
Agencija za bezbednost saobraćaja  
Na osnovu čl. 6. i čl.12. st.1. Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane dodele zaštitnih 
ramova za upotrebljavani traktor (,,Službeni glasnik RS” broj 107/22) Agencija za bezbednost 
saobraćaja 7.11.2022. godine objavila je javni poziv za subvencionisanu dodelu zaštitnog  rama za 
upotrebljavani traktor. 

Tim povodom, pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica na teritoriji Republike Srbije koja 
ispunjavaju uslove Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane dodele zaštitnih ramova za 
upotrebljavani traktor, dazaključno sa 30. novembrom 2022. godine podnesu zahtev Agenciji za 
bezbednost saobraćaja za subvencionisanu dodelu. 

Modeli i tipovi traktora za koje se vrši subvencionisana dodela ramova 
su IMT 533, IMT 539, IMT 540, IMT 542 i IMT549. 

Ministarstvo građevinarstva saobraćaja i infrastrukture je opredelilo 125.000.000 za 
subvencionisanu dodelu zaštitnog rama iz budžeta Republike Srbije u 2022 godini. Subvencija će 
se prema uredbi sprovoditi i u naredne dve godine u istom iznosu. 

Sadržaj poziva za podnošenje zahteva za subvencionisanu dodelu zaštitnog  rama za 
upotrebljavani traktor sa informacijama o načinu podnošenja, modelima traktora na koje se 
subvencija odnosi,  rokovima za podnošenje i potrebnoj dokumentaciji možete preuzeti OVDE. 

Podsećamo da je jedna od glavnih mera za smanjenje broja stradanja usled prevrtanja i pokušaj 
minimiziranja povreda vozača traktora, kada dođe do nezgode je ugradnja ispitanih i odobrenih zaštitnih 
struktura (ramova). Zaštitni ram služi da pruži zaštitu vozača traktora prilikom prevrtanja. U poslednje 
tri godine, usled prevrtanja na traktorima bez zaštitnog rama, nastradalo je čak 86 lica, van javnih 
puteva( njiva, šuma, livada) . 

U  Republici Srbiji u saobraćajnim nezgodama na putevima sa učešćem traktora poginulo je  78 lica u 
poslednje tri godine , što znači da je ukupno poginulo 164 u saobraćajnim nezgodama i događajima u 
kojima su učestvovali traktori, a bude povređeno oko 360 lica. 

Procena je da u Republici Srbiji ima oko 100.000 traktora bez zaštitne kabine ili rama. Najveći 
procenat upotrebe traktora bez zaštitnog rama ili kabine je u centralnoj Srbiji, čak oko 50%, dok je u 
Mačvi nešto manji i iznosi 45% a u Vojvodini iznosi 18% 

 
 

 
 



 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA SUBVENCIONISANU DODELU 
ZAŠTITNOG RAMA ZA UPOTREBLJAVANI TRAKTOR 

Datum objave: 07.11.2022 

Na osnovu čl. 6. i čl.12. st.1. Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane 
dodele zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor (,,Službeni glasnik RS” broj 107/22); 

 Agencija za bezbednost saobraćaja objavljuje: 

                                                  JAVNI POZIV 

ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA SUBVENCIONISANU DODELU ZAŠTITNOG  RAMA ZA 
UPOTREBLJAVANI TRAKTOR 

 Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica na teritoriji Republike Srbije koja 
ispunjavaju uslove u skladu sa čl.6. Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja 
subvencionisane dodele zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor, da zaključno sa 30. 
novembrom 2022. godine podnesu zahtev Agenciji za bezbednost saobraćaja za 
subvencionisanu dodelu. 

  

Modeli i tipovi traktora za koje se vrši subvencionisana dodela ramova su; 

Vrsta Model 

IMT 

533 

539 

540 

542 

549 



Podnosioci zahteva za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama za upotrebljavani traktor 
moraju ispunjavati sledeće uslove: 

 podaci o podnosiocu zahteva: 

 (1)       za pravna lica i preduzetnike – naziv i sedište, matični broj i PIB, 

Izvod iz Registra privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre, ime i prezime lica 
ovlašćenog za zastupanje, ime i prezime, broj telefona i e-mejl adresu kontakt osobe; 

 potvrda da protiv pravnog lica nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, 
stečaj ili likvidacija, u skladu sa propisima kojim se uređuju stečaj i likvidacija i da nije 
pokrenut postupak prinudne likvidacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj 
privrednih društava i drugih oblika organizovanja; 

 potvrda da pravno lice ili preduzetnik nema pravosnažnu sudsku ili upravnu meru zabrane 
obavljanja delatnosti ili osudu zbog privrednog prestupa; 

 dokaz da je pravno lice ili preduzetnik izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih 
prihoda, odnosno da je zaključio sporazum o reprogramu o isplati poreskog duga, s tim da 
ukupan iznos poreskog duga po sporazumu o reprogramu o isplati poreskog duga ne može 
da iznosi više od 500.000 dinara na dan podnošenja zahteva, kao i dokaz da obaveze po 
reprogramu o isplati poreskog duga izmiruje redovno, odnosno da nema neizmirenih obaveza 
po reprogramu o isplati poreskog duga na dan podnošenja zahteva; 

 za pravna lica – overeni OP obrazac lica ovlašćenog za zastupanje; 

