
Образац 2. 

ЗАХТЕВ 

за субвенционисану доделу заштитног рама 

Подносилац захтева – правно лице и предузетник: 

1.1. Назив и седиште подносиоца захтева: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

1.2. Матични број подносиоца захтева: _______________________ 

1.3. ПИБ подносиоца захтева: _______________________________ 

1.4. Име и презиме, број телефона и е-мејл адреса контакт особе: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

1.5. Име и презиме лица овлашћеног за заступање: ______________ 

________________________________________________________ 

1.6. Број регистарске таблице трактора: ______________________ 

 

1.7. Заокружити податке о правном лицу и предузетнику:  

 

1) против правног лица није покренут претходни стечајни поступак, реорганизација, стечај 

или ликвидација, у складу са прописима којим се уређују стечај и ликвидација и да није 

покренут поступак принудне ликвидације у складу са законом којим се уређује правни 

положај привредних друштава и других облика организовања 

 

1) да   2) не 

 

2) правно лице или предузетник нема правоснажну судску или управну меру забране 

обављања делатности или осуду због привредног преступа 

 

 

1) да   2) не 

 

3) правно лице или предузетник је измирио све доспеле обавезе по основу јавних прихода, 

односно да је закључио споразум о репрограму о исплати пореског дуга, с тим да укупан 

износ пореског дуга по споразуму о репрограму о исплати пореског дуга не може да износи 

више од 500.000 динара на дан подношења захтева, као и доказ да обавезе по репрограму о 

исплати пореског дуга измирује редовно, односно да нема неизмирених обавеза по 

репрограму о исплати пореског дуга на дан подношења захтева 

 

1) да   2) не 

 

4) да су власници или корисници регистрованих трактора који се у саобраћају користе без 

заштитне кабине или рама 

1) да 2) не 



 

2. 1. Потребна документација: 

 

Поред уредно попуњеног захтева за доделу субвенција, потребно је приложити и следеће 

доказе: 

 

1) потврдa да против правног лица није покренут претходни стечајни поступак, 

реорганизација, стечај или ликвидација, у складу са прописима којим се уређују стечај и 

ликвидација и да није покренут поступак принудне ликвидације у складу са законом којим 

се уређује правни положај привредних друштава и других облика организовања; 

 

2) потврдa да правно лице или предузетник нема правоснажну судску или управну меру 

забране обављања делатности или осуду због привредног преступа; 

 

 

3) доказ да је правно лице или предузетник измирио све доспеле обавезе по основу јавних 

прихода, односно да је закључио споразум о репрограму о исплати пореског дуга, с тим да 

укупан износ пореског дуга по споразуму о репрограму о исплати пореског дуга не може да 

износи више од 500.000 динара на дан подношења захтева, као и доказ да обавезе по 

репрограму о исплати пореског дуга измирује редовно, односно да нема неизмирених 

обавеза по репрограму о исплати пореског дуга на дан подношења захтева;  

 

 

4) копија саобраћајне дозволе и фотографија трактора (предња страна) за који се додељује 

заштитни рам. 

 

 

И З Ј А В А 

 

 

Овим изјављујем под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да су сви подаци 

наведени у овом захтеву тачни и потпуни. 

 

 

 

 

     Место и датум: 

__________________ 

                                                         Потпис подносиоца захтева 

                                                         _________________________ 

 


