Документација потребна за закључивање уговора са ЈП „Путеви
Србије“ у постпејд систему

Уколико учесник у саобраћају (правно лице) жели да постане корисник услуга
eлектронске наплате путаринe (ЕНП) у постпејд систему потребно је да закључи
уговор са ЈП „Путеви Србије“.
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВИТИ ПРЕ ПОТПИСИВАЊА
УГОВОРА:
1. Захтев за закључивање уговора, у слободној форми, на меморандуму фирме.
2. Информациони лист са подацима о фирми: матични број, ПИБ, адреса, број
текућег рачуна, име, презиме и контакт одговорног лица као и особе за контакт.
3. Извод из регистра Агенције за привредне регистре о регистрованим подацима о
привредном субјекту (АПР),
4. Потврду Пореске управе о извршеном евидентирању за ПДВ,
5. Потврду Пореске управе о извршеној регистрацији ПИБ,
6. Копије саобраћајних дозвола или изводе из читача саобраћајних дозвола за
возила,
7. ОП образац – списак оверених потписа лица за заступање из АПР и име и
презиме лица које ће потписати уговор
- Уколико Корисник не поседује уређаје за ЕНП потребно је да, уз претходно
наведену документацију, поднесе захтев за издавање предрачуна за куповину
потребног броја уређаја за ЕНП на: elektronskanaplata@putevi-srbije.rs
- Након обраде захтева Кориснику ће бити прослеђена спецификација уређаја за ЕНП
на мејл адресу са које је захтев послат. Наведена спецификација чини саставни део
уговора.
- Након извршене уплате за куповину уређаја за ЕНП, потребно је да Корисник
достави наведену предметну документацију у просторије ЈП „Путеви Србије“, на
адресу: ЈП „Путеви Србије“, Одељење за електронску наплату путарине, Одсек за
продају и дистрибуцију услуге ЕНП, 11010 Београд, ул. Устаничка 64/ пети спрат, са
назнаком: Документација за постпејд.
- Уколико Корисник већ поседује уређаје за ЕНП у припејд систему и жели исте да
преконфигурише за плаћање путарине у постпејд систему, потребно је да достави
попуњену спецификацију постојећим уређајима за ЕНП (са видљивим серијским
бројевима) и сву горе наведену документацију.
Све ближе информације могу се добити на број телефона: + 381 11 78 57 178; +381 11
7857-124 или електронским путем: info.postpaid@putevi-srbije.rs
postpaid.tag1@putevi-srbije.rs

