
ЈП „ПУТЕВИ БЕОГРАДА“ 
Жоржа Клемансоа 19 
Београд       

ЗАХТЕВ  
за добијање ВРЕМЕНСКЕ дозволе за ванредни превоз 

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 
Назив 
Адреса 
Телефон 
Одговорно лице 
е-mail 

ПРЕВОЗНИК 
Назив 
Адреса 
Телефон 
Одговорно лице 

Молимо Вас да по нашем захтеву, превознику: 

___________________________________________________________________________________ 
издате дозволу да врши ванредне превозе у друмском саобраћају возилом, односно скупом 
возила, са или без терета на јавним путевима који су у надлежности града Београда, у периоду 
од 1 (једне) године од дана издавања дозволе. 

Захтев се односи на: 

Вучно возило 
Тегљач марке 

Регистарски 
број 

Полуприколица 
Приколица марке 

Регистарски 
број 

Димензије Вучно возило Полуприколица/приколица 
дужина (m) 
ширина (m) 
висина (m) 
тежина (t) 

носивост (t) 
број осовина 

врста огибљења 



 Одговорно лице подносиоца захтева 

 М.П. ___________________________________ 

Прилог Захтева: 

 Скица возила или скупа возила, у две пројекције са означеним димензијама и размаком
између осовина;

 Фотокопије саобраћајних дозвола возила или скупа возила којим се обавља ванредни
превоз (обавезно доставити копију очитаних саобраћајних дозвола из читача за возила
или скуп возила са домаћим регистарским ознакама) и копију полисе осигурања;

 Копију извода из регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре (решење
из АПР-а);

 Изјава oдговорног лица подносиоца захтева да је упознат са свим прописима и правилима
о извођењу ванредног превоза као и Правилником о начину обављања ванредног превоза
и Правилником о условима за издавање дозволе за ванредни превоз;

 Изјава одговорног лица подносиоца захтева да су подаци наведени у захтеву тачни.

Ос.оптерећење/ос. I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
(t) 

бр.точкова/ос. I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
(комада) 

ос.растојање I-II II-III III-IV IV-V V-VI VI-VII VII-VIII VIII-IX IX-X X-XI
(m)


	podnosilac_naziv: 
	podnosilac_adresa: 
	podnosilac_telefon: 
	podnosilac_odg_lice: 
	podnosilac_email: 
	prevoznik_naziv: 
	prevoznik_adresa: 
	prevoznik_telefon: 
	prevoznik_odg_lice: 
	prevoznik: 
	tegljac_marka: 
	tegljac_reg_broj: 
	prikolica_marka: 
	prikolica_reg_broj: 
	tegljac_duzina: 
	tegljac_sirina: 
	tegljac_visina: 
	tegljac_tezina: 
	tegljac_nosivost: 
	tegljac_broj_osovina: 
	tegljac_ogibljenje: 
	prikolica_duzina: 
	prikolica_sirina: 
	prikolica_visina: 
	prikolica_tezina: 
	prikolica_nosivost: 
	prikolica_broj_osovina: 
	prikolica_ogibljenje: 
	oso_opt_I: 
	oso_opt_II: 
	oso_opt_III: 
	oso_opt_IV: 
	oso_opt_V: 
	oso_opt_VI: 
	oso_opt_VII: 
	oso_opt_VIII: 
	oso_opt_IX: 
	oso_opt_X: 
	oso_opt_XI: 
	broj_tockova_I: 
	broj_tockova_II: 
	broj_tockova_III: 
	broj_tockova_IV: 
	broj_tockova_V: 
	broj_tockova_VI: 
	broj_tockova_VII: 
	broj_tockova_VIII: 
	broj_tockova_IX: 
	broj_tockova_X: 
	broj_tockova_XI: 
	oso_rast_I_II: 
	oso_rast_II_III: 
	oso_rast_III_IV: 
	oso_rast_IV_V: 
	oso_rast_V_VI: 
	oso_rast_VI_VII: 
	oso_rast_VII_VIII: 
	oso_rast_VIII_IX: 
	oso_rast_IX_X: 
	oso_rast_X_XI: 


