ПРИЈАВА КАО НАДОМЕСТАК

SRB

Овај образац испуњавају искључиво лица којима при уласку у земљу није могуће да
користе дигиталну пријаву под адресом: https://www.einreiseanm eldung.de
По лицу испуњава се по један образац. Код малолетних лица или лица под старатељством, образац испуњава оно лице
које има родитељско право или лице које врши старатељство, те потом оно и потписује образац.
Испуните образац великим штампаним словима на латиничном писму. За размак, оставите једно место празно.
По захтеву, предајте потпуно испуњени образац превознику или органу којем је поверено обављање
полицијске контроле прекограничног саобраћаја.
Лажни наводи могу се гонити као прекршај и кажњавати новчаном казном у висини до 25.000 евра.

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПУТОВАЊУ: 1. Назив предузећа превозника

2. Број линије

3. ев. број седишта

4. Д а т у м д о л а с к а (гггг/мм/дд)
2

0

5. Место полетања / поласка (упишите град и државу)

6. Преко (податак само унети ако сте преседали)

ЛИЧНИ ПОДАЦИ:

7. Презиме

8. Име(на)

9. пол:
женски

10. ДРЖАВЉАНСТВО

мушки

11. ДАТУМ РОЂЕЊА (гггг/мм/дд)

неодређен

□
□
□

БРОЈ(ЕВИ) ТЕЛЕФОНА, под којем (којима) сте, по потреби, доступачни, укључујући и предброј државе и града
12. Мобилни
телефон

13. посао:

14. Приватни
15. Е-пошта
АДРЕСА ПРЕБИВАЛИШТА / АДРЕСА МЕСТА БОРАВКА У НЕМАЧКОЈ:
16. Назив хотела (ако је то случај)

17. Улица и кућни број (оставите једно место празно између назива улице и кућног броја)

19. Град

18. Број стана

20. Покрајина

21. Поштански предброј

АКО ЈЕ ПЛАНИРАНО, АДРЕСА ДАЉЊИХ БОРАВИШНИХ МЕСТА У НАРЕДНИХ 10 ДА НА :
22. Назив хотела (ако је то случај)

23. Улица и кућни број (оставите једно место празно између назива улице и кућног броја)

25. Град

24. Број стана

26. Покрајина

27. Поштански предброј

ПОТПИС, са којим потврђујете истинитост наведених података:

Потпуно испуњена пријава као надоместатак се




предаје превознику код директног доласка из неког ризичног подручја унутар Шенгенског простора
предаје Савезној полицији, на њен захтев у оквиру вршења контроле приликом уласка у земљу, а код директног доласка из
неког ризичног подручја изван Шенгенског простора,
предаје Савезној полицији, на њен , захтев приликом обављања задатака пограничне полиције, независно од тога да ли се
користе услуге неког превозника, уколико се пријава није већ предала превознику.

У свим осталим случајевима доставите пријаву као надоместатак, неодложно након уласку у земљу, на следећу адресу:

Deutsche Post E-POST Solutions GmbH
Aussteigekarte
69990 Mannheim

