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Предмет: ПРИЛОГ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА
ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ КОД ЈП"ПУТЕВИ СРБИЈЕ"СА ДОПУНОМ
КОЈА ЈЕ ДОСТАВЉЕНА ПОДНОСИОЦИМА ЗАХТЕВА
Уз писмени захтев са приложеном скицом скупа возила са теретом у две
пројекције и доказом о уплати прописане Републичке административне таксе на жиро
рн. бр. 840-742221843-57, шифра: 232, модел 97, позив на број 32-022, сврха: захтев
за сагласност, прималац: Републичке административне таксе, треба доставити и
неопходне следеће податке наведене у доњој табели и то:

димензије и
карактеристике
дужина(м)
ширина(м)
висина(м)
маса(т)
број осовина
размак осов.
осов. оптер.
рег. број
дужина релације
ван. прев. у км

тегљач
вучно возило

полуприколица
приколица

терет

УКУПНО

Свим подносиоцима захтева за издавање дозволе од ЈП"Путеви Србије", за извршење
ванредног превоза:
Поред досадашњег установљеног писменог поднеска(одкуцаног на компјутеру или
писаћој машини) са приложеном табелом о свим димензијама и карактеристикама
возила, скупа возила и скицом скупа возила са теретом обавезно је у прилогу захтева
доставити и следећу документацију:
- назив Општине на којој се налази седиште подносиоца захтева са његовим ПИБ, МБ
и ТРН ;
- фотокопију саобраћајних дозвола возила (тегљача или вучног возила) и
полуприколице или приколице са којима ће се обавити предметни превоз
вангабаритног терета;
- потврду од произвођача опреме или наручиоца превоза предметног терета са
наведеним димензијама (дужина, ширина и висина), укупном масом и техничким
цртежом тог терета;
- за скупове возила са већим укупним димензијама са теретом односно преко
50% од прописаних, записник о заједничком обиласку планиране трасе државног
односно магистралног или регионалног пута са представником Предузећа за
путеве које одржава предметну критичну деоницу и надзорним органом за
одржавање путева којима управља ЈП"Путеви Србије", са усаглашеним условима
под којима се у односу на постојеће стање на терену може сигурно, безбедно и у
складу са условима заштите предметне путне деонице обавити тај превоз;
- уколико на основу примљеног потпуног поднеска за издавање дозволе за ванредни
превоз Служба за заштиту путева и издавање сагласности овог ЈП оцени да ће
обављање траженог ванредног превоза угрозити стабилност односно утицати на
оштећење постојеће мреже мостова и других конструкција који су саставни део
предметне трасе М и Р путева за тај превоз, затражиће у даљем поступку писмено
стручно мишљење и услове од руководиоца Одељења за мостове и објекте Сектора за
одржавање државних путева I и II реда и о томе одмах писмено обавестити подносиоца
захтева;
- уколико се у писменом одговору тог Одељења констатује да на предметном правцу
постоје мостови који су у опасном и критичном стању и да је за услове и могућност
обављања тог превоза неопходно прибавити мишљење и услове за то извршење од
овлашћене стручне организације, подносилац захтева ће одмах бити писмено
обавештен да о свом трошку прибави то мишљење од стручне организације коју ће
одабрати са списка који ће бити приложен у писменом одговору стручњака за мостове
из наведеног Одељења овог ЈП;
- код продужења рока важности издате дозволе, обавезно је подношење потврде о
неизвршеном превозу у одобреном року, од стране наручиоца превоза;
- код продужења рока важности или сторнирања међународног ванредног превоза за
који је издата дозвола са рачуном о плаћању прописане накнаде од ЈП"Путеви Србије",
поред захтева за продужење обавезна је и потврда царинске службе на предметном
граничном прелазу о непроласку (уласку или изласку у/из наше земље) одобреног
скупа возила у одобреном року преко тог граничног прелаза;
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- уколико то на основу поднеска оцени као неопходно, Служба за заштиту путева и
издавање сагласности овог ЈП, задржава право да предметни скуп возила са теретом
упути на контролно мерење на "Марктон систем" код наплатне рампе"Бубањ Поток" на
аутопуту Београд-Ниш, које ће извршити овлашћено предузеће од овог ЈП и тек након
тога настави поступак и изда дозволу за предметни ванредни превоз;
Уколико се на контролним пунктовима на магистралној и регионалној путној
мрежи од овлашћеног предузећа од стране овог ЈП или пак овлашћеног радника тог ЈП,
након извршеног контролног мерења пријављених карактеристика тог ванредног
превоза односно: укупних димензија, осовинског оптерећења и укупне масе скупа
возила са теретом, констатује разлика у односу на те податке који су наведени у
дозволи за извршење домаћег или међународног ванредног превоза а које издаје ово
Јавно предузеће, подносилац захтева се обавезује да у најкраћем могућем року, а у току
радног времена, поднесе захтев уз приложени записник са контролног пункта за измену
и допуну тог решења(дозволе) код наведене Службе овог ЈП;
Указује се подносиоцима захтева да су по покретању поступка за издавање
дозволе за ванредни превоз, обавезни да по пријему испостављених рачуна за
прописану накнаду и трошкове поступка са обрачунатим пдв, изврше те
уплате и доставе доказе о уплати, пре преузимања или пријема предметне
дозволе.
У вези са тим неопходно је да пре подношења захтева буду информисани о
Одлуци о висини накнада за коришћење путева("Сл. гласник РС", број
90/2004), а која је основ за предметни обрачун.
Напомена:
Пре подношења писменог захтева са наведеним податцима и прилозима
обавезно се упознати са условима из Протокола подписаног између МУП-а, МЗКИ
и овог ЈП, као надлежних за издавање дозвола за ванредне превозе, који се налази
на нашем site-u : www.putevi-srbije.rs, као и одредбама Закона о превозу у друмском
саобраћају(„Сл. гласник РС“, бр. 46/95,66/2001,61/2005 и 62/2006) и Закона о
међународном превозу у друмском саобраћају(„Сл. лист СРЈ“, бр. 60/98,5/99-испр.,
44/99,74/99 и 4/2000-испр. и „Сл. гласник РС“, бр. 101/2005 и 101/2005-др. закон)
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