Општина Лајковац
ИЗЈАВА
Привредног субјекта да није у тешкоћама
Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да
(назив и седиште привредног субјекта) није у тешкоћама у складу са чланом 2 Уредбе о
правилима

за

доделу

државне

помоћи

(„Службени

гласник

РС",

бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012 и 37/2013) који гласи:
привредни субјект у тешкоћама је привредни субјект који није способан да
сопственим средствима, средствима својих власника/акционара или поверилаца
или средствима из других извора на тржишту спречи губитке и који би, без
интервенције државе, краткорочно или средњерочно, угрозили његов опстанак.
Привредни субјект је у тешкоћама:
(1) ако је одговорност за његове дугове ограничена а изгубио је више од
половине основног капитала, од чега је у последњих 12 месеци изгубио више
од четвртине основног капитала;
(2) ако најмање једно лице неограничено одговара за његове дугове, а у
финансијским извештајима приказано је да је његов капитал смањен за више
од половине, од чега је у последњих 12 месеци изгубљено више од четвртине
капитала;
(3) ако испуњава услове за отварање стечајног поступка.
Привредни субјект је у тешкоћама и ако није испуњен ниједан услов из става 1.
ове тачке, ако постоје очигледни показатељи који указују на то да је у тешкоћама,
као што су раст губитака, смањење укупног прихода, раст залиха, вишак
капацитета, смањење новчаних токова, раст дуга, пораст трошкова камата и пад
или нулта нето вредност имовине. У највећим тешкоћама је привредни субјект
који је неспособан за плаћање (инсолвентан) или над којим је отворен стечајни
поступак.
Привредном субјекту у тешкоћама, у сваком случају, државна помоћ може да се
додели само ако докаже да не може да се опорави сопственим средствима,
средствима својих власника/акционара, поверилаца или средствима из других
извора на тржишту.
Привредни субјект који је основан пре мање од три године не сматра се
привредним субјектом у тешкоћама, изузев ако је реч о малом или средњем
привредном субјекту који испуњава услове за отварање стечајног поступка.
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