ЈП „ПУТЕВИ БЕОГРАДА“
Жоржа Клемансоа 19
Београд

УПУТСТВО
ЗА ДОБИЈАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ
Услови које мора да испуни подносилац захтева за издавање дозволе за ванредни превоз су:
1) да је регистрован у Републици Србији;
2) да је превозник, правно лице или предузетник, коме је претежна делатност друмски превоз
терета или обавља остале пратеће делатности у саобраћају.

Када је дозволом за ванредни превоз условљено да се превоз мора обавити уз пратњу возила
министарства надлежног за унутрашње послове, дозвола за ванредни превоз се издаје по претходно
прибављеној сагласности тог министарства (члан 56. став 3 Закон о путевима („Сл. Гласник РС“ бр.
41/2018 и 95/2019 – др. закон)). Наведену сагласност прибавља управљач пута.
I)

За добијање ПОЈЕДИНАЧНЕ дозволе за ванредни превоз од управљача пута ЈП
„Путеви Београда“, потребно је доставити следеће:
1. Попуњен писани захтев за издавање дозволе;
2. Скица возила или скупа возила, заједно са теретом на њему, у две пројекције са означеним
димензијама и осовинским оптерећењима и размаком између осовина;
3. Фотокопије саобраћајних дозвола 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), копију (фотографију) регистрационе налепнице
или полису осигурања;
4. Копију извода из регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре (решење из
АПР-а);
5. Изјава одговорног 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 (У прилогу образац: Изјава
о познавању прописа и недељивости терета);
6. Изјава одговорног лица подносиоца захтева да возач возила за пратњу познаје све
карактеристике пута на планираној релацији, посебно критичне тачке и евентуална
ограничења, као и да је оспособљен да врши координацију са другим лицима и надлежним
органима који учествују у обављању ванредног превоза (У прилогу образац: Изјава за возача
за возила за пратњу);
7. Изјава одговорног лица подносиоца захтева да су подаци наведени у захтеву тачни (У прилогу
образац: Изјава о тачности података);
8. Уколико подносилац захтева подноси захтев за издавање дозволе у име и за рачун домаћег
или страног превозника, потребно је доставити овлашћење истог.

Захтев за издавање појединачне дозволе треба да садржи следеће:
1) податке о врсти терета који се превози (комерцијални или технички назив терета);
2) податке о димензијама (дужина, ширина и висина) и маси терета;
3) податке о возилу или скупу возила којим се обавља ванредни превоз (врста и марка
возила, регистарске ознаке, носивост, број осовина, размак између осовина, осовинска
оптерећења, број точкова по осовини, врста огибљења возила, дужина, ширина, висина и
маса возила);

4) податке о укупним димензијама (дужина, ширина и висина), маси и осовинским
оптерећењима возила или скупа возила заједно са теретом;
5) податке о планираној релацији ванредног превоза са редоследом важнијих места и
стајалишта;
6) податке о планираном времену извршења ванредног превоза;
7) податке о власнику односно кориснику возила (назив, адреса, број телефона, одговорно
лице);
8) податке о подносиоцу захтева (назив, адреса, број телефона, одговорно лице);
9) печат и потпис подносиоца захтева.
II)

За добијање ВРЕМЕНСКЕ дозволе за ванредни превоз од управљача пута ЈП
„Путеви Београда“, потребно је доставити следеће:
1. Попуњен писани захтев за издавање дозволе;
2. Скица возила или скупа возила у две пројекције са означеним димензијама и размаком између
осовина;
3. 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 полису осигурања;
4. Копију извода из регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре (решење из
АПР-а);
5. Изјава одговорног 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 (У прилогу образац: Изјава
о познавању прописа и недељивости терета);
6. Изјава Одговорног лица подносиоца захтева да су подаци наведени у захтеву тачни (У прилогу
образац: Изјава о тачности података).

Захтев за издавање временске дозволе треба да садржи следеће:
1) податке о возилу којим се обавља ванредни превоз (врста и ознака возила, регистарске
ознаке, носивост, број осовина, размак између осовина, осовинска оптерећења, број точкова
по осовини, врста огибљења возила, дужина, ширина, висина и маса возила);
2) податке о власнику односно кориснику возила (назив, адреса, телефон, одговорно лице);
3) податке о подносиоцу захтева (назив, адреса, телефон, одговорно лице);
4) печат и потпис подносиоца захтева;
5) изјава подносиоца да су подаци наведени у захтеву тачни.
Временска дозвола издаје се за неограничен број превоза на јавним путевима, у периоду од једне
године од дана издавања дозволе, под условом да возило или скуп возила за које се издаје дозвола,
са или без терета, не прелази:
1)
2)
3)
4)
5)

дужину од 21 m;
ширину од 3 m;
висину од 4,3 m;
прописану највећу дозвољену масу (40 t, односно 44 t када превози 40стопни ИСО контеjнер);
прописано осовинско оптерећење.

Временска дозвола издаје се за возило или прикључно возило.

Све горе наведено потребно је предати на писарници ЈП „Путеви Београда“, Ул. Жоржа Клемансоа
бр. 19 (сутерен).
Дозволу за ванредни превоз и Решење о накнади може преузети само овлашћено лице подносиоца
захтева.
НАПОМЕНА:
Пре подношења писаног захтева за издавање дозволе обавезно се упознати са одредбама: Закона о
путевима (члана 54. „Сл. Гласник РС", бр. 41/2018 и 95/2018 – др. закон), Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Сл. Гласник РС", бр. 41/2009,.. и 24/2018), Правилника о начину обављања
ванредног превоза („Сл. Гласник РС“ бр. 6/2019) и Правилника о условима за издавање дозволе за
ванредни превоз („Сл. Гласник РС бр. 6/2019).

