Општина Лајкковац
ИЗЈАВА
Привр
редног суббјекта да није у тешк
коћама
Под кри
ивичном и материјалн
ном одговоорношћу иззјављујем да
д
шкоћама у складу са чланом
ч
2 Уредбе
У
о
(назив и седиште привредноог субјекта)) није у теш
правили
има

за

доделу

државн
не

помооћи

(„Сллужбени

гласник

РС",

бр. 13/22010, 100/2011, 91/20112 и 37/20113) који глааси:
привреддни субјеккт у тешккоћама је привредни
и субјект који
к
није способан да
сопствееним средсствима, средствима својих
с
влаасника/акци
ионара или
и поверилааца
или средствима из
и других извора наа тржиштуу спречи губитке
г
и који би, без
б
жаве, краткоорочно или
и средњероочно, угрози
или његов опстанак.
интервеенције држ
Привреедни субјеккт је у тешккоћама:
(1) ако је одговорноост за његоове дугове ограничен
на а изгуби
ио је више од
пооловине осн
новног кап
питала, од чега
ч
је у пооследњих 12
1 месеци изгубио
и
више
од
д четвртинее основног капитала;
(2) ако нај
ајмање једн
но лице нееограничен
но одговараа за његове дугове, а у
фи
инансијски
им извештај
ајима прикаазано је да је његов капитал
к
смаањен за више
од
д половине, од чега јее у последњ
њих 12 месееци изгубљ
љено више од четврти
ине
каапитала;
пуњава усллове за отваарање стечаајног постуупка.
(3) ако исп
Привреедни субјеккт је у теш
шкоћама и ако није испуњен ни
иједан услоов из ставаа 1.
ове тач
чке, ако посстоје очиглледни показзатељи који указују на
н то да је у тешкоћам
ма,
као штто су расст губитакка, смањењ
ње укупноог приходаа, раст заалиха, виш
шак
капациттета, смањ
њење новчааних токоваа, раст дугга, пораст трошкова
т
камата и п
пад
или нуллта нето вредност
в
имовине. У највећим тешкоћама је привр
редни субјеект
који је неспособаан за плаћаање (инсоллвентан) илли над којим је отвоорен стечајјни
поступаак.
Привреедном субјеекту у теш
шкоћама, у сваком слуучају, држ
жавна помоћ
ћ може да се
додели само акоо докаже да
д не мож
же да се опорави
о
соопственим средствим
ма,
их власникка/акционарра, повери
илаца или средствим
ма из друггих
средстввима своји
извора на тржиштту.
ње од три године не
н сматра се
Привреедни субјеект који јее основан пре мањ
привред
дним субјеектом у тешкоћама, изузев акко је реч о малом или
и
средњ
њем
привред
дном субјеекту који исспуњава усслове за отвварање стеч
чајног посттупка.
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