија:

Марка:Марка:Марка:Марка:

Калибар (Калибар (Калибар (Калибар (mm mm mm mm ):):):):

Количина во ЕМ:Количина во ЕМ:Количина во ЕМ:Количина во ЕМ:

Производител:Производител:Производител:Производител:

Адреса:Адреса:Адреса:Адреса:

Град:Град:Град:Град:

Земја:Земја:Земја:Земја:


