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И З В Е Ш Т А Ј

О ИМОВИНИ И ПРИХОДИМА


1. РЕДОВНО ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИМОВИНЕ:


2. ВАНРЕДНО ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИМОВИНЕ:


Зашто се подноси: 
Подношење извештаја о имовини и приходима је законом утврђена обавеза функционера чије испуњење омогућава транспарентно вршење



                           функције и јачање поверења јавности у институције државе и носиоце јавних функција.


Када и у ком року се

извештај подноси: 
Редовни извештај о имовини и приходима функционер подноси у року од 30 дана од дана ступања на функцију за себе, свог супружника



                           односно ванбрачног партнера и малолетну децу с којима живи у истом домаћинству (тачка 1.а. горе) Редовни извештај о имовини и


                           приходима подноси и у року од 30 дана од дана престанка функције (тачка 1.б горе)


                  
       Ванредно пријављивање имовине функционер врши најкасније до 31. јануара текуће године са стањем на дан 31. децембар претходне


                           године уколико је у претходној години дошло до битних промена у подацима у имовини чија вредност прелази износ годишње просечне


                           зараде без пореза и доприноса у Републици Србији(тачка 2.а.горе) 



                  
       Функционер коме је престала функција дужан је да извештај о имовини и приходима подноси једном годишње у наредне две године од


                           престанка функције (тачка 2.б. горе)


Јавно објављивање

података о имовини: 

На интернет презентацији Агенције објављују се и доступни су јавности подаци о плати и другим приходима који се примају из буџета и



                           других јавних извора, подаци о праву својине на непокретним стварима без навођења адресе, подаци о праву својине на превозном


                           средству без навођења регистарског броја, штедни улози и депозити без навођења банке и броја рачуна, право коришћења стана у


                           службене потребе као и други подаци за које функционер односно брачни или ванбрачни друг да сагласност да се објаве.


КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ (чл.72-74. Закона)

Функционер који не пријави имовину Агенцији или даје лажне податке о имовини, у намери да прикрије податке о имовини, казниће се

затвором од шест месеци до пет година. Функционеру који је осуђен на ову казну престаје вршење јавне функције и забрањује се стицање

јавне функције у року од десет година од дана правоснажности пресуде


 


Новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај функционер ако пријави имовину након истека рока прописаног Законом.


I ЛИЧНИ ПОДАЦИ О ФУНКЦИОНЕРУ
Име
Презиме
ЈМБГ
Пребивалиште и адреса
Место
Адреса


Боравиште и адреса

(уколико има)
Место
Адреса


Контакт телефон

(фиксни, мобилни)
Контакт e-mail


II ЛИЧНИ ПОДАЦИ О СУПРУЖНИКУ, ВАНБРАЧНОМ ПАРТНЕРУ

И МАЛОЛЕТНОЈ ДЕЦИ


Супружник/ ванбрачни партнер
Име
Презиме
ЈМБГ
Пребивалиште и адреса
Место
Адреса


Боравиште и адреса

(уколико има)
Место
Адреса


Малолетна деца
Име
Презиме
Сродство
ЈМБГ


III ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА


Објашњење:


Функционер је дужан да пријави плату, приходе из буџета и других јавних извора као и све друге приходе које остварује по следећим

основима:


         - 
функције коју врши;



         - 
друге функције коју је обавезан да врши у складу са законом односно другим прописом;



         - 
функције које обавља на основу сагласности Агенције;



         - 
других послова или делатности које обавља на основу сагласности Агенције



         - 
свих других послова за које није потребна сагласност Агенције



         - 
приходе од чланства у органима удружења



         - 
друге приходе које остварује по основу уговора о делу, добитиодносно дивиденде остварене у привредном друштву, закупнине,



         
  ренте, камате и других основа

Функционер је дужан да пријави приходе супружника односно ванбрачног партнера и малолетне деце.


1. Приходи функционера из буџета и других јавних извора
Функција


Државни орган, јавно предузеће,

установа, друга организација
Извор прихода
Интервал прихода


Нето приход


Период обављања

од - до


Престанак функције


2. Приходи по основу другог посла или делатности


Назив посла или

делатности


Привредно друштво, установа,

Организација, самостална делатност, слободна професија
Интервал прихода


Нето

приход (у динарима)


Период обављања

од - до


3. Приходи по основу научно-истраживачке, наставне, културно-уметничке, хуманитарне или спортске делатности
Врста делатности
Место рада односно бављања делатности
Интервал прихода


Нето

приход (у динарима)


Период обављања

од - до


4. Ауторска и патентна права и права интелектуалне својине
Врста права
Интервал прихода
Износ прихода од права
Име и презиме власника права