(2)       za fizička 
lica                                                       ….. ime i prezime, 

adresu stanovanja, JMBG, kontakt telefon i e-mejl; 

……potvrda da je fizičko lice izmirilo sve obaveze po osnovu poreza na imovinu; 

……saobraćajna dozvola i fotografija (prednja strana) traktora za koji se dodeljuje zaštitni 
ram; 

 IV      Potvrde koja se dostavljaju uz zahtev za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama ne 
mogu biti starije od 30 dana od dana podnošenja zahteva. 

 V       Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase na podnosioca zahteva i 
prilažu se u originalu ili overenoj kopiji. 

 Korisnik subvencije je u obavezi da original saobraćajne dozvole dostavi na uvid prilikom 
preuzimanja subvencionisanog rama. 

  



VI       Podaci iz službenih evidencija iz stava 3. tačka 1) podtačka (1) i tač. 2)–5) i 7) ovog 
javnog poziva,  pribavljaju se po službenoj dužnosti, osim ako stranka izričito izjavi da će te 
podatke pribaviti sama dostavljanjem izjave koja je propisana u Prilogu 1. Uredbe, a čini 
sastavni deo i ovog javnog poziva. 

 VII      Nepotpuni zahtevi, odnosno zahtevi uz koje nije dostavljena dokumentacija koja je 
propisana stavom 4. ovog člana neće biti uzeti u razmatranje. 

 VIII     Zahtev iz stava 1. ovog podnose se na Obrascu 1. ili na Obrascu 2. koji su sastavni deo 
javnog poziva. 

 IX    Rok za podnošenje zahteva je 30.11.2022 godine. Javni poziv će biti objavljen na 
zvaničnoj internet prezentaciji Agencije za bezbednost saobraćaja www.abs.gov.rs. 

 Zahtevi koji su pristigli posle navedenog roka, neće biti razmatrani. 

 X        Zahtev za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama podnosi se                                         
Agenciji za bezbednost saobraćaja u zatvorenoj koverti, na adresu:                                        
Agencija za bezbednost saobraćaja,                                                                                              
Bulevar Mihaila Pupina 2                                                                                                                     
11070 Novi Beograd                                                                                                                                       
sa naznakom:,,Zahtev za subvencionisanu dodelu novog zaštitnog rama”. 

 Agencija ne odgovara za bilo kakvu posledicu ukoliko podnosilac zahteva ne navede naziv, 
adresu i predmet javnog poziva na koverti. 

 XI  Obavezuje se korisnik subvencije da izvrši uplatu Republičke administrativne takse i to 
(330 za zahtev i 570 za rešenje) što  u ukupnom iznosu od 900,00 dinara prema tarifnim 
brojevima 1. stav 1. i 9. stav 1, iz Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni 
glasnik RSˮ, br. 43/03, 51/03 – ispravka, 61/05, 101/05 – dr. zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 
65/13 – dr. zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18 – ispravka, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19 – ispravka, 
144/20 i 62/21 – usklađeni din. izn.). 

Taksa se u ukupnom iznosu od 900,00 dinara plaća prema sledećim instrukcijama: 

Svrha plaćanja: Republička administrativna taksa 

Primalac: Budžet Republike Srbije 

Iznos: 900,00 dinara 

Račun primaoca: 840-29779845-18 

Poziv na broj: 59-013 

  

XII Dodatne informacije u vezi sa ovim javnim pozivom zainteresovana lica mogu dobiti 
na          e-mail:subvencijaram@abs.gov.rs i putem broja telefona: 0113014442.  



Образац 1. 

ЗАХТЕВ 
за субвенционисану доделу заштитног рама 

Подносилац захтева – физичко лице: 

1. Назив подносиоца захтева: 

1.1. Име и презиме и адреса становања: _____________________ 

________________________________________________________________________ 

1.2. ЈМБГ: ______________________________________________ 

1.3. Контакт телефон и е-mail: ______________________________ 

________________________________________________________ 

1.4. Број регистарске таблице трактора: ______________________ 

2. Заокружити податке о физичко млицу: 

1) физичко лице измирило све обавезе по основу пореза на имовину 

1) да 2) не 

2) да сувласници или корисници регистрованих трактора који се у саобраћају користе без 
заштитне кабине или рама 

1) да 2) не 

3. Потребна документација:                                                                                                         
Поред уредно попуњеног захтева за доделу субвенција, потребно је приложити и следеће 
доказе:                                                                                                                                                     
1) потврдa да је физичко лице измирило све обавезе по основу пореза на имовину;                                  
2) 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 
свиподаци наведени у овом захтеву тачни и потпуни. 

