
Подносилац захтјева:  
 

 

Назив/име подносиоца 
 

Улица и број 
 

Општина и поштански број 
 

Телефон, факс, е-маил 
 
  Број и датум  
 

 

Јавно предузеће „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. 
 
Васе Пелагића бр. 10 
 
78000 Бања Лука  
 
 

Регистарска ознака 
 

Марка возила 
 

Тип возила (нпр: спринтер 316, транспортер, дукато) 
 

Број шасије 
 

Датум до кад је регистровано возило 
 

Врста возила (возило хитне помоћи, возило црвеног крста, 

возило ватрогасне службе, возило АМС РС, возило 

дипломатских и конуларних представништава, остала 
 

возила) 
 

Власник возила 
 
 

 

Предмет : Захтјев за ослобађање плаћања путарине на аутопутевима и брзим путевима у 

Републици Српској 
 
На основу члана 66. Закона о јавним путевима (сл.гл. бр. 89/13), члана 7. Правилника о наплати 

путарине (сл.гл. бр. 9/14 и 41/16) и одредбама Правилника о поступку и начину оставаривања 

права на ослобађање плаћања путарине Јавног предузећа „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. 

Бања Лука достављамо сљедећу документацију као прилог захтјеву: 
 
а) За моторна возила лица са инвалидитетом: 

 
 

- Рјешење надлежног органа којим је утврђен проценат тјелесног оштећења (овјерена копија) 

- Доказ о проценту тјелесног оштећења за дјецу и омладину са сметњама у развоју и  

цивилних лица са инвалидитетом (овјерена копија) 

-овјерену копију возачке дозволе, 
 

-овјерену копију саобраћајне дозволе (обе стране) с потврдом о регистрацији возила  

-овјерену копију власничке дозволе 
 

-доказ о сродству или старатељству за малољетно лице или лице којем је одузета пословна  
способност, 

 
-фотографију лица са инвалидитетом 



б) За моторна возила удружења лица и савеза организација лица са инвалидитетом : 

 

-овјерену копију Рјешења ресорног министарства или Рјешења о упису у судски регистар, 
 

-овјерену копију рјешења о утврђивању статуса удружења од јавног интереса у Републици  
Српској 

 

-овјерену копију саобраћајне дозволе (обје стране) с потврдом о регистрацији возила -овјерену  
копију власничке дозволе 

 

Ослобађање плаћање путарине за лица са инвалидитетом се може остварити само за једно 

возило прве категорије у власништву лица са инвалидитетом, у једној календарској години. 
 

 

в) За моторна возила којим се превозе обољели од ријетких болести који су способни да возе: 

 

-Легитимација Центра за ријетке болести, овјерена од надлежног љекара (овјерена копија) - 

Возачка дозвола (овјерена копија) 

 

- Потврда о регистрацији возила/саобраћајна дозвола (овјерена копија обје стране) - 

Власничка дозвола ( овјерена копија) 
 

-Фотографија лица 
 
 
 

г) За моторна возила малољетних лица или лица лишених пословне способности, односно 

родитеља, стараоца или усвојилаца наведених лица : 

 

-Легитимација Центра овјерена од надлежног љекара (овјерена копија) 
 

-Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија) 
 

-Возачка дозвола (овјерена копија) 
 

-Потврда о регистрацији возила/саобраћајна дозвола/ (овјерена копија обје стране) 
 

-Доказ о сродству/ старатељству или  усвајању (овјерена копија) 
 

-Докуменетација која доказује пословну неспособност обољелог лица (Рјешење надлежног 

органа-овјерена копија) 
 

 

д) Остала возила : 
 

За сва друга моторна возила и возила Цивилне заштите корисници пута уз захтјев за ослобађање 

плаћања путарине достављају: 
 

 

- овјерену копију саобраћајне дозволе (обје стране) с потврдом о регистрацији возила, 
 
- овјерену копију власничке дозволе 
 
 

 

Подносилац захтјева 
 

 

____________________ 