5. Чланство у органима удружења
Назив удружења
Орган и функција
Интервал прихода


Нето

приход (у динарима)


Период обављања

од - до


6. Други приходи
Врста прихода
Извор прихода


Износ прихода (у динарима)
Интервал прихода


Период у коме се остварује или

је остварен од - до


7. Приходи супружника, односно ванбрачног партнера и малолетне деце
Име и презиме
Назив посла, делатности или функције, односно извора прихода


Привредно друштво, установа,

Организација, самостална

делатност, слободна професија

односно извбор других прихода
Интервал прихода
Нето приход / валута


Период

обављања

од - до


IV ПОДАЦИ О ИМОВИНИ


Објашњење


У овом одељку извештаја наводе се подаци о целокупној имовини и то: непокретној, покретној, новцу и хартијама од вредности које су у власништву

односно сувласништву функционера, супружника односно ванбрачног партнера и малолетне деце која живе у истом породичном домаћинству.

- У погледу непокретне имовине потребно је навести име лица на које се имовина води, основ стицања и величину власничког удела а за укњижене

непокретности потребно је унети податке из јавне књиге

- У погледу покретне имовине која подлеже регистрацији потребно је унети податке које се односе на моторна возила, пловила, ваздухоплове, оружје и

сл.

- У рубрици покретних ствари веће вредности уносе се подаци о драгоценостима, збиркама, уметничким предметима и слично.

- У рубрику хартија од вредности уписују се подаци о обвезницама, благајничким или комерцијалним записима, инвестиционим јединицама, полисама

осигурања и друго

- У рубрици врста потраживања потребно је навести потраживања као што су позјамице, залога, послуга и слично.

Функционер који подноси извештај може пријавити и друге податке које сматра битним за примену Закона као што су право закупа или коришћења на

непокретности, право коришћења превозног средства у службене сврхе и друе ствари или права који битно утичу на обим имовине и/или прихода.


1. Непокретна имовина у земљи и иностранству


Врста,

структура и

површина


Адреса, место

држава


Власнички

удео
Основ стицања
Име и презиме власника
Година стицања


2. Покретне ствари које подлежу регистрацији
Врста ствари
Марка - тип
Основ стицања
Регистарски број


Година

производње
Име и презиме власника/закупца


3. Покретне ствари веће вредности (драгоцености, збирке, уметнички предмети, животиње и друго)
Врста ствари
Основ стицања
Име и презиме власника


V ДЕПОЗИТИ, ДУГОВАЊА И ПОТРАЖИВАЊА

ФУНКЦИОНЕРА И ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА


1. Текући рачуни (динарски и девизни)


Назив и седиште банке/ финансијске

организације



 Број рачуна
Износ


Ознака валуте
Име и презиме депонента
Напомена


2. Остали банкарски (динарски и девизни) рачуни


Врста


Назив и седиште банке/ финансијске

организације



 Број рачуна
Износ


Ознака валуте
Име и презиме депонента
Напомена


3. Дуговања по основу кредита
Врста кредита
Назив повериоца
Датум закључења


Износ дуговања

(главница и камата)


Преостали рок

отплате
Име и презиме дужника


4. Потраживања
Врста потраживања


Датум

закључења


Вредност потраживања

(главница и камата)
Преостали рок наплате
Име и презиме повериоца


5. Акције(хартије са правом учешћа) и удели у правном лицу
Назив пр. лица
Матични бр. предузећа
Седиште пр. лица
% удела
Број акција
Укупна номинална вредност
Име и презиме власника


Извр. пренос 


упр. права/пр. пословођења


Пр. лице има акц./удео


 у другом 


пр. лицу


6. Друге хартије од вредности(обвезнице, комерцијални, благајницки записи, полисе осигурања, менице, итд)
Врста хартије


Номинална

вредност
Назив хартије
Емитент
Име и презиме власника
Напомена


7. Право коришћења стана за службене потребе
Место
Адреса
Структура
Површина
Основ доделе
Датум закључења
Име и презиме корисника


8. Други подаци битни за примену Закона (бонуси, накнаде, додаци, сеф)
Врста ствари/права


Опис ствари/права

(адреса, место и држава; марка-тип,

регистарска ознака; и сл)


Датум закључења

уговора; датум од када се

користи
Име и презиме корисника/закупца


Изјављујем да су подаци наведени у овом извештају и приложеним документима истинити, потпуни и тачни и да сам их навео/ла савесно

и у доброј вери, што својим потписом потврђујем.


Напомена: Образац који није попуњен и потписан сматраће се да није поднет.
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