
A használt traktorok védőkereteinek támogatásának feltételeiről és végrehajtási módjáról szóló rendelet 6. 
szakasza és 12. szakasza 1. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2022/107. szám) alapján 

  

A Közlekedésbiztonsági Ügynökség közzéteszi az alábbi: 

NYILVÁNOS FELHÍVÁST 

_______________________________________________________________________ 

Használt traktorok védőkereteinek kiosztására vonatkozó támogatás KÉRVÉNYEZÉSÉRE 

   

I. Felkérünk minden, a Szerb Köztársaság területén található érdeklődő magánszemélyt és jogi személyt, 
akik megfelelnek a használt traktorok védőkereteinek támogatásának feltételeiről és végrehajtási 
módjáról szóló rendelet 6. szakaszában foglalt feltételeknek, 2022. november 30-ával bezárólag 
nyújtsák be kérvényeiket a Közlekedésbiztonsági Ügynökséghez a védőkeretek kiosztására vonatkozó 
támogatás igénylésére. 

     II Azok a traktormodellek és -típusok, amelyekre a támogatott vázkiosztás történik; 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

III. A használt traktorok védőkereteinek kiosztására vonatkozó támogatás igényléséhez a pályázóknak az 
alábbi feltételeknek kell megfelelniük: 

1. a kérelmező adatai: 

  

(1)       jogi személyek és vállalkozók esetében - megnevezés és székhely, törzsszám és adóazonosító szám, 
Cégjegyzéki Ügynökség Cégjegyzékének kivonata, a képviseletre jogosult személy vezeték- és utóneve, a 
kapcsolattartó személy vezeték- és utóneve, telefonszáma és e-mail címe; 

(2)      természetes személyek esetén – vezeték- és utónév, lakcím, személyi szám (JMBG), kapcsolattartási 
telefonszám és e-mail-cím; 

2. bizonylat, hogy a jogi személy ellen a csődeljárásra és a felszámolásra irányadó előírásoknak 
megfelelően korábban nem indult csődeljárás, reorganizáció vagy felszámolás, valamint a gazdasági társaságok  
és egyéb szervezési formák jogállására irányadó törvény szerint nem indult kényszertörlési eljárás 

3. bizonylat, hogy a jogi személy vagy vállalkozó nem rendelkezik tevékenység végzését eltiltó jogerős 
bírósági vagy közigazgatási intézkedéssel vagy gazdasági bűncselekmény miatti elmarasztalással 

4. bizonylat, hogy a jogi személy vagy vállalkozó a közbevételek alapján minden esedékes kötelezettségét 
teljesítette, illetve megállapodást kötött az adótartozás megfizetésének átprogramozásáról azzal, hogy 
az adótartozás megfizetésének átprogramozásáról szóló megállapodás szerinti adótartozás teljes 
összege a kérelem benyújtásának napján nem haladhatja meg az 500.000 dinárt, valamint annak 
igazolása, hogy az adótartozás-visszafizetési programból eredő kötelezettségek szabályszerű 
kiegyenlítése megtörtént, azaz a kérelem benyújtásának napján az adótartozás-visszafizetési program 
keretében fennálló kötelezettség nem áll fenn. 
 

5. bizonylat, hogy a természetes személy minden vagyonadó alapján fennálló kötelezettségét teljesítette 

Márka Típus 

IMT 

533 

539 

540 

542 

549 



 
 

6. a forgalmi engedély másolata és a traktor fényképe (első oldala), amelyhez a védőkeretet odaítélik. 

  

7)        jogi személyek esetében - a képviseletre jogosult személy hitelesített OP (aláírási címpéldány) űrlapja; 

  

IV  A védőkeretek kiosztására vonatkozó támogatás iránti kérelemmel együtt benyújtott bizonylatok nem lehetnek 
régebbiek a kérelem benyújtásától számított 30 napnál. 

 V       A kérelemmel együtt benyújtott összes dokumentumnak a kérelmező nevére kell szólnia, és csatolni kell 
eredeti vagy hiteles másolatát. 

A támogatás kedvezményezettje a védőkeret átvételekor köteles az eredeti forgalmi engedélyt betekintésre 
benyújtani. 

 A jelen felhívás 3. bekezdése 1) pontja (1) alponta, valamint 2)-5) és 7) pontjaiban foglalt adatokat hivatalból 
szerzik be, kivéve, ha a fél kifejezetten kijelenti, hogy az adatokat a rendelet 1. számú mellékletében előírt 
nyilatkozat benyújtásával maga szerzi be, amely nyilatkozat a jelen nyilvános felhívás szerves részét képezi. 

 VII      A hiányos kérelmek, illetve azok, amelyekhez a jelen szakasz 4. bekezdésében meghatározott 
dokumentációt nem nyújtották be, nem kerülnek elbírálásra. 

 VIII     Az 1. bekezdésben meghatározott kérelmeket az 1. vagy 2. űrlapon kell benyújtani, amelyek a nyilvános 
felhívás szerves részét képezik. 

 IX A kérelmek benyújtásának határideje 2022. november 30. A nyilvános felhívás megjelenik a 
Közlekedésbiztonsági Ügynökség hivatalos internetes oldalán www.abs.gov.rs . 

 A megadott határidő után beérkezett kérelmeket nem vesszük figyelembe. 

 X        A védőkeret kiosztására vonatkozó kérelmet zárt borítékban kell benyújtani a Közlekedésbiztonsági 
Ügynökséghez a következő címre: A Közlekedésbiztonsági Ügynökség számára, 11070 Újbelgrád, Mihailo Pupin 
bulevár 2.,  „Kérelem új védőkeret kiosztására vonatkozó támogatás odaítélésére” megjelöléssel. 

 Az Ügynökség nem vállal felelősséget annak következményeiért, ha a pályázó a borítékon nem tünteti fel nevét, 
címét és a nyilvános felhívás tárgyát. 

 XI A támogatás kedvezményezettje köteles a köztársasági közigazgatási illetéket (330 a kérelemre és 570 a 
végzésre) megfizetni összesen 900,00 dinár összegben a Köztársasági közigazgatási illetékekről szóló Törvény 
(SzK Hiv. Közlönye, 2003/43, 2003/51-helyesb., 2005/61, 2005/101- más. törv. , 2009/5, 2009/54, 2011/50, 
2012/93, 2013/65 – más. törv., 2015/83, 2015/112, 2017/113, 2018/3 – helyesb.., 2018/95, 2019/38., 2019/86., 
2019/90 - helyesb. 2020/144 és 2021/62 - összhangba hozott din. összegek) 1. díjszabása 1.  díjtétele és 9. 
díjszabása 1. díjtétele szerint.  

A 900,00 dinár összértékű illetéket az alábbi utasítások alapján szükséges befizetni: 

A befizetés rendeltetése: Köztársasági közigazgatási illeték 

Kedvezményezett: A Szerb Köztársaság költségvetése 

Összeg: 900,00 dinár 

A kedvezményezett számlaszáma: 840-29779845-18 

Hivatkozási  szám: 59-013 

 XII A nyilvános felhívással kapcsolatos további információkat az érdeklődők a subsubjejaram@abs.gov.rs e-mail 
címen és a 0113014442 telefonszámon kaphatnak. 

 


