ИЗВОД ИЗ ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА
ОСЛОБАЂАЊЕ ПЛАЋАЊА ПУТАРИНЕ

Правилником Број:02-LXII-8865-1/19 од 05.02.2019. плаћања путарине
ослобођена су возила Цивилне заштите, лица са инвалидитетом и лица обољела од
ријетких болести:
1) моторна возила из члана 6.тачка а) Правилника о наплати путарине, у власништву
лица са инвалидитетом са 80% или више процената тјелесног оштећења, односно лица
код којих је утврђено тјелесно оштећење које има за последицу неспособност доњих
екстремитета 60% или више процената,
2) моторна возила из члана 6.тачка а) Правилника о наплати путарине, која су
регистрована на удружења и савезе организација лица са инвалидитетом, а која имају
статус удружења од јавног интереса у Републици Српској,
3) моторна возила из члана 6.тачка а) Правилника о наплати путарине, којим се превозе
обољели од ријетких болести у сврху лијечења,
4) моторна возила Цивилне заштите-само за возила са ознаком цивилне заштите.
(1) Захтјев за ослобађање плаћања путарине правна, физичка лица, и други
субјекти (у даљем тексту: Корисници пута) подносе Јавном предузећу,, Аутопутеви
Републике Српске“ д.о.о. Бањалука (у даљем тексту: Управљач пута)
(2) За малољетно лице са инвалидитетом, лице обољело од ријетке болести или
лице лишено пословне способности, захтјев за ослобађање плаћања путарине подноси
родитељ, старалац или усвојилац.
(3) Садржај, форма и изглед Захтјева за ослобађање плаћања путарине је
прописан Правилником.

(4) Уз захтјев из става 1. овог члана обавезно је достављање сљедеће
документације за:
а) За моторна возила лица са инвалидитетом (члан 2 .став 2.тачка 1.):
- Рјешење надлежног органа о проценту тјелесног оштећења, с ревизионом клаузулом
правоснажности (овјерена копија),
- Возачка дозвола (овјерена копија),
- Потврда о регистрацији возила, односно саобраћајна дозвола (овјерена копија обје
стране)
- Власничка дозвола (овјерена копија)

-Доказ о сродству или старатељству ако се подноси захтјев за малољетно лице или
лице коме је одузета пословна способност
-Фотографија за лица са инвалидитетом и лица обољела од ријетких болести

б) За моторна возила удружења лица и савеза организација лица са инвалидитетом (члан
2. став 2. тачка 2) и моторна возила којим се превозе обољели од ријетких болести у
сврху лијечења (члан 2.став 2.тачка 3.):
- Рјешење ресорног министарства или Рјешење о упису у судски регистар (овјерена
копија),
-Рјешење о утврђивању статуса удружења од јавног интереса у Републици Српској
(овјерена копија),
- Потврда о регистрацији возила односно саобраћајна дозвола (овјерена копија обје
стране)
- Власничка дозвола (овјерена копија)

Ослобађање плаћање путарине за лица са инвалидитетом и лица обољела од ријетких
болести се може остварити само за једно возило у власништву лица са инвалидитетом,
у једној календарској години.
в) За моторна возила лица обољелих од ријетке болести који су способни да возе:
-Легитимација Центра за ријетке болести, овјерена од надлежног љекара (овјерена
копија)
- Рјешење којим је утврђена ријетка болест (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)
-Рјешење којим је утврђена ријетка болест (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 корисници пута уз захтјев за ослобађање плаћања
путарине достављају:

- Потврда о регистрацији возила, односно саобраћајна дозвола (овјерена копија обје
стране)
- Власничка дозвола (овјерена копија)

(1) На основу достављене документације управљач пута издаје Рјешење о
ослобађању плаћања путарине и то у трајању од једне године од дана доношења
Рјешења или до престанка важења Закључка Владе Републике Српске у функцији
Скупштине Јавног предузећа „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бањалука број:
04/1-012-2-2193/18 од 12.08.2018.године.
(1) Возила која су ослобођена плаћања путарине ради идентификације користе
Рјешење из члана 4. овог Правилника, ознаку и бар код картицу.
(2) Пролаз возила основом предметног ослобађања се може остварити само ако
се у возилу налази лице коме је издато Рјешење о ослобађању, уколико се ради о
физичком лицу, односно запослено лице правног лица, установе или
удружења, којима је издато Рјешење о ослобађању.
(3) Радници на наплатној станици су дужни контролисати исправност Рјешења
и на основу личну карте корисника по Рјешењу, односно другу релевантну
документацију утврдити идентификацију лица/власника возила.

(4) За возила правних лица, установа или удружења, која су ослобођена
плаћања путарине, овлаштени радник упоређује податке из Рјешења о ослобађању
плаћања путарине са подацима на возилу, те подацима из документације из које
провјерава власништво и врсту возила.
(5) Неисправна и злоупотребљена Рјешења, овлаштени радник на наплатној
станици мора одузети, те доставити руководиоцу Одјељења за наплату путарине на
провјеру.
(6) У случају одбијања предаје неисправних и злоупотребљених Рјешења, вођа
смјене евидентира наведени догађај у извјештају непосредног руководиоца.

