
 

ЗАХТЕВ ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ 
ПЛАЋАЊА ПУТАРИНЕ 

Број: 
Датум: 

Београд, Булевар краља Александра 282, Поштански фах 17, Матични број 20132248, Шифра делатности 4211, ПИБ: 104260456 

http://www.putevi-srbije.rs,  e-mail: korisnickicentar@putevi-srbije.rs,  телефон: 0800 111 004 (бесплатни број телефона)   

ФМ.850.53.028 

 

                                                                                                                                        
____________________________________________ 
Име и презиме особе са инвалидитетом      

                                                                                                                                                                              
________________________________________________                                          
Адреса и место пребивалишта особе са инвалидитетом      
                                                                                                                           

________________________________________________ 
Регистарски број возила у власништву особе са инвалидитетом 
                                                                                                                                

_________________________________________________ 
ЈМБГ (јединствени матични број грађана) особе са инвалидитетом     
                                                                                                                            

______________________                                                                                                
Телефон и/или е-mail адреса    
               

_____________________ 
Начин преузимања дозволе 
(лично-пошта) 

З А Х Т Е В  
 

ЗА ИЗДАВАЊЕ/ЗАМЕНУ ДОЗВОЛЕ ЗА БЕСПЛАТАН ПРОЛАЗАК АУТОПУТЕВИМА СРБИЈЕ НА 

ОСНОВУ ЧЛАНА 26. ЗАКОНА О ПУТЕВИМА („СЛ.ГЛАСНИК РС, БР. 41/18“)   

 

У прилогу достављам следећу документацију: 

 

1. Решење нaдлежне институције Републике Србије у којем је изражен степен телесног оштећења 

(80% или више процената телесног оштећења, односно особа код којих је утврђено телесно 

оштећење које има за последицу неспособност доњих екстремитета 60% или више процената). 

Решење мора да буде општег типа или издато у сврху добијања дозволе за бесплатан пролазак 

аутопутем.  

 За инвалиде рада: Копија Решења издатог од стране Републичког фонда за пензијско и 

инвалидско осигурање.   

 За малолетна лица: Копија Решења издатог од стране надлежног Центра за социјални 

рад или Општинског секретаријата за друштвене делатности.  

 За војне инвалиде (ратне војне инвалиде, мирнодопске војне инвалиде и цивилне 

инвалиде рата): Копија Решења надлежног општинског органа или управе за борачко-

инвалидску заштиту.     

2. Копију саобраћајне дозволе (обе стране) за возило у власништву особе са инвалидитетом.                                                                                                                                

3. Копију личне карте особе са инвалидитетом на увид, односно извод из матичне књиге 

рођених за малолетна лица.       

4. Фотографију особе са инвалидитетом, резолуције 450x530 пиксела, у електронској форми 

путем мејла на korisnickicentar@putevi-srbije.rs или на ЦД-у. 

 

Ради замене Дозволе за бесплатан пролазак ауто-путем, достављам следећу документацију: 

 Фотокопију саобраћајне дозволе (обе стране) за возило у власништву особе са 

инвалидитетом 

 Личну карту особе са инвалидитетом на увид, односно извод из матичне књиге рођених 

за малолетна лица 

 Стару дозволу за бесплатан пролазак аутопутем 
 Решење из тачке 1. предметног захтева 

Копија Решења мора бити оверена код јавног бележника (нотара), односно у суду или општини. 

Сагласан сам да ЈП „Путеви Србије“ мој ЈМБГ, број личне карте и остале личне податке 

користи као један од начина идентификације и да се њима користи у својим евиденцијама, 

у сврхе обраде захтева и издавање дозволе, што потврђујем потписом овог захтева.  

 

                                                          

                                                                                           ___________________________           

подносилац захтева                              

http://www.putevi-srbije.rs/
mailto:korisnickicentar@putevi-srbije.rs
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