
ЈП „Путеви Србије” обавештава све кориснике који су на основу Закона о јавним 

путевима, члан 23 i 24. oслобођени плаћања посебне накнаде за употребу јавних 

путева, следеће:

Од 01.01.2014. године,  дозволе за бесплатан пролаз аутопутевима Србије ће се 

издавати по новој процедури и исте ће имати трајни период важења.  

Дозволе издате у 2013. години, ће важити до 28.02.2014. године. 

Захтев за издавање дозвола у електронској форми заинтересовани могу да преузму 

са сајта ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“. 

Корисници су у обавези да уз попуњени захтев за ослобађање плаћања путарине 

доставе следеће:   

1.  Копија Решења издатог од стране Фонда за пензијско инвалидско осигурање, (за 

пунолетна лица) или копија  Решења  издатог од стране надлежног Центра за 

социјални рад (за малолетна лица) у којима је процентуално изражен степен 

телесног оштећења. За инвалидна лица која први пут подносе захтев копија мора 

бити оверена у Суду или Општини, а за обнову дозволе може да се достави копија 

већ овереног решења,

2.  Копија саобраћајне дозволе (обе стране),

3.  Копија личне карте инвалидног лица, односно извод из матичне књиге рођених за 

малолетна лица,

4.  Фотографија подносиоца захтева, резолуције 450х530 у електронској форми на 

ЦД-у.

5.  Контакт телефон или е-mail адреса подносиоца захзева.

Потребна документа са назнаком за Сектор за наплату путарине, Одсек за контакте 

са корисницима пута треба слати на следећу адресу: 

•  ЈП ”Путеви Србије”, Булевар Краља Александра 282, 11000 Београд.

или донети лично на адресу:

•  ЈП ”Путеви Србије”, Љубе Чупе 5, 11000 Београд (пријавница). 

Информације о потребним документима за подношење захтева за бесплатан 

пролазак аутопутевима  можете преузети овде (кликнути за већу слику):



 - Захтев за бесплатан пролазак аутопутевима на основу решења о утврђеној 

инвалидности 

 

НАПОМЕНА: Уколико се потребна 

документа достављају:

ПУТЕМ ПОШТЕ - све копије 

документа морају бити оверене у суду или 

општини

ЛИЧНО - поред наведеног, уз копију 

овереног решења о степену инвалидности 

приложити оригинал истог на увид

Власник се обавезује да  приликом укључивања на аутопут на наплатној станици 

узме магнетну картицу за деонице Београд – Ниш, Београд – Шид и Београд – 

Суботица.

Приликом искључивања са аутопута, власник је дужан да на наплатној станици 

преда магнетну картицу уз показивање карте за бесплатан пролазак.

Кориснику  дозволе за бесплатан пролазак који на излазном наплатном месту 

поседује карту за бесплатан пролазак и магнетну картицу, а из које се може утврдити 

да је користио другу релацију од означене на магнетној картици, обрачунаваће се 

накнада за релацију утврђену са картице, без обзира што корисник поседује карту за 

бесплатан пролазак.

Корисник који на излазном наплатном месту не поседује магнетну картицу, дужан је 

да плати путарину за најдужу релацију аутопута којом је путовао, увећану за 

трошкове ванредног поступка.



Дозволе за бесплатан пролазак аутопутем важе само уколико је власник исте у 

возилу или управља возилом. У противном,  дозвола ће бити одузета и биће 

покренут прекршајни поступак.

Контакт

Сектор за наплату путарине

Одељење заједничких послова сектора

11000 Београд, Устаничка бр.64/В спрат (зграда "Беомедицине")

Tel: (+381 11) 78-57-154, 78-57-155

Tel/Fax: (+381 11) 78-57-139, 78-57-141

  

И-маил адреса: besplatnakarta@putevi-srbije.rs


