BATAGON E.E.C.DOO BEOGRAD
Batajnički drum 12
11080 Zemun-Beograd- Srbija
ПРЕДМЕТ:Упутство за увоз хуманитарне помоћи у Републику Српску
Поштовани,
Достављамо Вам упутства за увоз хуманитарне помоћи како слиједи:
1. Сачините донаторски лист у пет примјерака
Донаторски лист треба да садржи сљедећеподатке:
- назив Ваше фирме која упућује робу (са свим подацима о фирми).
- Назив организације којој се упућује роба (увозник ) .
Црвени крст Републике Српске, Добровољних давалаца крви 10., 71 420 Пале,
Одговорна особа :Сњежана Ковач,замјеник генералног секретара
Контакт тел:+ 387 57 226 729
E-mail:organizacija@crvenikrstrs.org
На донаторском листу на крају прије печата написати да се роба донира у хуманитарне сврхе
становништву Републике Српске угроженом пандемијом вируса Корона (COVID 19 ).
Потпис одговорног лица и печат фирме.
2. Сачинити спецификацију робe са редним бројем и количинама , да бисте на крају
могли закључити и констатовати закључно са редним бројем ...... у вриједности (износ
донације за царину),потписати одговорно лице и овјерити печатом спецификацију.
3.
-

На меморандуму фирме написати пропратно писмо са сљедећим подацима:
тачан назив фирме која врши превоз,
регистарски број возила,
име и презимем возача и бројем личне карте- пасоша возача.
Овјерите печатом.

Сва документација мора бити у пет примјерака.
Највјероватније је да ће се прелаз организовати на граничном прелазу Рача али о томе ћемо
Вас још обавјестити.
Молим Вас да када припремите ове докумете исте скенирате и доставите на
E-mail:organizacija@crvenikrstrs.org.
Оригинале ће понијети возач.
Такође вас молим да ако је могуће брашно буде на палетама –стречовано како би био лакши
истовар. Ми посједујемо виљушкар.
О тачном мјесту истовара ћете бити наканадно обавјештени.
Према до сада прикупљеним информацијама обзиром да је брашно намјењено становништву
Републике Српске неће бити потребне идентификационе маркице за брашно, али остало је да
г Сузана Гашић –министар трговине још једном тачно утврди ,како не би било накнадно неких
проблема.Срдачан поздрав и велика хвала.
Сњежана Ковач, замјеник генералног секретара

