(назив политичког субјекта)
програмска шифра
___. ___. ______ год.
(датум електронског подношења извештаја)

ИЗВЕШТАЈ О ТРОШКОВИМА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ
за изборе за ________________ одржане ___. ___. ______. године
(назив избора)

I ОПШТИ ПОДАЦИ
Политичка странка

Коалиција

Назив и скраћени назив политичког субјекта

Веб сајт

Седиште и адреса

Имејл адреса

Ред. бр.

Група грађана

ПИБ

МБ

Број телефона

Шифра делатности

Датум, број и место овере коалиционог споразума
или уговора о образовању групе грађана

Назив коалиционог партнера (попуњава се у случају коалиције као политичког субјекта)

1.
2.
3.
Име и презиме овлашћеног лица из члана 31. Закона

Датум именовања овлашћеног лица из члана 31. Закона

Функција овлашћеног лица из члана 31. Закона у
политичком субјекту

ЈМБГ овлашћено лица из члана 31. Закона*

Адресa овлашћеног лица из члана 31. Закона*

Контакт телефон и имејл овлашћеног лица из члана
31. Закона*

Ред. бр.

Број посебног рачуна за финансирање изборне кампање

Врста рачуна:
1. Динарски
2. Девизни

Назив пословне банке у којој је рачун отворен

Уноси се шифра врсте рачуна (1 или 2)
1.
2.
3.

II ПРИХОДИ ПОЛИТИЧКОГ СУБЈЕКТА У ИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ

1. Новчана средства из јавних извора
Примљена средства
Извор новчаних
средстава

Износ првог примљеног
дела новчаних
средстава; (20%)/(50%)

Датум
пријема

Утрошена/враћена средства

Износ другог примљеног
дела новчаних средстава
(80%)/(50%)

Датум
пријема

Укупан износ
примљених
средстава

Износ утрошених
средстава

Износ враћених
средстава у буџет

Датум
враћања у
буџет

Наводи се буџет из
кога су средства
примљена
Наводи ce буџет из
кога су средства
примљена
1. Укупно

2. Услуге и добра из јавних извора
Ред. бр.

Назив органа или организације пружаоца
услуге/даваоца добра

1.
2.
3.
2. Укупно

Вредност примљене
услуге/добра

Опис примљене
услуге/добра

Датум пријема

Активност за коју је
Назив и број документа
примљена услуга/добро

Образац И-2

(назив политичког субјекта)

ИЗВЕШТАЈ О ТРОШКОВИМА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ-(назив избора)

3. Прилози физичких лица политичком субјекту

Ред. бр.

Име и презиме даваоца

Место
пребивалишта
даваоца прилога

Адреса даваоца
прилога*

ЈМБГ даваоца
прилога*

I
Укупан износ
новчаних прилога

II
Укупан износ
неновчаног
прилога

Укупна вредност
прилога (I+II)

Напомена

1.
2.
3.
3. Укупно

4. Прилози правних лица и међународних политичких удружења политичком субјекту
Ред. бр.

Седиште даваоца
прилога

Назив даваоца

Адреса даваоца
прилога

Матични број
даваоца прилога

I
Укупан износ
новчаних прилога

II
Укупан износ
неновчаног
прилога

Укупна вредност
прилога (I+II)

Напомена

1.
2.
3.
4. Укупно

5. Сопствена средства
Ред. бр.

Број рачуна за финансирање редовног рада са кога су средства
пренета

Износ пренетих средстава

Износ утрошених средстава

Износ враћених средстава на
рачун за финансирање редовног
рада

1.
2.
3.
5. Укупно

6. Кредити и зајмови
6.1. Кредити и зајмови банака и других финансијских организација одобрени под условима који одступају од тржишних

Ред. бр.

Шифра кредита
или зајма:
1. Кредит
2. Зајам
Унети шифру
1 или 2

Назив пословне банке
или друге финансијске
организације која је
одобрила кредит или
зајам

Износ одобрених
средстава

Износ утрошених
средстава

Износ пренетих
Врста и вредност
средстава на рачун за
обезбеђења
финансирање редовног
кредита или зајма
рада

Период отплате
кредита или зајма

Напомена:

Период отплате
кредита или зајма

Напомена:

1.
2.
3.
6.1. Укупно

6.2. Кредити и зајмови банака и других финансијских организација одобрени под тржишним условима

Ред. бр.

Шифра кредита
или зајма:
1. Кредит
2. Зајам
Унети шифру
1 или 2

Назив пословне банке
или друге финансијске
организације која је
одобрила кредит или
зајам

1.
2.
3.
6.2. Укупно
6. Укупно (6.1+6.2)

Износ одобрених
средстава

Износ утрошених
средстава

Износ пренетих
Врста и вредност
средстава на рачун за
обезбеђења
финансирање редовног
кредита или зајма
рада

Образац И-2

(назив политичког субјекта)

ИЗВЕШТАЈ О ТРОШКОВИМА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ-(назив избора)

III ТРОШКОВИ ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ

А. Трошкови изборног материјала
Ред. бр.

Врста изборног материјала

а)

Дизајн
Штампа

в)

Дистрибуција

Име и презиме/Назив
извршиоца услуге*

Напомена

Датум одржавања
јавног догађаја

Име и презиме/Назив
извршиоца услуге*

Напомена

Брошуре (2.1+...)

2
2.1

Брошура 1 (а+б+в)

а)

Дизајн

б)

Штампа

в)

Дистрибуција
Новине (3.1+3.2+3.3+3.4)

3
3.1

Израда (писање)

3.2

Дизајн

3.3

Штапа

3.4

Дистрибуција
Плакат (4.1+...)

4
4.1

Плакат 1 (а+б+в)

а)

Дизајн

б)

Штампа

в)

Дистрибуција/Плакатирање
Билборд (5.1+...)

5

Билборд 1 (а+б+в)

а)

Дизајн

б)

Штампа

в)
6

Закуп простора за истицање

6.1

Набавка материјала

6.2

Дизајн

6.3

Штампа

6.4

Дистрибуција

7

Израђено комада

Летак 1 (а+б+в)

б)

5.1

Цена по комаду

Летак (1.1+...)

1
1.1

Укупна цена

Други промотивни материјал (блокови,
оловке, шоље, фасцикле, упаљачи, беџеви...)
(6.1.+6.2+6.3+6.4)

Други трошак дистрибуције непоменут
од 1-6
А. УКУПНО (1+2+3+4+5+6+7)

Б. Трошкови јавних догађаја
Ред. бр.

Врста јавног догађаја
Митинг, конвенција (1.1+1.2+...)

1
1.1

Митинг 1 (а+б+в+г+д)

а)

Закуп простора

б)

Организација митинга

в)

Техничка припрема

г)

Путни трошкови

д)

Остало

1.2

Конвенција 1 (а+б+в+г+д)

а)

Закуп простора

б)

Организација конвенције

Цена

Место одржавања
јавног догађаја

Образац И-2

(назив политичког субјекта)

ИЗВЕШТАЈ О ТРОШКОВИМА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ-(назив-избора)

Б. Трошкови јавних догађаја
Ред. бр.
в)

Врста јавног догађаја

Датум одржавања
јавног догађаја

Име и презиме/Назив
извршиоца услуге*

Напомена

Техничка припрема

г)

Путни трошкови

д)

2.1

Остало
Други типови јавних манифестација
(пункт, штанд...) (2.1+...)
Манифестација 1 (а+б+в+г+д)

а)

Закуп простора

2

Место одржавања
јавног догађаја

Цена

б)

Организација јавне манифестације

в)

Техничка припрема

г)

Путни трошкови

д)

Остало
Конференција за штампу (3.1+...)

3
3.1

Конференција за штампу (а+б+в+г)

а)

Закуп простора

б)

Техничка припрема

в)

Репрезентација

г)

Остало
Б. УКУПНО (1+2+3)

В. Трошкови оглашавања
Ред. бр.

Врста
Телевизија (1.1+1.2+1.3+...)

1
1.1
а)

Спот 1 (а+б)
Израда

б)
б1)

Емитовање (б1+б2+...)

б2)

Унети назив телевизије на којој је Спот 1
емитован

Унети назив телевизије на којој је Спот 1
емитован

1.2

Оглас 1 (а+б)

а)

Израда

б)
б1)
б2)
1.3
а)
б)

Емитовање (б1 +б2+...)
Унети назив телевизије на којој је Оглас 1
емитован
Унети назив телевизије на којој је Оглас 1
емитован
Закупљени термини (а+б+...)
Унети назив телевизије на којој су закупљени
термини
Унети назив телевизије на којој су закупљени
термини
Радио (2.1+2.2+...)

