ИЗЈАВА
Ја:
______________________________________________________________________
(име и презиме)
__________________
(број личне карте)
законски заступник привредног субјекта (корисника средстава):
_______________________________________________, МБ:_____________
(назив привредног субјекта)
изјављујем да прихватам све услове наведене у Јавном позиву и Програму
промоције предузетништва и самозапошљавања у 2019. години.
Такође изјављује, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да:








су сви дати наводи у пријави и пратећој документацији истинити, потпуни и
одговарају стварном стању;
да у текућој фискалној години и у претходне две године (2017., 2018. и 2019.
години) привредни субјект није примио државну помоћ1, чија би висина
заједно са траженим средствима прекорачила износ од 23,0 милиона динара;
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;
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 ниje примиo средства по Уредби о утврђивању Програма
подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању у 2017. и 2018. години;

* Давалац државне помоћи је Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне
самоуправе, преко надлежних органа и свако правно лице које управља и/или располаже
јавним средствима и додељује државну помоћ у било ком облику.



привредни субјект регулисао је све доспеле обавезе јавних прихода према
Пореској Управи;

Такође, сагласан сам:
 да основни подаци о привредном субјекту и траженој подршци могу бити
јавно доступни;
 да у случају одобравања бесповратних средстава, основни подаци о
привредном субјекту из захтева могу бити коришћени за промовисање
Програма промоције предузетништва и самозапошљавања, као и за анализу
ефеката програма;

Име и презиме:
_________________________

У
Датум:

М.П.

Потпис заступника:

