
JP " PUTEVI SRBIJE " 
Bul. Kralja Aleksandra 282 

B E O G R A D                
 
Predmet:   Zahtev za dobijanje dozvole za vanredni prevoz 
 
 

 
                   
 
 
 
                              
 

 
   Molimo Vas da po našem zahtevu prevozniku: __________________________ izdate 
dozvolu za prevoz 1 (jednog) vangabaritnog transporta sa teretom(komercijalni ili tehnički 
naziv): _______________ na državnim putevima oznaka: _______________________ na relaciji 
od ______________________ preko  
__________________________________________________________________ 
do _________________, (ukupno ____ km.)  
 
Prevoz tereta bi izvršili sa: 

Vučno voz. Tegljač 
marke 

Reg. broj Poluprikolica / 
prikolica marke 

Reg. broj 

                          

 
Planirano vreme izvršenja vanrednog prevoza od: _____________ do _____________. godine.  
 

Dimenzije Vučno vozilo / 
Tegljač 

Poluprikolice / 
Prikolice 

Teret 
(vrsta ili naziv) 

Ukupno 
(vozilo sa teretom) 

dužina (m)     
širina (m)     
visina (m)     
težina (t)     
nosivost (t)    
br. osovina     
vrsta ogibljenja     
os.opterećenje/os. I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
         (t)            
osovin. rastojanje I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
        (m.)             
br.točkova/os. I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
      (kom.)            

Napomena: __________________________________________________________ 
 

    Odgovorno lice podnosioca zahteva: 
  

     Prilog zahteva:                                                     
� Uplatnica R.A.T 
� Skica sklopa vozila sa teretom u dve projekcije                           
� Kopije saobraćajnih dozvola vučnog i priključnog vozila 
� Kopija očitanih saobraćajnih dozvola iz čitača za vozila ili skup vozila sa domaćim registarskim oznakama 
� Ugovor o nalogu za pokretanje postupka izdavanja dozvole za vanredni prevoz  
� Ugovor o zakupu 
� Izjava prevoznika da su podaci navedeni u zahtevu tačni 
� Izjava o poznavanju propisa i pravila izvođenja vanrednog prevoza 
� Izjava da vozač vozila za pratnju poznaje sve karakteristike puta na planiranoj relaciji 

 
 

Prevoznik 
Naziv:  
Adresa:  
Tel:  
Odgovorno lice:  

Podnosioc Zahteva 
 Naziv :  
Adresa:  
Tel:  
Odgovorno lice:  
E-mail:  



JP " PUTEVI SRBIJE " 
                                                                                               Bul. Kralja Aleksandra 282 

                                                                                                             B E O G R A D                
 
Predmet:   Zahtev za dobijanje dozvole za vanredni prevoz 
 
 

 
                   
 
 
 
                              
 

 
   Molimo Vas da po našem zahtevu prevozniku: __________________________ izdate 
dozvolu za prevoz 1 (jednog) vangabaritnog transporta specijalnog vozila (____________) 
samohodno, na državnim putevima oznaka: _______________________ na relaciji od 
______________________ preko  
__________________________________________________________________ 
do _________________, (ukupno ____ km.)  
 
Prevoz bi izvršili sa: 

Specijano vozilo Marka vozila reg. broj 
                

     
     

 
Planirano vreme izvršenja vanrednog prevoza od: _____________ do _____________. godine.  
 

Dimenzije Specijalno  vozilo  Ukupno 
(u transportu) 

dužina (m)   
širina (m)   
visina (m)   
težina (t)   
nosivost (t)  
br. osovina   
vrsta ogibljenja   
os.opterećenje/os. I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
         (t)            
osovin. rastojanje I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
        (m.)             
br.točkova/os. I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
      (kom.)            

Napomena: __________________________________________________________ 
 

Odgovorno lice podnosioca zahteva 
                    

       

Prilog zahteva:                          
� Uplatnica R.A.T 
� Skica sklopa vozila sa teretom u dve projekcije                           
� Kopije saobraćajnih dozvola vučnog i priključnog vozila 
� Kopija očitanih saobraćajnih dozvola iz čitača za vozila ili skup vozila sa domaćim registarskim oznakama 
� Ugovor o nalogu za pokretanje postupka izdavanja dozvole za vanredni prevoz  
� Ugovor o zakupu 
� Izjava prevoznika da su podaci navedeni u zahtevu tačni 
� Izjava o poznavanju propisa i pravila izvođenja vanrednog prevoza 
� Izjava da vozač vozila za pratnju poznaje sve karakteristike puta na planiranoj relaciji 

Prevoznik 
Naziv:  
Adresa:  
Tel:  
Odgovorno lice:  

Podnosioc Zahteva 
 Naziv :  
Adresa:  
Tel:  
Odgovorno lice:  
E-mail:  



 
 
 

ЈП "Путеви Србије" 
Булевар краља Александра 282                                

Београд                
                                                                                                       
 
 
                
 
                 На основу члана 54. Закона о путевима  („ Сл. Гласник РС“ бр. 41/2018 
и 95/18 – др.закон ) ,  Правилника о начину обављања ванредног превоза ( 
„Сл.гласник РС“ бр. 06/19 од  01.02.2019.год)  и Правилника о условима за 
издавање  дозволе за ванредни превоз ( „Сл.гласник РС“ бр. 06/19 од  
01.02.2019.год.)  достављамо: 
 
 
 

ИЗЈАВА 
 
          

Да смо упознати са свим Прописима и правилима о извођењу Ванредног 
превоза као и са Правилником о начину обављања ванредног превоза ( 
„Сл.гласник РС“ бр. бр. 06/19 од  01.02.2019.год.)  и Правилником о условима 
за издавање  дозволе за ванредни превоз ( „Сл.гласник РС“ бр. бр. 06/19 од  
01.02.2019.год.)   

 
 
        Изјављујемо да је терет који је предмет овог захтева недељив и да се не 
може транспортовати на други начин као и да су сви подаци наведени у 
захтеву за ванредни превоз тачни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       Одговорно лице подносиоца Захтева 
                                                                             
                                                                              ________________________



 
 
 

ЈП "Путеви Србије" 
Булевар краља Александра 282                                 

Београд    
 
 
 
 

                 На основу члана 54. Закона о путевима („ Сл. Гласник РС“ бр. 
41/2018 и 95/18 – др.закон ), Правилника о начину обављања ванредног 
превоза ( „Сл.гласник РС“ бр. 06/19 од  01.02.2019.год)  и Правилника о 
условима за издавање  дозволе за ванредни превоз ( „Сл.гласник РС“ бр. 
06/19 од  01.02.2019.год.)  достављамо: 
 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА 
 
 
 

Да возач возила за пратњу познаје све карактеристике пута на 
планираној релацији, посебне 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Одговорно лице 

 
                                                                                            __________________ 