2
2.1
а)
б)
б1)
б2)
2.2
а)
б)

Оглас 1 (а+б)
Израда
Емитован»е (б1+б2+...)
Унети назив радија на ком је Оглас 1 емитован
Унети назив радија на ком је Оглас 1 емитован
Закупљени термини (а+б+...)
Унети назив радија на ком су закупљени термини
Унети назив радија на ком су закупљени термини
Штампа (3.1+...)

3
3.1

Оглас 1 (а+б)

а)

Израда

б)
б1)

Објављивање (б1+б2+...)

б2)

Унети назив штампаног медија у ком је Оглас 1
објављен

Унети назив штампаног медија у ком је Оглас 1
објављен

Цена

Име и презиме/Назив извршиоца услуге*

Напомена

Образац И-2

(назив политичког субјекта)

ИЗВЕШТАЈ О ТРОШКОВИМА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ-(назив-избора)

В. Трошкови оглашавања
Ред. бр.

Врста

4
4.1

Интернет (4.1+4.2+...)

Цена

Име и презиме/Назив извршиоца услуге*

Напомена

Банер 1 (унети адресу веб сајта на коме је
банер постављен) (а+б)

а)

Идејно решење и израда

б)

Објављивање

4.2

Посебан сајт за изборну кампању 1 (унети
адресу веб сајта)

а)

Израда сајта

б)

Закуп домена

в)

Трошкови одржавања сајта
Остали трошкови оглашавања

5

В. УКУПНО (1+2+3+4+5)

Г. Остали трошкови изборне кампање
Ред. бр.
1

Врста
Трошкови овере потписа подршке бирача

2

Остали путни трошкови

3
4

Комунални и режијски трошкови
Закуп посебног простора у изборној кампањи
(4.1+4.2+...)

4.1

Простор 1 (унети место и адресу)

4.2

Простор 2 (унети место и адресу)

5

Трошкови комуникације (5.1+5.2)

5.1

Мобилна и фиксна телефонија, интернет

5.2

Директна пошта

6

Трошкови додатног ангажовања
(6.1+6.2+6.3)

6.1

Уговори о делу (бруто износ + припадајући
доприноси на терет послодавца)

6.2

Ауторски хонорари (бруто износ + припадајући
доприноси на терет послодавца)

6.3

Други видови ангажовања

7

Трошкови ангажовања маркентишке агенције
(који нису претходно обухваћени у делу III
Трошкови изборне кампање)

8

Опрема

9

Јавномњењска истраживања (9.1+...)

9.1
10

Јавномњењско истраживање 1
Остали непоменути трошкови
Г. УКУПНО (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)

Цена

Име и презиме/Назив извршиоца услуге*

Напомена

Образац И-2

(назив политичког субјекта)

ИЗВЕШТАЈ О ТРОШКОВИМА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ-(назив-избора)

IV ИЗБОРНО ЈЕМСТВО

За а) Број рачуна За а) Број рачуна на
са кога је изборно који је изборно јемство За а)/
јемство уплаћено уплаћено

Врста изборног јемства
(означити врсту
изборног јемства које је
положено)

Износ изборног
јемства

Сопствена
средства /
Средства другог
лица (уписати
једну или другу
опцију)

Име и презиме/Назив
даваоца изборног
јемства (попуњава се у
случају средстава
другог лица)

Адреса
пребивалишта*
/Седиште даваоца
изборног јемства
(попуњава се
у случају средстава
другог лица)

За б) Шта је положено
као обезбеђење за
За б) Која банка је
банкарску гаранцију?
дала гаранцију?
(детаљан опис
банкарске гаранције)

За в)/

1

2

3

4

5

За в) Када доспевају
хартије од вредности?

За б) Име и
презиме/Назив
јемца за банкарску
гаранцију

За в) Име и
презиме/Назив
лица које држи
хартије од
вредности у
портфељу

За г) Име и
За г) Опис и адреса За г) Процењена
презиме/Назив
вредност непокретности власника
непокретности
непокретности
6
7
8

а) Новац
Банкарска
б)
гаранција
Државне хартије
в)
од вредности
Хипотека на
г)
непокретности

НАПОМЕНА:
* Сви подаци унети под овом ознаком изузети су од обавезе објављивања у "Службеном гласнику PC" и на веб сајту Агенције за борбу против корупције. Ови подаци се
користе искључиво за потребе обављања послова из надлежности Агенције за борбу против корупције.
____________. ____________. ________________ године
(Датум сачињавања писане форме извештаја)
у ______________________________________________
(место сачињавања писане форме извештаја)
М.П. __________________________________________
(потпис овлашћеног лица из члана 31. Закона)

