Stran
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Št.
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Priloga 4
ZAHTEVEK ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE POSREDNIŠKIH STORITEV ZA
DVOJNO RABO IZ PRILOGE I UREDBE 428/2009/ES

1. Posrednik – vložnik zahtevka

2. Identifikacijska številka

BLAGO Z

3. Rok predvidenega
izvoza/prenosa

0
Ime:

4. Oseba za stike

tel. št.

Naslov:
Faks št.

Tel št..:

e-naslov:

Faks št..

ZAHTEVEK

Spletna stran:
5. Izvoznik v tretji državi porekla

6. Naslovnik

Ime:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kotnikova 5
1000 Ljubljana

Naslov:
Država:
Tel št..:
Faks št..

Zahtevek se vlaga na podlagi drugega odstavka 4. člena Uredbe o

Spletna stran:

načinu izdaje dovoljenj in potrdil ter vlogi Komisije za nadzor izvoza
blaga z dvojno rabo.

7. Prejemnik v namembni tretji državi
Ime:

8. Država članica, v kateri ima posrednik prebivališče Oznaka

Naslov:

ali sedež

države

Tel št..:

0

Faks št..

9. Tretja država porekla / Tretja država, v kateri je

Oznaka

Spletna stran:

blago, za katerega se opravljajo posredniške storitve

države

10. Končni uporabnik

11. Namembna tretja država

Oznaka

(če to ni prejemnik)

države

Ime:
Naslov:

12. Vključene tretje strani, npr. agenti ( če obstajajo)

Oznaka
države

Država:
Tel št..:
Faks št..
Spletna stran:
13. Poimenovanje in opis blaga

14. Oznaka kombinirane

15. Oznaka blaga iz Priloge I

nomenklature (8-mestna št.;

Uredbe 428/2009/ES

CAS, če je na voljo)
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16. Valuta ( če je različna od
EUR) in vrednost

Stran

4343

17. Skupna količina
blaga

Ekvivalentna vrednost v EUR

18. Končna uporaba

21. Izvozni carinski postopek 22. Vlagam zahtevek za izdajo
(označi):

INDIVIDUALNEGA dovoljenja
za posredniške storitve in

19. Datum pogodbe

A – dokončni izvoz blaga

temu zahtevku (po potrebi

B – začasni izvoz

označi)

C – začasni izvoz, ki se
zaključi z uvozom istega

A – prilagam obrazec 1a za

blaga

dodatno blago z dvojno rabo

D – ponovni izvoz po
predhodnem uvozu
23. Dodatni podatki o blagu (tehnične značilnosti blaga)

24. Podpisana odgovorna oseba pri posredniku vlagam zahtevek za izdajo dovoljenja za opravljanje posredniških storitev
za blago z dvojno rabo in hkrati zagotavljam, da so vsi podatki v tem zahtevku in prilogah resnični.

_______________________

Žig

(kraj in datum)

___________________________________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)
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