
Прилог 2. 

SRB                     ПУТНИ ЛИСТ
Број књиге: 
Број путног листа: 

1 

Регистарска ознака аутобуса 

?

Број места за седење путника 

2 

Пословно име превозника 

________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

3 

Име и презиме возача 

1. _______________________________________ 
2. _______________________________________ 
3. _______________________________________ 

4 

Врста превоза (заокружити одговарајуће поље и допунити траженим подацима) 

А 

 

Кружна вожња “затворених врата” 

Б 

 

Полазно путовање са путницима/ повратно путовање 
празним аутобусом 

Место изласка путника и ознака државе 
_______________________________________ 

C 

 

Почетно путовање празног аутобуса ради преузимања групе путника и њихов превоз у државу у којој 
превозник има седиште

Место уласка путника и ознака државе __________________________________________ 

C1 

1)  Путници сачињавају групу на основу уговора о превозу закључног ________________________ (датум) 
са ______________________________________________________ (путничка агенција, удружење, итд) 

2)  Путници су састављени у јединствену групу на територији државе у којој превозник нема седиште 
_________________________________________________________________________    (назив државе) 

3) место и назив државе где ће путници бити преузети _____________________________    (назив државе) 

4) да би се превезли на територију државе у којој је превозник основан _________________(назив државе) 

У прилогу треба да се налази уговор о превозу или други одговарајући документ. 

C2 
Путнике је претходно довезао исти превозника вожњом објашњеном под Б у државу из које ће их поново 
преузети и превести у државу у којој превозник има седиште. 
У прилогу треба да се налази путни лист од претходне вожње са путницима и повратне вожње празног аутобуса. 

C3 

Путници су позвани да допутују у _______________________________ (назив места и државе)
Трошкове превоза сноси лице које их је позвало и путници чине јединствену групу, која није сачињена 
искључиво за потребе тог путовања. Позивно писмо или копија позивног писма је прилог путног листа.
Група се превози на територију државе у којој је превозник основан. 

  D Остали повремени превози 



5 

Итинерер Дневне етапе 

Датуми Од 
места/државе 

До 
места/државе 

км 
пун 

км 
празан 

Гранични 
прелаз 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

6 

Списак путника 
 1. 22. 43. 
 2. 23. 44. 
 3. 24. 45. 
 4. 25. 46. 
 5. 26. 47. 
 6. 27. 48. 
 7. 28. 49. 
 8. 29. 50. 
 9. 30. 51. 
10. 31. 52. 
11. 32. 53. 
12. 33. 54. 
13. 34. 55. 
14. 35. 56. 
15. 36. 57. 
16. 37. 58. 
17. 38. 59. 
18. 39. 60. 
19. 40. 61. 
20. 41. 62. 
21. 42. 63. 

7 

8 

Непредвиђене промене: 

9 
Печати 

контролних 
органа 

          

(Подаци под 6. ако је то потребно, могу бити написани и на посебном листу папира који треба причврстити уз овај документ)

Датум попуњавања путног листа:                                               Потпис превозника:


9.0.0.2.20101008.2.720808
	TextField1: 



