
ИЗЈАВА      

     
Ја:      

______________________________________________________________________    

(име и презиме)     

     

__________________    (број личне карте)     

  

законски заступник привредног субјекта (корисника средстава):     

     

___________________________________________________________, МБ:_____________     

(назив привредног субјекта)  

као подносилац захтева за кредит код Фонда за развој РС за  намену    

____________________________________________________________________________     

     

изјављујем да прихватам све услове наведене за предметни кредит у Програму Фонда.  

     

Такође изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да:     

     

• су сви дати наводи у пријави и пратећој документацији истинити, потпуни и 

одговарају стварном стању;     

• није / јесте (заокружити) са повезаним лицима корисник државне помоћи. Уколико 

јесте, навести даваоца државне помоћи, врсту, износ и трајање додељене државне 

помоћи.     

_________________________________________________________________    

_________________________________________________________________     

• привредни субјект није у тешкоћама према дефиницији привредног субјекта у 

тешкоћама из Уредбе о правилима за доделу државне помоћи;     

• предмет финансирања за који се конкурише неће бити финансиран делимично или 

у целости из било ког другог извора јавних средстава;     

• привредном субјекту није изречена ни трајна, ни привремена правоснажна мера 

забране обављања делатности у последње две године;    

• да над привредним субјектом није покренут стечајни поступак, да се над њим не 

спроводи поступак за унапред припремљени план реорганизације или да на 

снази нису мере из унапред припремљеног плана реорганизације (УППР), да се 

над њиме не спроводи план реорганизације или да на снази нису мере из плана 

реорганизације, финансијско реструктурирање или поступак ликвидације;  

• власници/оснивачи и законски заступници нису правноснажно осуђивани за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривична дела против права по основу рада, 

кривична дела као чланови организоване криминалне групе, кривично дело преваре 

и друга кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да се против њих 

не води истрага нити кривични поступак;     



• привредни субјект и повезана лица немају доспелих а неизмирених обавеза према 

Фонду и другим државним повериоцима;     

     

Такође, сагласан сам:     

• да основни подаци о привредном субјекту и траженој подршци могу бити јавно 

доступни;     

 

     
У ____________,    

    

Датум ____________                      Потпис законског заступника     

     
  
  

*  Давалац државне помоћи је надлежни орган Републике Србије, аутономне покрајине и јединице 

локалне самоуправе, или свако правно лице које управља и/или располаже јавним средствима и 

додељује државну помоћ у било ком облику.      

Корисник државне помоћи је учесник на тржишту, односно свако правно и физичко 

лице које обавља економску делатност, тј. делатност производње или промета робе или 

пружања услуга на тржишту а коме се додељује државна помоћ у било ком облику.  

Државна помоћ може се доделити кроз следеће инструменте:  

1) субвенција (бесповратна средства) или субвенционисана каматна стопа на кредите,  

2) фискална олакшица (умањење или ослобођење од плаћања пореза, доприноса, царина и 

других фискалних дажбина),  

3) гаранција државе, сваког правног лица које располаже и/или управља јавним средствима или 

другог даваоца државне помоћи, дата по условима повољнијим од тржишних,   

4) одрицање од добити и/или дивиденде државе, локалне самоуправе или правног лица које 

управља или располаже јавним средствима,   

5) отпис дуга према држави, локалној самоуправи или правном лицу које управља или 

располаже јавним средствима,   

6) продаја или коришћење имовине у јавној својини по цени нижој о тржишне,   

7) куповина или коришћење имовине по цени вишој од тржишне од стране државе, локалне 

самоуправе или правног лица које управља или располаже јавним средствима,   

8) и друге инструменте у складу са овим законом.   

      

Појам ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА тумачи се у складу са Законом о привредним друштвима  

(„Сл. гласник РС“, 36/2011, 99/2011 , 83/2014 - други закон, 5/2015 , 44/2018, 95/2018 и 91/2019), 

Законом о банкама („Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 91/2010  и 14/2015) и Уредбом о правилима 

за доделу државне помоћи, кумулативно.          


