
ПОСТУПАК ЗАКЉУЧИВАЊА ПОСТПЕЈД УГОВОРА 

СА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ 

(само за домаћа правна лица) 

 

 
Поштовани, 

У зависности од средства обезбеђења уговорних обавеза, постоје два модела постпејд 

уговора: 

- Постпејд уговор са банкарском гаранцијом и 

- Постпејд уговор са гарантним депозитом. 

 
Након попуњавања одабраног нацрта Уговора, који се сваком заинтересованом кориснику 

прослеђује путем електронске поште, потребно је попуњени примерак доставити истим 

путем на проверу како би се благовремено уклониле евентуалне грешке и пропусти. По 

пријему обавештења од стране одговорног лица из ЈП „Путеви Србије“, да су Уговор и 

спецификација исправно попуњени, потребно је доставити СЕДАМ примерака Уговора 

заједно са СЕДАМ примерака спецификације уређаја за ЕНП, са печатом и потписом 

овлашћеног лица и са пропратном документацијом из прилога. 

Комплетирану документацију потребно је доставити на следећу адресу: ЈП „Путеви 

Србије“, Одељење за електронску наплату путарине, ул. Устаничка 64/5. спрат, 11010 

Београд, са назнаком: Документација за постпејд. 

ГАРАНТНИ ДЕПОЗИТ: Након потписивања Уговора од стране ЈП “Путеви Србије“ 

потребно је да Корисник изврши уплату гарантног депозита. 

 Гарантни депозит је средство обезбеђења за извршење обавеза по Уговору. 

 Исти је потребно уплатити на текући рачун ЈП “Путеви Србије”: 840-0000714581843- 

92, а позив на број додељује се из базе контролног броја који зависи од општине  где 

је правно лице регистровано. На основу добијене excel табелe Корисник може 

израчунати сопствени позив на број, на следећи начин: У поље „Б1“ уписати ПИБ 

правног лица, а затим пронаћи одговарајућу општину где је правно лице регистровано. У 

колони „И“ под одговарајућом општином налази се тражени позив на број за уплату 

депозита. 

 Износ гарантног депозита мора бити двоструко већи од износа месечне потрошње 

наведене у члану 1. у Уговору. 

 Након евидентиране уплате гарантног депозита врши се конфигурација уређаја за 

ЕНП из пратеће спецификације уређаја за ЕНП. 

 У случају да је Корисник поседовао уређаје за ЕНП у ПРИПЕЈД систему, након 

свих испуњених услова за закључење Уговора, физички доставља уређаје на 

преконфигурацију у просторије ЈП “Путеви Србије” како би се извршила 

преконфигурација у ПОСТПЕЈД систем. Потребно је истрошити сва средства са 

уређаја или се сва преостала средства пребацују на један уређај, по избору 

Корисника, који ће остати и ПРИПЕЈД систему док се иста не истроше. 

 

 



БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА: Након потписивања Уговора од стране ЈП “Путеви Србије“ 

Корисник, са својим примерцима Уговора, покреће у банци поступак добијања банкарске 

гаранције. 

 Банкарска гаранција је средство обезбеђења за извршење обавеза по Уговору и иста 

мора бити везана за заводни број потписаног Уговора. 

 Нацрт банкарске гаранције добија се од ЈП „Путеви Србије“.  

 Износ на који гласи банкарска гаранција треба да буде двоструко већи од износа 
месечне потрошње наведене у члану 1. Уговора. 

 Рок важења банкарске гаранције је 14 месеци од дана издавања исте. 

 
Фактурисање, рок за плаћање и попусти 

 

Корисник ПОСТПЕЈД услуге путарину плаћа наредног месеца за проласке са уређајем за 

ЕНП, остварене у текућем месецу. 

ЈП „Путеви Србије“ ће Кориснику, након обрачунског периода од месец дана, испоставити 

фактуру за плаћање путарине, с тим да је Корисник дужан да плаћање наведене фактуре 

изврши до краја текућег месеца за претходни месец. 

Уколико изврши плаћање до 22-ог у текућем месецу, Корисник остварује право на попуст 

од 5%. У том случају, потребно је да корисник приликом уплате умањи износ за одобрених 

5% попуста (умањен износ је унапред приказан на фактури), а за остатак Кориснику се 

накнадно испоставља књижно одобрење. 

Текући рачун ЈП “Путеви Србије”: 840-0000714581843-92. 

 

 
Срдачан поздрав, 

 

 
СЕКТОР ЗА НАПЛАТУ ПУТАРИНЕ  

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ НАПЛАТУ ПУТАРИНЕ  

ОДСЕК ЗА ПРОДАЈУ И ДИСТРИБУЦИЈУ УСЛУГЕ ЕНП 

 

e-mail: info.postpaid@putevi-srbije.rs    

            postpaid.tag1@putevi-srbije.rs  
 

Тел. (+381 11) 7857-178 

Тел. (+381 11) 7857-124 
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