''ВАШ МЕМОРАНДУМ''
(Подносилац захтева : назив, адреса, телефон, одговорно лице, е-mail, и др.)
Број : ___________
Датум : ____________

ЈП ''Дирекција за изградњу града Ниша''
Ул. 7. Јули бр. 6
18000 Ниш

ПРЕДМЕТ : ЗАХТЕВ ЗА ДОЗВОЛУ ЗА ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ
Молим вас да нам издате дозволу за 1 (један) ванредни превоз због :
1. прекорачења прописаног осовинског оптерећења
2. прекорачења прописаног осовинског оптерећења на вишеструким осовинама
3. прекорачења дозовљене масе
4. прекорачења дозвољене дужине возила
5. прекорачење дозвољене ширине возила
6. прекорачење дозвољене висине возила
7. прекорачење дозвољене укупне масе возила
Релација превоза : _______________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Дужина релације : ________________________________________________________
Превозник : _____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Врста терета : ___________________________________________________________

Период извршења ванредног превоза : ______________________________________
Марка и тип вучног / прикључног возила : ____________________________________
Регистарски број вучног / прикључног возила : _______________________________
Карактеристике возила :
Димензије

Вучно возило

Полуприколица

Терет

УКУПНО :

Дужина (м)
Ширина (м)
Висина (м)
Маса (t)
Носивост (t)
Број осовина
Осовинско
растојање (м)
Осовинско
оптерећење (t/ос)
Огибљење
Број точкова по
осовини

ПРИЛОГ :
-скица возила са теретом
-фотокопије саобраћајних дозвола вучног / прикључног возила
-фотокопије налепница саобраћајних дозвола вучног / прикључног возила
-изјава Превозника да је упознат са Прописима и правилима о извођењу Ванредног
превоза
-изјава Превозника да је возач возила за пратњу познаје све карактеристике пута
-доказ о уплати накнаде за ванредни превоз

Подносилац захтева :

__________________

Особа за контакт и бр.телефона :

______________________

''ВАШ МЕМОРАНДУМ''
(Подносилац захтева : назив, адреса, телефон, одговорно лице, е-маил, и др.)
Број : ___________
Датум : ____________

ЈП ''Дирекција за изградњу града Ниша''
Ул. 7. Јули бр. 6
18000 Ниш

На основу Закона о јавним путевима (члан 48. и 49. ''Сл. Гласник РС бр.
101/2005, 123/2007, 101/11, 93/12 И 104/13) и Правилника о ванредном превозу (''Сл.
Гласник РС бр. 90/2014) достављамо вам

ИЗЈАВУ
Да смо упознати са свим Прописима и правилима о извођењу Ванредног
превоза као и са Правилником о ванредном превозу (''Сл. Гласник РС бр. 90/2014).
Изјављујемо да је терет који је предмет овог захтева недељив и да се не може
транспортовати на други начин као и да су сви подаци наведени у захтеву за
ванредни превоз број ________ од _____________ године апсолутно тачни.

Датум :

________________

Изјаву дао :

____________________

''ВАШ МЕМОРАНДУМ''
(Подносилац захтева : назив, адреса, телефон, одговорно лице, е-маил, и др.)
Број : ___________
Датум : ____________

ЈП ''Дирекција за изградњу града Ниша''
Ул. 7. Јули бр. 6
18000 Ниш

На основу Закона о јавним путевима (члан 48. и 49. ''Сл. Гласник РС бр.
101/2005, 123/2007, 101/11, 93/12 И 104/13) и Правилника о ванредном превозу (''Сл.
Гласник РС бр. 90/2014) достављамо вам

ИЗЈАВУ
Да возач возила за пратњу познаје све карактеристике пута на планираној
релацији , посебне критичне тачке и евентуална ограничења, као и да је оспособљен
да врши координацију са другим лицима и надлежним органима који учествују у
обављању ванредног превоза.

Датум :

________________

Изјаву дао :

____________________

НАПОМЕНА :
-Сва документа морају бити потписана, оверена, заведена и достављена у
оригиналу или скенирана на мејл : arade@dign.rs
Рок израде дозволе је 48 часова од времена пријема захтева.
Рок важења дозволе је највише 15 дана.