Место и датум: 

__________________ 

                                                                  Потпис подносиоца захтева 

                                                               ________________________ 



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, броj 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 порескогдуга 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 
даукупан 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 
порепрограму 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 подморалном, материјалном и кривичном одговорношћу да су сви подаци 
наведени у овом захтеву тачни и потпуни. 
 
 
 
 
Место и датум: 

__________________ 

                                                             Потпис подносиоца захтева 

                                                         _________________________ 

 

 

 

 



Прилог 1.                                                                                                                                    
Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 1. Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), којом је прописано да 
у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то 
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити 
сама. Ако странка у року не поднесе податке неопходне за одлучивање органа, захтев за 
покретање поступка ће се сматрати неуредним.                                                                      
Поступак покрећем код Агенције за безбедност саобраћаја, ради доделе субвенција за 
доделу заштитног рама и дајем следећу   

                                                          И З Ј А В У                                                                                                                  
Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обради податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања, изјављујем да 
ћу сам/а за потребе поступка прибавити од надлежног органа према седишту подносиоца 
захтева (заокружити доказ који подносилац захтева сам/а доставља):                                             
1) потврдa да је физичко лице измирило све обавезе по основу пореза на имовину;                           
2) 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;                           
3) потврдa да правно лице или предузетник нема правоснажну судску или управну меру 
забране обављања делатности или осуду због привредног преступа;                                                     
4) 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.                     
Упознат/а сам да уколико не поднесем наведене податке неопходне за одлучивање органа, 
захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним, и да мој захтев неће бити 
разматран.                                                                                                                

_____________________                                                                                                             
(место)                                                                                                                      

_____________________                                                                                                                 
(датум)                                                                                                                                             

______________________                                                                                                            
(потпис одговорног лица)                                                                                     

 

 



 

 

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 1. Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), којом је прописано да 
у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то 
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити 
сама. Ако странка у року не поднесе податке неопходне за одлучивање органа, захтев за 
покретање поступка ће се сматрати неуредним.                                                                      
Поступак покрећем код Агенције за безбедност саобраћаја, ради доделе субвенција за 
доделу заштитног рама и дајем следећу  

                                                   И З Ј А В У                                                                                 
Сагласaн/а сам да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити 
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у 
поступку одлучивања.                                                                                                            

_____________________                                                                                                                 
(место)                                                                                                                     

_____________________                                                                                                                         
(датум)                                                                                                                                                                 

______________________                                                                                                         
(потпис одговорног лица)                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 



2022.12.26-ÁIG MEGHOSSZABBÍTOTTÁK A TRAKTOROK INGYENES 
VÉDŐKERETÉNEK  IGÉNYLÉSI HATÁRIDEJÉT 

 

A Közlekedésbiztonsági Ügynökség által kiírt, a Szerb Köztársaság mezőgazdasági 
termelői számára a traktorok védőkeretének igénylésére vonatkozó határidőt  2022. 
12.26-áig meghosszabbították. 

Az ingyenes, kb. 3.600 védőkeret kiosztásának célja a járművezetők sérüléseinek 
csökkentése a traktorok felborulása esetén.  

Az idei évben Szerbiában 45 traktorvezető vesztette életét.     
Az állam a védőkeret teljes összegét biztosítja, melyre az Építészeti, Közlekedési és 

Infrastrukturális Minisztérium 125.000.000 dinárt biztosított, melyre minden 
traktorral rendelkező természetes személy jelentkezhet. 

A védőkeret az IMT 533, IMT 539, IMT 540, IMT 542 és IMT 549 traktorok esetében 
építhető be. 

A tulajdonosok a következőképpen jelentkezhetnek: 

Az igényléshez kérvény szükséges, mely letölthető a  Közlekedésbiztonsági 
Ügynökség honlapjáról, 

A kérvény mellett továbbítani kell: 
- a traktor fényképét elölnézetből 
- a forgalmi engedély fénymásolatát (bizonyíték, hogy a traktor műszaki 

bejegyzését legalább egyszer elvégezték) 
- bizonyítékot, hogy minden, a vagyonadót illető kötelezettségnek eleget tettek  
- bizonyíték a befizetett adminisztrációs illetékekről, melyet az alábbiak szerint 

kell befizetni: 
A befizetés célja/ Svrha plaćanja: Köztársasági adminisztrációs illeték /Republička 

administrativna taksa 
Kedvezményezett/Primalac: A Szerb Köztársaság költségvetése/Budžet Republike 

Srbije  
Összeg: 900,00 dinár 
Számlaszám:840-29779845-18 
Hivatkozási szám: 59-013   
A traktortulajdonosok a kérvényt a Szerb Köztársaság Közlekedésbiztonsági 

Ügynökségéhez nyújtják be, címe: Mihajlo Pupin sugárút 2., 11070 Újbelgrád, ÚJ 
VÉDŐKERETEK IGÉNYLÉSE megjelöléssel. 

 


